
 
 

DIA 01/03/19. É DIA DE ELEIÇÕES ANPPREV E SINPROPREV.  

 

É DIA DE RENOVAR PARA EVOLUIR. 

 

Com ações inovadoras e em sintonia com as necessidades dos associados da 

ANPPREV e do SINPROPREV vamos reconstruir nossas duas entidades e 

torná-las fortes e atuantes, onde a ética, a eficiência e a transparência estarão 

presentes e o único objetivo será trabalhar em prol dos associados.   

 

CONHEÇA NOSSOS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES.  

Seu resultado será a vigorosa e bem-sucedida defesa dos direitos dos 

anpprevianos.   

 

1. PROGRAMA PARLAMENTAR 

Programa de orientação da articulação política com o Congresso Nacional e 
órgãos do Estado. 

METAS E AÇÕES 

Proteger os associados em tempos de reformas e alterações legislativas que 

envolvem a AGU, seus membros, e o funcionalismo através da apresentação 

de emendas e projetos legislativos e pelo acompanhamento e fiscalização de 

propostas em tramitação, sendo prioridades: 



 
 

▪ As reformas previdenciária, trabalhista, tributária e de direitos do servidor 

público; 

▪ Os direitos dos associados e do funcionalismo no PLS 375/18, PL 6726/16 

e PLS 228/2018; 

▪ Os direitos dos aposentados nas PECs 555/06 e 56/2014; 

▪ Os interesses da AGU e dos seus membros na PEC 443/09, PLP 337/17 e 

PEC 82/2007; 

▪ O direito dos aposentados e pensionistas a honorários através da reforma 

do art. 31 da Lei 13.327/16; 

▪ A proteção da saúde dos associados pela aprovação do PL 7419/06, PL 

76/17 e PLS 100/15. 

 

2. PROGRAMA JURÍDICO 

Programa de diretrizes da atuação em procedimentos judiciais e 

administrativos. 

METAS E AÇÕES 

Representar e defender, judicial e extrajudicialmente, com a 

responsabilidade e excelência devidas, os interesses dos associados, 

através de: 

▪ Prestação de assistência jurídica em assuntos relacionados a atividades 

profissionais; 

▪ Acompanhamento, assistência e defesa de questões éticas e de 

prerrogativas perante autoridades administrativas e judiciais; 

▪ Informatização do controle das ações judiciais; 

▪ Disseminação, com transparência e celeridade, de informações sobre 

processos; 

▪ Implantação de sistema de atendimento jurídico virtual; 

▪ Desenvolvimento de estratégias para finalização de demandas antigas. 
 

 



 
 

3. PROGRAMA DE ENSINO, LAZER, CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Programa de promoção social e individual dos associados. 

METAS E AÇÕES 

Expandir os associados cultural e técnico-profissionalmente, por meio de: 

▪ Parcerias com a Escola da AGU e instituições de ensino para cursos, 

programas de treinamento, pesquisa e atividades acadêmico- científicas; 

▪ Ciclos de estudos, pesquisas e debates de questões envolvendo direitos, 

prerrogativas e interesses dos associados;  

▪ Convênios e parcerias para turismo, esportes, lazer e cultura; 

▪ Convênio próprio de plano de saúde; 

▪ Assistência social a associados necessitados ou idosos. 

 

4. PROGRAMA DE UNIÃO, HARMONIA E SOLIDARIEDADE COM 

OUTRAS ENTIDADES 

Programa de uniformização de estratégias e de ações conjuntas no interesse 

do funcionalismo e das carreiras da AGU. 

METAS E AÇÕES 

Integrar e unir entidades de classe através da:  

▪ Implantação de canais de intercâmbio de informações; 

▪ Promoção de medidas uniformes e compartilhadas em pleitos e 

reivindicações;  

▪ Fomento da colaboração mútua na defesa da ordem jurídica, da 

Constituição Federal, da advocacia pública e do funcionalismo, respeitada 

a independência e as finalidades institucionais da ANPPREV e do 

SINPROPREV. 

 

 

 

 



 
 

5. PROGRAMA DE EVOLUÇÃO DA ANPPREV 

Conjunto de ações para o resgate e engrandecimento da ANPPREV e 

SINPROPREV. 

METAS E AÇÕES 

Pugnar para que a atuação da ANPPREV/SINPROPREV seja exclusivamente 

voltada para a garantia dos direitos e interesses dos associados e 

asseguradora do resgate do seu prestigio, dignidade, independência e bom 

conceito, através da: 

▪ Aplicação de receitas somente para fins institucionais; 

▪ Reedição dos estatutos da ANPPREV e do SINPROPREV adequando-os 

à realidade contemporânea e aos anseios dos associados; 

▪ Edição dos respectivos Códigos de Ética e Regulamentos em 

conformidade com os novos Estatutos. 

 

6. PROGRAMA DE SATISFAÇÃO DO ASSOCIADO 

Conjunto de medidas de transparência, maior participação na gestão e boas 

relação ANPPREV-SINPROPREV-ASSOCIADOS. 

METAS E AÇÕES 

São fatores primordiais para a satisfação do associado a proximidade com os 

colegas; o respeito aos seus direitos de participar da gestão e de propor 

medidas relacionadas às obrigações da entidade; a consideração de ser 

ouvido nas suas reivindicações; e a clareza na relação associação-associado. 

O programa prevê:  

▪ Acesso, com celeridade e transparência, a orientações, esclarecimentos e 

informações sobre as atividades associativas; 

▪ Instalação de uma unidade de Ouvidoria para recebimento, análise e 

encaminhamento de manifestações dos associados;  

▪ Concessão do direito de votar e de participar da gestão para pensionistas;  



 
 

▪ Manutenção do funcionamento, gestão e decisões conjuntas pela 

coincidência de diretores eleitos para a ANPPREV e SINPROPREV, 

evitando-se projetos, deliberações e ações divergentes e conflitantes que 

acarretam riscos ao quadro associativo comum às duas entidades; 

▪ Manutenção da atual mensalidade da ANPPREV e isenção da contribuição 

do SINPROPREV; 

▪ Realização de eleições nas Representações Estaduais para escolha, pelos 

associados, de Representantes Estaduais e Delegados; 

▪ Incremento das atividades das Representações Estaduais; 

▪ Fomento da troca de experiências entre associados ativos e aposentados. 

 

VOTE NAS CHAPAS RENOVAR PARA EVOLUIR PARA O CONSELHO 

EXECUTIVO DA ANPPREV, NA CHAPA RENOVAR PARA O CONSELHO 

FISCAL ANPPREV E, INDIVIDUALMENTE, NOS MESMOS CANDIDATOS 

DESSAS DUAS CHAPAS PARA O SINPROPREV. 

 

ASSOCIAÇÕES EFICIENTES SÓ SÃO CONSTRUÍDAS SE TODOS 
JUNTAREM SUAS VOZES E SUAS FORÇAS. 

TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E SERIEDADE SERÁ O NOSSO FOCO. 

 
 

Venha conhecer melhor nossas propostas. 
e-mail  thelmafariasgoulart@gmail.com / WhatsApp (61) 99971-6161 

mailto:thelmafariasgoulart@gmail.com

