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COMUNICADO 
Prezados Conselheiros. 
 
Informamos que, em função pandemia e medidas restritivas impostas pelos 
Governos Federal e Estadual, e principalmente o bom senso que nos direciona a 
sermos cuidadosos com os nossos, a AENFER entende não ser prudente realizar a 
eleição, para renovação do terço dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no período 
estabelecido em seu Estatuto. 
 
Na reunião do Conselho Deliberativo de nº 329, de 12/08/2020, o assunto foi trazido 
para apreciação dos Conselheiros que, por unanimidade, decidiram: 
 

 As reuniões presenciais retornarão em janeiro de 2021, e a primeira se dará 

em 19/01/2021: 

 Adiar a eleição de renovação de parte dos membros dos Conselhos para Abril 

/2021. 

 Fixar a primeira quinzena de Maio de 2021 para Posse dos novos membros 

eleitos; 

 Prorrogar os mandatos dos Conselheiros, abaixo listados, que se encerrariam 

em Dezembro de 2020, até a primeira quinzena de Maio de 2021: 

Conselheiros Deliberativos: Antonio Gomes Pires, Carlos Alberto de Oliveira 
Joppert, Ernesto Roberto Pinto de Oliveira, Genésio Pereira dos Santos, Jorge 
Ribeiro, Mônica Maria Baggetti Machay de Oliveira, Ramiro Ramos do Nascimento, 
Sergio Murilo Ramos de Paiva, Vera Lucia Bernardo Ferraço 
  

Conselheira Fiscal: Elizabeth Cavalcanti Klang 
 
As reuniões do Conselho Deliberativo, nos próximos meses, serão realizadas 
através de videoconferência nas seguintes datas: 
 
* Setembro/2020  –  23/09/2020 – Conselho Deliberativo – 12:00h às 14:00h 
* Outubro/2020    –   21/10/2020 – Conselho Deliberativo – 12:00h às 14:00h 
* Novembro /2020 – 18/11/2020 – Conselho Deliberativo – 12:00h às 14:00h 
* Dezembro /2020 – 16/12/2020 – Conselho Deliberativo – 12:00h às 14:00h 
 
Será utilizado o aplicativo Google Meet. sendo que um link será enviado por e-mail/ 
whatsapp aos Conselheiros, 10 minutos antes do início da reunião, bastando clicar 
solicitando a participação. O Conselheiro poderá acessar usando seu computador, 
notebook, tablete ou celular. 
 

Atenciosamente 
 

Isabel Cristina Junqueira de Andréa 
Presidente 
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