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ÁRGnçÃo DE DESCt:MPRJMENTO DE PRECEITO FlNDAME"fAL NilMERO 158/DF.
lb;OlJERENTE: COl<SELHO FEDERAL DA OROEM OOS ADVOGADOS 00 BRAsiL - OAB.
REOUERIDOS: CÂMARA DOS DEPUTAOOS,

SENAOO FEDERAl. E PRESIDENTE DA REpÚBLICA.

A ,MSOClAÇÀO DOS ANlSTlANIlOS DO NORDESTE - ASANK na qualidade de substituta
processual dos associados a esta entidade. funcionando há mais de 10 (dez) anos, com Estatuto
registrado no 1° Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da Comarca do RecifelPE sob o número de ordem 597.615 (doc. 01), inscrita no Cr;PJ/MF sob o
número 05.403.177/0001·52 (doc, 02), c·om sede na Avenida Mário Melo, n° 193, Santo Amaro,
RecifelPE, CEP: 50010-040, Fone/Fax (81) 3221.5073, através do seu presidente eleito (cópias da
ata e das cédulas de identidade e Cadastro de Pessoa Física em anexo - does. 03 e 04)
A~TON10

MENDES DL

SE~A,

MARÇ{)S

brasileiro, separado judicialmente, anistiado político. inscrito no CPF/MF

sob o n° 004.196.213-34 e cédula de identidade n' 1.075.637-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua
]CÓ, nO 90, Casa 6, Pina, Recife/PE, CEP: 5\011-090, Fone (81) 9974.7559 e pelos advogados que
subscrevem a presente, com endereço para intimações na Rua dos Palmares, nO 173, Santo Amaro,
Recife/PE, vem, respeitosamente, à presença desta e. Corte, na qualidade de instituição interessada
na solução da ÁRGUlÇAO DE DESClMPRIME"TO DE PRECf:l1'Q Ji\:NDA"ENTAl NÚMERO 158/DF, nos termos
do artigo 6', §2°, da Lei n" 9.882/99, requerer sua admissão no processo, na qualidade de

amiCl<l'

curiae, pugnando pela posterior juntada de memoriais e de realização de sustentação oral na sessão

de julgamento, o que faz com base nos arguodcntos expostos abaixo.

Dispõe o artigo 6', §2", da Lei n° 9.882/99:

Arl. 6" - (...)
§ 2' - Poderão ser autorizadas. a critério do relator, sustentação oral ejuntada de
memoriais, por requerimento dos interessados no processo.
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Como se vê, o objetivo da norma permissiva da manifestação de interessados é
ampliar o debate, em atenção àquilo que Peter Hilberle denomina sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição, conferindo aos mais diversos segmentos sociais a possibilidade de participação na
definição dos significados da Lei Maior.

Essa tendência democrático. foi acolhida pela Constituição da República de 1988,
que ampliou significativamente o rol dos legitimados à propositura de ações que visam o controle
concentrado de constitucionalidade,

Verifica-se, para a admissão do amicus curiae no processo objetivo de controle
concentrado de constitucionalidade, é necessária a presença concomitante de dois requisitos: a)
representatividade do pretenso amicus curiae; e b) relevancia da matéria.

Ora, in casu, verifica-se que n pretenso amicus curiae é a Associação dos
Anistiandos do Nordeste - ASANE, entidade que congrega diversos anistiados e não anistiados do
Nordeste Brasileiro, que possui illteresse jurídico hialino em se estabelecer a correta interpretação
da Lei n. 10.559/2002 que versa, exatamente, sobre a anistia política,

Por outro lado, verifica-se que a matéria possui evidente relevância, posto que
repercute diretamente na vida de milhares de cidadãos brasileiros que tiveram suas anistias políticas
indeferidas/anuladas por conta de interpretações equivocada que foram conferidas à Lei n.

1055912002,

Mercê do exposto, requer-se a admissão da Associação dos Anistiandos do
Nordeste - ASANE como amicus curiae, bem como a juntada aos posterior aos autos de memoriais
e realização de sustentação oral na sessão de julgamento, com o fim de subsidiar a decisão dos
Senhores Ministros no presente feito.

Pede deferimento.
RecitelPE, 21 de março de 2013.
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PROCURAÇAo

AssOCIAÇÃO DOS ANISTIANDOS DO NORDESTE. ASANE, na qualidade de
substituta processual dos associados a ellta entidade, lUm:íonando há mais de 10 (dez)
ano', com Estaturo registmdo no 1° Cartório de Registro de Titulos e Documenros e
Registro Civil das Pessoas Juridicas da Comarea do Recifu/PE sob o número de
ordem 597.615 (doc. 01), ÍIlSCrlta no C:--lPJ/MF sob o número 05.4D3.177/0001-52
(doc. 02), com sede na Avenida Mário Melo, n° 193, Santo Amaro, Recire/PE, CEP:
50010,Q40, Fone/Fax (81) 3221.5073, através do seu ptesidente eleito (cópias da ata
e da, cédulas de identidade e Cadastro de Pessoa Fisica em anexo - does. 03 e 04)
MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA, brasileiro, separado judicialmente,
anistiado político, inscrito no CPF/MF sob O n° 004.196.2J.3.34 e cédula de
identidade nÓ 1.075.637-SSP/PE, residente e domíciliado à Rua leô, n" 90, Casa 6,
Pma, Recifu/PF, CEP; 51011090, Fone (81) 9974.7559.
OUTORGADOS;

BAPTISTA E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, mscrita no
G'lp) sob o n" 13523.059/0001-06, BRUNO DE ALBUQUERQUE
BAPTISTA, mscriro na OAB/PE sob o n.· 19.805, ALEXANDRE AUGUSTO
SANTOS DE VASCONCELOS, mscriro na OAB/PE sob o n." 20304,
DANIELLE FERREIRA LIMA ROCHA, brasileira, solteira, advogada inscrita na
OAB/PE sob o n." 21.043, VIcrOR YURI BREDERODES DA ROCHA,
brasileiro, solteiro, advogado inscriro na OAB/PE sob o n." 33.662, rodos com
sede/escrilÓrio profissional na Rua dos Palmares, n" 173, Sanro Amaro, Recife/PE e
JUUANA SANTOS DE VASCONCELOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita
na OAB/PE sob o n." 29.955, com escritóno profissional na. Avenida Herrulano
Bandeira, n." 588, Fina, Recifu /PE.
PODERES:

Pelo presente mstrumenro particular d. procuração, a OUTORGANTE conf.re aos
os poderes das cláusulas 'ad-judicia' e de representação geral em
qualquer juizo, instância ou tnbunal, ou até mesmo administrativamente perante
qualquer órgão público, podendo para tanro receber, dar quitação, tmnsigir, firmar
compromisso, desistir~ recorrer, contra-arrazoar, substabelecer, em todo ou em parte,
com Ou sem reservas de poderes~ agindo em caniwlto ou sepa.radamente pa.ra o fim
especial de representar os interesses da outorgante especialmente para ingress"
como Amicua Curia" na ADPF N 158 que ttamita no Supremo Tribunal Federal,
podendo praticar todos os atos paIa o fiel cumprimento deste mandato.

OUTORGADOS

Q

Recife IPE, 06 de março de 2013.
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ASSOCIA

O DOS ANISTI

1

j

OS DO NORDESTE

ASANE
Q

CPF/MF n 05.403.177/0001-52

/

CONSOLIDAÇÃO DOS ESTATUTOS SOCIAIS
CAPÍflJLOJ
DA CONSTITUIÇÃO, I'KEltROGATlVAS E CONDiÇÕES PARA SEU
FUNCIONAMENTO.
Art. to - A ASSOCLfç40 DOS ~ DO NOIlIIIfSTE - "~7 com sede
provisória e furo na Av. Jornalista Mário Melo, n" 193, bairro de SanlD Amaro, CEP 50040
010, DeSta ~ de Recife, EsIado de Pernambuco, é constituída por prazo indeterminado,
sem fins luc:ra1ivos, pam fins de estudo, coordenação. proteçilo e representação de cidadllos
brasileiros de aI.i.vidades mititar e civil. puuidos poc "'Atos de Exação" /lO periodo
compreendido entre 18 de setembro de 1946 e OS de outubro de 1988, assessorando-os
inclusive, /lOS p ....e,!!..... adIR.' ati_ reJacionedos com a l»DCeS5ÍiO da Anisúa Política,
cmUot'llle com o Art. 8" dos Atos das Disposições COIlStiWciooais Transitórias - ADCT da
Const.ituiçiIo FedcmI. de 05 de o",..bm de 19K8,COIKII*·lftcomaMedidll.l'rovisória2151-J,
de 24 de agosto de 2001.
Art. 2° - São ol;etivos da

ASS'OCL4Çio

JJOS AN1STlANIJOS DO NORDESTE 

"ASANE":
I - Congregar militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares, e Civis,
desligados, exduídos, licmciados dou compelidos ao atàstamento de snas
atividades I'CIIlllIleIlId ainda. que com fimdamenID na legislação comum ou
decorrentes de expedientes sigiIDsos.

II - Congregar os associados em tomo das metas comIIns.
III - Defender os interesses dos associados perante órglIos públicos e entidades
privadaS,.nas esferas adminislrativae jurídica.
IV - Celebrar convênios e/ou conttalDs com associaçiles congêneres e entidades
públicas ou privadas. viliando (} alcaace dos objetivos.
V - Apoiar os interesses dos associados junID a entidades culturais, assistenciais e
filantrópicas.
VI - Promover campanhas de assistências à saúde, à educação, ao lazer e turísticas,
aos associados e dependentes.
VII - Prestar serviços de naturezas diversas a comunidades carentes,. entidades
públicas e privadas que atoom prol de causas sociais.

CAPtTulÁO 11
DO QUADRO ASSOCIATIVO E DAS MENSALIDADES
Art. 3" - Poderão associar-se a "ASANE":

.
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Todo cidadão brasileiro e estrangeiro residente no país, e interessados outros
estejam inseridos no Artigo 2" - inciso I deste Estatuto e tenham sua inser
aprovada pela Diretoria Executiva da entidade.
D. O integrante do Corpo Associativo da entidade, receberil a denominação de "So
Contribuinte" .
III. Não haverá outro tipo ou outra denominação pata Associados da Entidade.
IV. A admissão do Sócio Contribuinte se dará administrativamente, por solicitação do
interessado, mediante preenchimento e assinatma da ficha cadastral associativa,
aprovada pelo Presidente da Entidade, e a sua demissão ou exclusão do quadro de
sócios ocorrerá por inadimplência de até 90 dias ou à pedido voluntário por escrito.

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
Art. 40 - São direitos dos Associados:
I. votar e ser votado, na furma prevism na legislação pertinente;
D. usufruir dos beneficios que a Entidade oferecer sem distinção de cargo honorífico e
associado contribuinte;
lll. exigir o cumprimento dos dispositivos deste Estatuto; das deliberações das
Assembléias Gerais dos As'K'Citulos AGA, e dos demais regularnentos existentes;
IV. solicitar esclarecimentos sobre atos administrativos, contas e balanços financeiros da
Entidade;
V. requerer com um llÚmero de associados não inferior a 213 (dois terços) dos sócios em
dia com a Entidade, a convocação de Assembléia GemI Extraordinária
AGE,
justificando previamente os fins para que foi convocada.
Art. 50 - São deveres e responsabílidades dos associados:
I. manter religiosamente em dia suas contribuições mensais;
lI. comparecer as Assembléias Gerais dos Associados- AGA, ordinárias e
extraordinárias, participar e acatM as deliberaçõe:s;
lIL cumprir e fàzer cumprir este Estatuto e demais tegUlamentos da Entidade;
IV. contribuir pam o fiel e integral annprimeuto dos objetivos da Entidade;
V. bem desempenhar o cargo para o qual fOr eleito e 110 qual tenha sído investido;
VI. prestigiar a Entidade para todos 05 meios a seu alcance e propagar o espírito
associativo entre os possíveis interessados;
VIL não tomar deliberações que interessem aos associados, sem o prévio debate e
pronunciamento da Entidade;
VID. .-espeitar em tudo o presente Estatuto;
IX promover, sempre que possível, a inscrição de novos associados;
X comtmicar a Secretaria Geod da Entidade, por esu ito, sobre mudanças de endereço,
profissão, estado civil, local de trabalho ou fuma, df'S<lllljllegO, doença e qualquer
possível reclusão;
XI. acompanhar todas as Ilues do Processo de Anistia em que estiver inserido,
comunicaDdo à "'A&4NE', todo e ~ fàto novo e/ou possíveis irregularidades
detectadas.
Parágrafo ÚRico Os sócios não Iespoodem, nem _!!lO subsidiariamente pelas obrigações
cont)llWas pela Entidade.
Art. 6° - As mensalidades sociais são estipuladas inicialmente em R$ 10,00 (Dez Reais), a ser
paga em moeda corrente 00 País, diretamente a Di..:Mia Financeüll, are o JDÍmeiro sábado do
mês subseqüente ao mês vencido, ou através de "Boleto Bancário», endereçado mensalmente
à residência dos associados e à outros endaq;os fornecidos, em tempo hábil para a liquidação
pontual
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Art. 70 - O valor das mensalidades somente poderá sofrer qualquer reajuste medi
aprovação em Assembléia Geral dos Associados - AGA, por aclamação de no mínimo 5
(cinqüenta por cento) mais I (um) dos Associados presentes.
cAPÍfuwm
DO PATRIMÓNIO, SUA CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Art. 8° - O Patrimônio da "ASANE" será constituído:
I - Pela contribuição dos associados;
II - Pelos bens imóveis e mobilizáveis, rendas e direitos obtidos por aquisição direta;

III - Por doações, legados. auxílios, subvenções e ajudas filllUlceiras, ou bens concedidos por
pessoas flsicas ou jurídicas de natureza privada ou pública da União, Estados e Municípios, e
Entidades filantrópicas Internacionais;
IV - Por aqujsi~ das atividades pertinentes.
Art. 9° - O patrimônio da Entidade somente poderá ser utilizado para a consecução de seus
objetivos.

Art. 10 - A alíenaçoo dos bens dependerá de autorização da Assembléia Geral dos
Associados - AGA com a aprovação por aclamação de 2/3 (dois terços) doas associados
presentes.
Art. 11- Em caso de extinção ou dissoluçoo da Entidade, competirá a Assembléia Geral dos
Associados - AGA, ordinária ou convocada extraordinariamente pela Diretoria Executiva,
por aclamação de 50% (cinqüenta por cento) mais I (um) dos associados da Entidade,
presentes à Assembléia, dar o veredicto fmal sobre a questão e destinação dos bens imóveis e
mobilizáveis, que obrigatoriamente deverão ser doados a instituÍçQes filantrópicas não
governamentais.

CAPITUWIV
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRlOS E SUAS ATRlBUIÇOES
Art. 12 - São responsàveis pela orientação, condução e administração de Entidade:
I. A Assembléia Geral dos Associados AGA;
11. A Diretoria Executiva;
m. O Conselho Fiscal, como órgão fiscalizador.

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS ASSOCIADOS
i~

Art. 13 - As Assembléias Gerais dos Associados - AGA - são soberanas nas resoluções, não
contrárias as Leis e a este Estatuto, e suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de
votos, por aclamação, em relação ao total de associados da Entidade.
Art 14 - Compete a Assembléia Geral dos Associados - AGA:

,

.
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I - Eleger e empossar a Diretoria Ex:cutiva;

""'2)<11\
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TI Eleger e empossar o Conselho FIscal;
III Aprovar e alterar o Estatuto;
'::;".r'
IV - Reunir-se estatutariamente nos meses de fevereiro, maio, agosto e noveml:i
para a aprovação das contas da Entidade e verificação do andamento dos processos
e das providências pertinentes;
Parágrafo Único - Poderá ocorrer reuniões extraordinárias, a qualquer data, quando
convocada previamente por no mínimo 2/3 (Dois Terços) dos associados, no pleno gozo dos
seus direitos, comprometidos em especificar pormenorizadamente os motivos da convocação,
V
Decidir e deliberar situações diversas, por aclamação com suficiência de
quorum, de no mínimo 213 (dois terços) do. associados presentes.

VI - Deciwr e apurar alterações estatutárias, por aclamação, com suficiência de
quorum de no mínimo 50% (Cinqüenta por cento) mais I (um) do corpo total de
associados em dia com a Entidade,
Art. 15 - A Assembléia Geral dos Associados - AGA, será instalada em primeira convocação
com pelo menos 200/. (vinte por cento) dos associados, e em segunda convocação uma hora
após a hora prevista para a primeira convocação, com qualquer número de associados
presentes.
Art. 16 - Uma vez instalada a Assembléia Geral do Associados - AGA, será presidida por
qualquer membro da Diretoria executiva da Entidade, obedecendo a ordem de sua composição
hierárquica, estabelecida no Artigo 21 deste Estatuto,

Art. 17 - Todas as Assembléias Gerais Extraordinárias - AGE, serão igualmente registradas
e lavradas em Livro especifico,

DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 18 - A Diretoria Executiva é o órgão encarregado da condução e da execução das
diretrizes deste Estatuto e das deliberações emanadas das Assembléias Gerais dos Associados
- AGA, dentro das normas gerais de organização, operação e disciplinamento dos trabalhos.

Art. 19 - A Diretoria Executiva reunir-se-á mensalmente, sendo estabelecido como regra, o
primeiro sábado de cada mês, com a participação de todos os membros Diretores, associados
interessados e membros do Conselho Fiscal, sendo registrado ata da reunião em livro próprio
e/ou através de recursos eletrônicos,
Art. 20 l' ~ompete a Diretoria Executiva:
L Dirigir a Entidade de acordo com o presente Estatuto, administrando o patrimônio
social e promovendo a satisfação gera! dos associados e outros possíveis interessados;
lI, Elaborar regimento interno e serviços necessários subordinados a este Estatuto;

a ~ <g
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Parágrafo Único - As decisões serão tomadas por maioria de votos aclarnativos, com a
presença mínima de metade dos membros quando convocada pelo Presidente, e de 2/3 (dois
terços) dos presentes, quando convocada pelos associados.
Art. 21 - A Diretoria Executiva será composta de:
I.
11.
III.
IV.
V.
VI.

Um Diretor Presidente;
Um Diretor Vice-Presidente;
Um Diretor Secretário Geral;
Um Diretor Financeiro;
Um Vice-Diretor Financeiro;
Um Diretor Administrativo;
vn. Um Diretor de organização e Comunicação Social;
VIII, Um Diretor de Eventos, Assuntos Culturais e Documentais;
IX. Um Assessor Jurídico.
Art. 22 - Compete ao Diretor Presidente:
L Cumprir e fazer cumprir o Estatuto;
11. Representar a Entidade, ativa e passivamente em juizo e fora dele;
TIl. Organizar, supervisionar e fiscalizar, direta ou indiretamente, todos os serviços da
Entidade, assegurando a eficiência de suas atividades;
IV. Abrir e movimentar contas bancárias e firmar documentos financeiros, juntamente
com o Diretor Financeiro;
V. Contratar, admitir e dispensar pessoal, e designar ocupantes para funções
administrativas gerais e específicas;
VI. Autorizar e controlar as aplicações dos recursos físicos e financeiros;
VII. Convocar e presidir reuniões da Diretoria;
vm. Firmar convênios ou contratos com outras entidades;
IX. Encaminhar ao Conselho Fiscal, trimestralmente, os relatórios e balancetes, bem como
o balanço geral anual para aprovação da Assembléia Geral dos Associados -- AGA;
x. Convocar Assembléia geral dos Associados - AGA, nos casos previstos neste
Estatuto;
XI. Exercer as demais atribuições decorrentes da Lei, no fiel cumprimento deste Estatuto,
assegurando o princípio democrático nas decisões.

ArL 23 - Compete ao Diretor Vice-Presidente:

,-tO

I. Assessorar o Presidente em suas funções;
lI. Desempenhar as demais funções atribuídas ao cargo;
UI. Substituir o Diretor Presidente em sua ausência ou impedimento.

....

ti ~~~
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aquelas emanadas das Assembléias Gerais dos Associados AGA;
IV. Organizar através de profissionais habilitados a prestação de contas da Entidade;
~
V. Reunir-se em seção ordinária ou extraordinária sempre que o presidente a maioria
2/3 (dois terços) dos associados a convocar;
VI. Ser permanentemente representada pelo seu Presidente, e no impedimento deste, por
seu substituto imediato nos termos deste Estatuto;

W
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Art. 24 - Compete ao Diretor Secretário Geral:

!~~\

L Organizar os processos de admissão e desligamento de associados;
\
lI. Elaborar as Atas de reuniões da Diretoria e das Assembléias Gerais dos Associado
AGA;
In. Manter sob guarda os livros de Ata e de Registros de presenças, de reuniões da
Diretoria e de Assembléias dos associados;
IV. Organizar e supervisionar a execução pelas Diretorias respectivas, dos programas
sociais e assistenciais mantidos pela Entidade;
V. Responder pela tramitação interna e externa de documentos;
VI. Organizar e manter arquivo cadastraJ dos associados da Entidade;
VIL Coletar informes noticiosos e humorlsticos, para compor o Informativo mensaJ da
Entidade, titulado de "INFORMATIVO ASANE';
VIII. Cooperar com os traba1hos de redação do Informativo mensal das atividades da
ASANE;
IX. Desempenhar as demais funções atribuídas ao cargo;
X. Substituir a Presidência da Entidade, na sua ausência ou impedimento.
Art. 25 - Compete ao Diretor Financeiro:
L Implantar e supervisionar o controle sistemático de receitas e despesas da Entidade;
11. Manter sob responsabilidade direta e exclusiva os valores da Entidade;
1lI. Movimentar contas bancárias, assinar cheques e demais documentos que importem em
compromisso fmanceiro da Entidade, juntamente com o Diretor Presidente;
IV. Elaborar relatórios fmanceiros mensais, balancetes trimestrais e baJanço geraJ anual,
disponibilízando-os ao Conselho FiscaJ, à Assembléia geraJ dos Associados - AGA e
à Diretoria Executiva;
V. Orientar e colaborar com os demais setores da Entidade sobre as atividades econômico
financeiras;
VI. Substituir o Diretor Secretário Geral em sua ausência ou impedimento;
VII. Desempenhar demais funções atribuídas ao cargo.

Art. 26 - Compete ao Vice-Diretor Financeiro:

-..

I. Assessorar o Diretor Financeiro em suas funções;
Substituir o Diretor Finaoceiro em sua ausência ou impedimento;
1lI. Desempenhar demais funções atribuídas ao cargo.

n.

Art. 27 - Compete ao Diretor Administrativo:

1. Executar todos os serviços administrativos de apOlO, proporcionaodo o que for
necessário a todos os setores da entidade;
ll. Elaborar o regulamento do pessoaJ com base na legislação pertinente e neste Estatuto;
lU. Coletar documentos e elaborar requerimentos de Anistiandos e demais providências
para abertura das petições de Anistia;
IV. ~r pela conservação e manutenção dos bens patrimoniais da Entidade,
encarregando-se do registro e controle dos mesmos;
V. Prover os meios necessários para implementar total eficiência e qualidade na
consecução dos objetivos da Entidade;
VI. Substituir o Diretor Financeiro e/ou Vice-Diretor Financeiro, em suas ausências ou
impedimentos;

~
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VII. Desempenhar demais funções atribuídas ao cargo.

Art. 28 - Compete ao Diretor de Organização e Comunicação Social:
1. Promover e organizar a relação entre a Associação e as bases da categoria dos
associados da entidade;
ll. Promover no âmbito geral a comunicação social entre os associados da Entidade;
IlI. Promover reuniões e organizar as Assembléias Gerais dos Associados - AGA;
IV. Substituir o Diretor Administrativo em sua ausência ou impedimento;
V. Desempenhar demais funções atribuídas ao cargo.

Art. 29 - Compete ao Diretor de Eventos, Assuntos Culturais e Documentais:
I.
lI.
lll.
IV.
V.
VI.
VII.

Vlll.
IX.

preservar a memória dos acontecimentos nacionais, principalmente aqueles com a
participação efetiva da FAS, e divulgar publícações de interesse dos associados;
desenvolver e divulgar pesquisas de acontecimentos históricos envolvendo os
associados;
promover cursos e aprimoramento educacional, moral e espiritual e profissional
para associados e dependentes;
colecionar e divulgar publicações, álbuns, fotografias, filmes e demais materiais
que fortaleça a amizade e preserve a memória da ASANE;
promover atividades artísticas, literárias, excussões e outras atividades recreativas,
com o objetivo de manter a união fraterna entre os associados;
promover eventos com o objetivo de arrecadar fundos para manutenção e o
crescimento do patrimônio da Entidade;
promover eventos com a fmalidade de atender necessidades financeiras de
associados carentes, com precárias condições de sobrevivência por motivo de
doença dou desemprego;
substituir o Diretor de Organização e Comunicação Social em sua ausência ou
impedimento;
desempenhar demais funções atribuldas ao cargo.

DO ASSESSOR JlJRÍDICO
Art. 30 - A Assessoria Jurídica facultará aos associados consultas e assistências jurídicas no
encaminhamento das providências relativas aos Requerimentos de Anistia, orientações e
acompanhamentos de processos, na defesa dos interesses da Entidade dou dos associados, em
Juízo ou fora dele.
CAPÍTULo V

DO CONSELHO FISCAL
Art. 31 r-.D Couselho Fiscal é um órgão independente, destinado a fiscalização de todas as
atividades das ASANE, principalmente, aquelas relativas a administração financeira e pessoal.
Art. 32 - O Conselho Fiscal juntamente com a Diretoria ou isoladamente, pode convocar
Assembléias Gerais Extraordinárias para trato de assuntos de interesse da Entidade, desde que
aprovada a convocação pela maioria simples de seus integrantes.

,
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Art. 33 - Compete ao Conselho Fiscal;
L

li.
II[

IV.

Apredar e aprovar ou impugnar, os balancetes trimestrais c as contas
apresentadas pela Diretoria Executiva;
Emitir pareeeres sobre todas as matérias;
Opinar sobre despesas extraordinárias, sobre balancetes trimestrais e sobre o
balanço anual;
Reunir-se ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, quando
necessário e qualquer data, e rubricar todas as receitas e despesas de caixa,
exercendo fiscalização na administração fmanceira registrada em ata e em livro
próprio.

Art. 34 - O Conselho Fiscal é constituído de cinco (5) membros cfetivos, e igual núinero de
membros suplentes, todos eleitos e empossados pela Assembléia Geral dos Associados 
AGA,juntamente com a Diretoria Exeeutiva.

Art. 35 - Os Conselheiros eleitos, elegerão dentre seus memhros mn Presidente, por
deliberação pela maioria simples do órgão,

CAPÍTULO VI

DA PERDA DO MANDATO

Art. 36 - Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal perderão seus mandatos:
I.
lI,

m.
IV.
V.

malversação ou dilapidação do patrimônio da Entidade;
grave violação de qualquer dos tennos deste Estatuto;
Abandono do cargo, caracterizado pela ausência injustificada de três (3) reuniões
sucessivas, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
Aceitação ou solicitação de transferência que implique no afastamento do
exercício do cargo;
Por solicitação de renúncia, expressa em docmnento escrito, de próprio punho,
endereçado à Diretoria Executiva de Entidade.

Parágrafo Primeiro - A perda do mandato será deelarada pela Diretoria Exeeutiva «Ad
Referendmn" da Assembléia Geral dos Associados - AGA;

Parágrafo Segundo~· Toda substituição ou destituição de cargo, quer da Diretoria Executiva
quer do Conselho Fiscal, será antecedida de notificação que assegure ao membro notificado,
pleno direito de defesa e reeurso, na 'fonna deste Estatuto.

DAS SUBSTITUIÇÕES
Art. 37 - As convocações de suplentes para substituir membros da Diretoria Exeeutiva e do
Conselho Fiscal é de competência exclusiva do Presidente da Entidade

..
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Art. 38 - Ocorrendo renúncia ou destituição, ou em caso de afastamento por motivo supe
alheio à vontade do membro integrante da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, ass
o cargo o suplente respectivo, previsto neste Estatuto.
Parágrafo Primeiro - Em se tratando de renúncia ou afastamento imprevisto do Presidente
da Entidade, será notificado por escrito a ocorrência ao seu substituto legal, que dentro de
quarenta e oito (48) horas reunirá a Diretoria Executiva para comunicar o ocorrido e tomar
posse da presidência da Entidade.
Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal poderá ser convocado e participar da posse do Vice
Presidente.

CAPÍTULOvn
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

Ar!. 39 - A eleição para a Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal é direta, com a
participação dos associados, e decidida por aclamação com suficiência de quorum de 2i3 (dois
terços) dos associados presentes, para o mandato de dois (2) anos, podendo ser reeleita.
Art. 40 - Os cargos eletivos são honoríficos, não cabendo nenhuma remuneração.
Art. 41 - O exercício fiscal coincide com o ano civil.
Ar!. 42 - Poderá ser contratada uma Assessoria Jurídica pela Diretoria Executiva da Entidade,
após aprovação por maioria simples dos membros, para defender os interesses da Entidade
eiou de seus Associados em questões em Juízo ou fora dele.
Art. 43 - Os casos omissos serão resolvidos em Assembléia Geral dos Associados - AGA,
conforme estabelece o Artigo 14, inciso V.
Ar!. 44 - Este Estatuto poderá sofrer alterações conforme a prática indicar, sQjeitas à
apreciação e aprovação, por aclamação com suficiência de quorum de 50% (cinqüenta por
cento) mais 1 (um) dos associados da Entidade.
Art. 45 - Este Estatuto entrará em vigor após aprovação em Assembléia Geral dos
Associados - AGA, e do posterior e imediato registro no 1· RTD - I' Registro de Títulos e
Documentos e Registro Civil de Pessoas Juridícas - Recife-PE.
DAS DISPOSIÇÓES TRANSITÓRIAS

Art. 46 - A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, eleitos em
Assembléia Geral Extraordinária da fundação da Associoção dos Anistüzndos do Nordeste 
ASANE, tomarão posse de imediato em seus respectivos cargos.

y..
Parágrafo Único - O mandato da primeira Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, efetivos
e suplentes, será de dois (2) anos e o seu término ocorrerá em 31 de janeiro de 2004.
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Recife-PE, OI de dezembro de 2007.
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O PRESENTE ESTATUTO FOI ALTERADO EM SEU CAPÍTULO VII _.""'-_....
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - ARTIGO 39 PELA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS, REAIJZADA EM SEGUNDA
CONVOCAÇÃO, ÀS 10.30 HORAS, 00 DIA OI DE DEZEMBRO DE 2007, E
SEGUE ASSINADO PELOS MEMBROS DADIRETORlA, PELO ASSESSOR
JURÍDICO DR GILSON PEREIRA MESQUITA OAB. N" 16714/PE, PELO
PRESIDENTE 00 CONSElliO FISCAL EFETIVO E POR DUAS
TESTEMUNHAS PARA QUE PRODUZA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS
EFEITOS.

. Rocha da Costa 'li"
iretor Vice-Presidente
C.P.F. nO 042.742.884-04

y

Dir. or~~ani:zaçlio Comunicação Social

ASSESSORIA. JURÍDICA

P ira Mesquita
Asse s r Jurídico
OA
·16714/PE

." ......Piaila_a

",,~I~dO

O~IPE 16714

Carlos Fernando dlt Silva -..
Dir. Eventos, Ass. Culturais Documentais

CONSELHO FISCAL EFETIVO

Presiflí:nte do Conselho Fiscal
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TESTEMUNHAS

ASSOCIADOS PRESENTES À AGA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTÓ.

COMOSSLODE

e FISCALIZAÇÃO

c:"Tr,Q· R$Ii2P2,6~

R.

M,i-J,.

•

ASSOCIAÇÃO DOS ANlSTIANDOS DO NORDESTE - ASANE
CNP J fi/" 05.403.17710001-52
AVENIDA JORNALISTA MÁRIO MELO, fi/" 193, SANTO AMARO- C.E.P. 50040-4J10 - RECIFElPe

Fone - Fax: (081) 3221.5073 - 3221.0038

T:BRMO

E-ma" asane@asane.OI!l.br

ADITIVO

TERMO ADITIVO EXTRAÍDO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS (AGA)
REUNIDA EM OLl2.2007, QUE MODIFICOU E ALTEROU O ARTIGO 39, DAS DISPOSIÇÕB'!J
GERAIS - CAPÍTULO VII - DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIANDOS DO
NORDESTE - ASANE, NOS SEGUINTES TERMOS, VERB1S; "... Em seguidlt, o Presidente do
Conselho Fiscal Sr. Antonio Acioli EmerenciW10 sugeriu a mudança no Capitulo VIl- Das Disposições
Gerais, onde no Art. 39 do Estatuto da Entidade, estabelece que: "A eleição para Diretoria Executiva e
do Conselho Fiscal é direta, com a participação dos Associados, e decidida por aclam.ação com
suficiência de quorum de 2/3 (dois 1erÇOs) dos Associados presentes, para o mandam de dois (2) anos,
reeleglveis apenas por mais um mandato de iguais dois (2) anos". O qual, de acordo com a alteração
proposta, passa a ter a seguinte redação: " Art. 39 - A ele~ilo para a Diretoria Executiva e do
Conselbo Fiscal ti direta, com a participação dos Auoclados, e decidida por aclama~ilo com

suficiência de quorum de 213 (dois ter~os) dos Associados presentes, para o mandato de dois (2)
aoos, podendo ser reeleita;' Voltando a palavra ao Presidente Edien Correa Pinheiro Lopes, este
colocou em discussão a matéria, e não havendo quem quisesse discutir, foi posta em volllção a proposta
de mudança da redação do Art. 39 do Estatuto feita pelo Presidente do Conselho Fiscal e, por
aclamação, o plenário votou favoravelmente aprovando a proposta." LIDO E ACHADO
CONFORME O PRESENTE "TERMO ADITiVO", V AI LEGALMENTE ASSINADO PELO
PRESIDENTE, TODOS OS MEMBROS DA DIRETORIA, PELO ASSESSOR JURÍDICO,
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL, E POR MIM SECRETÁRIO-GERAL QUE A DIGITEI E
FORMATEI, PARA QUE . RODUZA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOSXXXX.X.X.x.xX

Pres\tl'~te

Diretor Tesoureir()::L~~?1!,~~~~~~~~:@:~~'...L_
Vice-Diretor

:r~

Diretor de OrgaJaizaçlio:.. .,4

Diretor de

?::::-'--'-........,

EvenltosL_~6..!Ü+-4t:::S'::::::::::::=~:::=J~....

Departamento

CoIqlfOVIlJIIe de

hIIp:lIwwwIcceila.fazemla.lJ'v.brlPessoaluridicalCNPJ/C1IJ'irevaICqJj ...

In;crição e de Sitwção Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribumte,
ConfIra os dados de ldentfficaçllo da Pessoa Jlrldlca e, se hoU\ler qualquer divergência, prollldenc/e prto a
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E DE srnJAC;Ao
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRlçAo

06.403.177)1)001-62
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TfTUlODOESliIiBElECIlEHTO{NClIW: DE RWT~)
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COOIGOE DESCR!ÇIo DAAlMOJCE ~OWCAPR..c1FN.

94.30..&-40 ~ Atividades de associações de defesa de direitos sociais
COOIGO E DESCR/ÇArJOAS AlllAOAOES ~ SECUNDNlto\s

. ..83-6..00 • Atividades de organizações assoçiatiYas ligadas à çultura e
. ..81-6.00 -Atividades associativas não especificadas anteriormente
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ASSOCIAÇÃO DOS ANlSTlAlVDOS DO NORDESTE - ASANE
CNPJ N° 05.403.177/0001-52
AVENIDA MARIO MELO. N" 193. SANTO AMARO - C, E..P. S004Q.01 O- RECIFE/Pé
Fone· Fu: (l1J 322Utl73 - (I1J 3221.003II
E-mail aRne@!lsane.olll·br

Ata da Assembléia Geral dos Associados - AGA - realizada no dia 04.02.2012
Aos quatro (04) dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e doze (2012), às 1Oh25min, em segunda convocação,
trinta minutos após a primeira, na Sede da Associação dos Anistiando! do Nordeste - ASANE - sita à Av. Jornalista
Mário Melo, n' 193, Santo Amaro, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, sob a presidência do Sr.
MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA, com as presenças dos Membros da Diretoria Executiva, Assessoria
Iurldica, Membros do Conselho Fiscal e corpo de associados interessados, foi aberta a sessão e dando irdcio aos
trabalhos, o presidente da AGA, concedeu a palavra irdcial ao associado MOACIR COSTA COELHO que começou
sua preleção costumeira em nossas AGAs, reportando-se sobre "o fraco e furte» e iniciou relatando sobre "As 7
caracteristicas do furte e do fraco", (I) - O forte ver na dificuldade li oportunidade, o fraco ver na dificuldade uma
desculpa... (2) O furte com wna palavra negativa, fica estimulado, O fraco diante de 'uma palavra negativa
desanima... (3) O furte é determinado, é definido sabe o que quer, o fraco rem uma idéia e se alguém dar uma
opirdão ela muda... (4) O furte desanima, mais não fica desanimado, o fraco desanima e fica prostrado... (5) O furte
coloca toda força, o fraco fica dividido... (6) O forte crer que tudo pode, o fraco diz: é prn quem pode não prn quem
quer... (7) O furte encara o problema, o fraco se esconde... (8) O. covardes não tentam. .. (9) Os fracos desistem...
(10) Os fortes são vencedores, os fracos vencidos... Assim, caros companheiros FABlANOS presentes, e os ausantes
rembém; seja como um leão, intrépido, sem medo da sua presa: partindo para tomar posse da presa-é...,., e encerrou
com uma oreção com todos os pressentes agradecendo a Deus antecipadamente por todo que Ele rem feito e por
muito moi. ainda, que Ele fiItá em nossas vidas. Continuando com os trabalbos, o Presidente Mareos Antooio
Mel1des de Sena passou a palavm ao Vice-Presidente da Entidade Sr. Antonio Acloli Emerenciano, que
se reportou ao fato de SÓ ter havido inscrição da Chapa I "Avançal1do Sempre", lamentando não ter
surgido outras Chapas inscritas para a disputa eleitoml, justificando que o fato deve-se ao pequeno número
de associados adimplentes na Entidade com direito a disputar eleição. Voltando a palavra ao Presidente
Marcos Antonio Mendes de Sena, este, incontinenti, colocou em votação a Chapa I "Avançando
Sempre" submetendo-a à aprovação do plenário que, por ac:lamação, elegeu a Nova Diretoria, a seguir
nominada e discriminada, à saber: Presidente - MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA, natural de
Cabedelo-PB, divorciado, Guia Turlstico, RG nO J.075.637-SSPIPE e C.P.F. n° 004.196.213-34, residente
e domiciliado na Av. Bernardo Vieira de Melo, n° 4714, Candeias, Jaboatlio dos GuarampeslPE, c.E.P.
54440..()20; Vice-Presidente - ANTONIO Aé'!OLI EMERENCIANO, natural de Barreiros-PE, casado,
Aposentado, R.G. n° 435.916/PE e C.P.F. nO 010.213.204-63, residente e domiciliado na Rua Queluz, nO
603, Jardim São Paulo, Recife-PE, CEP 50790-300; Secretário Geral- GILVAN VANDERLEI DE LIMA.
natural de Camocim de São FelixlPE, casado, aposentedo, R.G. nO 723.193-SSPIPE e C.P.F. n°
643.336.834-91, residente e domiciliado na 3" Tmvessa São Joio BatiSia, nO 41, Apto. 264, Jardim
AtllDtic:o, OlindaIPE, C.E.P. 53050-273;
- CARLOS FERNANDO DE 1I0UZA,
natural de OlindaIPE, casado, Aposentado,
e C.P.F. n° 053.695.924-20, residente
e domiciliado na Rua Joaquim Figueira Galvão, n° 288, Cruz de Rebouças, IgamssuIPE, CEP 53620-445:
Vice-Diretor Financeiro - AMARO OLIVEIRA PIMENTEL, natural de PaulistafPE, casado, Aposentado,
R.G. n' 1.736.373-SSP/PE, C.P.F; nO 042.284.644-91, residente e domiciliado na Rua Frei Henrique José
de Alencar, n° 167, Vila Presidente Vargas, Paulista/PE, C.E.P. 53403-780; Diretor Administrativo 
GILDO REIS LINS. natuml de Agrestina/PE, casado, Aposentado, RG. n· 646.088-SSP/PE e C.P.F. nO
006.204.754-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Graciliano de Souza, n° 297, Apto. 202, Jardim
AtUintico, OllndaIPE, C.E.P. 53140-160; Diretor de Omnizacllo e Comnnieação Soeisl -IRACIDES
J!fI CAVALCANTL natural de São Lourenço da MatalPE, casado, el6lricitário Aposentado, R.G.
I. 1.030-SSP/PE e C.P.F. n· 006.294.054-68, residente e domiCIlIado na CDC - I - CalXll Postal 553 Km 5.5 - Estrada de Aldeia, CarnaragibelPE, C.E.P. 54792-990; Diretor de Evento!!' Assuntos Culturais
e Doeumental - JEOVAH GOMES DE OLIVEIRA, natural de Recife/PE, casado, Aposentado, RG. nO
654.630-SSPIPE. C.P . n° 043.360.544-87, residente e domiciliado na Rua Leandro Barreto, n· 355,
oco 31, Apto. 02ardim São Paulo, Recife/PE, C.E.P. 50790-000; Assessqr Juridico  WALLACE

~

RODRIGUES DE SOUZA. natural de RecifelPE, casado, Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil - O.A.B. sob o nO 15.7091PE, R.G. n° 635.894-SSPIPE, C.P.F. nO 006.830.784-53, residente e
domiciliado à Avenida Rui Barbosa, 0° 264, Apto. 1401, Graças, Recife-PE, C.E.P. 52011-040. Coaselbo
l!!!gI - Memh"" Titulam: PRESIDENTE - EDIEN cORRÊA PINHEIRO WYES, natural de São
PaulolSP, casado, Assistente Administrativo, R.G. nO 1.137.699-SSPIPE e C.P.F. nO 478.073.184-49,
residente e domiciliado na Rua Maria Rita Barradas, nO 350, Apto. 201, Piedade, Jaboatão dos
Guararapes!PE, C.E.P. 54410-320; JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA, natural de RecifelPE, divorciado,
Assistente Administrativo, R.G. nO 626.287-SSP/PE e C.P.F. nO 004.635.234-15, residente e domiciliado
na Rua dos Prazeres, n° 184O-C - Comunidade da Beirinha - Areias, RecifelPE, C.E.P. 50840-260; JOSÉ
HENRIOUE DA SILVA MORAES, natural de RecifelPE, casado, Aposentado, R.G. nO 631.525-SSPIPE e
C.P.F. nO 014.028.894-53, residente e domiciliado na Rua Carlos Rios, nO 286, Apto. 101, 1mbiribeira,
RecifelPE, C.E.P. 51170-040; MOACIR COSTA COELHO, natural de RecifelPE, solteiro, Técnico em
Telecomunicações, RG n° 646. 15 I-SSPIPE, CPF n° 084.094.044-00, residente e domiciliado na Rua Leão
Coroado, nO 108A, Boa Vista, RecifelPE, CEP 50060-250 e JOSÉ GONCAL VES DOS SANTOS, natoral de
Serra TalhadalPE, casado, Economista, RG nO 831.896-SSPIPE, CPF n° 066.245.454.-53, residente e
domiciliado na Rua Antônio Valdevino Costa, nO 280, Bloco 32, Apto.503, Cordeiro, RecifeIPE, C.E.P.
50640-040; Membnp SuplellteJ: JOÃO BATISTA BEZERRA FILHO, R.G. nO 7.553.581-SSP/SP, C.P.F.
n· 763.158.868.68, residente e domiciliado na Av. Rio de Janeiro, nO 200-B, São Francisco, CaruarulPE,
C.E.P.55006-240; JOÃO PAULO NETO. R.G. n° 941.496-SSPIPE, C.P.F. nO 101.238.574-49, residente e
domiciliado na Rua Mariana Pedulla, nO 65, Bloco Otawa, Apto. 102, Prazeres, Jaboatão dos
GuararapesIPE, C.E.P. 54315-124; GEOVANI ANTONIO GABRIEL WANDERLEY, natural de RecífeIPE,
casado, aposentado, RG nO 1.278.048-SSPIPE, CPF n° 075.322.104-72, residente e domiciliado na
Avenida Brasil, Quadra 90, Bloco 04, nO 172, Apto. 20 \, Rio Doce - rr Etapa, OlindaIPE, CEP 53150-470;
ANTONIO FERNANDO CALUMBI DO NASCIMENTO, natural de Belo JardimlPE, casado, aposentado,
RG n° 629.533-SSPIPE, CPF nO 123.231.794-20, residente e domiciliado na Rua Andara!, nO 86, Bloco 2,
Apto. 304, Piedade, Jaboatão dos GuararapeslPE, CEP 54410-460 e RODERICK DE PAIVA VIANA
NETO, R.G. nO 801.625-SSPIPE, C.P.F. n· 142.682.304-59, residente e domiciliado na Rua Grupiara, n°
03, Barra de Jangada, Jaboatão dos GuararapeslPE, C.E.P. 54460-150 e por estarem seus Integrantes
presentes, todos tomaram posse em seus cargos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente
reeleito e empossado Marcos AutollÍO Mendes de Sena, assim se expressou: Aos nobres amigos
associados, meu muito obrigado por mais este voto de confiança e de sucesso na minha próxima gestão à
frente da presidência da ASANE, que ora se inicia. Em seguida, presidente da AGA Senhor MARCOS
ANTONIO MENDES DE SENA, concedeu a palavra ao DiTetoT de Organização senhor lRAClDES JOSÉ
CAVALCANTI, que na mesma esteira da preleção de MOACIR COSTA COELHO, pediu licença para ler uma
mensagem captada na intemet sobre o tema ~As Quatm VeJas", e iniciou a leitura dizendo: "Quatro velas estavam
queim(l11do ruidosamente, calmamente. O ambiente estava tão silencioso que poditMJe ouvir o diálogo que
travavam: A primeira vela disse: - Eu sou a paz I Apesar de minha luz as pessoas n{lo conseguem manter-me, acho
que vou apagar. E diminuindo devagarzinho, apagou totalmente. A segunda vela disse: - Eu me chamo Fé!
Infelizmente sou muito supérflua. As pesj()(}.'j l'IiJo querem saber de mim. Não faz sentido continuar queimUlldo, Ao
terminar sua fala. um vento levemente bareu sobre ela. e esta se apagou. Baixinha e tri.'lte a terceira vela se
manifestou: - Eu sou O Amor! N{lo tenho maisforças para queimar. As pessoas me deixam de ladó. só conseguem se
enxergar, esquecem-se até daqueles à sua volta que lhes amam. E sem esperar apagou-se. De repente... entrou uma
criança e viu as trés vela:; apagadas, - Que é isto? Vods deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo isso
começou a chorar. Ent{lo a quarta velafalou: • Não tenha medó crlOlUJ4 EnqUQllto eu queimar, podemos acender
as outras velas. Eu sou a Esperança. A criança com os olhos brilhantes. pegou a vela que restava e acendeu todas
as .fIUlras,., ESPERO QUE A JlELA DA ESPERANÇA NUNCA SE APAGUE DENTRO DE VOCÊ." Encerrou,
~m sua fala, o DiIeror de Organizaçllo IRAClDES. Tenninada a intervenções iniciais do associado MOACIR
COSTA COELHO e do Diretor IRACIDES JOSÉ CAVALCANTI, e dando prnsseguimento, o presidente da AGA
senhor MARCOS ANTONIO MENDES DE ENA solicitou do senhor Secretlirlo Geral - GIL VAN VANDERLEI
DE LIMA, que fIZeSse a leitura da ATA da AGA anterior (07 de janeiro de 2012) a qual depois de lida na presença
e todos foi posta e otação pelo plenário sendo aprovada por unanimidade e devidamente assinada por todos da
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SOUZA, que iniciou sua fala, parabenizando os anivel'!lariantes do mês de FEVERElR0I2012, ressalvando que
nesta data (04/02) era a data comemomtiva de aniversário do Presidente do Conselho Fiscal- Edien Correa Pinheiro
LOPES, e que ao final da AGA baveria comemorativos para ele. Continuando sua fala, pediu desculpas a todos os
presentes, mas tinha uma reclamação a fttzer contra alguém, que resel'\lll-&e
declinar o nome, por motivos
óbvios, mas que essa pessoa quando ror cooperar financeiramente, como todos fazem, para ajudar o companheiro
Hipólito de Albuquerque Cesar Neto, filio fique questionando quem já cooperou ou deixou de cooperar. Essa ajude
financeira é espontânea e coopera quem quiser, ninguém é obrigado pllfll tal. Retornando a palavra ao Presidente da
AGA • MllI'OOs Antonio Mendes de Sena, este deu continuidade aos trabalhos, passando a elogiar a preleçã%raçl!o
do associado MOACIR COSTA COELHO, fazendo uma analogia com as três maiores clube de futebol de
Pernambuco - Sport, Santa Cruz e Náutico - perguntando: Deus ajuda quem a ganhar um clássico?!... explicando e
justificando que Deus é neutro, pois "ganhará quem jogar melhor~ ... a invocação à Deus é só o incentivo ao
trabalho, a dedicação dos jogadores etc. No caso dos ex-SoldadoslCabos!Sargentos da F AB s6 vai ganhar quem
pel'!leVerar, quem insistir, quem trabalhar, principalmente agora onde algomas autoridades do Judiciário passaram a
reconhecer nosso bom direito, no que devemos aproveitar. Faz tempo que nllo temos noticias de BSBIDF e esta falta
de notícias prende-se ao fato do Judiciário e o Parlamento terem entrado em recesso, cujas atividades afins
retomario, efetivamente, tendo em vista ainda tennos que enfrentar o perlodo de Carnaval 2012, a partir do mês de
MARÇ0I2012, quando então pretendo viajar até BSBIDF. A bem da verdade, surgiu a noticia de uma "Decisl!o"
muito boa no STJ para o ex-Cabo (Pré 64) e Embargado. NEI.SON VIANA DE SOUZA, onde o Ministro Relator
HERMAN BENJAMIN, nos autos do EDeI no MANDADO DE SEGURANÇA N' 16.607-DF, foi contundente
e direto eonÚ'll 8 Embargante UNIÃO/AERONÁUTICA, de wjo decisum desbU:o um trecho final, verbis:
"Percebe-se que 03 arglll1lentos da embargante denotam mero incoriformismo e intuito de rediscutir a controvérsia
- e niio o de solucionar omissão, contradiçl1o ou obscuridade -, niio se prestando os aclarafóri03 a esse fim. ~ Salvo
engano, tal decisão foi tomada em contrapartida, certamente, das ameaças/arbitrariedades da administração pública
(M01MJ/CAlAGUrrcU) que vivem tentando influenciar os magistrados em suas decisões, mesmo contrariando a
Legislação da época (Governo Militar) e jurisprudências atuais, mas graças ao nosso trabalho e do GTIBSB-DF
(GOMES, EDINARDO, BEZERRA, CONCEiÇÃO, MENGONÇA entre outros) que têm também oferecido às
assessorias dos ministros do STJ e STF, memoriais, muitos dos quais da minha lavra, recheados com as legislações
da época, mas que o MO/COMAERlCOJAER fazem de tudo para nllo serem citadas nem conhecidas das
autoridades judiciais. Na realidade estes órgãos da APF (Administração Pública Federal) querem, por que querem, e
a todo custo mostrar o contrário do nosso bom direito, que, como me referi antes, graças a Deus e ao nosso trabalho
de "íonniguinhas", estão chegando ao conhecimento dos ministres, por exemplo, da Primeira Seçao do STJ
composta pela I' T1lII1lli e 2' Tunna, onde destaco os senhores ministres Herrnan Benjamin, Napolel!o Nunes Maia
Filho, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Cesar Asror Rocha, Teori Albino Zavasck:i, Arnaldo Esteves
Lima, Castre Meíra, Fl'l!flÇisro Falcl!o e Humberto Martins entre outrus mais que estilo analisando com mais
dadicação o nosso direito, aplicando a lei e fuzendo justiça. Além dessa consciência do nosso bom direito que está
sendo aceito/reconhecido por algoos magistrados no Judiciário, em convel'!la com EDlNARDO FERNANDES, que
integra o GTIBSB-DF, falando sobre nossa situação- Cabos da FAB - principalmente dos PÓS 1964, soubemos
que muitos companheiros FABlANOS estão ainda cobrando ações e providências do Dep. Mauricio Rands (PI'IPE),
que apesar de eleito deputado federal no último pleito (03/1012010) está afastado do legislativo e atuando como
tem nada mais a ver com seus Projetos (PDC-2551110 e
Secretário de Governo do estado de Pernambuco, o qual
PL-721611O) em tramitação nas Comissões da Cilmara Federal, mas, mesmo assim continua preocupado com os
acootecimentos, uma vez sempre tem mantido contato, aqui em ReciretPE, comigo - Maroos Sena/ASANE - com O
presidente ELSO SIQUE!RAIAdNAPE, com o prúprio EDINARDO FERNANDES em BraslliaIDF, inclusive ainda
durante esta semana que finda, ligou de Nova OrleanslUSA querendo saber como andam nossos projetos na
Cilmara. A bem da verdade, nós temos os argementos e algumas diretrizes, que não poaso falar de público, para
anularmos as intenções do Ministério da Delesa (diga-se COMAERlCOJAER) e da Administraçllo Pública Federal
(CAlAGUrrCUIMPF... ). Nosso trabalho estrib....se em cima de um quebra-cabeça, tendo em vista as ações
inescrupulosas intentadas exatamente pelo MJIMD/AGU e MPF. Como foi dito antes, o JUDICIÁRIO, em especial
o ,fo.;J;l, já está sendo infurmado de todas as falcatruas e arbitrariedades da APF (Admioistração Pública Federal).
Sábemos que nossa luta é quase inglória, mas a passagem blblíca de "DAVI & GOLlAS" nos tem motivado para
alcançarmos a vitória. Na realidade, estamos, eu particuiarmente, nessa briga há 12113 anos junto com os
companheiros da ASANE e AdNAPE, e desde o inicio tenho dito que li e tenho todo o embasamento jurídico que
nos garante o direito a anistia polltica militar, mas a APF (Administração Pública Federal) a começar pelo ex
..
da Justiça
i lThomas Bastos quando criou a tal "Nova lnterpretação~ para anular as 495 anistias dos
ex-C ~PÓS 64, t
.ado afrootosamente o
iso XIII,. mais o Parágrafo Único do Art. 2" da Lei 9784199,

nau

nau

Cd "

~,".,,;
r, .,
~

jJJ

t

'-fitO

&'j;
,;
C/

7I"â,/

I

~~

!~;i(\,

ASSOCIAÇÃO DOSANlSl'IANDOS iJO NORDESTE - ASANE
CNPJ NO 05.403.17710001-62

que nos garante nos processos administrativos, seriio observados, entre outros, os critérios de: - interpreIaçao da
norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicaçllt>
retroativa de nova interpretação. Quero concluir, aflrmaodo para os senhores aqui presentes nesta AGA, que
estamos atentos/vigilantes e trabalhando diuturnamente em nossa Causa Comum. Quero ainda dizer que, dentre
todos os argumentos que possulmos, para destTlllllcarar o MD/COMAERlCOJAER e os demais õrgSos da APF, é o
de que "o único órgão competente para rever/anular nossas anistias antes concedidas pela CA do Governo FHC, é a
própria COMISSÃO DE ANISTIA, e não o Ministro da Justiça, através de conluio com seu Assessor
EspeciaIlCOJAER-COMAER, em gabinete, como ocorreu com as "DESANISTlAS" dos 495 ex-Cabos da FAB Pós
1964". É wna afronta às Leis e à Constitoiçllol88 o que algumas pseud<H1utoridades fazem contra a Classe dos
Cabos da F AS; lembro que certa vez, durante urna reunião na CA, o Capitão DALSINO, da Aeronáutica, contestou
uma decisão da CA (não me lembro qual! ... ) e na ocasião eu pedi para ele afll1IW" por escrito o que ele contestava e
ele não teve coragem. Como já se vem dizendo, há anos, na Comiss!!o de Anistia - dos 8 anos do Governo Lula e
deste primeiro ano do Governo Dilma Rousselff - tem pessoas (membros/conselheiros, quiçá o próprio presidente
Paulo AbriIo) inimigas da Classe dos "Ex-Cabos da FAB", como somos reconhecidos e citados por "elles". Uma das
provas do que aqui estou afmnando é a de que, um destes inimigos inftltrados propositadamente na CA c.."Cta
ocasião. para contraditar uma decisão, expediu um "PARECER" de 11, lauda de fillsos argumentos, e os Conselheiros
seguiram (acompanharam) a conclus!!o desse tal "PARECER", e na realidade, esse cidadão não tinha e nem tem
competência para emitir/editar Pareceres sobre as decisões da própria CA. Para flnaJizar sua fiIIa, o presidente
Marcos Sena agradeceu o apoio dos companheiros presentes e ausentes desta AGA, no que diz respeito as
contribuições espontâneas para sua próxima viagem até BrasniaIDF, aos associados que vem pagando suas
mensalidades em dia junto a Tesouraria da ASANE e firmo que unidos seremos fortes. Prosseguindo com os
trabalhos, o Presidente da AGA - MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA franqueou o uso da palavra para
quem o d~asse. Com a palavra o associado ROBERTO CLEMENTE, este referiu-se que a CA já começou seus
trahalhos, na última quinta-feira (02f()2l2()12), colocando em pauta de julgamento de:/. (!O) processos, não sabendo
informar se de requerentes ex-militares da FAS, Pré ou Pós 1964, de um lote existente de quatorze (14) mil
processos que faltam ser julgados. Também fez uso da palavra o presidente do Conselho Fiscal- EDIEN CORREA
PINHEIRO LOPES disse que, diante de tantas arbitrariedades na CAIMJ tem o presidente Paulo Abrão Pires Junior
como ~um pau mandado", pois só faz o que lhe mandam fazer, mesmo contrariando as Leis, principalmente as da
época do Governo Militar (1964 .. 1982) fmgindo desconhecê-Ias e aplicá-Ias. No meu entendimento. somente no
JUDICIÁRIO, das instancias superiores (STJ e STF) vamos ter nossas anistias confirmadas, e a Justiça feita.
Usando também da palavra, este Secretário-Geral - GILV AN V ANDERLEI DE LIMA reportou-se, apenas ao que
lhe restou comentar,. di"""do que ao final da AGA vamos prestar nossa homenagem ao aniversariante do dia Edien
Correa Pinheiro Lopes. Voltando-Ihe a palavra, o Pnesidente da AGA - MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA
infomou que tem noticias da ADNAMIRJ, que a nossa ADPF/158. intentada pelo Conselho Federal da OAS
NACIONAL junto ao STF, será julgada nos próximos meses, esclarecendo para todos que ADPF - AçlIt> de
Descumprimento de Preceitos Fundamentais (da Lei 10.559102 e da CFI88) é a ferramenta utilizada para evitar ou
reparar lesão a preceito fundamental da LEI OlSUItante de ato do Poder Póblico (União. Estados, Distrito Federal e
Municfpios). Por oportano, quero aproveitar para infurmar a tndos que a Ora. LUCIANA CHRISTlNA
GUIMARÃEs LÓSSIO, na época, advogada contratada pela ADNAM. inclusive outrora, estagiária no STF, hoje,
gozando de bastante prestigio e tráfego livre naquele ambiente, entrou com um pedido de "Amicus Cur;lle", cuja
express!lo de origem latina significa "amigo da corte". Diz respeito a uma pessoa, entidade ou órgão com profundo
interesse em uma questão jurídica levada à discussão junto ao Poder Judiciário. e es1e pedido servirà para emiquecer
os debates durante a deres.. orai ante os ministros do STF, inclusive temía-se pela denegaçllt> desse pedido ~Amlcus
Curiae", tendo em vista atualmente ela, Ora. LUCIANA CHRISTJNA GUIMARÃEs LÓSSlO, compor os
quadros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no cargo de Juiz Substituto, mas graças a Deus foi aceito através de
despacho do presidente do STF e ela irà atuar na defesa orai da ADPF1158. Assim. reafirmo; o STF reconhecendo o
direito dos 495 ex-Cabos da FAS, todos voltarão ao status quo de antes, ou s~a, de anistiados polfticos militar e
abrir-se-á uma forte jurísprndência em filvor dos ANISTIADOS SEM PORTARIAS PUBLICADAS (152), dos
~QEFER1DOS (3.117) e daqueles que sequer peticionaram anistia junto a CA. Lembro, portanto, que a APF
(Administraçllt> Pública Federal) não poderá mais instaurar processo de anulação, mesmo concedendo todos os
direitos da ampla defesa e ao contraditório ao anistiado, caso a decisão seja favorável na ADPF/158. Encerro,
dizendo a todos. que temos esta ótima perspectiva, além de 5 a 6 pontos positivos assegurando nosso direito para a
Ora. LUCIANA LÓSSIO fi r uso em nossa defesa. Por fim, este Secretário-Geral - GILVAN VANDERLEI DE
L
ções, lembrando aos presentes que todas as noticias e assuntos tratados nesta AGA de
s na internet nos sitios do F~OTOLOG
A~:ANE(http://fotolog.terra.c;m.b7Jiillr/asan.J!le
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PORTAL DOS CABOS DA F.A.B (bttp://www.miIi!arpos64.com.br!sitev2) recomendando a todos a visitação e
divulgação destes Sites. 8, como nllo houve mais nenhwna manitestaçllo nem interessados em falar dentre os
pn:sentes, o Presidente Mmcos Antonio Mendes de Sena deo por encerrnda a reunião desta AOA, deste sábado, dia
04.02.2012, às J1h4Smin, que depois de lida e achada coofonne, vai legalmente assinada pelo Presidente, pelos
membros da Diretoria
pela Assessoria Jurldica, pelo Presidente do Conselho Fiscal e por mim Secretário
0erIIl que a redigi,
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Ata da Auembléla Geral do. Aaeoclado. - AGA - realizada no dia 02.02.2013
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Aos dois (02) dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e treze (2013), às I Ih I 5min, em segunda
convocação, trinta minutos após a primeira, na Sede da Associaçllo dos Anistiandos do Nordeste - ASANE
- sita à Av. Jornalista Mário Melo, n· 193, Santo Amaro, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco,
sob a presidência do Sr. MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA, com as presenças dos demais
Membros da Diretoria Executiva, Assessoria Jurídica, Membros do Conselho Fiscal e corpo de associados
interessados, foi aberta a sessão; e dando inicio aos trabalhos, o presidente da AGA, concedeu a palavra
inicial, para sua oração, ao associado JOÃO BATISTA BEZERRA FILHO que conclamou todos
presentes a levantarem para rezar um Pai Nosso, o que foi rezado por tooos, para em seguida, e dando
prosseguimento, o presidente da AGA senhor MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA informar aos
presentes que nllo haveria leitura da ATA da AGA anterior (05.01.2013) tendo em vista que, por motivo
de absoluta falta de quórum, ou seja, de associados presentes na AGA anterior, esta não realizou-se por
decisilo dos membros da Diretoria naquela ocasião presentes, e em vista disso. consultando o senhor
Secretário Geral - GILVAN V ANDERLEI DE LIMA, sobre a existência de ATAs nllo lidas de meses
anteriores, este informou que apenas a ATA da AGA de 05 de dezembro de 2012 está faltando ser lida e
aprovada, o qual justificou para o presidente da AGA e todos os associados presentes em plenário que a
ATA da AGA do dia 05.12.2012 nlo ficou pronta, pelo motivo de nlo ter sido degravado
inteiramente o áudio da gravação dessa última reuniAo do ano 2012, daí porque solicita adiamento
para que seja lida conjuntamente com a ATA da AGA deste mês de FEVEREIR012013 na próxima
reunião da ASANE no dia 02.03.2013 vindouro, sendo esta moção aprovada pelo presidente da mesa
diretora e demais presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da AGA - MARCOS
ANTONIO MENDES DE SENA iniciou Sl'a fala, anunciando que a sua viagem a BrasíliaIDF ocorrida
no mês de Novembro/2012, foi bastante proveitosa onde a equipe formada por Edinardo Fernandes,
Marcos Sena, Dr. Walter Gomes, Dr. Dantas, Carlos Conceiç:Ao, EIso Soares (Presidente da
AdNAPE), entre outros que lá estiveram durante os dias 05/1112012 à 09/1112012, trabalhando no sentido
de assegurar o direito de todos ex-militares da FAB atingidos pela Portaria L104GM3/64, concluíram que
este ano de 2013 será muito importante para vermos solucionados várias pendências nos âmbitos do
Judiciário, Legislativo e Executivo, tais como (I) o julgamento da ADPFl58 pelo STF; (2) Aprovação dos
projetos PDC2551110 e PL7216/10 pela Câmara Federal e (3) a Renovação dos membros da CEANlSTI
que extinguiu-se em 31.12.2012 próximo passado por ocasião do encerramento da 54" Legislatura - 2"
Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Federal, sendo estas, pois, as principais prioridades que o Grupo
de Trabalho, em BSB/DF, terá que enfrentar durante o ano de 2013. Visitas aos ministros do STJ e STF
serão programadas, inclusive para se levar ao STF um Abaixo-Assinado que se encontra online na
internet, através do site Petição Pública, onde estamos reivindicando às suas Excelências ministros do
STF, em particular do Ministro Ricardo Lewandowski, que ao se debruçarem sobre processos de ex
militares da Aeronáutica, em seus próximos julgamentos, dêem vistas também a Legislação Militar da
época (1964 a 1982) afrontada e vilipendiada pelo governo ditatorial militar e que hoje não silo analisadas
por suas Excelências através de seus assessores, e assim façam um julgamento com maior teor de justiça,
inclusive a entrega deste Abaixo-Assinado e seus anexos, ocorrerá, certamente, até o fmal do mês de
Março12013. Lembrando também que, por ocasillo das visitas aos senhores ministros do STJ e STF,
precisamos mostrar e provar pra eles que (a) o advogado da Unillo nllo tem competência para fazer
sustentação oral nestes processos da UNIAO contra os ex-Cabos Pós 1964 da FAB como vem
acontecendo; (b) que a Nota AGU/JD-II2006 nllo serve para impugnar a decadência, nos casos dos
processos dos ex-Cabos Pré 1964; (e insistir, inclusive, nos argumentos do ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, do STJ, que deixou cl
não ser a referida Nota AGU um documento competente para
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junto aos parlamentares, entre eles, os Deputados Federais Claudio Puty (PTIPA) e ZequinRa MarinRo
(pSCIPA), no sentido de se alterar o texto originalmente proposto para o PL72l6l1O que, da forma em que
se encontra terá grandes dificuldades de ser aprovado. Portanto, haverá que se encontrar um texto que
possa harmonizar o interesse dos ex-Soldados, Cabos e Sargentos da FAB assim como apaziguar os
ânimos dos parlamentares que compõem a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), da Câmara dos
Deputados. Por outro lado, o Deputado Federal Zequinha Marinho enviou um requerimento ao Presidente
anterior da Câmara dos Deputados, Dep. Marco Maia (PTIRS), requerendo inclusão do PL7216/10 na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), tendo em vista, ser esta Comissão
um dos foros para análise de mérito, entretanto, soubemos que o REQ 6374/12 foi indeferido, em
03/1212012, conforme despacho do seguinte teor: "Indefiro o pedido contido no Requerimento n.
6.37412012, eis que a matéria versada na proposição desborda do campo temático da CT~J:', I.....
termos do art. 32, XVIII, do RlCD." Devo lembrar ainda que, apesar desse indeferimento, não devemos
esmorecer, e voltar ao gabinete do atual presidente da Câmara Federal Pep. Henrique Eduardo Alves
. (pMDBIRN) respaldados pelos Deputados Claudio Puty e Zequinha Marinho, apresentando-Ihe novo
requerimento. O Deputado Federal Claudio Puty, por sua vez, reiterou seu compromisso com a nossa
causa nos garantindo todo o apoio; (e) O grupo gostaria também de registrar o apoio recebido ao longo de
todos estes anos, da Dra. Mariza Ferreira, secretária da Comissão de Direitos Humanos e Minoria
(CDHM); do então secretário da CEANISTI, Dr. José Maria assim como, da ainda secretária da
CEANlSTI, Dra. Raquel Figueiredo, que nos cedem, sempre que necessário, toda infra..estrutura para o
trabalho a ser desenvolvido pelo GTIBSB-DF; (I) Finalmente, reconhecemos que ainda há muito trabalho
a ser desenvolvido e executado pelo grupo, e a necessidade de um novo encontro em Brasflia/DF logo
após o recesso do Judiciário, que se dará a partir do mês de março12013. Em prosseguimento, o presidente
da AGA Sr. MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA concedeu a palavra ao para o presidente do
Conselho Fiscal - EDIEN CORREA PINHEIRO LOPES o qual se absteve de falar, passando a palavra
senhor Secretário-Geral GIL VAN VANDERLEI DE LIMA que, ao fàzer uso da palavra, reportou-se
inicialmente, à Pagina Fotolog ASANE, mencionando a participação ativa do ex-Cabo Pós 1964 da FAB 
JOSE ROBERTO CARDOSO, anistiado administrativamente, cujos comentários postados não vêm
agradando a uns poucos FABIANOS, apesar de seu amplo conhecimento da Causa Comum a todos
atingidos pela Portaria I.I04GM3/64 e, por residir em Brasflia/DF, ter acesso constante aos gabinetes de
ministros do Executivo, Judiciário e parlamentares do Legislativo, portanto ser um dos baluartes
batalhadores do 'frOnt' de lutas em BSBIDF, o qual enviou para companheiro Sgt. PEDRO ROBERTO
GOMES, com cópia para esta Secretário-Geral, a seguinte mensagem, cujos termos sugestivos foram os
seguintes: "Em 25 de janeiro de 2013, às 12:17, Jose Roberto Cardoso escreveu: Pedro, As
associações poderiam ingressar com várias ações contra os algozes e só assim eles tomariam
um rumo diferente. Eles sabem que a maioria dos anistiados já passaram pela decadência e não
podem alegar desconhecer a Lei. Eles sabem que só o Congresso Nacional pode legislar sobre
anistia política e não podem desconhecer esse fato e nem fixar itens para que as pessoas
cumpram conforme colocaram na Portaria 134/MJ/2011. Rever é uma coisa e legislar é outra. Os
ministros dizem que podem rever, mas é preciso mostrar para os Ministros que eles não podem
legislar etc. Essas associações, que são muitas, poderiam entrar com ações (I) por
PREVARICAÇÃO (retardar ... ), (lI) por IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (agir de forma
desonesta ... ), (III) por LmGÂNCIA DE MÁ FÉ (saber que não podem dar 'novas
interpretações', desconhecer a Lei... etc. para protelar indefinidamente o fato ... ) e (IV) DANOS
MORAIS. Se fizessem isso, mudariam a forma de agir, principalmente se fossem centenas de
ações nesse sentido. Por outro lado, o Sena e o pessoal de Recife tem lá o governador que é
aliado de primeira hora da Dilma e p eriam conversar com ele defendendo nossos interesses.
Isso seria muito bom, mas andam dor indo no ponto e não sei por que. Da mesma forma, está
, em Recife/PE o Maurício Rands,
DeputadO e que tem muito trânsito no Judiciário e que
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Fotolog ASANE. Eu não vou entrar mais por lá. Abraço. Cardoso.". Lido isto, quero sugerir ao
presidente desta AGA, senhor MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA algumas opções e metas a
serem cumpridas pela ASANE, enquanto pessoa jurídico: Inicialmente, formar uma parceria com co-irmã
AdNAPE - Associação dos Anistiandos e Anistiados de Pernambuco, na pessoa do seu presidente ELSO
SOARES DE SIQUEIRA e do Diretor e Representante da ASANFlAdNAPE em BSBIDF - EDINARDO
DA COSTA FERNANDES, e juntas, em comissão, programar e agendar audiências, em Recife/PE, com o
ex-De'putado e ex-Secretário de estado Or. MAVRlcIO RANDS (ex-PTIPE); com o Deputado PEDRO
EUG~IO (pTIPE), com o Deputado e ex-prefeito de Recife ·JOÃO PAULO LIMA (pTIPE) e com a
Assessoria do Governador do Estado EDUARDO CAMPOS (PSBIPE) a fim de se conversar e procurar
resolver aquelas questões pendentes e prioritárias citadas acima pelo presidente da AGA MARCOS
ANTONIO MENDES DE SENA, que são primordialmente sobre o julgamento da ADPF/l58 pelo STF;
Aprovação dos projetos PDCl551/10 e PL7216/10 pela Câmara Federal e a Renovação dos membros da
CEANISTI que extinguiu-se em 31.12.2012 próximo passado, inclusive estabelecendo-se outras metas a
serem cumpridas, mas que sejam cumpridas durante o ano de 2013 sem falta. Outro assunto importante, ao
nosso sentir, é o de requerermos uma audiência com o Presidente Nacional da OAB, em BrasilialDF, Dr.
Mareus Vioicius Furtado, para tentarmos convencê-lo a nomear mais um defensor para oralmente
explicitar nossos direitos por ocasião do julgamento da ADPFI158 no STF, e o nome sugerido, que
defendo há mais de quatro anos, é do advogado e Conselheiro Federal da OABIRJ - Dr. Carlos Roberto
SIQUEIRA CASTRO, que inicialmente, em nome da ADNAM - Associação Democrática Nacionalista
de Militares, relatou e defendeu nosso bom direito, por ocasião da aprovação do RELA TORIO e VOTO.
no Processo CF_OABIDF 0° 2008.18.02995-01, em 16.09.2008, pelo Pleno da OAB-NACIONAL.
Finalmente, caso não se consiga atingir nossos objetivos que é o reconhecimento das nossas anistias, pela
via administrativa ou mesmo judiciária, poderemos pleitear, como último recurso, as ações perfeitamente
(;abíveis e sugeridas pelo companheiro José Roberto Cardoso que são ações (I) por PREVARlCAçAO
(retardar... ), (11) por IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (agir de fonna desonesta... ), (lII) por LITIGÂNCIA
DE MÁ FÉ (saber que não podem dar 'novas interpretações', desconhecer a Lei... etc. para protelar indefinidamente
o fato...) e (IV) por DANOS MORAIS e aguardar o resultado destas ações, vez que não temos mais nada a perder.
É que tenho a sugerir, finalizou este secretário-geral. Retomando a palavra, o presidente da AGA 
MARCOS ANTONIO MENDES DE SENA, diante das argumentações acima do Secretário-Geral, e
reconhecendo a necessidade de imediatas providências para implementação de metas a se cumprir neste
ano de 2013, resolveu colocar em dlscusslo a possibilidade de ser apresentado amiscus curie, em nome
da Associação dos Anistlaodos do Nordeste - ASANE - CNPJ (MF) 05.403.177/0001-52, junto à
ADPF u6 158 que tramita 00 Supremo Tribunal Federal, o Dr. BRUNO DE ALBUQUERQUE
BAPTISTA (OAB 19.8tJ5/PE) e, após aprcclaçAo do plenário desta moção feita pelo presideote da
ASANE, em votação foi APROVADA por unaoimidade pelos presentes. Fazendo uso da palavra, o
senhor Diretor Financeiro CARLOS FERNANDO DE SOUZA reportou-se aos associados
aniversariantes do mês de FEVEREIRO/2013 parabenizando-{}s, ao mesmo tempo que lembrou a todos
que o movimento de Caixa da entidade continua sendo movimentado no "vermelho", e como sempre não
se tem dinheiro suficiente para mais despesas, e é por isto que chama atenção daqueles associados fiéis
para manterem seus pagamentos de mensalidades em dia, uma vez que, a saúde financeira da entidade não
é boa e a tendência é piorar, daí sua insistência para que todos continuem pagando em dia e
arregimentando outros companheiros a voltarem a pagar suas mensalidades e assim mantermos sempre
viva e atuante a entidade ASANE - Associação dos Anistiandos do Nordeste. Para encerrar sua
participação, este Secretário-Geral lembrou aos presentes que todas as notí~ias e assuntos tratados nesta
AGA de hoje, estarão disponibilizados na internet nos sltios da PAGINA FOTOLOG ASANE
(http:{(fotolog.terra.com.brlasane) e PORTAL DOS CABOS DA F.A.B. (http://www.militarpos64.com.brlsitev2)
recomendando a todos a visitação e divulgação destes Sites. E, como não houve mais nenhuma manifestação
nem interessados em falar dentre os presen , o Presidente da AGA - Marcos Aotooio Mendes de Seua
deu por encerrada a reunião desta AGA, d
sábado, dia 02.02.2013, às 12h25miu, que depois de lida e
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Assessoria Jurídica, pelo Presidente do Conselho Fiscal e por mim Secretário-Geral que a elaborei, digitei
e formatei.x.x.x.x.x.x.x.x.
Presidente:
Diretor Administrativop..;-"~""''S'''-f'--_ _ _ _ _-r-_A'--____

(Lins)

Diretor Financeiro:_{3::§:~~~{if~~U:4g~~.t/-2-_____ (Fernando)
Vice-Diretor Financeiro:'--j,,,-/.t:;;-;J--7i-::;~;;;~T:t:J;------ (pimentel)
. Diretor de Organização:_---,IP~~~~lo.:""=~
Assessor Jurídico:

----i~~~§ii~~~z:~~~~--;t/.f--;?-,-

(Wallace)

/é)

Conselho Fiscal- Presidente:li.~?l-1.Le.~1J-,~~~~~~~~~~~
Secretário-Geral:

~"'~OV

,'ELopes)

(Vanderlei)

