
CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Décima

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de Janeiro

de 

do dia:

1-

orçamentária

2-

3-

4-

decorrência da intervenção no S

5-

divulgação

representa

6-

para gestão 2017/2019

7-

Rio de Janeiro, 

CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

écima

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de Janeiro

de junho

do dia:

- Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

orçamentária

- A

-Tr

-Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

-Apreciar

divulgação

representa

-Adotar provid

para gestão 2017/2019

-Assuntos diversos.

Rio de Janeiro, 

CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

écima

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de Janeiro

junho

do dia:

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

orçamentária

Apreciar

raçar estratég

Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

Apreciar

divulgação

representa

Adotar provid

para gestão 2017/2019

Assuntos diversos.

Rio de Janeiro, 

CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

écima P

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de Janeiro

junho

do dia: 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

orçamentária

preciar

açar estratég

Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

Apreciar

divulgação

representa

Adotar provid

para gestão 2017/2019

Assuntos diversos.

Rio de Janeiro, 

CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Primeira

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de Janeiro-

junho de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

orçamentária

preciar 

açar estratég

Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

Apreciar 

divulgação/comunicação

representações regionais

Adotar provid

para gestão 2017/2019

Assuntos diversos.

Rio de Janeiro, 

CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

rimeira

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

- RJ, nos dias,  

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

orçamentária

 os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

açar estratég

Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

 

/comunicação

ções regionais

Adotar provid

para gestão 2017/2019

Assuntos diversos.

Rio de Janeiro, 

CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

rimeira

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

RJ, nos dias,  

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

orçamentária até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

açar estratég

Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

 as possibilidades 

/comunicação

ções regionais

Adotar provid

para gestão 2017/2019

Assuntos diversos.

Rio de Janeiro, 28

CONVOCAÇÃO DA

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

rimeira Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

RJ, nos dias,  

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

açar estratégias de atuação da ASPAS

Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

as possibilidades 

/comunicação

ções regionais

Adotar providências para a instalação do 

para gestão 2017/2019

Assuntos diversos.

28 

CONVOCAÇÃO DA 11

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

RJ, nos dias,  

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

Deliberar sobre as 

decorrência da intervenção no S

as possibilidades 

/comunicação

ções regionais

ncias para a instalação do 

para gestão 2017/2019

Assuntos diversos. 

 de 

Presidente do Con

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

RJ, nos dias,  

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

Deliberar sobre as eventuais 

decorrência da intervenção no S

as possibilidades 

/comunicação

ções regionais

ncias para a instalação do 

para gestão 2017/2019

 

de maio

Presidente do Con

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

RJ, nos dias,  

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

eventuais 

decorrência da intervenção no S

as possibilidades 

/comunicação 

ções regionais.

ncias para a instalação do 

para gestão 2017/2019  

maio

Presidente do Con

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

RJ, nos dias,  14

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

eventuais 

decorrência da intervenção no S

as possibilidades 

 das atividades da A

. 

ncias para a instalação do 

maio de 201

Hélio Carlos Gehrke

Presidente do Con

 

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

4 de 

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

eventuais 

decorrência da intervenção no S

as possibilidades 

das atividades da A

ncias para a instalação do 

de 201

Hélio Carlos Gehrke

Presidente do Con

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de junho 

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

eventuais medidas judiciais 

decorrência da intervenção no SERPROS

as possibilidades 

das atividades da A

ncias para a instalação do 

de 201

Hélio Carlos Gehrke

Presidente do Con

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

junho 

de 2016, das 09:30hs às 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

medidas judiciais 

ERPROS

as possibilidades 

das atividades da A

ncias para a instalação do 

de 2016

Hélio Carlos Gehrke

Presidente do Con

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

junho 

de 2016, das 09:30hs às 14

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

medidas judiciais 

ERPROS

as possibilidades 

das atividades da A

ncias para a instalação do 

6. 

Hélio Carlos Gehrke

Presidente do Con

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

os membros da Diretoria Executiva-DE

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

junho de 201

4:00hs 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS

medidas judiciais 

ERPROS

as possibilidades em 

das atividades da A

ncias para a instalação do 

Hélio Carlos Gehrke

Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

DE 

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de 201

:00hs 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

até o mês de maio de 2016. 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ias de atuação da ASPAS 

medidas judiciais 

ERPROS.  

em 

das atividades da A

ncias para a instalação do 

Hélio Carlos Gehrke

selho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

 e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de 201

:00hs  para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

.  

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

 no período

medidas judiciais 

 

em 

das atividades da A

ncias para a instalação do 

Hélio Carlos Gehrke

selho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

ª REUNIÃO ORDINÁRIA –

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

de 2016, 

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

no período

medidas judiciais 

em ampliar 

das atividades da A

ncias para a instalação do calendário

Hélio Carlos Gehrke

selho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

– GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

Reunião Ordinária da gestão 2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

, d

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

no período

medidas judiciais 

ampliar 

das atividades da A

calendário

Hélio Carlos Gehrke 

selho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO 

GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

das 

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

no período

medidas judiciais a serem impetradas

ampliar 

das atividades da A

calendário

selho Deliberativo

 

GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 
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para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

no período p

a serem impetradas

ampliar 

das atividades da AS

calendário

selho Deliberativo

GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

3:0

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

pó

a serem impetradas

ampliar 

SPAS, 

calendário el

selho Deliberativo 

GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

00hs às 1

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

ós-intervenção.

a serem impetradas

ampliar os canais de 

PAS, 

ele

 

GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo

2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

0hs às 1

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

intervenção.

a serem impetradas

os canais de 

PAS, 

eitoral na ASPAS

GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo-CD,

2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

0hs às 1

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016

intervenção.

a serem impetradas

os canais de 

PAS, incluindo as 

itoral na ASPAS

GESTÃO 2014/2017

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

CD,

2014/2017, ampliada com 

e do Conselho Fiscal-CF

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

0hs às 17:30

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

os balancetes dos meses de janeiro a março de 2016. 

intervenção.

a serem impetradas

os canais de 

incluindo as 

itoral na ASPAS

GESTÃO 2014/2017 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

CD, para 

2014/2017, ampliada com 

CF, a ser 

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

7:30

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

 

intervenção.

a serem impetradas

os canais de 

incluindo as 

itoral na ASPAS

 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

para 

2014/2017, ampliada com 

, a ser 

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

7:30hs

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

intervenção.

a serem impetradas

os canais de 

incluindo as 

itoral na ASPAS

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

para 

2014/2017, ampliada com 

, a ser 

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

hs; 1

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

intervenção. 

a serem impetradas em 

os canais de 

incluindo as 

itoral na ASPAS

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

para a 

2014/2017, ampliada com 

, a ser 

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

15 

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

em 

os canais de 

incluindo as 

itoral na ASPAS, 

De acordo com os Artigos 26 e 27 do Estatuto, ficam convocados os 

a 

2014/2017, ampliada com 

, a ser 

realizada na sala da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918., Centro, Rio 

 

para tratar da seguinte ordem 

Avaliar a execução do Plano de Trabalho da DE e a execução 

em 

os canais de  

incluindo as 

, 


