Eleições SOPHIPA 2020-2022
A Sociedade Philatelica Paraense – SOPHIPA foi fundada em 09/07/1933, sendo a
5ª associação de filatelistas do Brasil. Sua importância na história da Pará foi marcada
pela atuação de filatelistas apaixonados pela divulgação da cultura e história através dos
selos.
Hoje, a entidade é constituída juridicamente e filiada à Federação Brasileira de
Filatelia (FEBRAF) e tem como objetivo principal divulgar a filatelia para a coletividade
paraense.
Através de ações educativas, lúdicas e de caráter técnico, a SOPHIPA
transforma-se num instrumento social e cultural, aproximando pessoas e conhecimento. A
filatelia é também uma ferramenta legítima de educação, e os trabalhos da entidade e de
seus membros demonstram a potencialidade da filatelia na integração, ressignificação e
construção de saberes.
Hoje, dia 09/07/2020, reunimos todos os associados desta entidade em Assembleia
Geral virtual pelo canal do Whatsapp da SOPHIPA para votação da nova diretoria e
Conselho Fiscal.
A votação iniciará as 14:00h e se encerrará às 22:00 de 09/07/2020.
A ata de eleição será constituída e em seguida encaminhada para o recolhim
Registra-se apenas uma Chapa inscrita para Diretoria e Conselho Fiscal
período 2020-2022.:
Presidente: Fernando Henrique Brandão Molento
Vice-Presidente: Jaime Aguiar Vidonho
Diretor Administrativo-Financeiro - Julia Maria Gomes de Pinho
Vice-diretor Administrativo-Financeiro - Regina Marques Dias
Conselho Fiscal (Titular) - Carlos Henrique Calazans
Conselho Fiscal (Titular) - Paulo Sérgio Carneiro Silva
Conselho Fiscal (Titular) - Raimundo William Tavares Júnior
Conselho Fiscal (Suplente) - José Ramos Gomes

Conselho Fiscal (Suplente) - Marcelo José Uchôa Correa
Conselho Fiscal (Suplente) - Cláudio Afonso Martins

Principais propostas:
-

Reuniões mensais por plataformas digitais;

-

Retorno de reuniões na casa do Paulo Silva (Filatelia Ananias/Filabras) - no
segundo sábado de cada mês (após diminuição do risco e restrições da pandemia)

-

Incentivo à divulgação da filatelia e apoio aos projetos de membros da SOPHIPA
para divulgação da filatelia.

-

Consolidação da formalização e manutenção de uma agenda administrativa da
SOPHIPA

-

Manutenção do alinhamento às diretrizes e programações da FEBRAF

email: sophipa.face@gmail.com
facebook SOPHIPA Belém

