
OF. FENACEF 021/19 Brasília, 16 de agosto de 2019

Excelen ssimo(a)  Senhor(a)  Presidente  da  Associação  dos  Economiários  Aposentados  e
Pensionistas

Considerando a realização do XLI Simpósio FENACEF de 25 a 30 de novembro de 2019,
em Touros/RN, solicitamos a especial colaboração de sua Associação no sen do de apresentar
proposições à serem deliberadas na Plenária específica.

O procedimento rela vo às  Proposições  para  o  Simpósio  FENACEF  tem a seguinte
orientação:

1. As Proposições devem ser construídas  cole vamente,  em nível de pensar de vários
associados. 

2. Cada  AEA  deverá  organizar  reunião  com  grupo  ou  grupos  de  associados  visando
analisar os assuntos de carência nas três áreas (Associações, Funcef e Caixa) e, a par r
desta reunião, produzir as proposições produto do consenso entre os par cipantes.

3. Após esta definição, deve a AEA encaminhar as proposições à FENACEF, pelo email
fenacef@fenacef.com.br para  que  haja  o  trabalho  de  eliminar  as  duplicidades,  a
verificação  de  sua  per nência  e  o  sequente  encaminhamento  para  confecção  do
caderno do Simpósio.

4.  As proposições seguirão diretamente ao crivo da plenária, sem passar por Comissão
de Análise, uma vez que já devem ter sido analisadas em nível de AEA quando de sua
construção e pela própria FENACEF.

5. A apresentação em plenária das proposições será de responsabilidade de cada AEA, de
alguém por ela indicado.

6. Considerando  o  tempo  para  organização  e  impressão  do  Caderno  com  as  
Proposições,  estabelecemos  o  prazo  limite  de  30  de  setembro  de  2019,  para
recebimento das mesmas na FENACEF.

7. A fim de permi r melhor aproveitamento e melhores resultados, sugerimos que as
Proposições sigam as seguintes premissas:

 Apresentem  propostas  ou  sugestões  que  visem  beneficiar  os
aposentados/pensionistas, sempre de aplicação cole va;

 Devem ser apresentadas em formato A-4, digitadas em computador, em espaço 2 e
ter, no máximo, 2 laudas;

 Nela deve constar a ementa (sumário-resumo), pequeno histórico e a proposta;

Por fim, solicitamos aos colegas presidentes o pleno envolvimento na realização do trabalho,
reunindo os associados,  liderando e orientando as discussões,  fazendo com que tenhamos
par cipação  efe va  dos  nossos  colegas  associados  e  também  a  par cipação  forte  da
Associação como representação e condutora do processo.
É importante também que seja bem divulgado entre os associados das Associações para que
aqueles  que  costumeiramente  encaminham  proposições  individuais  possam  ter  a
oportunidade de par cipar nos cole vos.

Obrigado e bom trabalho a todos.

Cordialmente.

Edgard Lima
FENACEF


