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JUSTIFICATIVAS: 
 

 Item A)  
 

Busca-se deliberar acerca da validade do corte sobre a renda mínima, em virtude da permanência 
do déficit financeiro do FARPEN. 
 

 Itens B, C e D) 
 

- Definição de quórum mínimo para deliberação e aprovação de assuntos de interesse da classe 
em reuniões de diretoria, visando maior segurança jurídica e transparência para com as frentes de 
trabalho adotadas, bem como dar condição de voto aos membros dos Conselhos de Ética e Fiscal, 
aumentando democraticamente o número de votantes, com a ressalva de que os conselheiros não 
poderão votar duas vezes quando a matéria tratada for específica de sua análise. 
 

 Item E) 
 

- Pretende-se com essa alteração permitir que sejam deliberados e aprovados assuntos de 
interesse da classe por parte da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Ética e Fiscal por meio de 
ambiente eletrônico seguro e idôneo, com a finalidade de dar maior comodidade e celeridade às 
reuniões mensais de diretoria, tal como fazem inúmeras outras entidades de classe.  
 

 Item F)  
 

- Busca-se a possibilidade de serem deliberados, por parte da Diretoria Executiva e dos Conselhos 
de Ética e Fiscal, através de ambiente eletrônico seguro e idôneo, assuntos de urgência e 
conveniência, de competência da Diretoria Executiva e Conselhos, quando não for possível 
aguardar a data agendada para reunião mensal de Diretoria (exceção de prazo), desde que tais 
assuntos não sejam objeto de Assembleia Geral. Exemplo: reparos emergenciais na sede que 
dependam de aprovação do Sistema Diretivo, resposta a ofício com prazo que antecede a reunião 
mensal, etc. 
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