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1. CONREP’S 87º E 88º REALIZADOS EM CAMPOS DE JORDÃO
a) O CONREP 87º foi realizado na manhã do dia 20/03/2019, especificamente para a reforma do
Estatuto da FAACO. Após discussões de todos os Presidentes/Delegados e ajustes nas discussões que
vinham acontecendo desde 2018 nos CONREP’s de Araxá/MG e Porto Alegre/RS, foi definitivamente
aprovada a Reforma. No inicio das discussões, foi encaminhada uma versão específica que votada pelo
colegiado não foi aprovada.
b) Após conclusão do CONREP 87º, iniciamos o CONREP 88º com a apresentação do Postalis pelo
Interventor Walter Parente que discutiu a situação atual do Instituto com as demandas da RTSA e do
BNY MELLON e as demais dificuldades, que foram objeto de observações pelos Presidentes/Delegados.
Na sequencia, tivemos a apresentação da Postal Saúde com o Presidente Ariovaldo Câmara que
distribuiu para todos os presentes uma cartilha com a situação da Postal Saúde e colocou-se a
disposição para as perguntas. Dessa reunião ficou definida mais uma vez a continuidade das reuniões
mensais nas Associações em todo o Brasil e a criação de um comitê com três representantes da Faaco e
três da Postal Saúde para tratar da parte de cobranças, inadimplência etc. com referencia aos
Aposentados. Foi ainda solicitado pela Faaco e definido pelo Presidente Ariovaldo a prorrogação do
Recadastramento dos Aposentados para término em 30 de abril de 2019. Finalmente, neste mesmo dia
(20/03) tivemos a presença da COBAP representada pelo Gerente Ronaldo que apresentou a todos o
Plano de Beneficio, muito discutido pelos presentes e considerado positivo. No dia 21 tivemos a
presença do escritório Janot com Dra. Leda e Dr. Fábio, discutindo as ações em andamento e as futuras
ações, e pela tarde discussão dos diversos assuntos que dizem respeito ao universo da FAACO, e na
manhã do dia 22 o tempo foi dedicado as votações pelos Delegados, inclusive a prestação de contas
com parecer do Conselho Fiscal que recomendou a aprovação e assim votaram os
Presidentes/Delegados, aprovando as contas referentes ao ano de 2018, sendo esses assuntos parte da
Ata e de informativos que serão distribuídos oportunamente.
O colegiado discutiu ainda sobre a situação dos chamados “1712”, concluindo após muita discussão
sobre a necessidade de aguardar a possível Reforma da Previdência para então desencadear um
trabalho exaustivo para a derrubada do veto ou ainda para inicio de um novo trabalho com discussões
mais específicas e abordagem diferente.

2. CORREÇÃO DAS CONTAS DO FGTS
Muitos colegas tem procurado a FAACO e as Associações filiadas com referência a decisão no RE
611.503 SP que trata das correções do FGTS. Esclarecemos que essa Repercussão Geral trata apenas
dos Planos Collor e Plano verão. Com referência ao FGTS normal a repercussão geral é outra e aquela
entendeu que neste caso a matéria não tinha cunho constitucional sendo portanto a competência do
STJ para decidir sobre qual índice deveria ser aplicado. O STJ decidiu então que a lei que rege as
correções do FGTS é específica e deve ser respeitada e considerada válida. A decisão então foi contrária
aos nossos interesses, com abrangência Nacional, não sendo passível então mais nenhuma discussão.

3. XXVIII – ENAC MACEIÓ/AL
Permanecem abertas as inscrições para participação no XXVIII ENAC em Maceió. Utilizem o site
www.eventosvanserv.com.br/enac2019 e inscrevam-se. Esse ENAC será realizado de forma muito
especial com muitas atrações e um especial carinho pois a FAACO estará comemorando Bodas de Prata,
ou seja 25 anos da sua fundação. VENHAM !
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