2

FENACAT

Em 8 de maio, os representantes da Federação Nacional das
Associações e Cooperativas de
Empresas de Transporte de Cargas (Fenacat) se reuniram em São
Paulo para tratar diversos assuntos que perpassam o dia-a-dia da
instituição.
Durante o encontro, foram debatidos os seguintes assuntos: o
local que será a nova sede da Fenacat; o critério que será utilizado
para adesão de novas associadas; a
importância da assessoria de marketing nas associações; a parceria com as principais entidades do
setor e os projetos jurídicos que
estão em andamento.
Segundo o presidente da Fenacat, Luiz Carlos Neves, a reunião
será realizada mensalmente com
o objetivo de acelerar os projetos
e compartilhar as tomadas de decisões com todas as associadas da
Fenacat.

OUTRAS PAUTAS
Outra reunião importante aconteceu em 24 de abril. O Departamento
Jurídico da Fenacat e os advogados
das instituições filiadas à Federação
se reuniram na sede da OAB/MG e
constituíram um grupo de estudos
para a defesa das associações frente
aos processos promovidos pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) do Ministério da Fazenda e
pelos Ministérios Públicos Federal e
Estadual.
Os advogados reunidos traçaram
estratégias para que possam defender de maneira mais objetiva e com
amparo legal esses processos que
envolvem a legalidade das atividades
desenvolvidas pelas associações.
Na reunião, foi decidido que todas
as associações devem ter o mesmo
padrão de funcionamento, os estatutos devem ter pontos em comum
e que a contabilidade deve ser feita
da mesma forma.

ARTICULAÇÃO
Paralelamente, o Departamento Jurídico da Fenacat desenvolve um material que pretende
apresentar as atividades das associações, a fim de começar um
processo no Congresso Nacional
para defender as causas de suas
parceiras pelos parlamentares
brasileiros.
Os especialistas chegaram ao
consenso de procurar a Susep
para marcar uma reunião, com o
objetivo de expor e qualificar as
atividades das associações filiadas
à Fenacat.
Além dos encontros que deverão acontecer a cada dois meses,
foi criada uma rede eletrônica
para a troca de informações e de
material a ser utilizado pelos departamentos jurídicos, onde cada
profissional terá livre acesso a todas as informações e apoio jurídico da Fenacat.

