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EDrrÀL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORI}INÁRTA

Na forma dos artigos 3o, F, I, K, L,7o, A, 8o, CAPUT e s§3", 5o e 6o, 9o, "J,', do
Estafuto, através de sua Diretoria Exeçutiva, mais precisamente pela pessoa de seu
Presidente, Paulo Teixeira Brandão, COIYVOCA através do presente edital, todas
a§ suas Afiliadas, pela participação dos respectivos Delegados, observadas as
disposições dos artigos acima mencionados, para Assembleia Geral Extraordinária,
que será realizadana forma hibrida (presencial e virtual) em sua sede social, Av. Rio
Branco 245,parte da sala 12A5, Rio de Janeiro , Centro Cinelândi4 no dia
10í0212023, às 10 horas em primeira convocação com metade mais uma das
Associações filiadas e, em segunda convocação, às 10:30 horas. com a presença de
qualquer número de Delegados das Associações filiadas com direito a voto. A
Assembleia será rcalizada através da plataforma a ser divulgada oportunamente, a
fim de deliberar com a seguinte Ordem do Dia: 1) tornar sem efeito decisões
tomadas em assembleias anteriores relativas ao nome e a ruzão social 2) mudança
do nome da Federação que passará a ser: FENÀSPE -Federação das Associações
de Participantes de Fundos de Pensão, Anistiados, Empregados e Ex-
Empregados do Sistema Petrobras e Petras; 3) mudança do objeto social da
Federação, com alteração da redação do Estatuto que passará a ter a seguinte
redação:

CAPÍTULO I
DA DENOMTNAÇÃO, CONSTTTUTÇÃO, SUDE E OBJETTVO§

Art-l" - A FENASPE - Federação das Associações de Participantes de Fundos de
Pensão, Anistiados, Empregados e Ex-Empregados do Sistema Petrobras e Petros,
fundada em 10 de março de 2AA4, é uma entidade sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o n" AT J32.833/0001 -55, avigorar por prazo indeterminado, com sede na
Avenida Rio Branco, flo 245, sala l2O5 parte - Centro - Rio de JaneiÍo/RI - CEp:
2AA4g-917, e foro na cidade do Rio de Janeiro e reger-se-ânaforma e disposição do
presente EstaÍuto e pela legislação em vigor.

§.1"- A Federação a que se refere este artigo utilizaúta sigla FENASPE.

Panágrafo Único O foro da FENASPE Federação das Associações de
Participantes de Fundos de Pensão, Anistiados, Empregados e Ex-Empregados

FENASPE - Federação Nacional das Associações de Aposentados, pensionistas e Anisriados
do Sistema Petrobras e Pelros -AvenidaRioBrmco,24s - peredâsâlâ 1205-Centu)-RI CEP20.M&91?
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§' $-',:&.'§.,:31"*1. I'ederação Nacionul das Associações de
Áposentados, Pensionistas e AnisÍisdos do Sistems
Petrobras e Petros.

Site

Sistema Petrobras e Petros, está localrzada na Cidade do Rio de Janeiro - R[,
independentemente do domicílio do Presidente eleito.

DA CONSTITUIÇÃO
Art-z" - A FENASPE é constituída por Associações de Aposentados, Pensionistas,
Anistiados, Empregados e Ex-Empregados da Petros e das empresas do Sistema,
Petrobras e Sucessoras, Participantes de Entidades de Previdência Complementar,
Usuários de Planos de Saúde, inclusive os de Autogestão e Respectivos Associados,
já existentes, ou que venham a ser constifuídas com os mesmos fins,

§ 1"-São consideradas Associações Fundadoras da FENASPE, as entidades que
participaram do VII Congresso de Dirigentes de Assoçiações de Aposentados,
Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros.

§ 2"-Poderá filiar-se à FENASPE qualquer entidade associativa de anistiados,
empregados e ex-empregados, da Petros e das empresas do Sistema, Pekobras
e sucessoras; participantes de entidades de previdência complementar; usuários
de Planos de Saúde, inclusive os de autogestão; desde que conste
expre§samente em seus Estatutos, finalidades semelhantes e compatíveis com
os da Federação.

DO OBJETO E OBJETIYOS SOCIAIS
Art- 3" - A FENASPE, com base na colaboração recíproca a que se obrigam suas
associadas, tem por objeto social, arganiza1 em comum serviços de interesse das
associadas, integrando e orientando suas atividades, bem como prestando-lhes
serviços comuns e inerentes à sua rrahlr:eza,.

§ lo-Para a consecução do seu objeto social, a FENASPE, na medida das suas
possibilidades, deve:

a) Representar legalrnente, como órgão miíximo nacional, as Associações de
Aposentados, Pensionistas, Anistiados, Empregados e Ex-empregados do
Sistema Petrobras e Sucessoras, Pnvatizadas e Petros, participantes de
Entidades de Previdência Complementar,Usuários de Planos de Saúde de
Autogestão, a ela Íiliados e seus respectivos associados, sempre que tal
representação se ftzet necessária;

b) congregar, coordenar e proporcianar a necessrária assistência, em âmbito
nacional, quanto à atuação das referidas Associações,
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regularmente constituídas Çom personalidade jurídica própria na
consecução dos seus objetivos comuns;

c) desenvolver laços de fratemidade entre as entidades filiadas e seus
associados, inclusive com outras organizações da sociedade civil,
buscando sempre a coesão em defesa dos interesses dos aposentados,
pensionistas e anistiados, a justiça e asoberania nacional;

d) propugnat pela execução de uma política justa e efrçaz de proteção e
€rmparo ao§ aposentados, pensionistas, anistiados, empregados e ex-
empregados do Sistema Petrobras, das pnvattzaÃas e Petros, além da
defesa e preservação dos objetivos institucionais que nortearam a criação
da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, bem como os das
próprias patrocinadoras petrobras; vibra Energia e petros.

e) propor a órgãos públicos e/ou a entidades privadas, estudos e propostas para
a solução de problemas que afetem interesses assistenciais e securitários
de suas entidades filiadas e respectivos associados; e

f) excepcionalmente, quando julgar conveniente e devidamente autori zadapor
Assembleia Geral especificamente conv acadapara este fim, participar de
ações conjuntas com outras entidades sendo-lhe, porém, terminantemente
vedada sua vinculação a partido político e a qualquer central sindical
existente, ou que venha a ser criada.

g) Administrar, com eficiência os recursos obtidos de suas associadas para a
manutenção da sociedade;

h) Divulgar conhecimentos técnico- associativos e realizar atividades sociais
voltadas às associadas;

i) Providenciar a perfeita manutenção e f,rncionamento de suas instalações e
bens próprios ou disponibilizados por terceiros;

j) contratar ou intermediar, em beneficio das associadas, dos participantes de
Entidades de Previdência complementar e usuários de Planos de Saúde,
inclusive os de Autogestão e respectivos associados, serylços, tais
consultorias técnica e jurídica;
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k) Representar as associadas junto aos Orgãos Oficiais competentes,
governamentais e/ou privados;

l) Promover a integração entre seus associados, sem distinção de raça, cor,
credo, ideologia política e posição social, ou classe de sócio, visando a
preservar o sentimento de coleguismo, amizade e múfua colaboração,
buscando sempre o bom relacionamento com os órgãos governamentais
aos quais as entidades fechadas de previdência privada estejam vinculadas,
com as Empresas Patrocinadoras e com a própria petros.

m) Contratar, se necessário, serviços profissionais de especialistas, firmar
convênios e acordos com entidades, visando a alcançar o objetivo deste
estatuto;

fnnÁçnaF'O ÚNICO: Para a execução de suas finalidades, a FENASpE valer-
se-á de serviços próprios ou de entidades regularmente constituídas, mediante
acordos, convênios ou contratos.

Rio de Janeiro, 01 de tevereíro;l)AL3

ârrrh L**
Paulo Teixeira Brandão
Presidente da FENASpE
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