Carta nº 03/2021
Brasília, 04 de abril de 2021

Caro(a) Associado(a),
Com alegria, informamos que a Comissão de Reforma do Estatuto concluiu seus trabalhos
nos apresentando um documento bastante consolidado, coerente e atual.
A minuta do novo Estatuto foi passada ao nosso associado Welger Neves, experiente
advogado, que examinou, voluntária e detalhadamente, o documento à luz da legislação vigente e
contribuiu com a sua experiência. Cumpridas as etapas, dr. Welger também assinará o novo
Estatuto, com a Diretoria, conforme reza a legislação.
Agradecemos a dedicação dos membros da Comissão, os associados Jadir Rafael da Silva
(presidente), Manoel Roberto da Silva Lobo, Eimar Alves de Melo, Vanderlei Soalheiro Segura
(secretário), Ricardo di Grazia, Júnior César Goulart, Paulo Roberto Martins da Silva e Osman
Cesar Bozzo Silva que dedicaram seu tempo em prol de uma Associação melhor.
A todos vocês, indistintamente, e ao dr. Welger Neves, nosso muito obrigado. Juntos,
construiremos uma Associação mais forte. Estamos certos de que um grande passo foi dado para
o futuro da Associação.
Ainda temos algumas etapas a cumprir antes de apresentar o documento ao conjunto dos
associados, mas esperamos que isso seja breve, pois outras tarefas temos pela frente e um
Estatuto atualizado nos permitirá uma melhor gestão.
Ao agradecer nossos colaboradores, informamos que em breve será instituída nova
Comissão, com a participação dos integrantes da Comissão da Reforma do Estatuto, que se
apresentaram voluntariamente para esta nova tarefa, e de dois novos convidados, desta vez para
discutir e criar um Código de Conduta do Campista, para nossos associados, assim como consta
no Artigo 2º, Item V da proposta do novo Estatuto, mas este é um assunto para depois.
Nossos agradecimentos aos integrantes da Comissão de Reforma do Estatuto e ao dr.
Welger Neves. Juntos somos mais fortes.
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