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Proposta de Adesão Associado AECO 
 

A entrega dessa Proposta de Adesão não é suficiente para usufruir dos direitos de Associado Efetivo. Esta proposta está sujeita à análise e 
aprovação do Conselho Diretor da AECO. Os direitos de Associado Efetivo nos termos do Estatuto Social da AECO, se iniciarão após a 
aprovação da mesma. 
 
O proponente abaixo assinado vem, perante este Conselho, solicitar a inclusão do seu nome como “Associado Efetivo da AECO”, estando de 
acordo com o Estatuto e Regulamentos da AECO e as instruções abaixo relacionadas, bem como com as autorizações outorgadas neste 
documento: 
1. O proponente, de forma expressa, autoriza a AECO a descontar, mensalmente, em seus vencimentos junto a sua empresa empregadora, as 
contribuições devidas como Associado Efetivo AECO, bem como quaisquer empréstimos, adiantamentos, financiamentos e/ou outros 
benefícios que no futuro lhe venha ser concedido pela Associação, de acordo com os seus Estatuto e Regulamentos. 
1.1 Para fim do cálculo do valor das contribuições mensais do associado, é indispensável juntar a essa proposta uma cópia do seu último 
contracheque. 
1.2 O direito à solicitação de empréstimo fica condicionado ao pagamento de no mínimo, 03(três) contribuições de associado efetivo, além do 
atendimento aos requisitos concernentes à concessão de empréstimo.  
2. Na hipótese do valor da rescisão do seu contrato de trabalho não for suficiente para o pagamento integral do saldo devedor, o saldo 
residual será transformado em cobrança simples e individual, passando a ser cobrado diretamente do(a) associado(a) por meio de fatura 
própria, em seu domicílio. 
3. No caso de inadimplência da fatura por prazo superior a 60(sessenta) dias, o(a) Associado(a) autoriza, desde já, que a AECO adote os 
procedimentos legais de cobrança extrajudicial e/ou judicial, bem como a realizar a sua inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 
4. Autoriza também, a utilização pela AECO, dos seus dados pessoais no exercício de seu objetivo social, nos termos da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais - LGPD, Lei nº 13.853/2019. 
Observação: É indispensável o preenchimento completo desta Proposta de Adesão, de forma legível, sem rasura e assinada conforme registro 
no RG (Carteira de Identidade), e o envio da mesma à AECO, por meio de malote ou correio, no endereço da sua sede à Rua Mar de Espanha, 
nº 480, Bairro Santo Antônio, CEP 30.330-270, Belo Horizonte – MG. Também podendo ser entregue pessoalmente. 

 
Dados Pessoais: 
Nome:________________________________________________________________________________________Matrícula:______________ 
CPF:_____________________________________RG:______________________________________ 
Endereço - Rua:_____________________________________________________Complemento:____________Bairro:____________________ 
CEP:____________________________________Cidade: _________________________________________Estado: ______________________ 
Telefone/Celular: _____________________________________Telefone/Ramal Comercial: _________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Filiação: 
Pai: _______________________________________________________CPF:_________________________Data nascimento:______________ 
Mãe: ______________________________________________________CPF:_________________________Data nascimento:______________ 
 
Dependentes: 
Nome Grau de parentesco Data de nascimento 
   
   
   
   
   
   
   
 
O proponente abaixo assinado, de forma expressa, declara que tem ciência de todo o conteúdo desta proposta e das autorizações aqui 
concedidas, estando de acordo com todos os seus termos.  
 

_____________________________________,________de_________________________de 20________ 
 

________________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
PARA USO DA AECO 

Adesão aprovada                                                                                                                       Anotado para desconto 
Em_________/_______/___________                                                                                  Em_________/_______/___________ 
_______________________________                                                                                  _______________________________ 
Carimbo/Assinatura                                                                                                                  Carimbo/Assinatura 


