Plano de Atividades da COMEC
Triênio 2015/2018

Apresentação
Este Plano Diretor foi elaborado pela diretoria da COMEC, que encerra seu mandato neste
Congresso Nacional, traçando metas básicas para o Triênio 2012/2015, tendo em vista que a
nova diretoria, à medida que houver necessidade, poderá propor, em A.D.N., outras
programações que venham preencher os objetivos aqui delineados.
Objetivos
I - Dar subsídios e orientações para o trabalho das Federações e das Uniões de acordo com as
peculiaridades de cada uma, ajudando a superar as dificuldades que existam, de modo a realizar
um bom trabalho com as suas diretorias.
II - Preparar e treinar os líderes das FEMEC's e UMEC's através dos meios disponíveis para este
fim.
III - Dar assistência às FEMEC's, com presença em A.D.R.'s e nos Congressos Regionais.
IV - Incentivar a integração entre as Federações, através de encontros, reunindo os jovens das
diversas associações, visando à confraternização, companheirismo e seminários de acordo com
as metas e objetivos a serem alcançados.
V - Disponibilizar e possibilitar meios, no sentido de divulgação de todos os serviços oferecidos
pela COMEC, tais como: Projeto Despertar, Jovem Vai ao Campo e ainda outros que estiverem
disponíveis.
Realizações
I - Realizar a primeira A.D.N. em 23 de maio de 2015
II - Apoiar o Projeto Colheita.
a) Com a realização do 3º Encontro de Vocacionados junto com a COUAC.
b) Nos treinamentos e Cursos ministrados pelo Projeto.
III - Promover com as Federações programações alusivas ao “Dia do Jovem Congregacional” cuja
data oficial é 23 (vinte e três) de novembro. Fica estabelecido que essas comemorações
acontecerão no mês de novembro dos anos de 2015 a 2017, cabendo aos secretários regionais
as organizações destas.
IV - Organizar o 34º Congresso Nacional em janeiro de 2018.
V - Viabilizar e estreitar laços fraternos com as Confederações de Mocidades (ou alusivos) de
outras denominações, no intuito de divulgação de nossos serviços e movimentos
interdenominacionais.
VI - Realizar o EMCONE (Encontro da Mocidade Congregacional Nordestina) de maneira que:

a) Todos os recursos obtidos com este evento deverão ser utilizados, no futuro, somente em
relação ao mesmo, sendo criado um fundo financeiro (poupança, outros), para este fim.
b) Haja incentivo à participação de jovens de todo Brasil
c) Fica a cargo do Secretário Regional do Nordeste a escolha do lugar que melhor puder atender
as necessidades do evento.
d) O relatório financeiro deverá ser organizado pelo Secretário Regional do Nordeste e entregue
à Tesouraria da COMEC.
VII - Implementar e articular um movimento de oração e contribuição visando especialmente
missionários e pastores de nossa denominação.
VIII - Incentivar as UMEC´s e FEMEC´s a participarem ativamente no Projeto Nilson Braga na
arrecadação de alimentos não perecíveis (7 toneladas - 350 cestas básicas), bem como na
distribuição das mesmas e evangelismo às famílias carentes.
Plano Financeiro
A Confederação para fazer frente às despesas com comunicação (correspondência,
telefonemas), representações, material de expediente e eventos, arrecadará fundo através da
seguinte maneira:
A contribuição financeira deverá ser efetuada pela FEMEC junto a COMEC:
A valor da contribuição será de R$30,00 (trinta reais ) mensal podendo ser depositado na conta
da COMEC ou entregue na tesouraria da UIECB. Banco Bradesco Ag. 436 C/C: 392458-0
Fica a cargo da FEMEC a definição das contribuições Regionais (UMEC p/ FEMEC).
Implementar meios alternativos para aumentar a receita da COMEC
Instituir uma ajuda de custo mensal no valor de 50% do salário (meio salário mínimo) para o
presidente da COMEC, podendo o mesmo utilizar ou não deste recurso.

