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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 A Organização da Sociedade Civil Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora de 

Fátima, inscrito sob o CNPJ. 01.604.488/0001-29, com sede na Rua Antônio Candeia, 245, 

Guajeru, CEP: 60.843-230, Fortaleza, Ceará, por meio de sua presidente Silvia Raquel de Araújo 

Rodrigues Cid, no uso das atribuições estatutárias, resolve: 

 

Convocar todos os membros associados, Diretoria e Conselho Fiscal para participar da 

Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na data de 29 de março de 2022, com primeira 

chamada às 16h30min, na sede da OSC, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  

ORDEM DO DIA: 

1. Análise e aprovação das contas anuais: Balancetes, Balanço Financeiro e Patrimonial 

referente ao ano de 2021; 

2. Análise e aprovação do Relatório de atividades referente ao ano de 2021; 

3. Análise e aprovação dos planejamentos anuais para o exercício de 2022; 

 

Conforme Estatuto Social os sócios das categorias abaixo, em pleno gozo de seus direitos 

estatutários, têm direito a voz e a voto:  

Efetivos: Pessoas físicas que venham participar diretamente e/ou indiretamente dos programas, 

projetos, serviços e benefícios oferecidos pela instituição, de maneira não contributiva e que 

manifestem interesse em se associar;  

Contribuintes: Pessoas físicas ou jurídicas, sem impedimento legal, que venham a oferecer 

bens móveis, imóveis e permanentes, prestação de serviços e recursos financeiros que 

fortaleçam a execução dos programas, projetos, serviços e benefícios oferecidos pela instituição; 

Beneméritos: Indivíduos, coletividades ou instituições, por proposta da diretoria, que tenham 

prestado à instituição serviços relevantes, passíveis de recebimento ou emissão de certificações. 

Fortaleza, 21 de março de 2022. 

 

 

Silvia Raquel de Araújo Rodrigues Cid 

Presidente do Centro de Formação e Inclusão Social 
Nossa Senhora de Fátima 
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