
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 Pelo presente Edital, nos termos estabelecidos no Artigo 33, ‘a’ e ‘b’, combinado com o 
Artigo 30, ‘a’ e Artigo 54 e 55 do ESTATUTO DA IRMANDADE SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS – SP, o Provedor em exercício FERNANDO CORDEIRO 
ZANQUI, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do R.G. n.º 27.742.526-8 e inscrito no 
CPF/MF sob n.º 281.053.158-74, abaixo assinado, e através do presente EDITAL, convoca todos 

os Irmãos da Associação, no uso e gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA que se realizará no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, no Instituto Avançado do 
Coração (IACOR), localizado na sede da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Fernandópolis, situada na Avenida Afonso Cafaro, nº. 2.630, Jardim Santista, na cidade de 
Fernandópolis-SP, sendo a PRIMEIRA CONVOCAÇÃO com início às 15:00 hs e a SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO, se necessária, com início às 15:30hs, com a seguinte 
 

ORDEM DO DIA: 
 

A) Nos termos do Artigo 33 ‘a’ do Estatuto Social, para deliberação e aprovação do Relatório e 
Contas do ano de 2017, apresentado pelo Conselho de Administração; 
 

B) Nos termos do Artigo 33 ‘b’ do Estatuto Social, para eleger e empossar 02 (dois) membros 
Irmãos da Entidade (Artigo 38, ‘a’), 03 (três) membros Representante da Sociedade de 
Fernandópolis (Artigo 38, ‘b’) e 01 (um) membro Representante dos Empregados da Entidade 
(Artigo 38, ‘c’), para composição do Conselho de Administração; 
 

C) Nos termos do Artigo 33 ‘b’ do Estatuto Social, para eleger e empossar 02 (dois) membros 
Irmãos da entidade como Suplentes para a composição do Conselho de Fiscal (Artigo 51). 

 
 Ainda, nos termos do Parágrafo 6.º do Artigo 55 do Estatuto Social, os interessados ou as 
chapas interessadas em participarem da Eleição deverão apresentar Requerimento de Inscrição 
na Diretoria da Irmandade no prazo máximo de 3 (três) dias anteriores à data do pleito. 

 
 E, para que chegue ao conhecimento de todos os Irmãos e demais interessados, o presente 

Edital será publicado na imprensa local e afixado na Sede da Irmandade, em local franqueado ao 
público, tudo nos termos do Artigo 32 do Estatuto Social.  
 
 Fernandópolis-SP, 02 de fevereiro de 2018. 

 
 

FERNANDO CORDEIRO ZANQUI 
Provedor 

 
 

*Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município (Jornal O Extra.net) nas edições 

3.232, 3.234 e 3.235, de 16, 17 e 20 de fevereiro de 2018. 


