EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária 2020
DATA e HORA:
10h00min de sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020
Início do credenciamento e disponibilização da lista de associados no pleno gozo de seus direitos
(Art. 16 e Art. 17 do Estatuto);
10h10min de sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020
Início da Assembleia com a chamada de quórum (art. 24 do Estatuto): 1ª. Chamada: maioria
absoluta dos associados em pleno gozo de seus direito;. 2º. Chamada: 30 minutos após, com
qualquer número de presentes.
LOCAL:
Link da plataforma ZOOM fornecidos para os previamente inscritos e autorizados. Instruções
serão fornecidas por e-mail e na página principal do FORTEC.
ORDEM DO DIA:
1. Submeter à apreciação da Assembleia as Demonstrações Financeiras e Contábeis do
Exercício de 2019, bem como o parecer da Auditoria e a opinião do Conselho Fiscal sobre as
mesmas;
2. Apresentar o relatório de Atividades referente a 2019 e de 2020;
3. Apresentar o demonstrativo financeiro de 2020, com a ressalva de que o mês de dezembro
estará em aberto;
4. Submeter à apreciação da Assembleia a Previsão Orçamentária 2021;
5. Eleição para os cargos de direção e dos conselhos consultivo e fiscal do FORTEC, para o
biênio 2021-2022;
6. Apreciar a proposta do diretório sobre as Sedes para a realização dos Encontros Anuais do
FORTEC em 2021 e 2022 - Alagoas e Manaus, respectivamente;
7. Apreciar e submeter à aprovação da Assembleia a revisão do Estatuto, buscando maior
clareza e complementação de itens que carecem de informações relevantes;
8. Relato das Coordenações Regionais sobre a Gestão 2019-2020 e Visão de Futuro;
9. Informes Gerais dos órgãos e dos associados do FORTEC;
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020.
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