
 

 

 

EDITAL N.º 04/2022 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSOCIADOS PARA 
32ª ASSEMBLEIA GERAL DA MANTENEDORA EM CARÁTER ORDINÁRIA 

 
  O Moderador Geral da COMUNIDADE DE SÃO PIO X, na condição de Diretor 

Presidente da ASSOCIAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA SÃO PIO X, no uso de suas atribuições 

estatutárias, convoca os associados, atualmente em número de 145 (cento e quarenta e cinco), 

estando 13 (treze) licenciados conforme previsto no art. 55, parágrafo terceiro do Estatuto Geral, 

restando 132 (cento e trinta e dois) membros associados com direito a voto, a se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, de maneira híbrida, para possibilitar a participação dos membros 

associados que atualmente residem em outra cidade ou que estejam impossibilitados de participar 

pessoalmente, na sede social desta associação, situada a Rua Afonso Pena, 61 – nesta cidade, bem 

como através do aplicativo GOOGLE MEET, no próximo dia 14 de dezembro de 2022 – quarta-

feira às 19h, em primeira convocação, com a presença de pelo menos um terço dos 

associados; ou às 19h30 em segunda convocação, com, no mínimo, a presença de um quinto 

dos associados (cf. art. 25, caput, do Estatuto Social), convocados para deliberarem sobre a 

seguinte Pauta: 

 

1. Aprovação do Plano de Atividades e Proposta Orçamentária para o Ano 
de 2023, conforme inciso III do artigo 22, inciso III do artigo 35 e o §1º do 
artigo 59, todos do Estatuto Social; 

2. Apresentação do 26º Crescer – O Encontro da Família Católica - ano 2023; 
3. Informações gerais e comunicados importantes. 

 

Em cumprimento ao art. 29, inciso VI, do Estatuto da Mantenedora, fica estabelecido 

o prazo de 5 (cinco) dias, após a data de publicação, para a impugnação deste Edital. 

 
  Campina Grande - PB, 23 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

Gustavo Lucena de França Costa, fvc 
Moderador Geral 
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