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NOTA OFICIAL FCB Nº. 212/2018 - Florianópolis, 27/11/2018.
ATOS DA PRESIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1– CONVOCAR:

O presidente da FCB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em seu
Capítulo IIIº, Seção I – da Assembleia Geral, Artigo 25 – letra ‘g’, em razão de
adequação às normas das Circulares SUSEP 569 e 576, com o novo marco
regulatório dos títulos de capitalização. Nestas Circulares, estabeleceram as
diretrizes para as operações dos produtos de capitalização, que criou a
Modalidade de Filantropia Premiável, conforme definido no §7º do Art. 48 da
Circular SUSEP 569, alterado pela Circular SUSEP 576, convoca os seus
filiados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em razão de sua
urgência, no dia 07 de dezembro de 2018 (6ª-feira), às 17:00 horas em 1ª
convocação com número regulamentar de presentes, e às 17:30 horas, em 2ª
convocação com 1/3 dos filiados presentes, no Hotel Cambirela - Sala Managé,
Av. Max Schramm, 2199 – Estreito, Florianópolis. Com a seguinte ordem do
dia:
1. Alteração do Estatuto da FCB no seu Capítulos V, Artigo 64, § 1º;
2. Inserção do item l com a seguinte redação:
l) - Créditos decorrentes da cessão do direito do resgate de títulos de
capitalização.
Parágrafo Único – Para consecução dos objetivos relacionados na
letra “l” do presente artigo, a Federação poderá
celebrar
contrato
com
sociedade
de
capitalização e custear a divulgação, promoção,
propaganda e publicidade dos títulos de
capitalização no qual haja cessão do direito do
resgate a seu favor.
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