
 
 

 

 

 

Ofício nº022 de 2014. 
 

Assunto: Justificativa  
 
 

Ao Banco do Brasil 
 

 

A FAZER acredita na possibilidade de, atendendo a sociedade como um 
todo, buscar a integração das diversas classes sociais, criando uma corrente 
solidária de forma consistente e bem orientada. 
As pessoas em situação de maior vulnerabilidade social são o foco prioritário 
e absoluto da atuação da FAZER, tendo em vista o objetivo primordial de 
construção de uma cidadania com autonomia moral, intelectual e 
profissional que, além do caráter perene, seja socialmente justa, 
economicamente saudável e ambientalmente correta. 
Procurando adotar soluções simplificadas de natureza financeira, que não 
sejam a qualquer custo, e diretamente relacionadas à atividade produtiva, a 
FAZER não atuará só, mas apoiada por outras organizações com objetivos 
sociais comuns e em parceria estreita com o indivíduo, fazendo-o 
compreender o negócio como fonte de renda para uma melhor condição de 
vida. 
E, cientes de que esta conceituada instituição zela pelas mesmas bases que 
a FAZER vimos que esta parceria alcançará os resultados e objetivos 
propostos deste projeto de Microcrédito Produtivo Orientado, caso 
conquistemos essa oportunidade. 
A FAZER atua em áreas de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro e na 
Baixada Fluminense, onde estão localizados grande número de clientes para 
o microcrédito do Banco do Brasil, nossa experiência desde 2001 em atuar 
com esse público nos credencia a fazer parte deste importante projeto. 
A FAZER – Associação de Promoção Socioeconômica Fabiano de Cristo 
merece ser habilitada junto ao Banco do Brasil, pois objetiva uma melhor 
qualidade em sua atuação e com essa parceria visamos viabilizar a 
orientação financeira, subsidiando o desenvolvimento socioeconômico por 
intermédio de fornecimento de crédito a baixo custo, como estímulo ao 
empreendedorismo, a ascensão social e a abertura de novos negócios. 



 

Assunto: Recurso para justificativa de ausência de 
documentação 

 

Salientamos que em relação á ausência das documentações, esclarecemos que 
a ata constando o nome do Sr. César Reis como presidente da Instituição e 
Novo Atestado de Qualificação Técnica de outras entidades, seguem para 
apreciação com as devidas justificativas:  
 

 Na ata de 21/11/2012 (Ata da Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo) o presidente Sr. Walmensi fez seu pedido de desligamento 
em caráter irrevogável e a diretoria elegeu interinamente o Sr. César 
Soares dos Reis para sua substituição. Segue também em anexo a Ata 
da Assembléia Geral Ordinária realizada em 22/06/2011 na página 2, 
item 6 Deliberações que também demonstra o mesmo como Diretor 
Presidente da Fazer. 

 Encontram-se também em anexo Atestado de Qualificação da Casa 
Espírita Francisco de Assis onde atuamos com o Microcrédito Produtivo 
Orientado desde 2011 e outro do Centro Esportivo Santa Marta onde 
somos parceiros deste centro na comunidade para melhoria da qualidade 
de vida dos moradores da região através da disponibilização do 
Microcrédito. 

  
 
 
 
 


