
                                                      

 

FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

                                                                                              CNPJ: 42.135.483/0001-81 

 

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2021. 
 
OFÍCIO FGERJ Nº 008-2021 
Assunto: Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária - 2021 
 
Aos Presidentes das Entidades filiadas, Diretores e Comissão de Contas 
 
 

Edital de convocação 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 

A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro - FGERJ convoca os presidentes das 
entidades filiadas ou seu representante legal devidamente credenciado por escrito, Diretores e 
Comissão de Contas para a Assembleia Geral Extraordinária para Alteração de Estatuto - 2021. 
 
Data: Domingo, 28 de Março de 2021. 
 
Horário: 10:00 horas - Primeira Convocação e Credenciamento 
               10:30 horas - Abertura da Assembleia Extraordinária para Alteração do Estatuto - FGERJ 
 
Local: Arena Carioca 3, Avenida Abelardo Bueno, Nº: 3401, Parque Olímpico - Barra da Tijuca, RJ. 
 
Pauta: Abertura da Assembleia Geral Extraordinária - 2021 
            Apresentação dos presentes com direito a Voz e Voto 
            Apresentação da Alteração do Estatuto para prever a possibilidade de realização de                  
.           Assembleia e votação de forma remota 
             
        
           
Para agilizar a Assembleia Geral Ordinária serão disponibilizados por e-mail todos os documentos 
necessários para a analise dos filiados e presteza na votação. 



                                                      

 

FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confirmar a presença do representante legal na Assembleia; 

 Trazer credencial nominal conforme o Estatuto; 

 Na alteração do representante, o outro deverá portar credencial em seu nome; 

 Os filiados deverão assinar a lista de presença no horário de chegada e comunicar caso saia antes 
do término, para efeito de contagem de votos de acordo com o capítulo IV, art. 6º do estatuto. 

 
Os filiados que necessitarem sanar suas pendências para obter o direito a voto, ou qualquer outra 
dúvida em relação à situação de sua entidade, deverão entrar em contato no E-mail: 
brunochateaubriand@fgerj.com ou com o funcionário Guarin Vianna no e-mail: 
guarin@ginasticario.com.br 
 
 
Segue em anexo os documentos: 
 
Anexo 1 - Relação dos filiados com direito a voz e voto 
Anexo 2 - Texto para alteração: 
 
§7º As Assembleias Gerais serão realizadas de forma presencial e, excepcionalmente e 
justificadamente, de forma telepresencial (videoconferência), a critério da FGERJ. 
 
§8º Parágrafo Único - Deverá ocorrer publicação prévia do Calendário de reuniões da Assembleia 
Geral e posterior publicação sequencial das Atas das reuniões realizadas durante o ano. 
 
§9º O prazo de convocação do caput poderá ser reduzido para 10 dias nos casos motivados de 
urgência. 
 

 
 
 

           

           Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann 

        FGERJ  
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