Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária
Nova Iguaçu, RJ em 02 de julho de 2020.
O Presidente da FEEPAERJ, no uso de suas atribuições, ciente da necessidade e a determinação legal de
reabertura gradual e manutenção do funcionamento dos setores, aliada ao estrito cumprimento das
medidas de prevenção à COVID-19,
Considerando ser possível atender as regras de ouro contidas no Art. 16 Decreto municipal nº 47.488
de 02/06/20, da cidade do rio de janeiro;
Considerando a fase 3B, contida no anexo II do Decreto municipal nº 47.551 de 26/06/20, da cidade
do rio de janeiro;
Considerando o adiamento da convocação feita no dia 11/03/20 e a necessidade de organizar os
trabalhos para a possível normalização dos torneios da temporada 2020,
CONVOCA:
Todos os senhores presidentes de clubes filiados, observando o contido no Art. 8º e seus parágrafos, do
Estatuto social, desta federação, a reunir-se, em assembleia geral, no próximo dia 11 de julho de 2020,
no salão, situado na Rua São Cristóvão nº 850, bairro de São Cristóvão, cidade do Rio de janeiro – RJ, as
13:30 hs, em primeira convocação, com número regular e legal de presentes, ou às 14:00hs do mesmo
dia, em segunda chamada, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos:
1)
2)
3)
4)

Prestação de contas do ano de 2019;
Forma da arrecadação de receita da federação, anuidade/ sistema confederativo;
Organização e condicionantes para realização do torneio estadual 2020 e
Condicionantes para a realização da etapa RJ do torneio nacional COBRAP.

Com isso, conto com a presença de todos.
Uso de Máscara obrigatório.
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