EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Rio de janeiro em 26 de março de 2019.
Prezados Senhores,
O Presidente da FEEPAERJ, no uso de suas atribuições, convoca todos os presidentes de
clubes/associações de criadores de passeriformes, do estado do rio de janeiro, filiados a esta federão,
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 06 de abril de 2019,
na sede da Sociedade Ornitológica Niteroiense -SONIT, localizada à AV. Washington Luiz 21 , centro,
Niterói- rj, iniciando-se os trabalhos às 08:30hs, em primeira convocação, com a presença de, no
mínimo, dez presidentes, ou na falta desse quórum, em segunda convocação, às 09:00hs , com qualquer
número de presentes para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
1. Documentações administrativas dos clubes;
2. Prestação de contas do primeiro trimestre de 2019;
3. Formatação do campeonato estadual 2019 e
4. indicação de pauta para próxima reunião.
O presidente que não puder comparecer, poderá se fazer representado por um membro de sua
Diretoria, legalmente constituída, portando documento comprobatório, ou por procuração, assinada
com reconhecimento de firma e específica para representa-lo nesta assembleia, em ambas as condições
de representatividade, possuirão poderes para votar em seu nome.
A assembleia destina-se a organizar a atividade dos clubes, dando voz e total condição a todos de
participarem ativamente das decisões tomadas para a melhoria de toda a classe.
Com isso, conto com a presença de todos.

José Flavio Saldanha
Presidente da FEEPAERJ
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