Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Nº 001/2022.
O Presidente da FEEPAERJ, no uso de suas atribuições, diante do cumprimento administrativo, e com a
necessidade de organizar as possíveis realizações, do torneio estadual e ajustes para sediar etapas do
torneio nacional 2022, CONVOCA:
Todos os senhores presidentes de clubes filiados, observando o contido no Art. 9º e parágrafos, do
Estatuto social, desta federação, a reunir-se, em assembleia geral extraordinária, no próximo dia 28 de
maio de 2022, na sala de reuniões, do edifício Le Monde Office Life, situado na Av. Dr. Mario Guimarães,
nº 428, CEP. 26255-230, no Centro da cidade de Nova Iguaçu – RJ, as 10:00 hs, em primeira convocação,
com número regular e legal de presentes, ou às 10:30hs do mesmo dia, em segunda chamada, com
qualquer número de presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1) Prestação e aprovação das contas exercício 2021;
2) Organização e condicionantes para realização do torneio estadual 2022 e
3) Organização e condicionantes para realização, no RJ, das etapas do torneio nacional COBRAP 2022.
Nota:
A assembleia destina-se exclusivamente aos assuntos ao qual foi convocada;
Conforme Art. 9º §1º do Estatuto Social da FEEPAERJ, na falta do presidente da entidade filiada, a
representação se faz conforme previsto no estatuto da associação ou por instrumento de procuração com
firma reconhecida, sendo que fora estes casos a representação caberá exclusivamente ao vice-presidente.

Com isso, contamos com a presença de todos.
Nova Iguaçu, RJ em 19 de maio de 2022.
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