FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, no uso de suas
atribuições e de acordo com o que estabelece o Artigo 32 e Artigo 40, alínea “d”, do Estatuto da
FARJ, em vigor, CONVOCA os Senhores Presidentes ou representantes credenciados das entidades
filiadas para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 29 de março de
2019, no Auditório da Federação, na Rua Luis Barbosa, 32 – Vila Isabel, Rio de Janeiro. A
Assembleia Geral será instalada às 12h30m EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença da
maioria absoluta dos seus componentes e, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, às 13:00h,com qualquer
número, para deliberar sobre os itens constantes deste Edital, respeitando-se a seguinte ordem do
dia:
a) apreciação e julgamento das contas, relativas ao exercício de 2017 e 2018 acompanhadas
do parecer do conselho fiscal;
b) apreciação e julgamento do relatório anual da diretoria relativo ao exercício de 2018 e
assuntos gerais relativos à administração da atual presidência;
c) apreciação do projeto de orçamento anual para 2019, por proposta da diretoria;
d) apreciação do calendário anual de atividades desportivas para 2019, por proposta da
diretoria;
e) concessão de títulos honoríficos e medalhas de mérito;
f) situação da FARJ.
Informa-se que poderão participar da Assembleia Geral, em consonância com o artigo 27, do
estatuto social, observadas e ressalvadas as condições de participação previstas e explicitadas
no Artigo 30 do referido estatuto, os seguintes filiados:1) Centro de Treinamento de Deodoro – CTDEO; 2)Clube de Regatas Vasco da Gama - CRVG; 3) Instituto Mangueira do Futuro– IMF.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2019
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