
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CBCa

Conforme  deliberado  em  assembleia  ordinária  realizada  no  último  dia
17/03/2022,  por  solicitação  do  colegiado  de  atletas,  em  razão  da  ausência  injustificada  dos
Integrantes  do atual  Conselho fiscal  perante o referido ato,  bem como, conforme previsão no
Estatuto  da  Confederação  Brasileira  de  Canoagem  constantes  dos artigos  51,  parágrafo  3º;
artigo 52, inciso II 1, conjugado com o Regimento Interno do Conselho Fiscal, artigo 7º e artigo
9º, ponto 1, item c; ponto 3, item h 2, a Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa vem, por
meio do presente edital, nos termos dos  artigos 40 e 41 de seu Estatuto, convocar Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25/05/2022, através de aplicativo para reuniões on-line,
sendo a primeira convocação às  17horas00min, havendo a presença da maioria absoluta de seus
componentes, e na ausência do quórum, às 18horas00min, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 

1. DESTITUIÇÃO DOS ATUAIS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.  

Fundamentação – Estatuto3:

[...]

Art. 51 – O Conselho Fiscal, poder autônomo de fiscalização
da administração financeira da CBCa, compõe-se de 03 (três)
membros  efetivos  e  03  (três)  suplentes,  eleitos  na
Assembleia Geral Eletiva.

[...]

§3º - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela
Assembleia Geral para um mandato de 4 (quatro) anos, do
qual  os  membros  somente  podem  ser  destituídos  por
descumprimento  dos  deveres  de  suas  competências
estatutárias  previstas  no  presente  instrumento,  sem
prejuízo da responsabilidade cível e criminal.

[...]

Art.  Ao  Conselho  Fiscal  compete,  além  de  disposto  na
legislação em vigor:  
[...]

II.  Apresentar à Assembleia Geral parecer anual sobre o
movimento econômico, financeiro e administrativo da CBCa,
assim como sobre o resultado da execução orçamentária do
exercício anterior;

[...]

1 http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Estatuto%20-%20Registrado%20-%2028-09-2020(1).pdf
2 http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regimento_Interno_do_Conselho_Fiscal_da_C_B_Ca(1)
(1).pdf
3 http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Estatuto%20-%20Registrado%20-%2028-09-2020(1).pdf
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Fundamentação – Regimento Interno4:

[...]

Art. 9º. Competência: 

1. Compete ao Conselho Fiscal, em conjunto com os artigos  
previstos no estatuto da CBCa: 

[...]

c)  Elaborar relatório  sobre a  sua ação  fiscalizadora e
emitir parecer sobre o relatório e contas de cada exercício
e apresentar antes da realização da assembleia geral de
aprovação de contas; 

[...]

2. Os membros do Conselho Fiscal são ainda obrigados  : 

[...] 

h)  Apresentar  a  Assembleia  Geral  seu  parecer  sobre  o
Balanço Anual, movimentações financeiras e administrativas;

[...]

A  Assembleia  Geral  Extraordinária  será  realizada  de  forma  remota  pelo
aplicativo Zoom ou similar sendo que o respectivo link de acesso será enviado diretamente para os
seus participantes.

Curitiba, 03 de maio de 2022.

Atenciosamente

Rafael Girotto
Presidente – CBCa.

4 http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regimento_Interno_do_Conselho_Fiscal_da_C_B_Ca(1)
(1).pdf
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