EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, com fulcro nos Artigos 36, de seu Estatuto,
vêm, respeitosamente, convocar os filiados para Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada nos dias 17 e 18 de março de 2017, Hotel Lancaster, localizado na Rua Voluntários
da Pátria nº 91, Centro, , na Cidade de Curitiba, CEP 80020-000, sendo em primeira
convocação às 08:00, havendo a presença da maioria absoluta de seus componentes ou,
na ausência do quórum, às 09:00 do dia 17/03 e no dia 18/03 sendo em primeira
convocação ás 13:00, havendo a presença da maioria absoluta de seus componentes ou,
na ausência do quórum, às 14:00, em segunda convocação, com qualquer número, para
tratar da seguinte ordem do dia:
1 Em Assembleia Geral Ordinária:
a. Conhecer e julgar o relatório e a prestação de contas de 2016;
b. Parecer do conselho fiscal;
c. Aprovação do orçamento anual apresentado pela diretoria;
d. Eleição dos membros da diretoria para o quadriênio 2017-2020 e membros do
conselho fiscal da entidade;
e.

Assuntos gerais.

Com fulcro ao Artigo 29, do estatuto da CBCa, informamos que o registro de chapas
candidatas para a Diretoria da CBCa, deverão ser protocoladas até a data de 09 de março
de 2017, mediante instrumento firmado por duas entidades de administração filiadas que
estejam em pleno gozo de seus direitos, acompanhado de carta subscrita pelos integrantes
manifestando aceitação da indicação para concorrer aos cargos de Presidente, 1º e 2° VicePresidentes e as candidaturas individuais para eleição dos membros do conselho fiscal.

Curitiba, 09 de fevereiro de 2017.

João Tomasini Schwerter
Presidente da CBCa
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