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FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINÁSTICA 
CNPJ Nº 00.468.983/0001-95 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Assunto : Assembleia Geral Ordinária 2017 
Dia   : 18 de março de 2017 (sábado) 
Local  : Salão de Festas do Ed. Maison Mondrian 

  SQSW 104 Bloco C - Sudoeste – Brasília – D.F. 
     
 
Pelo presente ficam convocadas todas as Entidades Filiadas e com direito a voto da 

Federação Brasiliense de Ginástica para a Assembleia Técnica e Assembléia Geral Ordinária 

a realizar-se, no dia: 18 de março de 2017 (sábado), no Salão de Festas do Ed. Maison 
Mondrian na SQSW 104 Bloco C - Sudoeste – Brasília – D.F., às 08:30 hs. em primeira 

convocação, para a totalidade das entidade filiadas, em segunda convocação, trinta minutos depois 
às 09 hs, com qualquer quórum, para deliberarem sobre a seguinte pauta do dia: 
 
09:00 hs – Assembleia Técnica 

1. Entidades com direito a voto 
2. Aprovação da pauta da Assembléia 
3. Aprovação do regulamento técnico de GAC para 2017 
4. Aprovação do regulamento técnico de GAM para 2017 
5. Aprovação do regulamento técnico de GAF para 2017 
6. Aprovação do regulamento técnico de GR para 2017 
7. Aprovação das alterações no Regulamento Geral 2017 

 
14:00 hs. – Assembléia Ordinária 

1. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal da prestação de contas de 2016 
2. Aprovação do código de taxas 2017 
3. Aprovação do calendário de 2017 
4. Normas para concessão da Bolsa Atleta e Compete Brasília 2018 
5. Assuntos gerais 
 

 
Brasília, 28 de fevereiro de 2017. 

 
 

Atenciosamente 

 
Obs.: 
1) Só poderão participar com direito a voto os Clubes que estiverem em dia com as suas 

obrigações estatutárias/financeiras para com a FBG. 
2) Os clubes que não estiverem em dia com as suas obrigações estatutárias/financeiras somente 

terão direito a voz. 
3) A ausência dos clubes confere a tácita concordância aos assuntos que forem tratados e 

deliberados. 
4) Os Clubes poderão ser representados nas Assembléias por procurações devidamente 

habilitadas e munidas dos poderes necessários para deliberar na referida AGO. 
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