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ERRATA RETIFICADORA DE EDITAL PUBLICADO EM  

14.02.2022.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

A Federação do Estado do Rio de Janeiro – FEERJ informa que, por motivo de força maior, a AGO 
marcada para dia 24 de fevereiro de 2022 será redesignada para o dia 17 de março do corrente 
IMPRETERIVELMENTE.  

Desta forma, é o presente para RETIFICAR o edital para constar da seguinte forma:  Pelo presente 
Edital de Convocação e conforme estabelece o Estatuto Social desta  Federação, ficam todos os Clubes 
Filiados da FEERJ no gozo de seus direitos de voto para  participarem da Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), a ser realizada no próximo dia 17 de março de 2022, quinta-feira ás 14:00hs em primeira 
convocação, devendo ser instalada  com a maioria absoluta dos representantes das entidades filiadas, 
ou às 14:30hs, em  segunda convocação com qualquer número de representantes, na sua sede situada 
à Rua  Jardim Botânico, 421, Jardim Botânico, RJ, cuja pauta do dia será a seguinte:   

(i) Relatório Anual da Diretoria, conforme disposto no artigo 16, do Estatuto Social;  
(ii) Prestação de Contas do Exercício de 2021 acompanhada do Parecer Técnico   do Conselho 

Fiscal;  

(iii)        a Proposta do Orçamento para o Exercício de 2022;  

(iv)        estabelecimento dos valores das Taxas e Contribuições para o ano de 2022 de acordo 

com o Art. 16, V.   

(v)     Estabelecimento de multas em caso de descumprimento das obrigações pecuniárias.  

Mister salientar que, só poderão tomar parte e votar na Assembleia as entidades filiadas que estejam 
rigorosamente em dia com todas as suas obrigações pecuniárias para com a FEERJ, conforme alude o 
disposto no Artigo 6º, IV, do Estatuto Social.   

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022  
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