FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Fundada em 10/03/1998
CNPJ Nº 02.965.597/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01 / 2017
O Presidente da FORJ no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da FORJ convoca as entidades de prática e administração do desporto orientação
do Estado do Rio de Janeiro, que estejam em pleno gozo de seus direitos, bem como atletas filiados e demais interessados, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se reunirá, em primeira convocação, às 14:00 horas do dia 19 de novembro
de 2017 no Paraíso ecológico Uaná-Etê, Eng. Paulo de Frontin, local onde será a
cerimônia de encerramento da FORJ, para tratar da seguinte ordem do dia:
1. Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o biênio 2018/2019, conforme calendário em anexo I;
2. Eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2018/2019;
3. Elaborar o calendário anual de atividades da FORJ;
4. Aprovar Regulamento do XXV COERJ;
5. Apresentação do balanço patrimonial e financeiro da FORJ; e
6. Estabelecer os valores das taxas, anuidades e multas para o ano de 2018.

Rio de Janeiro-RJ, 19 de outubro de 2017.

Marcelo Tavares Malato
Presidente

ANEXO I
1) A eleição se dará de acordo com o Art. 70 do Estatuto da FORJ – Terceira Alteração;
2) Para se cumprir o Art. 71 do Estatuto da FORJ –Terceira Alteração, será observado o Calendário abaixo:

Data
24 a 30 de
out. de 2017
31 de out. a
01 de nov.
de 2017
02 de nov.
de 2017
05 a 08 de
nov de 2017
09 a 11 de
nov. de 2017
13 de nov.
de 2017
19 de nov.
de 2017

Atividade que deverá ser observada no período.
Período de inscrições das chapas
Período para análise das candidaturas, pela Diretoria da FORJ

Homologação ou impugnação das chapas inscritas
Período para recurso contra as impugnações
Período para análise dos recursos apresentados, pela Diretoria da
FORJ
Apresentação de decisão sobre os recursos apresentados
Eleição

