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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 2021 

 
A presidente da Federação Goiana de Ciclismo – FGC no uso das suas 
atribuições estatutárias(Art. 17°, Art. 19° e Art. 44° e) vem através do presente, 
CONVOCAR, todos os Atletas, Representantes de Atletas, Clubes e 
Associações com direito a voto e em dias com as obrigações financeiro-
tributárias, que terão prazo final para participação nesta assembleia até o dia 
14 de janeiro de 2021 para que possam quitar seus débitos junto à FGC, 
conforme determina o Estatuto da Entidade, para reunir-se em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, nos dias: 16 de janeiro de 2021 às 14h00 em primeira 
convocação e as 14h30 em segunda convocação e 17 de janeiro de 2021 as 
09h00 em primeira convocação e as 09h30 em segunda convocação, 
independente do quórum. Local: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS 
ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE GOIÁS - SOEGO, localizado na Rua 
T-27, 1232 – Setor Bueno - Goiânia-GO, CEP: 74.215-030 para deliberar o 
que se segue:  
 
Dia 16/01/2021:  
1 - Alteração do Regimento Interno; 
2 – Apresentação do calendário de Eventos 2021; 
3 - Apreciação e aprovação da Prestação de Contas da Entidade Referente ao 
ano de 2020. 
Dia 17/01/2021:  
1 – Apresentação das chapas, eleição e posse da nova diretoria executiva; 
2 – Posse dos Representantes de atletas; 
3 – Apresentação dos candidatos e eleição do conselho fiscal. 
 
Em caso de impedimento da realização das reuniões presenciais por força de 
lei ou decreto em função da pandemia de COVID-19, as mesmas serão 
realizadas virtualmente. 
 
Atenciosamente. 

Goiânia, 30 de dezembro de 2020. 
 
 
 

JANILDES FERNANDES SILVA 
Presidente 
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