FILIADA A:

FEDERAÇÃO GOIANA DE CICLISMO
CNPJ: 02.428.258/0001-19
Entidade de Utilidade Pública Estadual
Lei 9.516, de 12 de setembro de 1984

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 2022
O presidente da Federação Goiana de Ciclismo – FGC no uso das suas
atribuições estatutárias (Art. 44° e Art. 19°); considerando os Art. 24º, Art. 47º;
considerando ainda a Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de janeiro
de 2021, vem através do presente: CONVOCAR, Representantes de Atletas da
FGC, Clubes e Associações filiadas e com direito a voto que estejam em dia
com as obrigações financeiro-tributárias, que terão prazo final para quitar seus
débitos junto à FGC até o dia 01 de MARÇO de 2022 e assim confirmar
participação, conforme determina o Estatuto da Entidade, para deste modo
reunir-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 05 de
MARÇO de 2022 às 15h00 em primeira convocação e as 15h30 em segunda
convocação no AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS ONDONTOLOGISTAS 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:
1 – Votação do Relatório da Comissão Administrativa referente ao processo
administrativo 001/2021;
2 – Eleição e posse do Representante de Atletas do BMX para término do
mandato do quadriênio 2021-2024;
3 – Nomeação de membros do TJD para término do mandato do quadriênio
2021-2024.;
4 – Eleição e posse da Diretoria para término do mandato do quadriênio 20212024.
Conforme decidido em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/01/2022,
os registros de candidatura dos representantes e das chapas poderão ser
apresentados juntamente com a documentação necessária prevista
Regimento Interno de Eleição publicado no site www.fgcgoias.esp.br na
seção de “documentos e informações importantes” até o dia 28/02/2022 às
23h59m por e-mail através do endereço eletrônico fgcgoias@fgcgoias.esp.br.

Atenciosamente.
Goiânia, 18 de fevereiro de 2022.

WILLIAM DA SILVA LARA
Presidente Interino
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