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ATOS DA PRESIDÊNCIA

TRANSCRIÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de outubro de 2018, às 14:30 em primeira convocação
com o quórum legal e às 15:00 em segunda e última convocação, com qualquer número, na sede da Federação de
Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro, atendendo ao Edital de Convocação, publicado no site da FBERJ
em 02 de outubro de 2018, com a seguinte Ordem do Dia:
1) Regulamento e forma de disputa para os Campeonatos e Torneios, temporada 2019, promovidos pela
FBERJ;
2) Calendário para os Campeonatos e Torneios, temporada 2019, promovidos pela FBERJ.
Presentes o Sr. Presidente da FBERJ e Representantes dos Filiados: ABIG, Instituto Mangueira do Futuro e
Tijuca T.C.
O Sr. Presidente da FBERJ, às 15:00, em segunda e última convocação, instalou a Assembleia Geral
Extraordinária, agradecendo à presença e indicou o Sr. Samuel Henrique Santana Belarmino, representante
do Instituto Mangueira do Futuro para presidir a AGE, o que foi aceito por todos e para secretariar a Srª.
Aline Miranda Vianna. Em seguida, foi dado início aos trabalhos com a leitura do Edital de Convocação e os
presentes votaram para que a AGE ficasse em aberta, com continuação em 30 de janeiro de 2019, às 14:30
em primeira convocação e às 15:00 em segunda e última convocação com qualquer quórum, na sede da
FBERJ, e aproveitando o período de 02 a 30 de janeiro de 2019, para o recebimento do pedido de inscrição
para participação no Campeonato Estadual de Base Masculino e Feminino, que poderá ser enviado para o email oficial da FBERJ (fberj@basketrio.com.br) ou protocolado na Secretaria da FBERJ, o que foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a AGE, a qual terá sua continuação conforme
decidido, em 30 de janeiro de 2019.
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