AG Eletiva 2017
FEDERAÇÃO FLUMINENSE DE RUGBY UNION
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Federação Fluminense de Rugby Union (FFRU), no uso de suas
atribuições estatutárias e observado o Estatuto Social da FFRU, CONVOCA as
Associações de Rugby e Entidades de Prática Desportiva, com direito a voto, para a
Assembleia Geral Eletiva (AG Eletiva), visando deliberar sobre a votação e eleição de
cargos eletivos da FFRU, para o período compreendido entre 01/03/2017 e 28/02/2021,
assim entendido (i) a eleição de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração e 3
(três) membros do Conselho Fiscal, (ii) a indicação de 4 (quatro) membros
independentes do Conselho de Administração, (iii) a eleição de 1 (um) representante
de Árbitros para o Conselho de Administração, (iv) a eleição de 1 (um) representante de
Atletas para o Conselho de Administração, e (v) a indicação do Presidente da Diretoria
Executiva e do Vice-Presidente da Diretoria Executiva.
A AG Eletiva realizar-se-á no dia 18 de fevereiro de 2017, com primeira convocação às
9hs e segunda e última convocação às 10hs, na CCS UFRJ sala K30 - Rua Professor
Rodolpho Paulo Rocco, Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ.
Os representantes das Associações de Rugby e das Entidades Locais de Prática
Desportiva, com direito a voto, deverão comparecer na AG Eletiva munidos de cópia dos
documentos societários de suas respectivas entidades, e procuração (se for o caso), que
os habilitem a exercer direito de voto, sendo certo que cópia desses documentos
deverão ser enviados eletronicamente para FFRU, até 13/02/2017, onde ficarão
arquivados.
Conforme o disposto no Estatuto Social da FFRU, poderão exercer direito de voto na AG
Eletiva as Associações de Rugby e as Entidades Locais de Prática Desportiva que estejam
adimplentes com suas obrigações sociais perante a FFRU, distribuídas as cédulas de
votação na forma seguinte:
(i)

Carioca e Maxambomba: 1 (uma) cédula para votação, cada;

(ii) Itaguaí: 2 (duas) cédulas para votação.
(iii) Guanabara e Niterói: 3 (três) cédulas para votação, cada;
Dúvidas sobre esse edital poderão ser esclarecidas por e-mail.
Rio de Janeiro-RJ, 1 de fevereiro de 2017.
Federação Fluminense de Rugby Union
Henrique Thoni
Presidente

