
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  

O presidente da FESERJ - Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro, no uso 

de suas atribuições e na forma do artigo 32, parágrafo 1º, do Estatuto, convoca as  

filiadas para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 25 de abril de 

2020, online, via videoconferência*, às 16:00 horas, em primeira convocação com a 

maioria simples, ou às 17:00 horas, em segunda e última convocação com qualquer 

número de presentes, nos termos do artigo 33, para deliberar sobre as seguintes 

ordens do dia: 

 

1) Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2019 (enviada por e-mail); 

2) Aprovação do Livro de Regras 2020 (disponível no website da FESERJ); 

3) Planejamento 2020 (incluindo o calendário da Federação disponível no 

website da FESERJ); 

4) Planejamento da próxima eleição para o Conselho Diretor da FESERJ; 

5) Assuntos gerais sugeridos pelas filiadas (no máximo 3). 
1 

As filiadas deverão fazer-se representar pelos respectivos presidentes ou, no 

impedimento destes, por procuradores devidamente habilitados com instrumento 

particular de procuração, com firma reconhecida e que atendam as formalidades 

legais. 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2020. 

 

_________________________________________ 

Luiz Guilherme Morales de Aguiar – Presidente 

 
1 *Instruções para participação na videoconferência 

Faça download do aplicativo ZOOM no seu computador ou celular. 

Celular: aplicativo ZOOM Cloud Meetings 

Computador: https://zoom.us/download#client_4meeting (ZoomInstaller) 

Um dia antes da reunião, dia 24/04 (sexta-feira), iremos enviar por e-mail/ZAP para todos os 

convidados (associações) o link/ID para a “sala de reunião” e faremos um teste entre 18:00 e 19:00 

h, para que todos possam testar seus aparelhos e se familiarizar com a ferramenta. 

Dessa forma, os requisitos necessários para participar da reunião são: Um computador ou celular 

com o aplicativo ZOOM instalado; Internet decente; Link/ID para entrar na "sala de reunião" que 

será enviado por e-mail/ZAP na véspera. 

 

https://zoom.us/download#client_4meeting

