EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Confederação Brasileira do Desporto
Universitário – CBDU, no uso de suas atribuições legais, previstas
no artigo 26, i, e com base no artigo 20, no paragrafo primeiro do
artigo 22 e art. 23 do Estatuto desta Confederação , CONVOCA
CONVOCA os membros efetivos da Assembleia Geral conforme
preceitua o art. 19 ou seus representantes legais, para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nos dias 16 e 17 de
março de 2018, em primeira convocação, às 09:00 horas, e, não
havendo o número legal, em segunda convocação, às 09:30, com
qualquer numero de FUES filiadas, no auditório do Mercure
Brasilia Lider Hotel SHN Q. 5 bl 1 - Asa Norte, Brasília - DF,
70705-912, Brasília /DF, CEP: 71215-300 para tratar dos
seguintes assuntos:
a) Apreciação da prestação de contas referente ao exercício
financeiro 2017 e do parecer do conselho fiscal;
b) Apresentação da previsão orçamentaria 2018;
c) Apresentação do relatório de atividades referente ao exercício
2017;
d) Aprovação do calendário 2018;
e) Assuntos Gerais;
As Federações filiadas ora são convocadas neste ato são as
seguintes: FDUA, FADU, FAUD, FADAP, FUBE, FUCE, FESU,
FUEC, FGDU, FAME, FUME, FUEMS, FMEU, FEUP,
FPDA,FAPE, FAEP, FPDU, FEURJ, FNDU,FUGE, FRDCU,
FUER, FCDU, FUPE, FAES, FTDU assim como o representante
dos atletas.

E estatutariamente facultado ao presidente da federação filiada,
na impossibilidade de sua presença, se fazer representar na
assembleia ora convocada por procurador, ou por um membro de
seus poderes desde que devidamente credenciado a CBDU, com
antecedência mínima de 24 ( vinte e quatro) horas antes do inicio
da assembleia mediante recebimento de procuração por escrito e
especifica do presidente da entidade que pretenda ser
representada

Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2018.
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