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       Porto Alegre, 06 de dezembro de 2011. 
 
 
 
Boletim Oficial n° 76/2011 
        
 
 
 O Presidente da Federação Gaúcha de Judô, adiante simplesmente denominada “FGJ”, 
Sr. Carlos Eurico da Luz Pereira, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem, por meio 
deste instrumento, de acordo com o art. 58, do Estatuto da FGJ, informar o que segue: 
  
 Tendo em vista que poucas entidades regularizaram a sua situação na FGJ e estão 
aptas a participar da Assembléia Geral Ordinária do dia 15.01.2012 com direito a voz e voto, de 
acordo com os arts. 7º, VII, 32, § 8º, IV e V, 63, do Estatuto da FGJ, reiteramos os termos dos 
Boletins Oficiais 22/2010 e 37/2011 e solicitamos que todos os associados que ainda não 
tomaram tal iniciativa, providenciem até o dia 20.12.11:  
 

a) Ofício, firmado por seu representante legal, com os seguintes dados da entidade: 
nome completo, nome completo de seu representante legal, membros da diretoria 
e do Conselho Fiscal, com o período de vigência dos mandatos, cópia do 
documento de identidade do representante legal da entidade, endereço completo 
da entidade, número do CNPJ, números de telefone e fax, endereço eletrônico (e-
mail), modalidade associativa (de acordo com o art. 6º do Estatuto da FGJ), nome 
do responsável técnico que representará a entidade; 
 

b) Cópias dos seguintes documentos: Estatuto Social (atualizado), ata eletiva e de 
posse dos atuais administradores (no caso das associações), contrato social e suas 
alterações (na hipótese das empresas).  

 
 Os documentos solicitados deverão ser encaminhados diretamente para sede da FGJ, 
localizada na Rua Gonçalves Dias, 628, salas 17/18, Porto Alegre/RS, CEP 90130-060 até 
20.12.2011, pois entre os dias 26.12.2011 e 10.01.2012 não haverá expediente em razão das 
férias coletivas dos funcionários. 
 
 No dia 23.12.2012 a FGJ divulgará a lista das entidades que estão regulares e aptas a 
participarem da Assembléia Geral Ordinária do dia 15.01.2012 com direito a voz e voto. 
 
 Estamos à disposição para fazer os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

 Carlos Eurico da Luz Pereira 
              Federação Gaúcha de Judô 
                         Presidente  


