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Alteração do Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 01/2021 

 

        O Presidente da Federação Gaúcha de Judô (FGJ), no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, informa que, em razão das restrições para reuniões presenciais e aglomerações impostas pela 
pandemia decorrente do Covid-19 e da grave situação que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul 
(inclusive a impossibilidade das pessoas de acessarem o CETE e o local onde a Assembleia estava 
marcada), a Assembleia Geral Ordinária 01/2021 será realizada de forma online por meio do site e do 
aplicativo Zoom (Zoom Cloud Meetings) no dia 31 de março de 2021, às 18h (horário de Brasília), em 
primeira convocação, e às 18h30min (horário de Brasília) em segunda e última convocação. A pauta e a 
ordem do dia permanecerão as mesmas que constam no Edital 01/2021, ou seja:  

 
1. Apreciação do relatório da Presidência relativo às atividades administrativas e esportivas do ano 

de 2020; 
 

2. Apresentação do parecer da auditoria externa sobre as contas do ano de 2020; 
 

3. Apresentações e deliberações, para fins de aprovação ou não, do parecer do Conselho Fiscal 
(relativo às contas de 2020) e da prestação de contas do ano de 2020 da FGJ;  

 
4. Eleição do Presidente, do 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes, bem como dos seis membros do 

Conselho Fiscal, sendo três efetivos e três suplentes, da Federação Gaúcha de Judô (FGJ) para 
os mandatos de quatro anos que iniciarão a partir da posse; 

 

5. Posse dos candidatos eleitos para os cargos de: Presidente, 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes, três 
membros efetivos e três membros suplentes do Conselho Fiscal da FGJ; 

 

6. Assuntos Gerais.  
 

Os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2020, as informações sobre os registros 
das chapas e as entidades que poderão votar seguem as mesmas mencionadas no Edital 01/2021 
anteriormente divulgado. 

 
O link, o ID e a senha para que os membros da Assembleia possam participar da mesma são:  
 
Link:https://us02web.zoom.us/j/87570295677?pwd=dXJ0YlNGRG05QzhBYmhoTjMxcjZSdz09 
ID: 875 7029 5677 
Senha: 19692021 
 
As procurações das entidades que forem representadas por um procurador, deverão ser enviadas 

devidamente assinadas pelos respectivos representantes legais das entidades de forma digitalizada em 
formado “pdf” para o email comissaoeleitoral@judors.com.br até o início da Assembleia, juntamente com um 
documento de identidade digitalizado em PDF com foto e assinatura do representante legal do outorgante e 
do outorgado. Ocorrendo alguma dúvida, a FGJ disponibiliza o email cadastro@judors.com.br para prestar 
as informações que forem necessárias sobre a Assembleia. 
 
 

Porto Alegre, 23 de Março de 2021. 
 
 

 

 
César de Castro Cação 

Presidente 
 


