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Edital nº 001/2019

Ilmºs Srs
DD Presidentes de Clubes e Associações Filiadas 
Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul

O Presidente da Federação  de Desportos  Aquáticos  de Mato  Grosso do Sul  –

FEDAMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26º do Estatuto,

letras ‘d’ e ‘e’, para cumprimento dos dispostos no artigo 17º e 18º, letras ‘a’, ‘d’, ‘e’ e

‘g’ e parágrafos 1º e 2º do mesmo diploma legal, resolve convocar Assembleia Geral

Ordinária  em  caráter  de  urgência,  com  a  participação  dos  clubes  filiados,  a  ser

realizado às 08h30, em primeira convocação e às 09h00, em segunda convocação.  Os

trabalhos serão instalados em primeira chamada, desde que presentes representantes

de  pelo  menos  metade  dos  votos  e  mais  um,  do  total  permitido  para  a  referida

assembleia, com tolerância de 30 minutos e, em segunda chamada, uma hora após,

com qualquer número de participantes, no dia 16 de março de 2019, na UNIGRAN,

situada na Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325, Campo Grande/MS. Ordem do Dia:

1.  a)  Relatório  do Presidente relativo as atividades do ano de 2018; b) Apreciar as

contas do último Exercício, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal; c) Valores

anuais  para  2019;  d)  Informar  a  situação  atual  da  Federação;  e)  Aprovação  do

Calendário de competições para 2019; f) Critérios para novos Associados; g) Programa

de gestão; h) Alteração de endereço da Federação; i) Formar Comissão Eleitoral para a

eleição  do  representante  dos  atletas;  j)  Comissão  para  atualização  do  Estatuto;  k)

Contabilidade FEDAMS; l) Assembleia Virtual; m) Posse da Diretoria.

Marcello Vargas Tiago
Presidente
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