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FEDERAÇÃO NACIONAL DE AABBS - FENABB 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 

 

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 1º, do Artigo 9º e artigo 11 do Estatuto Social da 

FENABB, o Presidente do Conselho Deliberativo da FENABB, usando das atribuições que 

conferem o Artigo 18, inciso IV, do mesmo documento, convoca as ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS 

BANCO DO BRASIL e o SATELITE ESPORTE CLUBE, afiliados à Federação, para a 

Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá dos dias 02 a 12.05.2017, para a eleição dos membros 

dos Conselhos Deliberativo, de Administração e Fiscal, conforme prerrogativa prevista no artigo 

7°, item V e artigo 10, item I, com a exceção de um dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seu 

respectivo suplente, que deverão ser indicados pelo Banco do Brasil.  

 

A realização da assembleia será em meio eletrônico, através do site da FENABB, que deverá ser 

acessado pelo caminho (www.fenabb.org.br) → Área Restrita → Eleições FENABB 2017, 

mediante senha de acesso em poder do presidente da associação ou seu representante legal. Caso a 

AABB não tenha a referida senha, deverá entrar em contato com o Núcleo de Informática da 

FENABB (NUINF), através dos números 0800 7042106 (opção 6), 61-21061123/1136/1137 ou pelos 

endereços eletrônicos suporte@fenabb.org.br ou nuinf@fenabb.org.br. 

  

Somente poderá votar a afiliada que se encontrar no pleno exercício de seus direitos e deveres até 

o final do período de votação, compreendido entre as 09 horas do 02/05/2017 e as 18 horas do dia 

12/05/2017 (horário de Brasília).  

 

Conforme previsto no Artigo 12 do Estatuto Social da FENABB, para validação da assembleia é 

necessário o quórum mínimo de 1/3 (um terço) do quadro social da Federação, não estando 

prevista segunda convocação na mesma data. 
 

 

Brasília, 20 de abril de 2017 

 

Haroldo do Rosário Vieira 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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