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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Rio de janeiro 18 de janeiro de 2019 

 
  O INTERVENTOR da Federação de Karate do Estado do Rio de Janeiro, Prof. Luiz Carlos 

Cardoso do Nascimento, nomeado pela Comissão Disciplinar Administrativa da CBK através da 

Resolução 001/2018, no uso das atribuições que lhe são estabelecidas pelo processo de 

intervenção, CONVOCA os representantes das Associações, filiadas à Federação de Karate do 

Estado do Rio de Janeiro para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA – para o dia 2 (dois) de 

fevereiro de 2019, às 9h em primeira convocação com maioria absoluta dos filiados em gozo dos 

seus direitos, e às 10h com qualquer número de filiados em gozo dos seus direitos, na sala de 

reunião localizada no sub-solo, na Av. Embaixador Abelardo Bueno 1340 Barra Corporate - Barra 

da Tijuca – RJ, onde serão tratados os seguintes temas: 

 

1) Relatório de atividades administrativas do ano anterior (2018) 

2) prestação de contas do periodo de 01 de janeiro 2018 a 31 de dezembro 2018. 

3) Assuntos gerais de interesse da Federação de Karate do Estado do Rio de Janeiro. 

 

OBS. Cada representante deverá apresentar procuração. 

Cada presidente ou representante somente tera direito a um voto. 

Somente entrarão na sala da Assembleia pessoas credenciadas. 

As associações com pendencias poderão regularizar-se até dia 31 de janeiro de 2019. 

Documentação mínima para estar regular: 

- CNPJ ativo 

- Ata ultima eleição em vigor (para associações) 

- Constava na relação de Filiadas na data da decretação da intervenção. 

- Comprovante de quitação da anuidade da associação na FKERJ 2018. 

- Ter participado de competição organizada pela FKERJ em 2018. 

IMPORTANTE 

As filiadas descritas no estatuto de 28/11/2009 (em vigor) deverão cumprir os itens acima.  

 

LUIZ CARLOS CARDOSO DO NASCIMENTO 

INTERVENTOR 
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