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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA  

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE – CBK 

 

 

            A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE – CBK, através de seu Presidente, e em 

atendimento ao estabelecido no seu Estatuto Social, CONVOCA as Federações filiadas, em condição de 

participação e, em pleno gozo de seus direitos estatuários, para participar da ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINARIA  a se realizar no dia 7 de janeiro de 2017, em primeira convocação às 09h, com a presença da 

totalidade das filiadas e, não havendo esse quórum necessário, segunda convocação às 09h 30min., com a 

presença de qualquer número, no Salão de Eventos do Hotel Bristol Jangada, Avenida da Abolição, 3035 - 
Meireles, Fortaleza /CE, para deliberação dos assuntos em pauta na ordem do dia.  

ORDEM DO DIA: 

1- Apreciar relatório Administrativo e técnico de 2016. 

2- Apreciar Relatório Jurídico de 2016.  

3- Apreciar contas de 2016 de janeiro a dezembro. 

4- Proposta orçamentária para 2017, inclusive tabela de custas. 

5- Outros assuntos pertinentes ao Karate Brasileiro.  

6- Apresentação Projeto Administrativo Técnico para 2017. 

 

NOTA – As federações com pendências documentais e ou financeiras, por força estatutária estão impedidas de 

participar desta Assembléia Geral Ordinária, no entanto poderão sanar tal impedimento até dia 6  de janeiro de  
2017, passando a gozar dos direitos estatutários. 

 

 

 

Fortaleza, 01 de dezembro de 2016. 

 
 
 

 
 

LUIZ CARLOS CARDOSO DO NASCIMENTO 

Presidente CBK 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA DA  

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE – CBK 

 

 
            A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE – CBK, através de seu Presidente, e em 

atendimento ao estabelecido no seu Estatuto Social, CONVOCA às Federações filiadas, em condição de 

participação e, em pleno gozo de seus direitos estatuários, para participar da ASSEMBLÉIA GERAL 

ELETIVA a se realizar no dia 7 de janeiro de 2017, em primeira convocação às 11 h, com a presença da 

totalidade das filiadas e, não havendo esse quórum necessário, segunda convocação às 11h 30min, com a 

presença de qualquer número, no Salão de Eventos do Hotel Bristol Jangada, Avenida da Abolição, 3035 - 

Meireles,, Fortaleza /CE, para deliberação dos assuntos em pauta na ordem do dia.  

 

ORDEM DO DIA: 

1- Eleger o Presidente e os Vice - presidentes da Diretoria da CBK, os Membros do Conselho Fiscal da 

CBK e os Membros do Conselho Deliberativo da CBK para o período de 01 de fevereiro de 2017 a 31 

de março de 2021. 

NOTA 1 - O registro de chapas deverá ser apresentada através de uma das federações filiadas a esta 
confederação e impreterivelmente até as 17 h do dia 23 de dezembro de 2016 , as chapas deverão ser completas, 

delas constando os nomes daqueles que concorrerão aos cargos de Presidente e Vice-Presidentes da Diretoria 

Executiva;  dos membros efetivos e dos suplentes do Conselho Deliberativo e do COFI, cujas assinaturas 

constem no termo de anuência. 

 
NOTA 2– As federações com pendências documentais e ou financeiras, por força estatutária estão impedidas 

de participar desta Assembleia Geral Eletiva, no entanto poderão sanar tal impedimento até dia 6 de janeiro de  

2017, passando a gozar dos direitos estatutários. 

 

 

Fortaleza, 01 de dezembro de 2016. 

 
 

 

 
 

LUIZ CARLOS CARDOSO DO NASCIMENTO 

Presidente CBK 
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