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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA 

 

A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM, inscrita no CNPJ 

02.342.167/0001-66, com fulcro no Capitulo VIII no art. 28 do Estatuto, convoca 

as entidades filiadas constante da relação publicada no endereço eletrônico 

http://www.fepacan.org.br/entidades-filiadas/ , para Assembleia Geral Eletiva que 

será realizada em primeira convocação no dia 30 de novembro de 2020, às 14 

horas, estando presentes a maioria absoluta de seus membros ou em segunda 

convocação no mesmo dia, às 15 horas, com qualquer quórum, na sede da 

Confederação Brasileira de Canoagem, na Cidade de Curitiba, na Rua Monsenhor 

Celso, 231, 6º Andar, Centro, com a seguinte ordem do dia:  

1º) Eleição da nova DIRETORIA EXECUTIVA DA ENTIDADE para o próximo 

quadriênio, bem como, eleição do CONSELHO FISCAL. 

2º) As inscrições, registros de chapa e participação do Conselho Fiscal deverão ser 

protocolados até o dia 15 de novembro de 2020, pelo e:mail 

fepacan@hotmail.com, com encaminhamento de instrumento firmado por duas 

Entidades de Prática filiadas que estejam em pleno gozo de seus direitos, 

acompanhada de carta subscrita pelos integrantes manifestando aceitação da 

indicação para concorrer aos cargos de Presidente e Vice-Presidente, conforme 

reza o art. 30 do Estatuto. O registro oficial somente estará validado após a 

respectiva resposta da Entidade.  

3º) As votações serão realizadas por escrutínio secreto ou, excepcionalmente, por 

aclamação, bastando para tanto que a Assembleia Geral, por maioria simples, 

assim o decida. 

                            Edital publicado em 29 de outubro de 2020, no site 

www.canoagem.org.br e www.fepacan.org.br com a respectiva cópia para as 

entidades filiadas, bem como por três vezes em jornal de grande circulação no 

Paraná. 

                                           Foz do Iguaçu, 29 de outubro de 2020. 
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