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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

O Presidente da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro - FEERJ, inscrita no CNPJ 
sob o nº 29.533.262/0001-01, sediada à Rua Jardim Botânico, Nº 421 – Jardim Botânico 
– CEP: 22470-050 – Rio de Janeiro - RJ, com base no que dispõe o artigo 13, inciso II, do 
Estatuto da FEERJ,  

CONVOCA 

todos os Filiados da FEERJ aptos a exercerem o direito de voto para participarem de 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) com a finalidade de elegerem a nova Diretoria 
Administrativa para o triênio 2020-2023. 

Tendo em vista o momento peculiar causado pela Pandemia do Coronavirus, a AGO será 
híbrida, isto é, realizada presencialmente, na sede da Entidade, e em ambiente virtual, 
através da plataforma a ser oportunamente comunicada, no dia 30 de novembro de 
2020, tendo a eleição início às 16:00 horas em primeira convocação, devendo ser 
instalada com a metade mais um dos convocados no gozo de seus direitos ou às 17:00 
horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de representantes das 
entidades aptas a votar. 

Para acompanhamento e tomada de decisões relevantes referentes à eleição, será 
constituída uma Comissão Eleitoral, composta por um indicado de cada chapa e pelo 
Presidente da Entidade. Em especial, a Comissão Eleitoral deve determinar a plataforma 
utilizada para a votação, que se dará preferencialmente por voto secreto, podendo, em 
caso de demonstrada impossibilidade técnica ou financeira, ser realizada por meio de 
voto aberto. 

O convite para ingresso na AGO deve ser enviado por e-mail ou mensagem de Whatsapp 
a todos os Filiados até o dia 28 de novembro de 2020. 

O processo eleitoral deve respeitar os andamentos e prazos deste edital. 

 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2020. 

 

 

 

RODOLPHO LUIZ FIGUEIRA DE MELLO 

 Presidente 
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