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FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA 

 

 

FEDERAÇÃO BAIANA DE GINÁSTICA – FBG 
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária – modificação da 

forma de realização para plataforma virtual 
 

Em decorrência dos decretos estaduais e municipais de endurecimento das medidas 

de proteção contra o novo corona vírus, que impossibilitam a circulação de pessoas, ficando 

autorizadas apenas atividades essenciais, das 17h de 26 de fevereiro até às 05h de 01 de 

março de 2021, a Presidente da Federação Baiana de Ginastica, no uso de suas atribuições 

estatutárias, é compelida por tais razões de caso fortuito e força maior, a alterar a forma de 

realização da assembleia que ocorrerá dia 27 de fevereiro, de presencial para remota, 

consoante Edital já divulgado e publicado em jornal de grande circulação, diante da 

impossibilidade de realização presencial na Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu.  

Assim, ficam os srs. Filiados, bem como o Representante dos Atletas, já convocados, 

informados que a participação na Assembleia ocorrerá por meio da plataforma Zoom, em 

observância as restrições previstas no art. 2ª do Decreto  nº 20.254 de 24 de fevereiro de 

2021, na mesma data e horário publicados anteriormente, a saber: dia 27 do mês de fevereiro 

de 2021, às 10:00, em primeira convocação, podendo ser iniciada com maioria absoluta dos 

seus membros e, às 11:00, em segunda e última convocação, com qualquer número de 

presentes, conforme parágrafo único, do art. 30 do Estatuto da FGB, com a seguinte ordem do 

dia: 

1- Apresentação dos Relatórios Técnicos e Administrativos referentes ao 

exercício de 2020 (participação apenas das Filiadas); 

2- Apresentação e votação do Parecer do Conselho Fiscal referente às contas 

do exercício de 2020 (participação apenas das Filiadas); e, 

3- Eleição dos Membros dos Poderes da FBG, ou seja, Presidente, Vice-

Presidente e Membros do Conselho Fiscal. Deliberação sobre a posse imediata 

dos eleitos ou definição de data para tal (participação das Filiadas, e do (a) 

Representante dos Atletas). 
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FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA 

Orientações: 
 
Os Filiados deverão acessar o aplicativo ZOOM, disponível em sistema Android e iOS, 
gratuitamente, e inserir o código de acesso (ID da reunião):  880 7370 2886 e senha de 
acesso:754896. 
 
O acesso à reunião também poderá ser realizado através do seu computador, celular, 
tablet, etc., pelo site: https://zoom.us/join, informando o código de acesso acima.  
Os Filiados deverão identificar-se, com o nome, sobrenome e entidade informando 
inclusive CNPJ. É imprescindível que as câmeras estejam ligadas. 

 

 

Salvador, 26 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
Evelin de Oliveira Lobo Sousa 

Presidente FBG 
 


