Confederação Brasileira de Futsal
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FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro

Ofício Nº 031/2020-PRES

Sao Paulo, 17 de março de 2020.

Aos
Srs. Presidentes das Federações do Brasil
Ref. Assembleias CBFS 2020.

Estimados Senhores Presidentes,
Conforme comunicação anterior sobre as Assembleias Gerais, em razão da pandemia
mundial da COVID-19 cumpriremos os Editais de Convocação das Assembleias da
Confederação, realizando as mesmas através de vídeoconferência, pelo Google Meet.
Para isso estão sendo criadas contas de gmail para cada Presidente de Federação, para
uso exclusivo nessa reunião, que posteriormente serão canceladas. O nosso colaborador
Rodrigo será o responsável pela criação, comunicação com os senhores e estará
disponível para qualquer dúvida, através do contato 11 99223-6523 ou
rodrigo@cbfs.com.br. As contas de e-mail serão criadas para os Presidentes de
Federação e apenas esses terão acesso ao ambiente online. Caso haja impossibilidade
de comparecimento da reunião poderá ser representado por Procurador desde que
esteja devidamente credenciado na CBFS com antecedência mínima de 24 horas das
Assembleias através do e-mail cbfs@cbfs.com.br.
A Assembleia Geral Ordinária será no dia 21/03/2020 às 08:00hrs em primeira
convocação e não havendo número legal às 09:00hrs. Nessa reunião serão apresentados
os relatórios administrativos/financeiros da Entidade, bem como a apreciação e
julgamento das contas do exercício 2019.
A Assembleia Geral Extraordinária será às 10:00hrs em primeira convocação e não
havendo número legal, independente do quórum às 11:00hrs, para tratar de Assuntos
Gerais. As propostas enviadas até 07 (sete) dias antes da Assembleia, serão incluídas nos
assuntos de ordem do dia.
Entenderemos como presente na reunião, o login do Presidente online na sala.
Destacamos que fica concedido às Federações o prazo até 20 de março, no horário de
expediente da CBFS, para apresentação da documentação pertinente constante nos
Editais de Convocação publicados em 29/01/2020 através do e-mail cbfs@cbfs.com.br.
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Orientamos a todos que para acesso ao ambiente online e efetiva participação nas
reuniões, façam o acesso através de computadores com câmera e microfone. Pedimos
ainda que ao acessarem estejam em ambientes tranquilos e silenciosos.
Para melhor ordenamento da reunião, inicialmente a Assembleia Geral Ordinária será
aberta pelo Presidente da CBFS que pedirá aos presentes que elejam o Presidente da
Assembleia e o Secretário da Mesa para iniciar os trabalhos. Os relatórios de 2019 serão
projetados e explanados por cada departamento. Na Assembleia Geral Extraordinária o
Presidente da CBFS pedirá que seja eleito um secretário para auxiliá-lo.
Na Assembleia de Assuntos Gerais será facultada a palavra aos Presidentes por ordem
alfabética dos Estados, para melhor organização e contaremos com um moderador para
intervir quando necessário.
Desde já agradecemos a disposição dos senhores e ficamos prontos para auxiliarmos no
que for necessário.
Sem mais no momento, aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,
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