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Assembléia Geral das Entidades 

 
A Federação de Badminton do Estado de São Paulo – FEBASP no uso das suas atribuições convoca as 

entidades filiadas a participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 01 de 

novembro de 2014 à Rua Eng. Isac Garcez 90 – Rudge Ramos – SBCampo – SP. 

 

A primeira convocação será às 8:00h em primeira chamada (maioria absoluta) e às 8:30h em segunda 

chamada (1/3) dos filiados com a seguinte ordem do dia: 

Prestação e Aprovação de Contas 2013 (balanço divulgado no site) 

Regulamento 2015 

Calendário 2015 

 

De acordo com o artigo 9º §1,2,3 e 4 temos: 

Cada filiada terá direito a apenas um voto 

Somente terá direito a voto a filiada em pleno gozo dos seus direitos sociais e que esteja quite com os 

cofres da FEBASP 

Não terão direito a voto as filiadas com menos de 1 ano da efetivação da filiação 

Não terão direito a voto as filiadas que não tenham participado de pelo menos três etapas estaduais do 

circuito estadual no exercício anterior sem considerar wo 

 

O representante que comparecer deverá estar nominado na ficha de filiação da entidade. Caso não 

compareça, a entidade poderá nomear um outro representante, desde que através de procuração com 

firma reconhecida 

 

Entidades que podem participar da Assembléia, porém não terão direito a voto 

ABDESC – não renovou a filiação 

EES – não renovou a filiação 

HEB – filiação em 11.04.2014 

ORION – filiação em 26.08.2014 

SPB – filiação em 31.01.2014 

UBA – filiação em 27.01.2014 

VIVA – filiação em 02.02.2014 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 15 de outubro de 2014 

 

 

 
Manoel Gori - Presidente 
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