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São Paulo, 30 de abril de 2020. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

complementar 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO, através de seu Presidente, convoca os seus associados em 
dia com suas obrigações para a Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre: 

• Apresentação do relatório de atividades administrativas e financeiras do exercício de 2019; 

• Verificação das contas do exercício de 2019, acompanhada do balanço financeiro e patrimonial, instruído 
com o Parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente; 

• Apresentação do Plano Orçamentário para 2020. 
 

A Assembleia Geral Ordinária será realizada de forma complementar a Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 
30 de abril de 2020 pois devido as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 o escritório de contabilidade 
contratado pela CBDG não teve tempo hábil para finalizar o balanço contábil de 2019 e demais documentos contábeis 
a tempo de realizar auditoria independente e relatório. Deste fato, também ficou impossibilitada a reunião com o 
Conselho Fiscal da CBDG para análise destas informações e emissão de seu parecer. 

A Assembleia Geral Ordinária complementar será realizada presencialmente no endereço Avenida Sylvio de 
Magalhães Padilha, 16741, Jardim Morumbi, São Paulo, SP, na Arena Ice Brasil, e excepcionalmente também por 
videoconferência para os membros que se encontrem impossibilitados de participar presencialmente ou devido a 
restrições de circulação de pessoas impostos pelos governos municipais e estaduais devido a pandemia de corona 
vírus. 

Através do link abaixo o participante deverá realizar o seu registro para receber o link de participação para a reunião:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclc-itrjIuG9RgeV0dn7yrM6OBzi1UAGKv 

Local: Arena Ice Brasil São Paulo 

Endereço: Avenida Sylvio de Magalhães Padilha, 16741, Jardim Morumbi, São Paulo, SP  

Data: 30/05/2020 

Horário: 14 horas em primeira chamada 

                14:30 horas em segunda chamada 

Atenciosamente 

 

Matheus Bacelo de Figueiredo 

Presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclc-itrjIuG9RgeV0dn7yrM6OBzi1UAGKv

