FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NATURISMO
Presidência

Goiânia, 29 de dezembro de 2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Estamos convocando todos os representantes dos clubes, recantos, associações e
empreendimentos filiados à Federação Brasileira de Naturismo – FBrN, em dia com suas
obrigações, bem como todos os membros da Diretoria da FBrN e dos Conselhos de Ética e
Conselho Maior e Conselho Consultivo, de acordo com o Estatuto desta entidade, para a
Assembléia Geral Extraordinária, com a seguinte ordem do dia:
1. Aprovação e assinatura da revisão do Estatuto da FBrN, constando das seguintes
modificações:
 Introdução da classificação “Entidades Parceiras”, conforme decisão da Diretoria
Colegiada, alterando os Capítulos 5,6,7,8,12,14 e 18;
 Introdução da necessidade de ter associados (não clientes) pessoas físicas para
Associações, Clubes e Recantos, para serem classificados como “associadas”, nos
capítulos 5;
 Restrição da classe “Associados Individuais” unicamente aos ex-presidentes da
FBrN, sem direito a voto, no Capítulo 5;
 Introdução do termo “estar legalmente constituída (pessoa jurídica)” na alínea “a” do
Capítulo 6;
 Inclusão de menção ao Regimento Interno do Conselho de Ética, nos Capítulos 7 e
20;
 Alteração dos critérios de voto, agora sendo um voto para cada conjunto de
cinquenta (50) associados pessoas físicas, limitando ao máximo de três (3) por
associação, no Capítulo 12;
 Restrição de votos aos associados individuais, honorários e entidades parceiras;
 Extensão de voto aos membros do Conselho Consultivo, desde que não cumulativo
quando já forem membros do Conselhos de Ética ou Maior;
 Inclusão da atribuição de assumir a Direção da FBrN em caso de impedimento
simultâneo do presidente e vice, ao Presidente do Conselho Maior, no Capítulo 17;
 Correções ortográficas em função do Novo Acordo Ortográfico Brasil Portugal;
Os associados poderão ser representados por procuradores ou representantes legais,
devidamente constituídos, desde que apresentem os documentos comprovando a regularidade
da representação.
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A AGE realizar-se-á no dia 1º de fevereiro de 2015, no Clube Naturista Colina do Sol, Estrada
da Grota, s/n, Morro da Pedra, Município de Taquara – Rio Grande do Sul.
A primeira Convocação para a Assembléia Geral Extraordinária será às 08h30min e a segunda
convocação para as 09 horas.
Certos de contarmos com a presença de todos desde já agradecemos e lembramos que a
A.G.E. estará inserida na programação do XIV CONGRENAT – Congresso Naturista
Brasileiro, que começará no mesmo local, na sexta-feira dia 30 de janeiro de 2015.

Cordialmente,

João Olavo Rosés
Presidente da FBrN

José Antônio Ribeiro Tannús
Vice-Presidente da FBrN
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