COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA, de CNPJ: 02.989.075/0001-72, com sede na
rua Álvaro Alvim, 31 – 11º andar, CEP 20.031-010, Rio de Janeiro, RJ, através de sua Presidente Sra.
Marina Posch Kalousdian, em atendimento ao que dispõe o art. 32, § 1º do Estatuto da entidade,
CONVOCA através do presente edital, todas as filiadas para a Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada em 07 de Julho de 2016 no Restaurante Congonhas Grill, no Aeroporto Congonhas na
Avenida Washington Luís, s/n - Vila Congonhas, São Paulo - SP, 04626-911, com a seguinte ordem do
dia:
1. Deliberação sobre a mudança da sede social da entidade;
2. Deliberação quanto as ações que serão tomadas sobre a ausência/falta de prestação de contas e de
atos das diretorias anteriores, bem como da constatada falta das demonstrações contábeis e
respectivos documentos, documentos fiscais e de registros da entidade e as medidas para a
regularização dessa situação;
3. Deliberação a respeito das providências a serem tomadas sobre as atuais e pretéritas pendências
fiscais, das ações a serem empreendidas para sua regularização, pagamentos de multas por atraso
de entrega das mesmas e futuras retificações no que se refere ao DIPJ e DCTFs e ECF, entre
outras situações correlacionadas à esfera tributária/contábil.
4. Deliberação sobre as providências para a regularização da CAB junto a Prefeitura do Rio de
Janeiro, de modo a permitir que a nova sede fique devidamente registrada, com ciência aos
membros de que esta regularização envolverá o pagamento de taxas municipais relativas aos anos
anteriores;
5. Deliberação sobre a nova divisão da taxa de contribuição à FAI entre os filiados CAB;
6. Deliberação sobre os procedimentos de apoio às entidades não filiadas a CAB quanto a sua
contribuição à taxa de filiação da CAB à FAI;
7. Prestação de Contas do Pagamento da Taxa FAI de 2016;
8. Outros assuntos de interesse.
De acordo com o disposto no estatuto, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às
12:00 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer
número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial.

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 2016
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