
 

  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

As Entidades de Prática Desportivas e Academias constituídas como sociedades civis de 

fins econômicos ou sociedades comerciais que tem por finalidade principal ou subsidiária a 

prática de uma das linhagens ou estilos do KARATÊ que ao final assinam, regularmente 

inscritas e filiadas a FEDERAÇÃO CEARENSE DE KARATÊ ESPORTIVO, entidade 

estadual de administração do desporto, constituindo-se em uma Sociedade Civil de Direito 

Privado de natureza civil sem fins lucrativos, regulada pelos preceitos emanados na Lei 

Federal nº 8.672/1993, de 06 de julho de 1993, Lei Federal nº 9.615/1998, de 24 de março 

de 1998 e Decreto nº 2.574 de 29 de abril de 1998, no uso de suas atribuições legais 

reguladas pelo Código Civil Brasileiro e por seu Estatuto Social. 

Considerando o recente episódio de desentendimento da Diretoria Eleita para o triênio 

2019/2012, resultando no pedido de Renúncia do Presidente Eleito;  

Considerando a necessidade de cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social com a finalidade 

de fortalecer, dirigir, difundir e incentivar, no Estado do CEARÁ, a prática de todos os 

Estilos e Linhagens de KARATÊ e demais finalidades estabelecidas no artigo 4º do 

Estatuto Social; 

Considerando a importância de dirimir eventuais distorções diretivas da Federação 

Cearense de Karatê Esportivo, em nome de todos os Estilos e Linhagens de KARATÊ 

existentes no Estado do Ceará; 

 

RESOLVE: 

1. Convocar todos os seus associados em pleno gozo de suas funções estatutárias para 

comparecimento a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 13/04/2019 

(sábado), na Rua Fiscal Perdigão, nº 664, bairro Cidade dos Funcionários, CEP 60.822-

470, na cidade de Fortaleza-Ceará, às 14h30m, em primeira convocação, com a presença 

de, no mínimo, metade mais um dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, 

às 15h00m, com qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 

a) Discutir e Deliberar sobre a destituição da Diretoria composta pelo Presidente, Vice-

Presidente, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, 1º Secretário, 2º Secretário e dos membros 

efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; 

b) Eleição e Posse dos Cargos de Vice-Presidente, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, 1º 

Secretário, 2º Secretário e dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e, 



 

c) Discutir e Deliberar sobre a suspensão dos direitos dos sócios inadimplentes com as 

contribuições sociais de anuidade; 

d) Discutir e Deliberar sobre o valor da Taxa e a forma de pagamento da Contribuição 

Anual referente ao exercício de 2019. 

 

Fortaleza, 02 de abril de 2019 

Atenciosamente, 

 

ACTIVE    AKC-IONILSON  AKIS 

 

ASHITE     ASKADEP   ASKAJ 

 

ASKAME    ASTEKA   BCAD 

 

BONSAI KARATÊDOJÔ BSNT    CEU 

 

CKS DOJO   COMBATE   DOJO RENATO JUSTINO 

 

GARRA    HEIAN DOJO  KARATÊ CLUBE BUDÔ 

 

KATEI DOJO   KIAI    NEW LIFE 

 

NIPPON    OYAMA   PROJETO EDUKAR 

 

UKE 

 


