ATO Nº 01/2021 - PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ELEITORAL

Homologação de registro de chapa

O Presidente da Comissão Eleitoral da Federação Mineira de Futebol de Salão instituída
por meio da portaria 005/2021 de 18/11/2021.

Considerando que em 18/11/2021, foi expirado o prazo para registro de candidatura de
chapa pelos interessados conforme previsto no edital de convocação da Assembleia Geral
Ordinária ELETIVA da entidade Publicado no Jornal “ O Tempo “ do caderno Editais, folha
14 da edição do dia 13/11/2021, folha 15 da edição do dia 15/11/2021 e no jornal “ Estado
de Minas ”, folha 10 da edição do dia 18/11/2021 e por meio da nota oficial nº 36/2021 de
09/11/2021.
Considerando que dentro do prazo estipulado houve o recebimento de registro de chapa
denominada “JUNTOS PELO FUTSAL “, conforme protocolo de nº 0080 no dia 17/11/2021
às 12:02 horas.
Considerando que o registro da chapa “ JUNTOS PELO FUTSAL ” foi feita dentro do
prazo, bem como, devidamente acompanhada dos documentos exigidos e elencados no
item III da nota oficial nº 36/2021 de 09/11/2021.
● Considerando que após análise dos documentos encaminhados a esta
Presidência, bem como o parecer favorável dos demais membros da comissão
eleitoral que tiveram vistas e acesso aos documentos do registro da Chapa " Juntos
pelo Futsal".
CONSIDERANDO:
O preenchimento dos requisitos necessários para homologação do registro da
chapa ora apreciado
RESOLVE:
Artigo 1º - HOMOLOGAR o registro da chapa “JUNTOS PELO FUTSAL” assim composta:
Candidato a Presidente:

José Raimundo de Carvalho

Candidato a Vice- Presidente:

Cláudio Márcio de Paulo
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Segue.........

Candidatos a membros EFETIVOS do Conselho Fiscal:
1)2)3)-

Adonise José Ribeiro
Francisco Ranilson de Castro Mota
Marcelo da Silva Oliveira

Candidatos a membros SUPLENTES do Conselho Fiscal
1)2)3)-

Roberto Moraes de Rezende
Ivan Carlos Gal de Castro
Rodrigo Guedes Maciel

Artigo 2º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Belo Horizonte, 24 de Novembro de 2021.

Avenida Olegário Maciel, 311 – Salas 122/123 – Centro – Cep: 30180-110 - Belo Horizonte (MG)
Telefones: (31) 3271-6391 - 3272-7976 – www.fmfutsal.org.br– e-mail: fmfutsal@fmfutsal.org.br

