FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 19.323.315/0001-06

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAELETIVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da FTKDMG, Lecio Junio Martins Mizael, convoca, nos termos do
artigo 37, incisos I e II, do estatuto vigente da entidade, Assembléia Geral Ordinária
para tratar da seguinte ordem do dia:

A) Eleição de novos dirigentes da Federação de Taekwondo de Minas
Gerais - FTKDMG.

Data: 09 de Dezembro de 2017.

Horário: 13h30min, em primeira convocação e em segunda e última convocação às
14h:00min.

Local: Rua Bela Vista, nº. 220, bairro Chácara. Betim/MG.

Forma de publicação: Art. 28º, inciso II, do Estatuto da Entidade - (Publicação no
site oficial da FTKDMG, em sessão própria).

As chapas deverão ser enviadas por e-mail para secretaria@ftkdmg.com.br, sendo
que as originais deverão ser apresentadas no dia da assembléia eletiva. O candidato
deverá apresentar requerimento de inscrição da chapa subscrita pelo candidato a
presidente contendo os nomes, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço completo
com CEP, e-mail e telefone para contato de todos os componentes da chapa de
acordo com os cargos mencionados no artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto vigente:
(Presidente e Vice-Presidente, bem como os SEIS membros do Conselho Fiscal),
acompanhado obrigatoriamente das seguintes certidões ; 1) Certidão Negativa
Criminal da Justiça Federal e Estadual 2) Certidão Negativa da Justiça Eleitoral 3)
Antecedentes Criminais da Polícia Federal e Estadual.
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Será divulgado o parecer a respeito das chapas apresentadas acerca das
inscrições até QUINZE dias antes da assembléia supra.
Havendo impugnação, será aberto o prazo de CINCO dias para exercício da defesa
prévia. No mesmo prazo de CINCO dias será apresentado resultado final dos
recursos.

Para o exercício do direito a voto, as filiadas deverão apresentar: 1) Ata de eleição
com mandato vigente; 2) Ata da prestação de contas aprovadas pelos filiados do
ano vigente; e 3) Pagamento da anuidade FTKDMG.

Betim, 05 de Outubro de 2017.

Lecio Junio Martins Mizael
Presidente da FTKDMG
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