NOTA OFICIAL Nº 02/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL – 24 DE FEVEREIRO DE 2018
O Presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão – FMFS cumprindo o disposto no
Estatuto da entidade CONVOCA os filiados, nas pessoas de seus Presidentes ou
Representantes devidamente credenciados conforme prevê a Legislação Desportiva em vigor,
para reunião dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2018 (Dois Mil e Dezoito) – 24/02/2018
(Sábado), na cidade de Belo Horizonte –MG, tendo como local a sala de reuniões do edifício
Palácio dos Esportes – Av. Olegário Maciel, 311 – 3º andar – Centro, sendo:
I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - 1ª convocação: 08:30 horas
2ª convocação: 09:00 horas
Para cumprir o disposto no estatuto da FMFS – artigo 11º - Parágrafo 1º
A – Discutir e votar o relatório e o balancete geral das atividades financeiras e administrativas
do exercício anterior, apresentados pela Diretoria juntamente com o parecer do Conselho
Fiscal.
II – ASSEMBLÉLIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Após a Assembléia Geral Ordinária.
A – Aprovação do Calendário da Temporada do ano 2018;
B – Aprovação do Regulamento Geral da Temporada do ano de 2018;
C – Assuntos específicos dos Campeonatos da Temporada do ano de 2018;
D – Assuntos Gerais
III – LEMBRETES:
A – O Representante do filiado deve ser pessoa credenciada de forma específica para esse fim
e que possua poder de decisão.
B – O filiado só poderá participar da Assembléia se estiver em dia com suas obrigações para
com a FMFS, inclusive QUITES COM A TESOURARIA.
C – A inscrição para participar dos Campeonatos da Temporada de 2018, deverá ser através
de oficio assinado pelo Presidente ou Representante Legal, mencionando a(as) categoria(as) e
naipes que o filiado pretende disputar até o dia 20/02/2018.

Belo Horizonte, 04 de Janeiro de 2018

José Raimundo de Carvalho
Presidente
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