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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Federação Maranhense de Futebol, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, CONVOCA através do presente EDITAL, todas as entidades de
administração municipal (Ligas), bem como, todas as entidades de prática do futebol
(Clubes) filiados à Federação Maranhense de Futebol, em dia com suas obrigações
estatutárias, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos dos arts. 6° e 7°,
caput, bem como seus respectivos parágrafos, incisos e alíneas, do Estatuto da FMF, a
ser realizada no dia 30 do mês de março de 2019, às 08h00m em primeira
convocação e, às 09h00m em segunda e última convocação, na Rua do Alecrim,
n° 415, Edifício Palácio dos Esportes, térreo, Centro, São Luís/MA, CEP: 65010040, com a seguinte pauta: a) discutir e votar o relatório, as contas e o balanço geral das
atividades administrativas e financeiras do exercício 2018, apresentados pela Diretoria, junto
com o parecer do Conselho Fiscal e Auditoria externa realizada por empresa independente;
b) bem como discutir e votar a proposta orçamentária para o exercício financeiro seguinte;
e, ainda, c) conhecer o relatório do Tribunal de Justiça Desportiva.
Os filiados, ou seja, os Presidentes de entidades de administração municipal
(Ligas) e Presidentes das entidades de prática do futebol (Clubes), poderão, exclusivamente
nos dias 28 e 29/03/2019, das 14h00m às 17h00m, na Tesouraria da FMF, examinar as
contas, o balanço geral e os respectivos documentos da presente prestação de contas, na
forma do parágrafo único do art. 24 da Lei Federal nº 9.615/1998.
Somente terá acesso à Assembleia Geral 01 (um) único representante por
filiado com direito a voto, sendo necessariamente seu presidente ou seu substituto legal,
devidamente munido de procuração específica para o fim, respeitado o limite acima
indicado.
Dê-se a Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
São Luís (MA), 25 de março de 2019.

Antônio Américo Lobato Gonçalves
Presidente da FMF
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