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DIREToRIA, coNSELHO FISCAL E COMISSÃO CIEUrÍrrcR DAABRAGESP

ctRcuLAR 4u2013

A Comissão Eleitoral da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, de amrdo com Estatuto vigente e de

posse de plenos poderes delegados pela Diretoria da ABRAGESP, toma público:

1. A Eleição da Diretoria (6 membros, art. 3P), do Conselho Fiscal (5 Membros, art. 28o) e da Comissão

Científica (5 membros, aú. 41ol será realizada durante a Assembleia Geral Ordinária no dia 15 de

novembro de 2013, às 19 horas, durante o 50 Congresso Brasileiro de Gestão do Espoúe a realizar-

se no auditório da Universidade Federal de Pemambuco, à Avenida Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade

Universitária, Recife-PE.

2. Desta forma, Íicam convocados os associados Honorários, Fundadores e Efetivos para as eleiçÕes,

sendo que estaÉo aptos a votar os associados HonoÉrios, Fundadores e Efetivos que se associaram

até 31 de dezembro de 2011, considerando-se o Parágrafo Único, artigo 10, da Seção ll, DOS

DIREITOS E DEVERES do Estatuto: 'As exigências de dois anos para votare de quatro anos para se

candidatar a cargo administrativo, previstas no inciso número V e número Vl deste artigo, passará a

ter vigor para os associados que efetuarem inscrição para ingresso no quadro, a partir do dia 10 de
janeiro de 2010."

3. A inscriçâo dos candidatos deverá ocorrer até uma hora antes do inicio da Assembleia Geral, às 18

horas do dia 15 de Novembro de 2013, junto a Secretaria do Congresso Brasileiro de Gestão do

Esporte, em forma de chapa.

4. Podem candidatar-se a cargos eletivos os Associados em pleno gozo de seus direitos.

5. É vedada a participa@o de candidatos em mais de uma chapa.

6. É vedada a reeleição para os cargos da Diretoria.

7. Os integrantes das chapas concorrentes deverão apresentar documento de aceitação da inclusão de

seus nomes nas chapas inscritas, mm os devidm cargo§, e estiar quites com a Tesouraria da Abragesp.

8. A apuração seÉ realizada ao têrmino da Assembleia Geral, presidida pelo presidente da Abragesp.

L A Diretoria, o Conselho Fiscal e a Comissão Científica eleitos tomarão posse ao término da

Assembleia Geral, para um mandato de dois anos.
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Presidenb da Comissão Eleitoral

COMISSÃO ELEITORAL: Flávia da Cunha Bastos, Luiz Gustavo Nascimento Haas, Leandro Carlos Mazzei,

Virgílio Franceschi Neto e Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso.
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