LIGA CODOENSE DE FUTEBOL – LICOF
CNPJ: 18.612.062/0001-10
CODÓ-MARANHÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Liga Codoense de Futebol - LICOF, no uso de suas
atribuições estatutárias. RESOLVE:
1º - Convocar todos os presidentes ou representantes (procuração
autenticada em cartório) credenciados dos clubes de futebol participantes
da Série A, para a eleição do presidente e da diretoria executiva da LICOF,
para o biênio 2021/2023 (vice-presidente, primeiro secretário,segundo
secretário,primeiro tesoureiro,segundo tesoureiro e conselho fiscal) a ser
realizada na sede da Liga, sito Avenida Primeiro de Maio, s/n, antigo prédio
da guarda municipal, bairro Centro, no dia 25 de Junho de 2021, das
18:00h às 21:00h
2º - Os interessados em apresentar chapas concorrentes, deverão fazê-lo na
sede da LICOF, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 21 DE JUNHO DE
2021, conforme o modelo de inscrição de chapas que se encontra na sede
da liga, sendo o horário final de entrega das mesmas até às 21:00hs
3º - A Licof funcionará no período eleitoral no horário das 19h às 21:00h a
partir do dia 01/06/2021 para a entrega e recebimento de documentos
referentes à eleição.
4° - Todos os clubes que irão participar do processo eleitoral, deverão
apresentar até 72h antes da votação uma copia da ata de eleição de
sua diretoria, sendo esta reconhecida em cartório até às 21:00hs
O pleito será presidido pelo atual vice-presidente da LICOF o
senhor Fernando Santos,tendo como mesário o senhor Joanison Luz.
A apuração dar-se-á após o encerramento da votação, a partir das
21:00hs.
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A data e hora limites de encerramento para inscrição e protocolo de
chapas completas, será até o dia 21 de Junho de 2021 até às 21:00hs.
Não serão registradas as chapas incompletas ou com nomes
abreviados.

Registre-se publique-se
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_____________________________________________________________________
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