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Brasília, 08 de janeiro de 2020 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

 

A Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF/DF, através de sua Diretoria, 

devidamente representada pela sua Presidente, Sra. Tatiana Weysfield Mendes, em 

consonância com o estabelecido pelo Estatuto Social da ADEF/DF, convoca todos os 

associados para participação no processo de eleição para Presidência e Conselho Fiscal, gestão 

2020/2024. 

Conforme previsto no Estatuto Social da ADEF-DF, podem votar e serem votados os 

associados efetivos, desde que em dia com suas obrigações para com a ADEF-DF. 

De acordo com o Título IV do Estatuto Social da ADEF/DF, a inscrição das chapas deverá ser 

apresentada em ofício dirigido à Comissão Eleitoral indicando os representantes aos 

respectivos cargos, enviado juntamente com esse edital de convocação, onde conste 

obrigatoriamente a assinatura e qualificação completa de cada candidato, bem como a 

indicação do associado que figurará, para todos os efeitos, como representante da chapa. 

A inscrição das chapas deverá ser realizada até 10 dias antes da data prevista para a Assembleia 

de Eleição agendada para 01 de fevereiro de 2020, com envio dos documentos para o endereço 

eletrônico contato@adefdf.com.br. 

Desta forma, A ADEF-DF convoca todos os associados para participarem das eleições para 

nova Presidência e Conselho fiscal, gestão 2020/2024, de acordo com o cronograma abaixo: 

1) Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Diretoria, do 

Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal: 02/01/2020; 

2) Período para inscrição de chapas: de 02/01/2020 até 22/01/2020; 

3) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 23/01/2020; 

4) Assembleia Geral Extraordinária para eleição e apuração dos votos: 01/02/2020. 

Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço eletrônico da ADEF-

DF (contato@adefdf.com.br), que serão esclarecidas pelo Conselho Eleitoral da Associação. 

Brasília, 08/01/2020. 

 

TATIANA WEYSFIELD MENDES 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO 

FEDERAL – ADEF/DF 


