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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 
O Presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe 
conferem os Estatutos Sociais desta instituição, CONVOCA, a todos os clubes associados 
quites com as suas obrigações e em condições de votar, para participarem desta Assembleia, 
no dia 13 de abril de 2021, em primeira convocação às 10h30 (dez horas e trinta minutos) e, 
não havendo quórum legal, far-se-a a segunda chamada, trinta minutos após a hora 
marcada, com qualquer número de membros presentes, na sede situada no SRTVS Quadra 
701, sala 301, Edifício Record, nesta capital, com a seguinte ordem do dia: 
 
a) Apresentação e leitura dos relatórios do balanço de contas,  das atividades 
administrativas, esportivas e das atividades do TJD da FFDF, referentes ao exercício do ano 
de 2020; 
 
b) Apresentação e leitura do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente 
constituída na forma da lei de regência; 
 
c) Votação para aprovação ou desaprovação das contas dos resultados contábeis e do 
balanço patrimonial apresentados. 
 
Em virtude da gravíssima conjuntura sanitária da pandemia do Covid-19, caso o cenário 
cause a impossibilidade da presença física dos representantes legais dos clubes associados, a 
participação de cada um será efetivada e registrada via online, através do link institucional 
que a FFDF enviará para o e-mail oficial de cada clube membro, no dia da Assembleia, meia 
hora antes do horário marcado para a primeira chamada. Esclarece-se também a todos os 
Presidentes dos Clubes que todo o acervo documental desta conta, estará disponível para 
consulta na sala de reuniões desta Federação, a partir da data de publicação deste Edital. 
 
Brasília, 24 de março de 2021 
 
 

 


