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Portaria normativa 001/2021 
 

Normatiza regras restritivas para a 
realização, de forma segura,  da 
assembleia geral a ser realizada em 
10/01/2021 em virtude da pandemia do 
COVIDE 19 e Decretos estadual e 
municipal  

 
 
O Presidente da Federação de MS de ciclismo e o Presidente da Comissão Eleitoral 
de comum acordo 
 

Resolvem: 
 

1 - DA APRESENÇA NO LOCAL DA ASSEMBLEIA 
 

1.1 – Será permitido a entrada de: 
       - Presidente de associação filiado, ou seu representante legai e Presidente da 

comissão de atletas; 
       - Membros da diretoria da FMSC com função na assembleia; 
        - Membros do Conselho Fiscal; 
       - Membros da comissão eleitoral; 
       - Candidatos ao cargo de presidente das chapas concorrentes ou seus    

representantes legais 
      - Profissionais de veículos de comunicação, devidamente credenciados. 
 
1.2  – Acompanhantes de associados de cidades do interior serão acomodados em  

um local em separado. 
 
       2 -  DA REPRESENTATIVIDADE. 
 
2.1 -   Todos os associados ou seus representantes poderão participar da assembleia. 
2.2 -  Terão direito a voto e voz os associados em dia com as suas obrigações 

estatutárias; 
2.3 – O Associado que nomear representante deverá enviar procuração simples  até o 

dia 09/01/2021 via e-mail fmsc@fmsc.com.br   acompanhado de cópia do RG ou 
documento oficial com foto e assinatura. 

 
3 – DO LOCAL 
 
3.1 – O local da assembleia geral, conforme costa nos editais, sito à Rua Aimoré, 485 

Vila Piratininga – Campo Grande – MS.  
3.2 – No local será disponibilizado local amplo e aberto, cadeiras postas de 2 em 2 

metros, microfone central para apartes,  com proteção plástica que será  
substituída após cada aparte, álcool em gel e mascaras descartáveis. 
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