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ATA DE REUNIÃO DA AUDITORIA 

 

1º SESSÃO 

Tribunal de Justiça Desportiva de Ciclismo do Estado de Mato Grosso do Sul 

 

Em 26 de julho de 2014, na sede provisória da Federação Sul-Mato-Grossense de 

Ciclismo, pessoa jurídica de direito privado, constituída como associação para fins não 

econômicos, localizada à Avenida Mato Grosso, bloco XIV, Parque dos Poderes, 

Campo Grande-MS, foi realizada a Reunião da Auditoria do TJDC/MS, que foi 

presidida inicialmente pelo auditor Cleiton Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito no CPF sob o nº 017.837.141-66 e no RG nº 001261892, residente e 

domiciliado à Travessa Ibirapitinga, nº152, Montevidéu, Campo Grande-MS que 

indicou como secretário o Sr. Maciel Ojeda Morales, brasileiro, casado, consultor, 

inscrito no CPF sob o nº 799.511.391-91 e no RG nº 857773, residente e domiciliado à  

Rua Venancio Aires, nº 125, Vida Nova, Campo Grande-MS. 

DA EXPOSIÇÃO INICIAL  

A reunião teve início às 18h30min, com a apresentação dos membros do TJDC/MS e 

suas determinadas funções e cargos, onde no qual os presentes Auditores em votação 

unânime elegeu o auditor Cleiton Gonçalves da Silva como Presidente do TJDC/MS.  

Receberam uma copia do Projeto do Regimento Interno (PRI) que após a leitura houve 

aprovação unânime, onde, metas primordiais para o funcionamento e manutenção do 

referido tribunal não foram questionada. 

 Segue decisões composta por maioria do pleno: 

a)  Presidente: Cleiton Gonçalves da Silva 

 

DA PROPOSTA 

Após a exposição do presidente foram postas considerações acerca da proposta de 

abertura de uma Comissão Disciplinar (CD), cujo objetivo será processar e julgar todos 

os processos de 1º instancia do TJDC/MS. 

 Preliminarmente foi nomeado o seguinte membro da Comissão Disciplinar: 

a)  José Roberto Massulo; 
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Na sequência a referida proposta entrou em discussão, tendo a Auditora Rivanda Burton 

da Silva tomado à palavra e discorrido acerca da necessidade de abertura de inscrições 

para o preenchimento dos cargos do TJDC/MS, afim de que a nova demanda possa ser 

suprida. 

Deliberou-se sobre o assunto e, após votação, foi aprovada a proposta de Abertura de 

Inscrições para os seguintes cargos: 

a) Suplente de Auditor (a) do pleno: 9 vagas 

b) Procurador (a) de 2º Grau: 1 vaga 

c) Suplente de Procurador (a): 1 vaga 

d) Secretario (a) de 2º Grau: 1 vaga 

e) Suplente de Secretario (a) 2º Grau: 1 vaga 

f) Auditor (a) da Comissão Disciplinar: 4 vagas 

g) Suplente de Auditor (a) da Comissão Disciplinar: 5 vagas 

h) Procurador (a) de 1º Grau: 1 vaga 

i) Suplente de Procurador (a) 1º Grau: 1 vaga 

j) Secretario (a) 1º Grau: 1 vaga 

k) Suplente de Secretario (a) 1º Grau: 1 vaga 

 

 

Diante da questão as entidades de praticas que integram as competições e a FSMC 

poderão inscrever até 3 candidatos cada. 

Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo 

manifestações, o presidente encerrou esta reunião às 20h49min, que foi lavrada na 

presente ata.  

 

 

Lido este instrumento, tendo todos concordados dispensa assinaturas. 

 

 

Campo Grande-MS, 26 de Julho de 2014. 

 

Nome do Presidente: Cleiton Gonçalves da Silva 

 

Nome do Secretário (a): Maciel Ojeda Morales 
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Nomes de todos os auditores presentes: Pleno: Cleiton Gonçalves da Silva; Carlos 

Donizete Massulo; Rivanda Burton da Silva; João Nunes da Motta; Júlio Cesar Marques 

Rocha. Comissão Disciplinar: José Roberto Massulo. 


