LIGA MINEIRA DE JUDÔ
Fundada em 31/03/1989 - Filiada a Liga Nacional de Judô
Lei de Utilidade Pública Estadual lei 12.035 de 27 de dezembro de 1995.
Rua Quatro, nº 360 - Bairro Nova Pampulha
Vespasiano / MG –CEP 33200-000
CNPJ 25.572.827/0001-09
Inscrição estadual – Isento
Inscrição municipal – 150981/0001-0

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DESPORTIVA
LIGA MINEIRA DE JUDO (LMJ), sociedade civil desportiva sem fins lucrativos, regida por Estatuto
legalmente previsto na Lei 9.615 de 24/03/98, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob o nº
25.572.827/0001-09, com sede administrativa em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Caixa Postal
7375, CEP 30110-973, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Rodrigo Bento Moreira, vem,
conforme estatuto de nossa entidade, CONVOCAR os Srs. representantes técnicos para a realização
da ASSEMBLEIA DESPORTIVA, que será realizada no dia 08/02/2020 a ser realizada no Auditório do
Clube dos Oficiais da PMMG, na Rua Diabase, nº 200, bairro Prado, Belo Horizonte - MG, 30411-060,
tendo a primeira convocação às 08:00, e segunda convocação às 08:30, quando será aberta a
assembleia por qualquer número de representantes técnicos.
Pedimos aos Senhores Representantes Técnicos dos clubes que enviem sugestões para mudanças do
regulamento técnico entre os dias 06/01/2019 ao dia 13/01/2019, diretamente ao email do presidente desta
instituição, qual seja, presidente@judominas.com.br para apreciação e inserção na pauta da Assembleia.
Lembramos que assuntos que não estiverem inseridos na pauta não poderão serem considerados nesta
Assembleia nos moldes do nosso estatuto.
Destacamos que já se encontra na pauta da nossa Assembleia Desportiva a ser realizada no dia
08/02/2020:
1 – Breves Comentários sobre a gestão no ano de 2019 e pretensões para implementação no ano de
2020.
•
•
•
•

Cursos online;
Seguro atleta;
Entrega de graduações pela LMJ;
Premio Liga de Ouro 2020;

2 – Apresentação de fechamento das contas do ano de 2019 (já aprovado pelo Conselho Fiscal da LMJ) e
apresentação das novas taxas para o ano de 2020.
3 – Apresentação de informações sobre o patrimônio da LMJ, venda de bens usados da LMJ e doação de
bens em estado precário da LMJ;
3.1 – Apresentação das mudanças sobre as regras de empréstimos de material da LMJ;
4 – Apresentação de parte técnica e calendário pela Diretoria Técnica;
5 – Apresentação da Diretoria de Arbitragem;
Reiteramos que a pauta definitiva estará publicada no site da LMJ após o dia 15/01/2020.
Cordialmente,

Rodrigo Bento Moreira
Presidente da LMJ – Gestão 2019/2020

