
 

OFÍCIO PRESIDENTE DO ATHLETIC CLUB 

 

São João del Rei-MG, 30 de junho de 2022 

 

De: Leandro da Silva Bini 

Presidente Executivo do Athletic Club 

 

Para: Associados(as) 

Assunto: Assembleia geral dia 14 de julho de 2022. 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

O Presidente do Athletic Club, no uso de suas atribuições, conforme previsto em 

instrumento regulamentador estatutário, a saber, no artigo 61, parágrafo 2º, inciso I, vem, por 

meio deste, convocar os(as) Associados(as) a participarem da Assembleia Extraordinária e 

consequente votação de alteração estatutária para permitir a transferência, cessão ou venda de 

bens imóveis e ações de propriedade do clube para AC ESPORTES SAF e seus acionistas, sob 

a condição de aprovação do conselho deliberativo,  

Justifica-se a alteração no estatuto para garantir à AC ESPORTES SAF e ao ATHLETIC 

CLUB a possibilidade de atrair investimentos/investidores capazes de valorizar o patrimônio 

do clube.  

Para garantir a lisura e transparência do processo, bem como atender as exigências legais 

em razão do período pandêmico e zelar pela saúde de todos, será seguido o seguinte rito: 

i) Divulgação do Chamamento em rádio local a partir do dia 30 de junho de 2022; 

ii) Divulgação do Chamamento em jornais de circulação regional no 05 de julho de 

2022; 

iii) Divulgação do Chamamento nos canais de comunicação do Clube (eletrônicos 

e físicos) a partir do dia 30 de junho de 2022; 

iv) Disponibilização dos itens e artigos que sofrerão alteração de redação, inclusão 

ou exclusão, para todos(as) os(as) Associados(as) a partir do dia 30 de junho de 

2022, em formato físico na Secretaria, em formato eletrônico no site do Clube, 

na fan page e enviado via WhatsApp para aqueles que solicitarem; 

v) Disponibilização aos sócios para manifesto entre 18h e 19h 



vi) Primeira chamada para votação presencial no dia 14 de julho de 2022 na Sede 

Social do Athletic Club às 19:00h com a presença de 50% dos associados 

vii) Segunda chamada para votação presencial no dia 14 de julho de 2022 na Sede 

Social do Athletic Club entre as 19h:30 e 20h:30 com a presença de qualquer 

número de associados; 

viii) Contabilização e publicação do relatório do processo disponível a partir das 

21:00h do dia 14 de julho de 2021 logo após o término da votação no site do 

Clube. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Leandro da Silva Bini 

Presidente Executivo do Athletic Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTERAÇÃO NECESSÁRIA NO ESTATUTO: 

 

Modificação de dispositivo no estatuto social do Athletic Club, para que conste no artigo 

6° a seguinte disposição:  

 

Art. 6°. A AC ESPORTES SAF, empresa devidamente constituída através da cessão do 

departamento de futebol do Athletic Club, disputará os campeonatos de futebol amadores e 

profissionais adotando as cores oficiais, o pavilhão, o escudo, nome ATHLETIC CLUB, os 

símbolos e os uniformes da associação civil Athletic Club na forma descrita no presente 

estatuto. 

§ 1º O Athletic Club poderá transferir, vender ou ceder bem imóvel à AC ESPORTES SAF 

desde que seja respeitado o parágrafo quarto do artigo 98, assegurando o parecer do conselho 

fiscal e autorização do conselho deliberativo. 

§3° O Athletic Club poderá vender suas ações da AC ESPORTES SAF em sua totalidade desde 

que sejam respeitados o parágrafo quarto do artigo 98, assegurando o parecer do conselho fiscal 

e autorização do conselho deliberativo, bem como as determinações do caput do presente artigo. 


