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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001 / 2020 – COMISSÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020 – LIGA UBERLANDENSE DE FUTEBOL

O Presidente da comissão eleitoral da Liga Uberlandense de Futebol – LUF, Dr. Thiago Barbosa de 
Oliveira, no exercício de suas atribuições estatutárias e em conformidade com os arts. 13, 14, 16 e 58 
a 66 do Estatuto da entidade, CONVOCA, por meio deste Edital, todos os representantes legais das 
agremiações filiadas e demais interessados no processo eleitoral da LUF, nas eleições aos cargos de 
Presidente e Vice-presidente da diretoria executiva e do conselho fiscal, sendo 03 membros efetivos 
e 03 membros suplentes, para uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de 
novembro de 2020, às 18:30 hs, em primeira convocação, com maioria absoluta dos filiados, e às 19 
hs, com presença de qualquer número de filiados, encerrando-se às 21 hs, na sede da LUF, estabele-
cida na Avenida Rondon Pacheco, nº 6.116, Bairro Tibery, Uberlândia. Em pauta a seguinte ordem do 
dia:
I – Eleição aos cargos de Presidente e Vice-presidente da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 03 
efetivos e 03 suplentes, da Liga Uberlandense de Futebol, para o QUADRIÊNIO: 01/01/2021 A 
31/12/2024.
 •O prazo para inscrições de chapas será de 17/09/20 a 06/10/20, no horário de 
14h00min às 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, no endereço acima citado.
 •Maiores informações na Secretaria da LUF, das 14:00 às 18:00 horas, onde a cópia do 
estatuto estará disponível..
De conformidade com o Estatuto da LUF, a Assembleia Geral é o órgão soberano, constituindo-se dos 
representantes legais das agremiações que cumpram os seguintes requisitos:
 •Tenham, no mínimo, 1 (um) ano de filiação;
 •Estejam de posse do alvará de funcionamento expedido pela Liga Uberlandense de 
Futebol referente ano anterior (2019), conforme legislação vigente;
 •Estejam quites com a LUF até o mês anterior ao da realização da Assembleia;
 •Tenham disputado a temporada oficial do ano anterior (2019).
De conformidade com o Estatuto da LUF, a Assembleia, em primeira convocação, considerar-se-á 
legalmente constituída caso esteja presente a maioria absoluta de seus membros e, em segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número de presentes. A primeira e a segunda 
convocações serão realizadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral ou por seu substituto legal, em 
um só edital.
E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado na sede 
administrativa da LUF, publicado em seu site oficial, encaminhado aos representantes legais das 
agremiações filiadas - por meio do aplicativo WhatsApp - e publicado em jornal de grande circulação 
no município de Uberlândia.
OBS: Serão observadas as disposições normativas de prevenção à COVID-19; em especial, a 
higienização, o distanciamento social e o uso obrigatório de máscara nas dependências da LUF.

Uberlândia, 10 de setembro de 2020.
 

Dr. THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

AVISO DE LEILÃO 002/2020 - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL EXCLUSIVA-
MENTE ONLINE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna 
público, que levará á LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE 
WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 05 DE SETEMBRO 2020, E 
FINALIZANDO ONLINE NO DIA 22/09/2020 às 10h00min, SOMENTE NO 
SITE, BENS MÓVEIS (SUCATAS DIVERSAS, VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS 
E RETRO-ESCAVADEIRA) CONFORME EDITAL. Os bens poderão ser 
vistoriados no Município de Taparuba – MG através de agendamento com o 
Sr. Elivander, servidor do município, em horário comercial, ligando para (33) 
98871-4755. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933 – 
Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

AVISO DE LEILÃO 003/2020 - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL EXCLUSIVA-
MENTE ONLINE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna 
público, que levará á LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE 
WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 05 DE SETEMBRO 2020, E 
FINALIZANDO ONLINE NO DIA 22/09/2020 às 13h00min, SOMENTE NO 
SITE, BENS IMÓVEIS (15 TERRENOS) CONFORME EDITAL. Os Imóveis 
poderão ser vistoriados no Município de Taparuba – MG através de agenda-
mento com o Sr. Elivander, servidor do município, em horário comercial, 
ligando para (33) 98871-4755. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 
34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG 
Nº 941

O(a) Presidente da Comissão de Processo Administrat ivo Disciplinar inst ituída
pela Portaria nº  50.073, publicada no D iário  Oficial do Município em 13 de
agosto de 2020, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 208 da Lei
Complementar nº 040/92, NOTIFICA o(a) servidor(a) público(a) municipal Thiago
Tolomelli Brescia, matrícula nº 25.366-9, pelo presente edital,  por se encontrar
em local incerto e não sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-
se do recebimento  de mandado de not i f icação/ in t imaç ão,  após  d iversas
tentat ivas , não sendo encont rado(a)  no endereço residenc ial  e domici l iar
reg is t r ado em seus  a ssentamentos  func ionais  (ar t igo 163,  XV,  da Lei
Complementar 040/1992),  sobre a ins tauração de Processo Admin is trat ivo
Disciplinar nº 57/2020, destinado a apurar suposta conduta infracional ou faltas
injust ificadas ao trabalho e fatos conexos. NOTIFICA, para os devidos efeitos
legais, que lhe é garantido(a), nos termos do art igo 207, da L.C. nº 040/92,
acompanhar o processo desde o início dos trabalhos da Comissão, pessoalmente
ou por in termédio de procurador , requerer cópias  de documentos, arrolar e
reinquir ir testemunhas,  produzir provas e contraprovas e formular quesitos,
quando se tratar de prova pericial. Destarte, o(a) servidor(a) notificado(a) deverá
comparecer perante a referida Comissão Processante, no Núcleo de Sindicância
e Processo Administrat ivo Disciplinar, na Rua Maria Dirce Ribeiro, nº 559, 2º
pavimento do Anexo da Secretaria Municipal de Administração, bairro Santa
Mônica - Uberlândia-MG, onde funciona a Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, às 14h00, do dia 22/09/2020, acompanhado(a) por advogado, caso
queira, para seu interrogatório e oit iva de testemunhas arroladas e daquelas
requisitadas pela presente Comissão. Fica int imado(a) o(a) acusado(a), para,
no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, arrolar testemunhas,
caso quei ra,  sob pena de prec lusão.  O não comparecimento da servidora
notificada implicará em revelia, com o prosseguimento do processo nos termos
da Súmu la Vinculant e nº  5  do Sup remo Tr ibuna l  Federa l ,  p or  es ta
Comiss ão.Uber lândi a,  14 de se tembro de 2 020.Humberto  Tomaz
Gonzaga.Presidente da Comissão Processante
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