
 

 

 

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE 
 

COMUNICADO OFICIAL CONJUNTO 
 

O Fluminense de Feira Futebol Clube, representado pelo Presidente da Diretoria Executiva em 
exercício, pelo Presidente do Conselho Deliberativo em exercício e pelo Presidente do 
Conselho Fiscal, vêm, no uso de suas atribuições legais dispostas no Estatuto do Clube,   
 
CONSIDERANDO o Edital de Convocação nº 02/2021 do Conselho Deliberativo, de 
19/03/2021, para realização de Reunião Ordinária dos Membros do Conselho Deliberativo, em 
dia com suas obrigações estatutárias que seria realizada no Auditório da Empresa Core 3 
Tecnologia, situada na Rua Santiago, nº 315, Parque Getúlio Vargas, Feira de Santana – BA, 
CEP: 44.076-730, no dia 30/03/2020, às 18 horas, para deliberar acerca da pauta a seguir: 1- 
Para conhecer e opinar sobre as contas e Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício 
financeiro encerrado em 31/12/2019; 2- Para conhecer e opinar sobre as contas e Parecer do 
Conselho Fiscal relativo ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2020; 3- Formação de 
Comissão para revisão do Estatuto vigente e 4- O que ocorrer;  
 
CONSIDERANDO ter sido o Fluminense de Feira Futebol Clube comunicado pelo Poder 
Público Municipal acerca dos DECRETOS, MUNICIPAL e ESTADUAL, vigentes que 
proíbem a realização de reuniões ou qualquer outro evento que possa gerar aglomeração e, 
consequentemente, propagar a disseminação do NovoCoronavírus – Covid-19, pandemia que 
já vitimou mais de 300 mil brasileiros e que atualmente se encontra no pico de número de casos 
e de mortes desde o seu início em março de 2020; 
 
RESOLVEM adiar sine die a Reunião Ordinária dos Membros do Conselho Deliberativo do 
Fluminense de Feira Futebol Clube que se realizaria na data de hoje, até ulterior deliberação e 
autorização das autoridades sanitárias em respeito à vida e à saúde de todos. 
 
  

Feira de Santana, 30 de março de 2021. 
 
 
 

Antônio Raimundo Gomes dos Santos 
Presidente da Diretoria Executiva em exercício 

 
Rodrigo Bastos Leal 

Presidente do Conselho Deliberativo em exercício 
 

João Paulo de Freitas Souza 
Presidente do Conselho Fiscal 

 


