AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

CNPJ nº 17.297.516/0001-42

ATA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO E
PROCLAMAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS PARA CARGOS NO CONSELHO
DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA E
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE PARA O
TRIÊNIO 2021 a 2023

No dia 22 de Fevereiro de 2021, às 18:15hs, na sede social do AMÉRICA FUTEBOL CLUBE,
situada na Av. dos Andradas, nº 3.000, no “Boulevard Shopping”, piso G1, nesta Capital,
reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral nomeada pelos membros do Conselho
Deliberativo do Clube em reunião realizada no dia 28/01/2021, para as finalidades de
composição da presente ata. A Comissão Eleitoral é composta pelo Presidente Flávio de
Carvalho Drummond e pelos demais integrantes, Gustavo Chaves Carreira Machado e João
Marcelo Silva Vaz de Mello, estando regularmente investidos em sua competência estatutária
para condução do processo de eleição dos membros do do Conselho de Administração, do
Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e Disciplina e do Conselho Fiscal, com mandato
para o triênio de 2021 a 2023 e demais regulatórios estatutários. O correspondente EDITAL
para convocação dos associados e conselheiros eleitores, nos termos das disposições do art. 25,
inciso II, do vigente Estatuto Social, foi publicado nos jornais “O Tempo” e “Hoje em Dias” do
dia 25/01/2021, que ficam fazendo parte integrante da presente ata, como anexos. Não houve
requerimento de fiscais para acompanhamento do pleito eleitoral. A Comissão Eleitoral, dentre
da sua competência, editou as Resoluções nºs. 01, 02 e 03/2021, respectivamente, de 03/02,
18/02 e 20/02/2021, e o Comunicado nº 01, de 20/02/2021, para instrução do processo eleitoral,
que se constituem em documentos anexos. Verificou-se a inscrição: a) de uma única chapa,
preenchendo todos os cargos do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e
Disciplina, titulada “América Série A”, a qual foi tempestivamente apresentada à Secretaria do
Clube, no dia 12/02/2021, sob requerimento do Conselheiro Márcio Vidal Gomes da Gama; b)
de uma única chapa preenchendo todos os cargos do Conselho de Administração, titulada

“América Série A”, no dia 12/02/2021. Por meio da Resolução 02/2021, de 15/02/2021, a
Comissão Eleitoral intimou os candidatos sobre as pendências relativas à documentação por eles
apresentada, as quais foram atendidas pelos candidatos até o dia 18/02/2021, tendo a Comissão
Eleitoral, na mesma data, considerado atendidas e deferindo o registro de toda Chapa “América
Série A” e de todos os candidatos aos Poderes do Clube, por estarem atendidas as disposições
estatutárias, determinando a realização da votação. Na data de hoje, como previsto, foi dado
início ao processo eleitoral por meio eletrônico para todos os cargos do Conselho de
Administração, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética e
Disciplina, iniciando-se a votação às 9:00. Foram disponibilizadas aos associados e membros do
Conselho Deliberativo “urnas”, sendo uma para receber os votos dos 137 Associados
integrantes do Conselho Deliberativo e uma para os 17 dezessete Associados que não integram
o Conselho Deliberativo. Às 18:00 deu-se o encerramento da votação, não se verificando
qualquer ocorrência de suspensão dos trabalhos. Compareceram, ao todo, conforme registro nas
respectivas Listas de Presenças: a) para votação nos cargos do Conselho Deliberativo, do
Conselho Fiscal e do Conselho de Ética e Disciplina, 125 (cento e vinte e cinco) Conselheiros
votantes; e b) 17 (dezessete) Associados não integrantes do Conselho Deliberativo. Nesta
ordem, por trabalhos dos escrutinadores e informações da plataforma virtual, foram apurados: a)
na votação para o Conselho Deliberativo, 137 (cento e trinta e sete) votos de Associados para a
chapa “América Série A”, 04 (quatro) votos em branco e 01 (um) voto nulo, totalizando 142
(cento e quarenta e dois) votos no total; b) na votação para os cargos do Conselho Fiscal, 140
(cento e quarenta) votos de Associados para a chapa “América Série A”, 02 (dois) votos em
branco e 00 (zero) votos nulos, totalizando 142 (cento e quarenta e dois) votos no total; c) na
votação para os cargos do Conselho de Ética e Disciplina, 140 (cento e quarenta) votos de
Associados para a chapa “América Série A”, 02 (dois) votos em branco e 00 (zero) votos nulos,
totalizando 142 (cento e quarenta e dois) votos no total; d) na votação para os cargos do
Conselho de Administração, 123 (cento e vinte e três) votos) votos de Associados para a chapa
“América Série A”, 01 (um) voto em branco e 01 (um) voto nulo, totalizando 125 (cento e vinte
e cinco) votos no total. Não houve impugnação ou manifestação contrária. Desta forma,
terminando os trabalhos, visto que foram atendidos os pressupostos estatutários para a
finalidade, foram proclamados eleitos para os cargos no Conselho de Administração do
AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, para exercício de seus respectivos mandatos no período
de 2021 a 2023, com mandato iniciando-se em 01/03/2021 e final ao encerramento do ano
de 2023, os Srs. Alencar Magalhães da Silveira Júnior – CPF: 439.015.656-04, Américo
Gasparini Filho – CPF: 546.449.686-68, Euler de Almeida Araújo – CPF: 517.190.026-49,
Glauco do Carmo Xavier – CPF: 032.017.576-67 e Ricardo Afonso Raso – CPF:
385.526.806-10. Foram também proclamados eleitos, para os cargos do Conselho Deliberativo,
Conselho de Ética e Disciplina e Conselho Fiscal os associados nomeados ma relação em anexo,

que fica fazendo parte integrante desta ata. Os membros do Conselho de Administração, do
Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética e Disciplina serão
automaticamente empossados no dia primeiro dia de 1º de Março de 2021, para mandatos a
encerrar ao final do ano de 2023. Na oportunidade, os integrantes da Comissão Eleitoral
agradeceram ao apoio recebido da administração do Clube e de todos os seus colaboradores,
para a realização exitosa de todo o processo eleitoral, bem como a todos os Associados e
Conselheiros pelo comparecimento. Acompanharam os trabalhos de apuração os Conselheiros
Alencar Magalhães da Silveira Júnior, Américo Gasparini Filho, Euler de Almeida Araújo,
Glauco do Carmo Xavier e Ricardo Afonso Raso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Comissão Eleitoral declarou encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, que
segue assinada pelo Presidente, demais integrantes da Comissão Eleitoral, Conselheiros
presentes e será levada a registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Civis da Comarca de
Belo Horizonte, para os fins de direito. Dada e passada na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na data de 22 (vinte e dois) de Fevereiro de 2.021.
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