
 
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO ELEITORAL 
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL  

(QUADRIÊNIO 2023/2027) 
 

 O Presidente da Federação Alagoana de Futebol, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo estatuto da entidade em vigor, considerando a publicação do Edital de Convocação da Assembleia 
Geral Eleitoral, DECLARA aberto o Processo Eleitoral para eleição dos membros ocupantes dos cargos 
de Presidente, Vice-Presidente, Conselheiro Fiscal (03 membros efetivos e 02 suplentes), Conselheiro 
de Ética (03 membros) e membro da Comissão de Atletas (02 membros) para o mandato do quadriênio 
2023/2027, passando a informar o que segue: 
 
REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL: 

 
 - DATA: 09 de Maio de 2022  
 - HORÁRIO: 10h, em primeira chamada (acaso atendido o quorum estatutário), ou às 10h30, em 
segunda chamada (independente do número de presentes). 
 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL (03 membros): 

 
 - Presidente: JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA 
 - Membro: JULIANA MARQUES MODESTO LEAHY 
 - Membro: LUIZ VASCONCELOS NETTO 
 
PRAZOS DO PROCESSO ELEITORAL (na forma do Regulamento Eleitoral): 
 
 - Período para inscrição de chapas: 08/04/2022 a 02/05/2022; 
 - Divulgação das chapas inscritas e dos documentos apresentados: 03/05/2022; 
 - Prazo para impugnação de chapas: 04/05/2022; 
 - Concessão de prazo para defesa prévia: 04/05/2022;  
 - Prazo para defesa prévia: 05/05/2022 
 - Prazo para sanar irregularidade apontada pela Comissão Eleitoral: 05/05/2022; 
 - Decisão sobre as impugnações e os pedidos de registro de chapa: 06/05/2022; 
  

As inscrições deverão ser feitas presencialmente no Setor de Protocolo da FAF, em sua sede, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, do dia 08 de abril de 2022 até as 18h (dezoito horas) do dia 02 
de maio de 2022, na forma do art. 5° do Regulamento Eleitoral. 

 
Todas as comunicações entre a Federação Alagoana de Futebol (FAF) e a Comissão Eleitoral 

ocorrerão de forma documentada, de forma que a FAF utilizará o seguinte e-mail padrão: 
administrativo@futeboldealagoas.net, e manterá também disponível para recebimento de 
comunicações o Setor de Protocolo em seu horário normal de funcionamento.  
 

Maceió/AL, 07 de abril de 2022. 
 
 

FELIPE OMENA FEIJÓ 
PRESIDENTE 


