
RESUMO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e seis dias de maio de 2022 foi convocado uma reunião Extraordinária 

conforme boletim 057, publicado em 24/05/2022, no qual o primeiro assunto a ser 

debatido foi a verba oriunda do Ministério dos Esportes no qual o Sr Anderson Mansini 

Lepsch, responsável pelo setor jurídico da Secretaria de Esportes, esteve presente, 

assim como os representantes de EC Cascatinha, EC Vera Cruz, Boa Esperança FC, 

Serrano FC, EC Corrêas e Carangola FC. O representante do Laginha FC chegou às 

20h03m, com a reunião em andamento. A reunião iniciou-se às 19h40m no qual o Sr 

Anderson explicou sobre a formatação e andamento dos processos que estão em 

análise no Ministério. Após explicação dos fatos, o mesmo se retirou da reunião às 

20h21m e os representantes iniciaram a votação pelo início da competição neste final 

de semana ou não. Por quatro votos a três, foi decidido que a competição não se iniciaria 

neste final de semana. Votaram pelo adiamento da competição: Laginha FC, Boa 

Esperança FC, Carangola FC e EC Corrêas. Votaram contrário ao adiamento: Serrano 

FC, EC Vera Cruz e EC Cascatinha. Ficou definido que a 1ª rodada será realizada nos 

finais de semana 18 e 19 de junho, pelo Sub 11 e Sub 13 e na semana seguinte, 25 e 

26, pelo Sub 15 e Sub 17. Votaram a favor: Laginha FC, Boa Esperança FC, Carangola 

FC e EC Corrêas. O Serrano se absteve desta votação. EC Vera Cruz e EC Cascatinha 

votaram contrário a decisão, pois estes votaram a favor de iniciar dia 5 de junho. Ficou 

decidido por unanimidade que as tabelas serão revisadas e depois publicadas. O último 

assunto da pauta foi sobre a saída do Boa Esperança FC que, por falta de atletas para 

a disputa do Sub 11, retirou-se da competição, ficando apenas na disputa do Sub 13. 

Por maioria foi aceito o pedido do Boa Esperança, exceto o Serrano que se absteve da 

votação. Sobre o Valor da taxa de jogo único, o Boa Esperança pagará uma parte maior 

em relação ao adversário. Eu, José Luís Neto, encerrei a reunião às 21h25m.   

 


