ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO DOS
MESATENISTAS DO CEARÁ, OCORRIDA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014,
PARA APROVAÇÃO DOS SEGUINTES TÓPICOS:
1) Aprovação da Prestação de Contas;
2) Alteração do Estatuto
3) Alteração do Regimento Interno e Regulamento de Eventos

Aos dias 25 do mês de Janeiro de 2014, realizou-se na sede da Federação dos Mesatenistas
do Ceará – FMC, às 09:30h da manhã, em segunda convocação, e com o número legal de
associados, a Assembleia Geral Ordinária Anual de 2014 para aprovar ou rejeitar os tópicos
supracitados.
Instalada a Assembleia pelo Vice-Presidente José Jeová Siebra Moreira Neto,
apresentaram-se os representantes dos seguintes clubes: ACTM, AABB, Clube dos Diários
e Crajubar, e em sequência deu-se início os trabalhos.
A prestação de contas foi devidamente aprovada por todos os membros, após análise do
parecer do conselho fiscal.
As alterações feitas nos artigos 15º, §1, 17º, 20º, 20º §1 e 24º, q, foram votados e por
unanimidade as alterações foram aprovadas, visto que se tratavam apenas de menções a
artigos errados, e com as sugeridas alterações ficam devidamente corrigidos.
A sugestão de revogação do artigo 10º foi votada e declinada, ficando da mesma forma.
A revogação do artigo 24º, h foi votada e sua revogação foi negada. O Clube AABB
sugeriu que fosse alterada a autorização para o Vice-Presidente, e excluída a autorização do
Diretor Administrativo e assim foi votado novamente recebendo a aprovação de todos.
Em sequência foram aprovados o Estatuto, do Regimento Interno e do Regulamento de
Eventos, todos sendo aprovados com ressalvas.
O clube ACTM sugeriu uma alteração no formato do Campeonato Cearense 2014, que por
maioria foi rejeitado.
O clube ACTM sugeriu uma alteração no critério desempate dos eventos, excluindo o
critério idade e incluindo como critério 01 melhores colocações e como critério 02 melhor
pontuação no Rating Nacional, tal critério foi votado e acatado por todos.
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