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NOTA OFICIAL Nº 007/2021 DA FCTM. 
 
Ref.: Dispõe sobre RENÚNCIA PRESIDENTE DA FCTM. 

  
O Secretário Geral da Federação Catarinense de Tênis de Mesa no uso de suas Atribuições Legais 

e no que dispõe seus Estatutos, INFORMA: 
 

01-Solicitação de Renúncia do Presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa-FCTM, datado de 29 

de janeiro de 2021, por motivos pessoais. 

02-Em ofício a esta diretoria o senhor Vilmar Schindler CPF 352.671.789-34 ocupante do Cargo de Presidente 

da FCTM, o qual solicitou sua renúncia datado de 29 de janeiro de 2021 por motivos pessoais (assumir o 

cargo de vice presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.)  

03-Documento solicitando a renúncia e seus motivos anexo no site oficial da FCTM. em conjunto a esta nota 

oficial. 

04-Segundo os estatutos da FCTM, em caso de renúncia do presidente da FCTM, assume imediatamente o 

seu vice-presidente segundo o que consta nos artigos abaixo a seguir, (Art. 23º - Sempre que ocorrer vaga de 

qualquer membro eleito para os poderes da FCTM, o seu substituto completará o tempo restante do mandado... Art. 

42º - # 1º - O Presidente, em suas faltas, impedimentos e afastamentos eventuais, será substituído pelo Vice-Presidente, 

nos casos de licenciamento ou de afastamento definitivo do cargo será substituído pelo vice-presidente que completará 

o mandato, com todas as atribuições inerentes ao cargo.)  
Seguindo as orientações estatutárias, senhor Ivon Schindler a partir da renúncia e desta nota oficial 

assume o cargo de presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa. 

Para efeitos de contas bancárias, Receita Federal, CBTM e outros Órgão Oficiais, será publicado 

Edital de Convocação para realização de Assembleia Geral Extraordinária onde será homologada em Ata 

registrada em Cartório de Títulos e Documentos, a composição da nova Diretoria. O senhor presidente 

apresentará a Assembleia o Secretário Geral e o Vice Presidente de sua escolha. 

 

LEIA E CUMPRA-SE 

 

 
Atenciosamente, 
 
 

PORTO UNIÃO, 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 


