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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 

 

Tendo por base o disposto Estatutários em vigor, o Presidente da Federação Catarinense de 
Tênis de Mesa FCTM, CONVOCA a Assembleia Geral Ordinária desta entidade, que ocorrerá no 
município sede da FCTM, localizada no município de Porto União SC. Rua Anita Garibaldi s/nº, 
bairro centro, PORTO UNIÃO SC - CEP 84600-000, e por meio virtual através do aplicativo de 
videoconferência ZOOM® pelo link (Tópico: AGO FEDSC TÊNIS DE MESA Hora: 12 abril. 2021 
09:30 da manhã São Paulo - Entrar na reunião Zoom https://us02web.zoom.us/j/86126137285 - ID 
da reunião: 861 2613 7285) no dia 12 de abril de 2021 (SEGUNDA FEIRA), com primeira chamada 
às 09h30 e, em segunda chamada, com qualquer quórum, às 10h00, para tratar dos seguintes assuntos: 
1)  Apresentação e Aprovação de Relatório de Atividades Administrativas e Financeiras relativo ao 
exercício de 2020; 2) Apresentação e julgamento das contas do exercício de 2020 da FCTM, 
acompanhado do Balanço Financeiro com os pareceres do Conselho Fiscal, 3) Apresentação do 
calendário de atividades e das taxas de 2021; 4) Apresentação da nova constituição do Conselho 
Fiscal devido a algumas desistências, APRESENTAÇÃO TERMO DE POSSE DA NOVA 
DIRETORIA DEVIDO A RENUNCIA DO PRESIDENTE. (Assinaturas pelo sistema D4Sign, 
assinaturas on line) 
 
OBS.: ÁS ASSINATURAS da lista de participação serão feitas pelo sistema D4Sign, sistem de 
assinatura on line, enviaremos um passo a passo como se cadastrar e assinar em tela. 
 
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA COM DIREITO A VOTO E VOZ:  
01- Presidente do Clube e ou Associação etc; 
02-Pessoa nomeada via procuração pelo presidente do Clube e ou Associação etc,  
03-O clube estar quites com suas obrigações administrativas perante a federação; 
04-Em caso de participação via procuração, enviar a procuração com firma reconhecida para o e-mail  
fedsc@cbtm.gov.br nomeando a pessoa que vai representar o clube e ou associação etc, até o dia 02-04-2021; 
05-Estar quites com suas obrigações financeiras perante a Federação. 
06-O ENVIO DE LOGIN E SENHA PARA ASSINATURAS NO SISTEMA D4Sign, sistem de assinatura on 
line, enviaremos SOMENTE AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO, presidentes e ou 
participantes por procuração. 
07-Relatório Geral de atividades, também será entregue impresso a todos os clubes na primeira edição de eventos 
estaduais do ano de 2021; 
08-Assuntos Gerais. 
 

Porto União, 11 de março de 2021. 
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1) Relatório de Atividades Administrativas e Financeiras de 2020 (previsão de envio até o dia 
10/04/2021, após aprovação do Conselho Fiscal). 
2) Balanço Financeiro / Parecer do Conselho Fiscal; (previsão de envio até o dia 10/04/2021, após 
aprovação do Conselho Fiscal). 
3) Calendário de Atividades, Tabela de Taxas e Emolumentos; será enviado e postado no site 
www.fcatm.com.br até 18-03-2021. 
 
Abaixo relação de Clubes para participação da AGO: 
Para participação na AGO os clubes por ventura inadimplentes com Administrativo e ou Financeiro 
da Federação poderão se regularizar, bem como o envio da Procuração até o dia 02/04/2021. 


