Edital
A Federação Catarinense de Xadrez - FCX convoca todos os seus filiados, para
participarem da Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 23 de março de 2013, às
09:30 h com a metade mais um dos Clubes / Associações filiados ou às 10:00 h com
qualquer número, na Sede da Federaçãosito a Rua Cmt.José Ricardo Nunes, número 79,
Bairro Estreito, na cidade de Florianópolis, SC , com a seguinte Ordem do Dia:
I - Apresentação do Relatório de Atividades anos 2011 e 2012;
II - Prestação de Contas 2011 e 2012;
IIII - Eleição e posse de membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio
2013 e 2014;
IV - Aprovação do Calendário Desportivo FCX 2013;
V - Outros Assuntos.
Florianópolis, SC 07 de março de 2013.
Kaiser Luiz Mafra
Pres. Federação Catarinense de Xadrez
De conformidade com o Art. 70 esta presidência nomeia a Comissão Eleitoral do FCX é
composta por 3 (três) associados abaixo com atribuição dirigir os trabalhos das
eleições, desde o recebimento de candidaturas até a apuração dos votos.
O Presidente da FCX, de conformidade Estatuto, torna público aos dirigentes dos
Clubes / Associações filiadas, sobre as condições para a realização da eleição, todas
de conformidade com o Estatuto da Federação:
Podem participar da Assembléia Geral as entidades filiadas que estejam em pleno gozo
de seus direitos, além dos membros da diretoria da FCX, bem como as pessoas físicas e
representantes de filiadas, convidados da FCX, sem direito a voto.
Estão impedidas de participar da Assembléia Geral as entidades filiadas que estiverem
em débito para com a FCX no dia imediatamente anterior à data de realização da
Assembléia Geral.
Nesta data estão em dia os seguintes Clubes: A.C.Fraiburgo, A.Criciúmense X.,
A.C.X.S.Bento, A.A.X.Imbtuba, C.Riosulense X., C.X.Blumenau, C.X.Concordiense,
C.X.Curitibanos, C.X.B.Camboriú, C.X.de Florianópolis, C.X.de Itajaí, C.X.de Jaraguá,
C.X.Navegantes, C.X.Palhoça e Itamerim C.C.
Os Clubes que tiveram alteradas suas diretorias ou vencido os mandato dos seus
dirigentes e ainda não enviaram as respectivas atas autalizadas para a Federação
deverão fazê-lo antes da Assembléia para poderem exercer o direito ao voto.
O registro de chapas poderá ser requerido por qualquer dos membros da chapa,
munido da lista dos candidatos e seus respectivos cargos até o dia 21/03/2012 às18:00
h na Sede da Federação à Rua Cmt.José Ricardo Nunes, 79, Estreito, Florianópolis-SC.

Florianópolis, SC 7 de março de 2013.
Gilson Luís Chrestani
Pres. Federação Catarinense de Xadrez

