
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO MINEIRA DE XADREZ 

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2014, realizou-se a assembléia geral ordinária da FMX às 14:30 
horas em segunda chamada/convocação na Rua Campos Eliseos,278 - Belo Horizonte, conforme 
anunciada e divulgada por nota oficial no website da FMX –www.fmx.org.br e nota oficial enviada aos 
clubes filiados por correio eletrônico, de acordo com o estatuto em vigor da FMX disposto no artigo art 
15– As Assembléias Gerais poderão ser convocadas por um ou mais dos seguintes meios:  
 

a) Edital publicado em jornal de grande circulação;  

b) Nota oficial enviada aos filiados por correio eletrônico e/ou correspondência postada ou através de 
outro meio que garanta a ciência dos convocados, e será feito com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias, reduzido para 8 (oito) dias no caso de urgência.  
 
A pauta da reunião consta dos seguintes assuntos: relatório administrativo das atividades relativas ao ano 
de 2013, prestação de contas do ano de 2013, caderno de encargo para 2014, regulamentos de torneios 
para 2014. Aberta a sessão pela presidente da FMX Luciane Sepúlveda, apresentou a mesa e fez a 
verificação do quorum suficiente. Presentes os clubes Casa do Xadrez - Escola e Clube, Oficina de 
Xadrez da Escola Municipal Mestre Ataíde, Clube de Xadrez Online, o Diretor Financeiro, José Luiz de 
Vieira, Vice Presidente Sr. Helio Nonato de Oliveira e o Diretor Técnico Wagner Terenzi de Rezende, 
José Gilberto Braga do Colégio Santa Dorotéia. 
                                                                                              .  
Passada a palavra a presidente da FMX, iniciou o relato das atividades de 2013 informando que foram 
realizados 27 torneios oficiais da FMX e Execução do Projeto Xadrez nas Escolas, em parceria com a 
Secretaria Estadual de Educação no programa do PROETI. Foi realizado em parceria com a Secretaria 
de Esportes da Prefeitura de Belo Horizonte, o Circuito de Belo Horizonte de Xadrez Escolar. Foram 
capacitados 190 professores de 90 escolas públicas da grande Belo Horizonte. Encerrou-se a discussão e 
explanação do relatório administrativo das atividades do ano de 2013. 
 
A Presidente apresenta o relatório de avaliação da prestação de contas do exercício de 2013 da FMX. 
Após a leitura da ata e cumprido as normas vigentes de verificação ao dos conteúdos apresentados 
houve um breve momento para os clubes analisarem as pastas de prestação de contas. Esgotado o 
tempo de análise foi aberto um momento de esclarecimento pela presidente da FMX. Foi aprovada por 
unanimidade a prestação de contas e saldo para 2014. 
 
Um canal de comunicação direta com o atleta foi aberto no sitio da FMX (www.fmx.org.br) no qual os 
atletas poderiam sugerir alterações nos torneios. Foi lida todas as propostas num total de 7.Foram 
aprovados para o caderno de encargos de 2014: Circuito Mineiro de Xadrez Rápido -Série A,B,C, 
Campeonato Mineiro Absoluto de Xadrez Blitz, Festival Mineiro da Juventude de Xadrez Rápido, Festival 
Mineiro da Juventude de Xadrez Clássico, Etapas Classificatórias do Campeonato Mineiro Absoluto 
Clássico, Final do Campeonato Mineiro Feminino Clássico, Final do Campeonato Mineiro Absoluto 
Clássico. 
 
Nada mais havendo a tratar a assembléia foi encerrada da qual eu, Luciane Sepúlveda Viana,

 
secretario 

desta sessão, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais 
presentes constates da lista de presença que consta esta ata. 
 
Belo Horizonte, 08 de Fevereiro de 2014. 
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