
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da  

Federação Mato-Grossense de Xadrez: 

 

Aos 03 (três) dias de dezembro de 2.015, às 08h00min., reuniram-se nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Campo Novo 

do Parecis – MT, conforme os editais de convocação publicados nos dias 04, 05 e 

06 de novembro do ano de 2015, Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 10 do Estatuto da Federação Mato-grossense de Xadrez, em 

primeira chamada, não sendo preenchido quórum, foi realizada a segunda 

convocação de acordo com o artigo 10, descrevendo qualquer número de 

associação as 08h30min., da maioria dos presentes, para a Assembleia Geral 

Extraordinária da Federação Mato-Grossense de Xadrez. Apresentaram-se na AG, 

as seguintes entidades por seus representantes legais: 1) ASSOCIAÇÃO DE 

XADREZ DE CAMPO NOVO DO PARECIS, por seu Presidente o Senhor Cleiton 

Marino Santana; 2) ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE XADREZ, por seu 

Presidente o Senhor Ricardo Chaves, através do Senhor Fabio de Lima, seu 

procurador, 3) ASSOCIAÇÃO SINOPENSE DE XADREZ, por seu Presidente o 

Senhor Júlio Augusto Monteiro de Souza, através de seu procurador o Senhor 

Emerson Roberto Rosso, para a aprovação das seguintes pautas: 1 – 

DELIBERAR A REATIVAÇÃO DA FEDERAÇÃO; 2 – DELIBERAR A 

APROVAÇÃO DE UM NOVO ESTATUTO SOCIAL e, 3 – DELIBERAR A 

ELEIÇÃO E POSSE DOS NOVA DIRETORIA. Dando início aos trabalhos, foram 

designados para compor a mesa diretora da presente assembleia geral, o senhor 

Ualasse dos Santos como Presidente, o Senhor Júlio Cesar Ferreira como Vice-

presidente, o senhor Leandro Martins, Vereador do município, como primeiro 

secretário, o Senhor Robson de Azevedo como segundo secretário, como escrivão 

“ad-hoc” foi designado o senhor Cesar Augusto Guedes. Devidamente 

identificados, tomaram os seus lugares na mesa e deram início aos trabalhos da 

manhã. Nesse momento, o presidente da entidade anfitriã, a associação de xadrez 

de Campo Novo do Parecis, o senhor Cleiton Marino Santana, solicitou a palavra e 

falou da grave situação de vacância da diretoria atual e da necessidade de se 

preencherem os cargos diretivos, pois a FMTX não possui diretoria ou qualquer 

administração interna desde 16/02/1999, e nesse momento apresentou a certidão 

de breve relato expedida pelo 1º Serviço Notorial e Registral de Cuiabá e também 

o estatuto social da FMTX, onde apresenta que o último ato de registro foi descrito 



pelo n. 213.853 em 15/12/1998, como consta no referido cartório. Diante do 

exposto, o presidente da mesa, o Senhor Ualasse dos Santos, leu o estatuto, 

descrevendo os objetivos da Federação, os direitos e deveres das associações e 

dos órgãos existentes dentro da Federação. Primeira deliberação , após 

discussão, a assembleia entendeu aprovar, à unanimidade, a reativação da 

pessoa jurídica; Segunda deliberação , o presidente da mesa, o Senhor Ualasse 

dos Santos, apresentou a necessidade de se aprovar um novo estatuto social, 

com as adequações que a legislação em vigor exige. Foi feita a leitura do novo 

estatuto social, artigo por artigo, para que a assembleia pudesse apreciar e 

discutir o seu teor, em seguida, passou-se a votação do mesmo, que, após o 

exposto, foi aprovado de forma unanime, em seu inteiro teor; Terceira 

deliberação , eleição da nova diretoria, para o triênio de 2015 a 2017 (três anos). 

Face a chamada da ordem, o presidente da associação de xadrez, o Sr. Cleiton 

Marino Santana, solicitou a palavra, o que foi deferido por esta mesa pelo prazo 

de 05 (cinco) minutos, momento em que, se manifestou com as seguintes 

palavras: “Sr. presidente, este é um dia marcante, esta assembleia é um marco 

histórico para todos os enxadristas do Estado de Mato Grosso, bem com para as 

entidades representativas. Tenho comigo, que, a partir de hoje, as gerações 

futuras de enxadristas não ficaram desamparadas, terão uma entidade 

representativa que os assistirá e, é com este ideal Sr. presidente, que indico o Sr. 

João Batista Brodini da Silva para representar a ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE 

CAMPO NOVO neste processo eleitoral, haja vista a minha renúncia, neste ato, ao 

cargo de presidente da referida entidade. Apresento também, os respectivos 

documentos de representação”. Após a conferência dos documentos 

apresentados por esta mesa diretora, entendeu-se pela regularidade do ato. O 

presidente de mesa, fez uso da palavra para ler a listagem das entidades 

presentes e colocou à disposição de todos, tanto a listagem como as procurações 

apresentadas, abrindo o prazo de 20 (vinte) minutos para as eventuais 

impugnações, sendo que, transcorrido o horário estabelecido, não verificou-se, 

junto à mesa diretora, nenhuma impugnação. Verificada, a lista de presença das 

entidades participantes e atendidos os requisitos imperativos de legalidade e 

representatividade, fundadas nas documentações apresentadas pelas entidades 

presentes, e obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

mediante a leitura atenta do novo estatuto da FMTX, foram consideradas aptas a 

participar com direito a voto na assembleia geral as seguintes entidades: 1) 

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE CAMPO NOVO; 2) ASSOCIAÇÃO 



TANGARAENSE DE XADREZ; 3) ASSOCIAÇÃO SINOPENSE DE XADREZ. Ato 

contínuo, foi deflagrado o processo eletivo, sendo indicados e constituídos como 

membros da “comissão eleitoral” os mesmos componentes da mesa diretora, o 

que foi ratificado, à unanimidade pela assembleia. Deu-se então a abertura oficial 

da apresentação e inscrição das chapas, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, sendo 

constatada, após este interregno, foi constatado pela comissão eleitoral a 

apresentação de chapa única: “Juntos somos mais fortes”. O presidente de mesa 

explanou sobre as responsabilidades e as consequências legais das decisões a 

serem tomadas. Todos os presentes declararam ter conhecimento da importância 

da deliberação. Após esclarecimentos e discussão foi aberto o prazo de 15 

(quinze) minutos, para impugnação da chapa inscrito, bem como de seus 

membros. Não houve qualquer tipo de impugnação após o decurso do prazo. foi 

dado o tempo de 30 (trinta) minutos para a apresentação dos integrantes da chapa 

“Juntos somos mais fortes”, que tiveram seus nomes anunciados, em voz alta, um 

a um. O presidente da chapa, Sr. Cleiton Marino Santana junto com os demais 

membros, fizeram uma explanação sobre a importância da FMTX e descreveram o 

plano de ação para o triênio de 2015 a 2018. Expirado o período de apresentação 

da chapa, o presidente da comissão eleitoral deu início às eleições, submetendo a 

chapa a votação, que foi eleita à unanimidade. Portanto os membros da nova 

diretoria da FMTX são: Diretor Presidente , Cleiton Marino Santana, brasileiro, 

casado, professor, RG n. 8.118.622-7 SSP-PR, CPF n. 044.659.489-05, residente 

na Avenida Minas Gerais, 821, NW, Jardim Olenka, Campo Novo do Parecis – 

MT; Diretor Vice Presidente , Leonardo Stivanelli, brasileiro, solteiro, professor, 

RG n. 1259153-0 SSP-MT, CPF n. 019.079.351-18, residente na Rua L3, quadra 

10, casa 12, Parque Cuiabá, Cuiabá – MT; Diretor Técnico , Emerson Roberto 

Rosso, brasileiro, casado, professor, RG n. 475.852 SESP-RO, CPF n. 

422.587.662-49, residente na Rua Padre Inácio Kremer, 165, Sinop – MT; Diretor 

Chefe Regional , Donizete Ribeiro Langner, brasileiro, solteiro, psicólogo, RG n. 

1843232-8 SSP-MT, CPF n. 027.878.371-66, residente na Rua Palmas n. 95, 

Eckert, Campo Verde – MT; Diretor Financeiro , Pedro Gabriel Gomes Borges de 

Souza, brasileiro, solteiro, servidor público federal, RG n. 1847389-0 SSP-MT, 

CPF n. 024.022.991-69, residente na Rua Dorvalino Minosso n. 371-NE, Nossa 

Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis – MT; Conselho Fiscal e 

Suplentes , auditor fiscal, Phelippe Nizier Coriolano Faneco, brasileiro, casado, 

professor, RG n. 1025704-7 SSP-AC, CPF n. 618.314.092-91, residente na rua 

Cerejeira n. 463 NW, Jardim Alvorada, Campo Novo do Parecis – MT, membro 02 



do conselho, Jeander Mendes de Miranda, brasileiro, solteiro, estudante, RG n. 

2241491-6  SSP-MT, CPF n. 048.104.241-54, residente na Rua Natal n. 1099 NE, 

Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis – MT, membro 03 do 

conselho, Ualasse dos Santos, brasileiro, solteiro, design gráfico, RG n. 1943704-

8, CPF n. 023.820.851-69, residente na Rua Severino de Lima n. 342 NE, Nossa 

Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis – MT, suplente 01, Robson da Silva 

Azevedo, brasileiro, solteiro, professor, RG n. 15773868 SSP-MT, CPF n. 

020666921-66, residente na Rua Andiroba n. 561,NE, Jardim Alvorada, Campo 

Novo do Parecis – MT, suplente 02, Andréia Tomadon Gomes, brasileira, solteira, 

professora, RG n. 991344 SSP- MT, CPF n. 837684241-20, residente na Rua 

Travessa Pau Brasil n. 375 NE, Nossa Senhora, Campo Novo do Parecis – MT, 

suplente 03, Cesar Augusto Guedes, brasileiro, separado, professor, RG n. 

2039502139 SSP-RS, CPF n. 582.025.280-20, residente na rua Cerro Largo n. 

795 NW, Jardim Olenka, Campo Novo do Parecis – MT. Assim, a nova diretoria 

toma posse imediata de seus cargos, com a assinatura desta ata, o que se 

constituí como termo de posse para todos os efeitos legais. Assim sendo, 

finalizando os trabalhos da manhã, está a Assembleia Geral Extraordinária se 

desfaz, sendo determinado que a próxima AGE - Assembleia Geral Extraordinária, 

deverá ser convocada para a primeira quinzena de Abril de 2016. Por fim, o 

Presidente da Mesa Diretora, Ualasse dos Santos, declarou encerrada a 

Assembleia Geral Extraordinária, ao qual foi ovacionado fortemente pelos 

presentes, que, em júbilo, cumprimentaram-se e abraçaram-se uns aos outros e 

aos membros da diretoria recém-empossada em clima de grande exultação. Não 

tendo mais nada a tratar, coube a mim, Cesar Augusto Guedes, escrivão “ad-hoc”, 

lavrar a presente ata, que também leva a assinatura dos membros da Mesa 

Diretora e comissão eleitoral. Campo Novo do Parecis, 03 de Dezembro de 2015.  

 

 

 

 

 

 


