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Instrução Normativa 16/2020 

 

Assunto: NORMATIZAÇÃO PARA AS ASSEMBLÉIAS DA FCTKD, SENDO ESTAS 

ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS. 

 

CAPÍTULO I – OBJETIVO 

 

Art. 1º  Regulamentar e manter a ordem das assembleias, garantindo aos filiados seus 

plenos poderes de voz e/ou voto, de acordo com o estatuto da Federação Catarinense 

de Taekwondo - FCTKD, elencado nos art. 27, 31 e 33 do mesmo. 

 

Art. 2º  Padronizar o local de todas as assembleias em sua distribuição estrutural e 

visual, ficando claro e de forma separada os direitos de cada participante, de acordo 

com seu posicionamento na sala, auditório ou semelhante. 

 

CAPÍTULO II – DOS PODERES 

 

Art. 3º  Deverão todas as assembleias da FCTKD seguir o padrão da tabela abaixo: 

OUVINTES 
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VINCULADOS 
PODERES FILIADOS 
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Tabela 1: Posicionamento dos filiados nas assembleias 
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Art. 4º  Terão poder de voz e de voto, todas as entidades devidamente filiadas e com 

suas anuidades em dia, desde que cumpram os pré-requisitos estatutários, em 

especial os arts. 27, § 2º, art. 31, § 1º, art. 33 e alíneas, do estatuto da FCTKD. 

 

Art. 5º  Terão poder de voz todas as entidades devidamente vinculadas à FCTKD (art. 

27, § 2º do estatuto da FCTKD) e com suas anuidades em dia, desde que cumpram 

os pré-requisitos estatutários. 

 

Art. 6º  Os itens dos quais tratam os art. 4º e 5º dessa normativa, são de competência 

exclusiva dos presidentes das entidades filiadas ou vinculadas, ou, na sua ausência, 

dos seus procuradores, de acordo com o que elenca o estatuto da FCTKD.  

PARÁGRAFO ÚNICO: somente 01(um) representante de cada entidade, sendo este 

o(a) presidente ou representante legal devidamente apontado nos cadastros de 

instituições da FCTKD, ou seu procurador legal, poderá assentar-se nas áreas 

reservadas aos poderes filiados ou vinculados. 

 

Art. 7º  As assembleias são atos públicos da FCTKD, ficando garantido às pessoas 

naturais devidamente filiadas à FCTKD o direito de assistirem as assembleias sem, 

no entanto, o direito de manifestação, haja visto que este é dado exclusivamente às 

instituições filiadas ou vinculadas à FCTKD. 

 

CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 8º  É proibido todo e qualquer ato de desordem ou perturbação promovido por 

qualquer filiado durante as assembleias da FCTKD, em desrespeito aos membros da 

diretoria da instituição ou a qualquer outro participante. O causador de tais atos será 

retirado de imediato da assembleia. 
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Art. 9º  É proibido a qualquer filiado fugir à pauta do edital de convocação da 

assembleia, conforme previsto no art. 33 do estatuto da FCTKD, em seu parágrafo 

único. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10º Fica público que as instruções normativas têm peso jurídico, pois são 

complementos técnicos do Estatuto da FCTKD. 

 

Art. 11º  Essa instrução normativa substitui as anteriores e entra em vigor de 

imediato, não tendo prazo de expiração, podendo futuramente sofrer adequações, 

conforme necessário.  

 

Art. 12º Casos omissos a esta Instrução, serão resolvidos pelo Presidente da 

FCTKD.  

 

Jaraguá do Sul, 04 de junho de 2020. 

 

 

 

Allan Fabio Siqueira 

        Presidente 

http://www.fctkd.com.br/
http://www.fctkd.com.br/

