
FEDERAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PESO DO CEARÁ - FELP-CE

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

Ata da assembleia geral de alteração das diretrizes de filiação e refiliação da
FEDERAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PESO DO CEARÁ realizada no dia 02 do
mês de março do ano de 2023.

Ao 2º dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 18 horas, através
de videoconferência em sala virtual no aplicativo GoogleMeet, com envio de
documentos datados e assinados pelos presentes, reuniram-se em assembleia
geral de alteração das diretrizes de filiação e refiliação, da FEDERAÇÃO DE
LEVANTAMENTO DE PESO DO CEARÁ, com sede na Vunk Fitness endereço Av. Cel.
José Philomeno Gomes, 1255 - Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE. Assumiu a
presidência da assembléia, por aclamação unânime, a senhora Andrea Sabino
Ribeiro brasileira, casada, profissional de educação física, inscrita sob o CPF
019.082.543-00, portadora do documento de identidade 2001002163275, SSP-CE,
residente e domiciliada à Rua Ministro Eduardo Ellery Barreira, n° 60, apartamento
401, Guararapes, Fortaleza/CE CEP 60810-010, convidando a mim,Kaelle de Castro
Freitas, brasileira, divorciada, consultora de marketing, inscrita no CPF sob o nº
038.873.693-35, portadora do documento de identidade 2002018004137 SSP-CE,
residente e domiciliado à Rua Coronel Jaime Rollemberg ap 203 - Jardim Cearense
- Fortaleza CEP 60715-172, para secretariar a assembleia, o que aceitei.

- A pedido da Presidente, após o envio de documento em meio digital em papel
timbrado desta federação contendo as seguintes informações:

Alteração dos valores dos planos de filiação

a) PLANO OURO

● Valor: 280,00 R$ (duzentos e oitenta reais) podendo haver
parcelamento em até 4 (quatro) parcelas

● 50% (cinquenta por cento de desconto em eventos competitivos
promovidos pela Federação

● 50% ( cinquenta por cento) de desconto nas sessões de liberação
na Move Sport

● 25% (vinte por cento) de desconto em produtos na Brell Óculos
● Camisa atleta free

PLANO PRATA

● Valor: 220,00 R$ (duzentos e vinte reais) podendo haver
parcelamento em até 4 (quatro) parcelas

● 25% (vinte e cinco por cento) de desconto em eventos competitivos
promovidos pela Federação

● 20% (vinte por cento) de desconto nas sessões de liberação na
Move Sport

● 20% (vinte por cento) de desconto em produtos na Brell Óculos
● Camisa atleta com 50% (cinquenta por cento) de desconto
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PLANO BRONZE

● Valor: 180,00 R$ (cento e oitenta reais) podendo haver
parcelamento em até 2 (duas) parcelas

● 5% (cinco por cento) de desconto em eventos competitivos
promovidos pela Federação

● 10% ( dez por cento) de desconto nas sessões de liberação na Move
Sport

● 10% (dez por cento) de desconto em produtos na Brell Óculos
● Camisa atleta por 60,00 R$ (sessenta reais)

d) FILIAÇÃO TREINADOR: atleta + treinador

● Valor: 320,00 R$ (trezentos e vinte reais) podendo haver
parcelamento em até 4 (quatro) parcelas

● Camisa treinador free
● a obrigatoriedade de filiação da sala de treino, mediante as

diretrizes já apresentadas para validação da mesma;
● 2 (dois) workshops ministrados pelos treinadores FELP-CE ao ano,

previamente agendados através de solicitação em página oficial e
com liberdade de acordo em relação às porcentagens de inscrição
para cada parte;

● inserção do selo FELP-CE atestando que a sala de treino e o
treinador estão aptos a receber eventos de modo geral e a
promover o esporte em sua melhor qualidade;

● 20% (vinte por cento de desconto em eventos competitivos
promovidos pela Federação, fora da sua sala de treino

● 50% ( cinquenta por cento) de desconto nas sessões de liberação
na Move Sport

● 25% (vinte por cento) de desconto em produtos na Brell Óculos

2. Filiação de novos atletas

Documentos necessários

● Formulário de filiação preenchido corretamente com as seguintes
informações

● (Nome completo, cpf, data de nascimento, e-mail, sala de treino,
plano aderido, treinador, tamanho camisa)

● Anexação em formulário já citado o print da tela de parcelamento
ou do comprovante pix

Anexação de foto para confecção de carteirinha

3. Filiação de novos treinadores

FEDERAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PESO DO CEARÁ – FELP-CE
CNPJ: 43.495.515/0001-12

E-mail: felp.ceara@gmail.com
Endereço: Avenida Coronel José Philomeno Gomes, 1255 – Eng. Luciano Cavalcante – CEP 60813-820 - Fortaleza-Ce

2/4

mailto:felp.ceara@gmail.com


FEDERAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PESO DO CEARÁ - FELP-CE

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

● Documentos necessários
● Formulário de filiação preenchido corretamente com as seguintes

informações
● (Nome completo, cpf, data de nascimento, e-mail, sala de treino,

declaração de concordância,  tamanho camisa)
● Anexação em formulário já citado o print da tela de parcelamento

ou do comprovante pix
● Anexação em formulário já citado a declaração de concordância

assinado
● Anexação de foto para confecção de carteirinha

4 - Refiliação de atletas

● Documentos necessários
● Formulário de filiação preenchido corretamente com as seguintes

informações
● (Nome completo, cpf, data de nascimento, e-mail, sala de treino,

plano aderido, treinador, tamanho camisa)
● Anexação em formulário já citado o print da tela de parcelamento

ou do comprovante pix

5 - Refiliação de treinadores

● Documentos necessários
● Formulário de filiação preenchido corretamente com as seguintes

informações
● (Nome completo, cpf, data de nascimento, e-mail, sala de treino,

declaração de concordância,  tamanho camisa)
● Anexação em formulário já citado o print da tela de parcelamento

ou do comprovante pix
● Anexação em formulário já citado a declaração de concordância

assinado

Ao recebimento de todos os documentos assinados e anexados a esta ata em
seguida, à votação através do grupo de WhatsApp, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade e sem emendas ou modificações.

A seguir, a Presidente declarou definitivamente alteradas as diretrizes de filiação e
refiliação, da FEDERAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PESO DO CEARÁ, para as
filiações e refiliações feitas após esta data.

A seguir, a Presidente declarou definitivamente que os filiados com data anterior a
esta e quiserem fazer uso dos benefícios apresentados, pagaram uma taxa
adicional referente a completude dos novos valores.

Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, a Presidente suspendeu
a sessão.
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Fortaleza, 02 de março de 2023.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
Andrea Sabino Ribeiro

Presidente

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO DAS DIRETRIZES
DE FILIAÇÃO E REFILIAÇÃO A FEDERAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PESO DO

CEARÁ DATADA DE 02/03/2023

1) Andrea Sabino Ribeiro –
CPF: 019.082.543-00______________________________

2) Vitor Almeida Pereira –
CPF: 026.802.013-29______________________________

3) Janaina Mara Coelho Medeiros –
CPF: 007.239.733-00_____________________

4) Roberta Claudio de Oliveira -
CPF: 666.861.303-97_________________________

5) Frederico Nogueira Felizardo -
CPF: 620.607.333-04________________________

6) Kaelle de Castro Freitas
CPF: 038.873.693 -35 - ______________________

LINK DE DOCUMENTOS ASSINADOS REFERENTE A  ASSEMBLEIA GERAL DE
ALTERAÇÃO DAS DIRETRIZES DE FILIAÇÃO E REFILIAÇÃO A FEDERAÇÃO DE

LEVANTAMENTO DE PESO DO CEARÁ DATADA DE 02/03/2023

Documentação
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