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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA PRESIDENCIA E DIDRETORIA 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente relatório descreve em linhas gerais, as ações realizadas pela Federação 

Paraibana de Futebol de Mesa, através, respectivamente, dos Departamentos 

Administrativo, Financeiro, Técnico e Esportivo, dando o cumprimento aos Eventos 

realizados pelada FPFM, no corrente ano. 

  

 As dificuldades financeiras, logísticas e as barreiras, como sempre, fora alguns 

obstáculos, que de certo modo dificultaram, no avanço mais objetivo, pontuais, exemplo 

na logística das práticas das atividades para o futmesa e até mesmo alçar novos 

patamares.  Foi preciso muito esforço e dedicação da diretoria para superar as 

adversidades, diante de forças invisíveis ou visíveis, que propagaram na tentativa 

equivocada e inepta, na Federação e seus entes. Pelo trabalho e pela confiança, foi 

superada as mazelas que tentaram, em vão, tumultuar a excelente fase vivenciada pelos 

botonistas Paraibanos.  

   

 Superadas as adversidades, realizamos a contento, salvo melhor juízo, as metas 

estabelecidas pela Federação e pelo Conselho de representantes.  

 

DOS ATOS 

 

Em face das necessidades administrativas e técnicas, foi editado e publicados os 

seguintes Atos:  

 

1) Este ano de 2019, sucesso garantido nas realizações das etapas realizada na categoria 

especial e Master, gerando ao botonistas em conquistar todas as categorias: Principal, 

Máster e de Duplas, com a oportunidade da tríplice coroa; 

 

2) Conseguimos, enfim, abrir a nossa conta, na Caixa Econômica Federal, para facilitar 

o pagamento das inscrições, que poderão ser feitas em qualquer agência da caixa.  

 

3) Conseguimos, este ano, comprar gela água, e cronometro digital, e adquirir algumas 

mesas da regra Paraibana e regra Nacional; 

 

4) Mantivemos em pleno funcionamento o nosso site: http://fpfmpb.wixsite.com/fpfm, 

Ali, se encontra todas as informações, oficiais, a exemplo de prestação de contas, 

BID, onde estão o registro de todos os participantes dos eventos da federação. 

 

http://fpfmpb.wixsite.com/fpfm


  

 

DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS  

  

     O Campeonato Paraibano de Futebol de Mesa, “Regra Disco com Goleiro Móvel”, 

em duas categorias: Principal e Master, nos moldes Circuito Paraibano “denominadas 

etapas” a Master em 4 etapas, a primeira realizada no dia 10 do mês fevereiro, na CSU, 

a II Etapa no dia 7 de abril, no CSU a III no dia 4 de agosto e a IV no dia 6 de outubro, 

no CSU. A Principal, a primeira no dia 7 de março, no Centro Cultural de Mangabeira. a 

II no dia: 5 de maio no Centro Cultural de Mangabeira, a III etapa no dia 01 de 

setembro na Associação dos Moradores do Castelo Branco I e a IV etapa no dia 7 de 

novembro  no CSU, em João Pessoa.  O Campeonato Paraibano de Duplas, realizado no 

dia 11 de julho no CSU no Ipês. 

 

 Também foi realizado o Campeonato Paraibano da Regra “Um Toque – Liso” 

denominada Regra Brasileira em 3 etapas, a I no dia 24 de fevereiro, na cidade de 

Guarabira, a II no dia 2 de junho no CSU nos Ipês e a III realizada no dia 13 de outubro 

em Guarabira -Pb.  

  

                  ATIVIDADES FINANCEIRAS 

 

 Mantivemos nossa conta na CEF para facilitar o pagamento das taxas e emolumentos 

financeiros da mentora. Temos dois fatores, taxativos para o contexto financeiro, 

principalmente na receita, que são as anuidades por atleta e as taxas de inscrições.  Um 

fator importante foi a definição do campeonato Paraibano em 3 etapas na Regra 1. 

Toque – Liso. Isso nos remeteu a nível nacional a nossa federação, hoje já está 

acontecendo intercambio estaduais, com os Estados vizinhos, Pernambuco e Rio Grande 

do Norte.  Com a expansão da federação, também elevou várias obrigações pecuniárias: 

Contador, IRPF, despesas administrativas, insumos e outras situações pertinentes a 

entidade.  Todo esse seguimento, encontra-se no portal transparência, no site da 

Federação, aprovado pelo Conselho Fiscal e homologado pelo Conselho de 

Representantes “Entidades filiadas”, bem como as informações financeira, que se 

encontra detalhada no demonstrativo financeiro tanto dos eventos semanais, quanto 

anual. 

  

Fechamos o ano já com uma novo presidente Eleito, Fábio Maia Villar, que recebeu das 

mãos do seu antecessor Hélio Gomes da Silva a Federação com um saldo positivo no 

valor de R$ 399,93. Bem como com as obrigações sem nenhum debito com a receita 

federal, a relação dos bens, a exemplo de campo, cx de som, e outros bens já catalogado 

e repassado nos termos legais ao atual presidente com registro em cartório. 

 

Por fim, destacamos Relatório retratando uma síntese do conteúdo produzido dentro do 

trabalho da Presidência e sua diretoria nos doze meses do ano de 2019. 

  

João Pessoa, 31 de dezembro de 2019 

 

Hélio Gomes da Silva 

Presidente 


