
 

                                          

ATA DO CONSELHO TÉCNICO DO CEARENSE CHEVROLET 2014 
 
O CONSELHO TÉCNICO COM OS CLUBES QUE VÃO DISPUTAR O CEARENSE 
CHEVROLET 2014 COMEÇOU POR VOLTA DAS 15H, NA SEDE DA FCF.  
 
ESTIVERAM PRESENTES AS SEGUINTES EQUIPES: A.D.R.C. ICASA, A. E. 
TIRADENTES, CEARÁ S.C., CRATO E.C., FERROVIÁRIO A.C., FORTALEZA 
E.C., GUARANY S.C., HORIZONTE F.C., ITAPIPOCA E.C. E QUIXADÁ E.C.  
 
A LISTA COM OS NOMES DOS REPRESENTANTES DE CADA EQUIPE ESTÁ 
ANEXADA A ESTA AT 
 

 O presidente da FCF, Mauro Carmélio, repassou ao Secretário Geral da 
FCF, Marcos Augusto, procurações que autorizam os nomes descritos nos 
documentos a representarem os presidentes de: 

 
- Crato Esporte Clube (representado por Jader Augusto de Morais) 
- Itapipoca Esporte Clube (representado por Jader Augusto de Morais) 
- Guarany Sporting Club (representado por Francisco Clécio da Silva) 
 

 O Secretário Geral da FCF, Marcos Augusto abriu a reunião apresentando a 
quantidade de votos que cada equipe presente na reunião possui. 

 As três fórmulas propostas pela FCF foram apresentadas aos presentes à 
reunião. 
PROPOSTA 1: 1ª Fase, Hexagonal, Semifinal e Final (todos ida e volta – 32 
datas) 
PROPOSTA 2: 1ª Fase, Octogonal, Semifinal e Final (somente 1ª Fase ida; 
demais ida e volta – 27 datas) 
PROPOSTA 3: 1ª Fase, 2ª Fase (Hexagonal e Pentagonal), Semifinal e Final 
(somente primeira fase ida; demais ida e volta) 

  O representante do Ferroviário sugeriu que fosse eleita uma das propostas 
antes que se iniciasse o debate entre os representantes de cada clube. 

 O representante do Ceará criticou as bonificações apresentadas na proposta 
número 3, apresentada pela FCF.  

 O Secretário Geral da FCF, Marcos Augusto, sugeriu escolher uma das 
propostas e só depois discutir os detalhes dela.  



 

 O Gerente Operacional da FCF, Luizinho Torquato, questionou se algum 
clube tinha uma proposta diferente das propostas apresentadas pela FCF 
pra apresentar aos presentes.  

 O representante do Ferroviário sugeriu a seguinte proposta: 1ª Fase seria 
disputada por nove equipes (Ceará e Guarany só entram na 2ª Fase) em 
jogos apenas de ida. Os quatro melhores se classificariam para a 2ª Fase. O 
quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados disputariam um quadrangular, de 
onde dois seriam rebaixados. O último colocado da 1ª Fase já estaria 
automaticamente rebaixado. 

 A votação de propostas foi feita da equipe com maior número de votos para 
a equipe com menor número de votos. 
CEARÁ – 11 votos 
GUARANY – 10 votos 
ICASA – 9 votos 
FORTALEZA – 8 votos 
TIRADENTES – 7 votos 
HORIZONTE – 6 votos 
GUARANI – 5 votos (não compareceu) 
FERROVIÁRIO – 4 votos 
CRATO – 3 votos 
ITAPIPOCA – 2 votos 
QUIXADÁ – 1 voto  

 Ceará votou na fórmula 1 

 Guarany votou na fórmula 3 

 Icasa votou na fórmula 3   

 Fortaleza votou na fórmula 3 

 Tiradentes votou na fórmula 1 

 Horizonte votou na fórmula 1 

 Ferroviário votou na fórmula 1 

 O Crato votou na fórmula 1 

 O Itapipoca votou na fórmula 3 

 O Quixadá votou na fórmula 1 

 Com 32 votos, venceu a fórmula número 1 
PROPOSTA 1: 1ª Fase, Hexagonal, Semifinal e Final (todos ida e volta – 32 
datas) 

 O Secretário Geral da FCF, Marcos Augusto, abriu o debate sobre 
bonificações.  



 

 O representante do Fortaleza sugeriu que o primeiro lugar da 1ª Fase leve 
três pontos de bonificação, o segundo lugar da 1ª Fase leve dois pontos de 
bonificação e o terceiro lugar da 1ª Fase leve um ponto de bonificação 
(sugestão A). 

 O representante do Ceará sugeriu que apenas o primeiro colocado da 1ª 
Fase leve um ponto de bonificação (sugestão B).  

 O representante do Quixadá sugeriu que o primeiro lugar da 1ª Fase leve 
dois pontos de bonificação e que o segundo lugar da 1ª Fase leve um ponto 
de bonificação (sugestão C). 

 Ceará votou na sugestão B 

 Guarany votou na sugestão B 

 Icasa votou na sugestão C 

 Fortaleza votou na sugestão C 

 Tiradentes votou na sugestão C 

 Horizonte votou na sugestão C 

 Ferroviário votou na sugestão C  

 Crato votou na sugestão C 

 Itapipoca votou na sugestão C  

 Quixadá votou na sugestão C 

 Com 40 votos, a sugestão C (o primeiro lugar da 1ª Fase leve dois pontos de 
bonificação e que o segundo lugar da 1ª Fase leve um ponto de bonificação) 
foi a escolhida 

 A reunião foi encerrada. 

 

 


