
 

 

 

 

Regras de Conduta FISM Latin America - Período: 2013-2015 

Artigo 1: Nome e duração da divisão do FISM. 

 

1.1 - Em primeiro de agosto de 2009 foi instituído de acordo com o artigo 
4º. dos Estatutos do FISM, a estrutura continental latino-americana como 
parte integrante, e participativa, da organização total do FISM. O nome 
oficial desta divisão continental do FISM é FISM LATIN AMERICA (FISM LA). 
 
1.2 - A duração da FISM LATIN AMERICA é ilimitada. 

 

Artigo 2: Qualidade dos membros. 

2.1 A FISM AMÉRICA LATINA e a FEDERAÇÃO LATINO-AMERICANA de 

SOCIEDADES MÁGICAS (FLASOMA) estão compartilhando as duas 

organizações. Todos os membros - Sociedades da FLASOMA, com a exceção 

dos membros - Sociedades de PORTUGAL e de ESPANHA, tornam-se 

Sociedades FISM LATIN AMERICA. 

2.2 Que a sociedade membro, que era membro da Sociedade Individual 

FISM a partir de 1º de janeiro de 2009 manterá seu representante ou 

delegado perante a ASSEMBLÉIA GERAL do FISM, se desejar continuar a 

pertencer da maneira que costumava fazer. A representação de todas as 

Sociedades Federadas da FLASOMA será representada na ASSEMBLÉIA 

GERAL do FISM pelo Secretário-Geral ou, na sua falta, pela pessoa designada 

pelo Comitê Latino-Americano (ver artigo 6) .A qualidade da Sociedade 

FISM-AMÉRICA LATINA é endossada, e apoiada pela FEDERAÇÃO LATINO-

AMERICANA de SOCIEDADES MÁGICAS. 

Artigo 3: Estatutos e regras de conduta. 

As entidades integrantes da FISM LATIN AMERICA serão regidas pelos 

estatutos do FISM, pelos estatutos da FLASOMA, e por estas regras de 

conduta. Em caso de conflito entre estes documentos, o Conselho 

Administrativo do FISM, juntamente com o Secretário Geral da FLASOMA, 

terá autoridade para tomar uma decisão que será final, final e inapelável. 

Artigo 4: Os objetivos e metas do FISM AMÉRICA LATINA compartilham os mesmos 

objetivos e metas de acordo com o artigo 3.1 do Estatuto do FISM e o artigo 3 dos 

Estatutos do FLASOMA. 

 

 



 

 

 

 

Artigo 5: As atividades do FISM AMÉRICA LATINA 

5.1 A principal atividade do FISM AMÉRICA LATINA é a organização do 

Campeonato de Magia da América Latina (FISM Latin American 

Championships of Magic ou FISM Magic Championship para América Latina 

(FISM LACM). O FISM LACM será organizado preferencialmente um ano 

antes do Campeonato FISM. Magia do Mundo, de acordo com o Protocolo 

FLASOMA para a realização futura dos Congressos da FLASOMA O propósito 

de um LACM FISM é selecionar o Campeão Latino-Americano e futuros 

participantes do Campeonato Mundial de Magia FISM. 

5.2 Nenhum membro-sociedade pode usar o termo campeão latino-

americano em conjunto com o seu nome para qualquer convenção ou 

competição sem o consentimento explícito do Corpo Administrativo da 

FISM. 

Artigo 6: Estrutura da organização - Autoridades - Idiomas. 

6.1 A autoridade diretiva para avaliar a condução dos assuntos do FISM 

LATINAMERICA é conferida ao COMITÊ LATINO-AMERICANO, ou C0NSELHO 

DE DIREÇÃO do FISM LATINOAMERICANO. (LAEB). A LAEB é composta por 

pelo menos três pessoas eleitas pela FLASOMA, e presididas pelo Secretário 

Geral da FLASOMA que se torna o Presidente da Diretoria da AMERICAN 

LATIN do FISM, e que é responsável perante o Órgão Administrativo da 

FISM. 

 

6.2 Estas regras de conduta e suas modificações devem ser endossadas pelo 

CA do FISM. 

 

6.3 Para os assuntos relacionados ao FISM e todas as decisões tomadas pela 

ASSEMBLÉIA GERAL do FISM, os votos das entidades membro do FISM da 

América Latina são atribuídos de acordo com o artigo 7 dos Estatutos do 

FISM. 

 

6.4 Todas as comunicações da LAEB ao Presidente do FISM ou à ASSEMBLÉIA 

GERAL do FISM serão feitas em espanhol ou inglês. 

 



 

 

 

 

 

Artigo 7: Organização do CAMPEONATO MÁGICO DO FISM AMÉRICA LATINA 

(Campeonato Latino Americano de Magia - FLASOMA) 

7.1 Os Campeonatos MAGIS FISM LATIN AMERICAN serão organizados de 

acordo com o artigo 12 do Estatuto do FISM e de acordo com as regras e 

procedimentos do concurso FISM, adaptado para a América Latina e de 

acordo com o PROTOCOLO FLASOMA de realização de Conferências. . O 

LAEB (Comitê Latino-Americano) verificará regularmente a qualidade e o 

progresso da organização. 

7.2 Os Campeonatos MAGIA FISM AMÉRICA LATINA serão realizados de 

acordo com a periodicidade do Campeonato Mundial de Magia (FISM WCM) 

e conforme estabelecido pelo PROTOCOLO DE FLASOMA, um ano antes do 

evento. 

7.3 A recepção e organização dos Campeonatos MAGIA FISM AMÉRICA 

LATINA serão ratificadas em um acordo legal por escrito entre o Presidente 

Internacional do FISM, por um lado, e o Presidente do Comitê Latino-

Americano e o Presidente do Comitê Organizador, por outro, definindo as 

condições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


