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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 
2016 

 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, nas dependências do Landmark 
Hotel, sito à Alameda Jaú, 1607 – Jardim Paulista, São Paulo –SP, às 20h:30m, em segunda 
convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, as Federações Filiadas, 
por intermédio de seus representantes legalmente constituídos, a seguir indicados, que 
subscrevem a presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Confederação Brasileira de 
Boliche, CBBOL: 1. Federação Paulista de Boliche – Presidente, Sra. Roseli Santos; 2. 
Federação de Boliche do Distrito Federal – Diretor Técnico - Procurador, Sr. Jamil Sales; 3. 
Federação Baiana de Boliche – Presidente, Sr. Rolland Vetter; 4. Federação Catarinense de 
Boliche – Presidente, Sr. Pedro M. de Lima; 5. Federação Mineira de Boliche – Procurador, 
Sr. Reinaldo Tanaka; 6. Federação de Boliche do Rio de Janeiro – Procurador, Sr. Danilo 
Rocha 7. Federação Pernambucana de Boliche, Presidente, Sr. Ivan Braga 8. Federação de 
Boliche do Mato Grosso do Sul, Presidente, Sr. Francisco Bonacina 9. Federação de Boliche 
de Mato Grosso, Presidente, Sra. Tereza Belmonte.  Abertos os trabalhos, o Presidente da 
CBBOL Sr. Guy Igliori Machado, em condições regulares de presidir a presente AGE, nomeou 
o Sr. Fábio Grossi de Andrade para secretariar os trabalhos. Na sequência, o Presidente da AGE, 
Senhor Guy Igliori Machado, iniciou a leitura da ordem do dia, 1) Verificação da situação 
documental e financeira de todas as Filiadas, para efeito de concessão de direito a voz e voto 
nesta AGO, respeitando-se o definido no artigo 22 do estatuto; 2) Tabela de valores vigentes a 
partir de janeiro 2017; 3) Proposta de Alteração do Estatuto da CBBOL. 4) Apresentação do 
Calendário Internacional de 2017; 5) Apresentação do Calendário Nacional de 2017; 6) 
Previsão orçamentária para 2017, bem como apresentação do balancete de 2016 (até nov 
2016); 7) Apresentação do novo site da Confederação e os novos conceitos. 8) Assuntos 
Gerais. Após a leitura da ordem do dia o Presidente passou à discussão dos itens da ordem do 
dia, Item 1) Após a análise documental e análise da condição de adimplência com relação às 
obrigações financeiras junto à CBBOL, verificou-se que as seguintes Federações NÃO 
ESTAVAM APTAS a Participar com direito a voto e voz na assembleia: 1. Federação de 
Catarinense de Boliche; 2) Federação de Boliche do Mato Grosso do Sul; e que apesar destas 
2 federações não terem direito a voto, havia quórum necessário com 7 (sete) Federações Aptas a 
prosseguir à votação prevista no item 2 da Ordem do Dia.. Item 2)  A Tabela de valores foi 
discutida e todos os presentes entenderam que alguns valores deveriam ser alterados para o ano 
de 2017 e incluídos novos itens na tabela de valores, foi também decidido que a data limite para 
pagamento das anuidades das federações será até 30 de abril de cada ano e em caso de não 
pagamento até esta data a federação fica impedida de enviar atletas aos campeonatos nacionais e 
nem terão os torneios locais homologados pela Confederação, igualmente aprovou-se que após a 
data de 30 de abril o valor da anuidade não mais sofreria o desconto de 50% permanecendo o 
valor integral, o mesmo vale para o pagamento das anuidades dos atletas, uma vez que o atleta 
já participou no ano de um torneio local ou nacional, fica devida por parte da federação a 
anuidade do atleta e esta terá 30 dias da realização do evento para regularização do atleta junto à 
CBBOL, quando ao item Homologação de Taças foi aprovada por unanimidade a proposta feita 
pela Federação Paulista de que o valor de homologação seja fixo por atleta, e a assembleia fixou 
o valor em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por atleta sem valor mínimo para a homologação da 
taça, portanto o valor total a ser pago pela federação será sempre o número de atletas 
participantes multiplicado por R$ 25,00, a nova tabela de valores vigente para o ano de 2017 
encontra-se no ANEXO I desta ata. Item 3) Foi informado a todos os presentes que a 
Confederação através de seu Presidente, participou recentemente de duas audiências públicas, 
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uma a convite do Senado Federal para sugestões à projeto de alteração da Lei do Esporte (Lei 
Pelé) e outra na Câmara dos Deputados – Comissão de Esportes, em ambas as oportunidades 
participou o Dr. Heraldo Panhoca, Advogado de Direito Esportivo que se propôs a fazer as 
alterações necessárias no estatuto da CBBOL com a finalidade de deixa-lo adequado às ultimas 
alterações legislativas, e consequentemente permitindo acesso a recursos públicos por parte da 
Confederação, o Estatuto foi anexado a esta ata tendo sido aprovado na íntegra por unanimidade 
dos presentes O novo estatuto consta na íntegra do Anexo II desta ATA. Item 4) quanto ao item 
calendário Internacional foi apresentado uma tabela impressa com as datas e respectivos 
torneios que farão parte do calendário internacional. Item 5) quanto ao item relativo ao 
calendário nacional o presidente da assembleia abriu as discussões informando que a partir de 
2017 as federações não mais encaminhariam propostas para sediar os Campeonatos Brasileiros, 
bem como não seriam mais responsáveis pela organização dos mesmos em virtude de algumas 
federações descumprirem o definido na AGE passada imputando à CBBOL falhas na 
organização, porém sabendo que as federações sedes eram as reais responsáveis pela 
organização, sendo assim a Confederação assume totalmente os eventos Brasileiros cabendo a 
ela definir as sedes até 31 de dezembro de 2016, os estados entraram em entendimento quanto 
as datas de realização de suas próprias Taças e o calendário encontra-se no anexo III a esta ata. 
Item 6), Quanto ao item 6 presidente apresentou a previsão orçamentária de 2017 informando 
todas as previsões de arrecadação seja de atletas realização de Campeonatos, anuidades de 
federações e homologação de taças bem como a busca de patrocínio para o novo site da CBBOL 
e para os campeonatos, igualmente foi apresentada a previsão de contratação de uma pessoa 
(secretária) para atuar no dia a dia da Confederação quando as receitas e despesas do ano de 
2016 ainda em curso, foi apresentado um balancete provisório onde a confederação apresenta 
um saldo positivo até o mês de novembro com previsão de fechamento também positivo para o 
ano de 2017, após o encerramento do exercício os recibos e demais documentos serão enviados 
ao Conselho Fiscal para análise , Item 8) Assuntos Gerais: neste item o presidente aproveitou 
para informar a todos que o Brasil ganhou o direito de sediar o Campeonato Sul-americano 
CONSUBOWL de 2017 que será na cidade do Rio de Janeiro em Novembro de 2017; o 
presidente também apresentou uma planilha de gastos pessoas ao longo dos três últimos anos e 
meio de sua gestão, informando a todos ele arca com todas as despesas de viagens nacionais e 
internacionais bem como inúmeras despesas administrativas da CBBOL, totalizando mais de 
cento e quarenta mil reais, pelo simples fato de que a Confederação não possui receitas 
suficientes para arcas com estas despesas, O presidente também reiterou que todos os 
Brasileiros serão a cargo da CBBOL a partir de 2017 citando pontualmente todos os fatores 
responsáveis por esta decisão, o presidente igualmente informou que a inadimplência por parte 
de várias federações acarreta quebra do fluxo de caixa da CBBOL e compromissos assumidos 
por ela acabam sendo quitados com recursos próprios do presidente para posterior ressarcimento 
devido ao fato de que anuidades de atletas, anuidades de federações e até taxas de homologação 
de taças estão sendo pagas com muito atraso, em alguns casos 10 meses, e que a CBBOL não 
tem suporte financeiro para arcar com esta inadimplência e por último a Presidente da 
Federação Paulista entregou um atestado médico datado de 09/08/2016 para justificar sua 
ausência na participação das Eliminatórios, porém todos os presentes afirmaram que aquele 
tema não era assunto a ser discutido em uma AGE. 
 
 
 
 
 
Nada mais havendo a tratar eu, Fábio Grossi de Andrade, lavrei a presente ata que após a 
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aprovação será assinada pelos presentes. 
 
Brasília, 12 de novembro de 2016. 

 
 

Federação Mineira de Boliche – FMB – Reginaldo Tanaka 
 

 

Federação de Boliche do Distrito Federal - FBDF – Jamil Sales  
 

 
Federação Paulista de Boliche - FPBOL – Roseli Santos 

 
 

Federação de Boliche do Rio de Janeiro – Danilo Rocha 
 

 
Federação Catarinense de Boliche – FCBOL – Pedro Lima 

 
 

Federação Baiana de Boliche – FBBOL – Roland Vetter 
 

 

Federação Pernambucana de boliche – FPEBOL – Ivan Braga 
 

 
CBBOL – Guy Igliori Machado – Presidente 

 
 

CBBOL – Heloísa Queiroz – Diretora Administrativa 
 

 
CBBOL – Fabio Grossi de Andrade 
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Integram a Presente ata: 

 
1) Regulamento de Contribuições para 2016 – ANEXO I 
2) INTEGRA DO ESTATUTO APROVADO – ANEXO II 
3) Datas Previstas para o Calendário de atividades de 2016 – ANEXO III 
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ANEXO I 
1) Regulamento de Contribuições para 2016 – ANEXO I 

 

a) Anuidade de atleta: R$ 50,00 (Cinquenta Reais), incidente sobre todos os atletas 
federados nos estados; 

b) Anuidade de atleta avulso de outro país ou de estado onde não haja Federação/Liga: R$ 
400,00 (Quatrocentos reais); 

c) Anuidade de atleta avulso de estado onde haja Federação/Liga, mas que nunca tenha 
sido filiado à mesma: R$ 400,00 (Quatrocentos reais); 

d) Anuidade de atleta avulso de estado onde haja Federação/Liga, desde que ele já tenha 
sido filiado a alguma federação/liga: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

e) Anuidade de Clube avulso: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 
f) Anuidade de Federação/Liga: R$ 500,00 (quinhentos reais); 
g) Filiação de nova Federação/Liga: R$ 1.000,00 (hum mil reais); 
h) Valor para homologação de eventos estaduais: calculada ao valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) por atleta participantes do evento, sem atribuição de valor mínimo. 
i) Valor de homologação de eventos regionais: calculada ao valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) por atleta participantes do evento, sem atribuição de valor mínimo. 
j) Valor de homologação de eventos locais: isento. 
k) Transferência interestadual de atleta masculino: R$ 1.000,00 (hum mil reais) para a 

primeira transferência no ano, duplicando o valor a cada nova transferência no período 
desde que o atleta não esteja se transferindo para seu domicilio (devidamente 
comprovado); 

l) Transferência interestadual de atleta Feminino: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
para a primeira transferência no ano, duplicando o valor a cada nova transferência no 
período desde que o atleta não esteja se transferindo para seu domicilio (devidamente 
comprovado); 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 

Mês Data Torneio Nacional/Internacional Local	da	Sede Obs:
Janeiro 21	a	23 Taça	São	Paulo Nacional	
Março 17	a	19 Taça	Brasília Nacional	
Abril 13	a	16 Brasileiro	de	Clubes Nacional	 a	definir
Abril a	Definir Sulamericano	Sênior	-	Aruba Internacional Aruba

Abril/Maio 29	a	01 Taça	Rio	de	Janeiro Nacional	
Maio 14	a	20 Iberoamericano	-	Madrid Internacional Madrid
Maio 26	a	28 Taça	Pernambuco
Junho 15	a	17 Brasileiro	de	Tercetos Nacional	 a	definir
Julho 28	a	30 Taça	Santa	Catarina Nacional	
Julho 20	a	30 Jogos	Mundiais	-	Polonia Internacional Polônia Brasil	não	está	Classificado
Agosto 11	a	13 Taça	Minas	Gerais Nacional	
Agosto 13	a	20 Mundial	Sênior	-	Munich Internacional Munich
Setembro 2	a	10 PABCON	Juvenil	-	México Internacional México
Setembro 7	a	10 Brasileiro	Individual Nacional	 a	definir
Outubro 13	a	15 Taça	Bahia Nacional	
Novembro 2	a	5 Brasileiro	de	Seleções Nacional	 a	definir
Novembro 12	a	18 Campeonato	Sul-Americano	ConsuBowl	-	BRASIL Internacional Brasil
Dezembro 4	a	18 World	Championships	-	Kuwait Internacional Kuwait Brasil	não	está	Classificado

Confederação	Brasileira	de	Boliche	-	Calendário	de	2017	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


