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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21 DE
NOVEMBRO DE 2014
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, nas dependência do
boliche Casual Bowling, localizado no BarraShopping, avenida das Américas, Rio de
Janeiro, RJ, às 19h:00m, 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. Sandra Suzane Donário de Azevedo; 2.
Federação de Boliche do Distrito Federal – Diretor, Sr. Dannyel Coelho; 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 – Vice-Presidente,
Sr. Marco Túlio F. De Miranda; 6. Federação de Boliche de Mato Grosso do Sul – Sr.
Francisco Bonacina 7. Federação de Boliche do Rio de Janeiro – Presidente, Sr. José
Antônio Fernandes 8. Federação de Boliche do Mato Grosso, Presidente, Sra. Tereza
Nobuko Belmonte. Abertos os trabalhos, o Presidente da CBBOL Sr. Guy Igliori
Machado, em condições regulares de presidir a presente AGE, nomeou a Sra. Sandra
Suzane Donário de Azevedo para secretariar os trabalhos. Após verificação da
regularidade da documentação apresentada e situação financeira de todas as filiadas,
para direito de concessão de direito à voz e voto na presente AGE, a seguir indicados,
conforme lista de presença anexa, que assinam ao final a presente Ata de Assembleia
Geral Ordinária, passou-se a leitura da ordem do dia. Na sequência, o Presidente da
AGE, Senhor Guy Igliori Machado, iniciou a leitura da ordem do dia, 1) Discussão e
aprovação da tabela de valores vigentes a partir de janeiro 2015. 2) Apresentação do
Calendário Internacional de 2015. 3) Apresentação do Calendário Nacional de 2015;
(Neste caso as Federações deverão informar quais torneios pretendem sediar – Taças
e/ou Brasileiros, mantendo-se o entendimento que para sediar campeonatos Brasileiros
deverá haver vagas/turnos para todos os interessados, sem limite de inscrições.). 4)
Previsão orçamentária para 2015, bem como apresentação do balancete de 2014 (até
nov 2014) e 5) Assuntos Gerais. Após a leitura da ordem do dia o Presidente passou a
discussão dos itens da ordem do dia, Item 1) quanto ao item relativo a tabela de valores
cobrados pela CBBOL a sugestão foi a de se aumentar de R$ 40,00 (quarenta reais) para
R$ 50,00 (cinquenta reais) a anuidade dos atletas confederados e manter inalterados os
outros valores presentes na Tabela de Valores, após votação o item foi aprovado por
unanimidade. Item 2) quanto ao item calendário Internacional foi apresentado uma
tabela impressa com as datas e respectivos torneios que farão parte do calendário
internacional. Item 3) quanto ao item relativo ao calendário nacional o presidente da
assembleia abriu as discussões quanto ao pleito para sediar os campeonatos nacionais,
bem como a definição de datas. Iniciou-se pelos Jogos Eliminatórios de 2014 onde ficou
definido que a data seria a de 29 a 22 de Fevereiro de 2015, no Rio de Janeiro, com a
participação de 24 Homens e 12 Mulheres admitindo-se e limitando-se a até 6
substituições no caso Masculino e 3 no feminino, todos seguindo o ranking a ser
divulgado após a realização do Campeonato Brasileiro de Seleções, após a aprovação do
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formato, data e local, passou-se a discussão dos Campeonatos Brasileiros e
posteriormente a Taças Regionais. O resultado da votação e escolha de locais encontrase anexo com a definição de todas as datas, locais e torneios que farão parte do
calendário de 2015. Item 4) Quanto ao Item 4 relativo a previsão orçamentária de 2015
bem como apresentação dos Balancetes de 2014 o Diretor Financeiro Esclareceu que
está encaminhando regularmente as contas ao conselho fiscal com vistas ao não
acumulo de cálculos para a prestação de contas definitivas a ser feita no primeiro
trimestre de 2015, esclareceu que haverá em caixa uma quantia aproximada de R$
45.000,00, faltando ainda o recebimento de algumas anuidades de atletas e o pagamento
de algumas despesas relativas ao Campeonato Brasileiro de Seleções. Solicitou-se
também que todas as federações encaminhem o mais rápido possível a lista completa
dos campeonatos realizados ao longo de 2015, que serve de base para o calculo do
ranking e para o calculo das anuidades. Somente com a participação efetiva das
Federações será possível acompanhar o crescimento do numero de atletas e bem como a
participação dos mesmos nos campeonatos ao longo do ano. Item 5) Assuntos Gerais:
Neste ponto o Representante da Federação Mineira De boliche solicitou a análise da
possibilidade de redução dos valores cobrados para homologação de taças estaduais,
Sugerindo-se o Valor de no máximo R$ 1.000,00 podendo ser de R$ 500,00 para alguns
casos, A Diretoria ponderou que além de estar em vigor há bastante tempo, este
pagamento é diretamente relativo a quantidade de participantes e fora calculado à
proporção de uma média de 60 participantes ao custo de R$ 250,00 reais por
participante. Todas as outras federações posicionaram-se a favor de manter-se a tabela
vigente. Ainda no Item de Assuntos Gerais, o Presidente da Confederação ponderou que
havia recebido inúmeros pedidos de reconsideração da decisão de renuncia anunciada
pela Diretoria por parte de atletas e dirigentes, explanou sobre os motivos que levaram a
diretoria a tomar tal decisão à época e mais uma vez solicitou a manifestação dos
presentes, após todos se manifestarem a Diretoria decidiu permanecer até o fim do
Mandato, o Diretor Técnico Fábio Grossi manteve sua posição de sair informando a
todos os presentes seus motivos.
Nada mais havendo a tratar eu, Sandra Suzane Donário de Azevedo, lavrei a presente
ata que após a aprovação será assinada pelos presentes.
Brasília, 21 de Novembro de 2014.
Federação Mineira de Bolão e Boliche – FMBB – Marco Túlio
Federação de Boliche do Distrito Federal - FBDF – Dannyel Coelho
Federação Paulista de Boliche - FPBOL – Sandra Suzane Donário de Azevedo
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Federação de Boliche do Rio de Janeiro – José Antônio Fernandes
Federação Catarinense de Boliche – FCBOL – Pedro Lima
Federação Baiana de Boliche – FBBOL – Roland Vetter
Federação de Boliche do Mato Grosso do Sul – FBMS – Francisco Bonacina
Federação de Boliche do Mato Grosso – Tereza Nobuko Belmonte.
CBBOL – Guy Igliori Machado - Presidente
CBBOL – Karla Redig – Vice-Presidente
CBBOL – Fabio Grossi de Andrade – Dir. Técnico
CBBOL – Dannyel Coelho – Dir. Financeiro
CBBOL – Heloísa Queiroz – Dir. Administrativa
Integram a Presente ata:
1) Calendário de atividades de 2015.
2) Nova Tabela de Valores da CBBOL a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2015.
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ANEXO I – CALENDÁRIO DE 2015
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ANEXO II (A ser incluído Como Anexo I da nova NORMABOL)
REGULAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA 2015
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$ 80,00 (oitenta reais);
c) Anuidade de atleta avulso de estado onde haja Federação/Liga, mas que nunca
tenha sido filiado à mesma: R$ 80,00 (oitenta reais);
d) Anuidade de atleta avulso de estado onde haja Federação/Liga, desde que ele já
tenha sido filiado a alguma federação/liga: R$ 160,00 (cento e sessenta reais);
e) Anuidade de Clube avulso: R$ 250,00 (duzentos 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 à razão de 10 % (dez
por cento) sobre o valor da inscrição cobrada de cada participante, sendo no um
valor mínimo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
i) Valor de homologação de eventos regionais: calculada à razão de 5 % (cinco por
cento) sobre o valor da inscrição cobrada de cada participante, sendo no um
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais);
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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