ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 03 DE
NOVEMBRO DE 2017
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, nas dependências do Boliche
Social Club, localizado Av. Dom Hélder Câmara, 5080 - Cachambi, Rio de Janeiro
- RJ, 20771-004, 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, Boliche
Brasil: 1. Federação Paulista de Boliche – Presidente, Sra. Roseli Santos; 2. Federação
de Boliche do Distrito Federal Procurador, Sr. Luiz Afonso Braga; 3. Federação
Baiana de Boliche – Presidente, Sr. Flávio Alvarez; 4. Federação Catarinense de
Boliche – Procurador, Sr. Rodrigo Rodrigues; 5. Federação Mineira de Boliche –
Procurador, Sr. Bruno Costa; 6. Federação de Boliche do Rio de Janeiro – Presidente,
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 BOLICHE BRASIL Sr. Guy Igliori Machado, em condições
regulares de presidir a presente AGE, nomeou o Sr Luiz Afonso Braga 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 AGE, respeitando-se
o definido no artigo 22 do estatuto; 2) Tabela de valores vigentes a partir de janeiro
2018; 3) Apresentação do Calendário Internacional de 2018; 4) Apresentação
do
Calendário Nacional de 2018; 5) Previsão orçamentária para 2018, bem como
apresentação do balancete de 2017 (até out 2017); 6) 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 BOLICHE BRASIL, 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; 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 com a apresentação de várias propostas de alteração onde
foram colocadas as necessidades de aumento de alguns valores constantes da tabela a
fim de viabilizar as despesas da Confederação e todos os presentes entenderam que
alguns valores deveriam ser alterados para o ano de 2017 e foi aprovada por unanimidade
a proposta onde: a) A Anuidade do atleta deveria passar a ser semestralidade e o valor
desta semestralidade ficaria em R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que caso algum
jogador somente jogasse em um dos semestres só caberia o pagamento de uma
semestralidade correspondente ao evento no semestre jogado; b) A Anuidade da
Federação passaria a ser de R$ 1.000,00 (hum mil reais) sendo o pagamento dividido em
duas parcelas semestrais de R$ 500,00, haveria um desconto de pontualidade, este
desconto funcionaria da seguinte forma - caso o pagamento da 1ª. parcela fosse efetuado
até o dia 30 de abril o valor a ser pago seria de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e caso o
pagamento da 2ª. parcela fosse efetuado até o dia 30 de outubro o valor a ser pago seria
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de R$ 400,00 (quatrocentos reais); c) Aumento do valor de homologação de taças
nacionais, passaria a ser de R$ 30,00 reais por jogador. e incluídos novos itens na tabela
de valores, a nova tabela de valores vigente para o ano de 2017 encontra-se no ANEXO
I desta ata; Item 3) quanto ao item calendário Internacional foi apresentado uma tabela
impressa com as datas e respectivos torneios que farão parte do calendário internacional.
Item 4) quanto ao item relativo ao calendário nacional o presidente da assembleia abriu
as discussões informando que ano de 2018 há a Copa do Mundo de Futebol e eleições
gerais nacionais, os estados entraram em entendimento quanto as datas de realização de
suas próprias Taças, a Confederação informou que por entendimento da PABCON
haveria anualmente um torneio internacional no Brasil e por consequência a
Confederação sugeria a extinção do Campeonato Brasileiro de Tercetos e a adoção deste
torneio internacional em seu lugar, igualmente válido para o ranking brasileiro com peso
de um Brasileiro, portanto após a aprovação o calendário encontra-se no anexo II a esta
ata, e ficou definida a data de até 08 de Dezembro para definição dos locais sedes dos
Campeonatos Brasileiros Item 5), Quanto ao item 6 presidente apresentou a previsão
orçamentária de 2018 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 BOLICHE BRASIL quando as receitas e
despesas do ano de 2017 ainda em curso, foi informado que o balanço final das despesas
de 2017 será apresentado ao Conselho Diretor e ao Conselho Fiscal para análise , Item
6) Assuntos Gerais: Foi sugerido que se pensasse em uma alteração na pontuação dos
eventos do ranking brasileiros principalmente no tocante às Taças tentando diminuir a
diferença entre torneios 1000, 500, 250..., A Confederação ficou de analisar o tema e
receber sugestões bem como apresentar estudos sobre o assunto.
Nada mais havendo a tratar eu, Luiz Afonso Braga, lavrei a presente ata que após a
aprovação será assinada pelos presentes.
Brasília, 3 de novembro de 2017.

_________________________________________
Federação Mineira de Boliche – FMB – Bruno Costa

_________________________________________
Federação de Boliche do Distrito Federal - FBDF – Luiz Afonso Braga

_________________________________________
Federação Paulista de Boliche - FPBOL – Roseli Santos
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_________________________________________
Federação de Boliche do Rio de Janeiro – Danilo Rocha

_________________________________________
Federação Catarinense de Boliche – FCBOL – Rodrigo Rodrigues

_________________________________________
Federação Baiana de Boliche – FBBOL – Flávio Alvarez

_________________________________________
Federação Pernambucana de Boliche – FPEBOL – Ivan Braga

_________________________________________
Federação de Boliche do Mato Grosso do Sul – Francisco Bonacina

________________________________________
Federação de Boliche do Mato Grosso – Tereza Belmonte

_________________________________________
BOLICHE BRASIL – Guy Igliori Machado – Presidente
Integram a Presente ata de AGE:
1) Regulamento de Contribuições para 2017 – ANEXO I
2) Datas Previstas para o Calendário de atividades de 2017 – ANEXO II
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ANEXO I
1) Regulamento de Contribuições para 2017 – ANEXO I

a) Anuidade de atleta: R$ 100,00 (cem Reais), incidente sobre todos os atletas
federados nos estados, sendo dividida em duas parcelas semestrais de R$ 50,00
(cinquenta Reais).
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$ 1.000,00 (hum mil reais) sendo pagamentos
de R$ 500,00 (quinhentos reais por semestre) com desconto R$ 100,00 (cem
Reais) de pontualidade nas semestralidades se pagos até as datas de 30 de abril
e 30 outubro;
g) Filiação de nova Federação/Liga/Clube: R$ 1.000,00 (hum mil reais);
h) Valor para homologação de eventos estaduais: calculada ao valor de R$ 30,00
(vinte e cinco reais) por atleta participante do evento, sem atribuição de valor
mínimo.
i) Valor de homologação de eventos regionais: calculada ao valor de R$ 30,00
(vinte e cinco reais) por atleta participante 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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