A DA ASSEMBLÉIA
Deliberação

GERAL EXT RAORDINÁRIA

sobre a alteração do Estatuto d" Confederação,
do arL 24,

'r'

nos termos

4

do Estatuto viuente.

Aos vinte C cinco dias do mês de março ele dois mil e dezessete.

no

Hotel Ucl1ôa. situado na Rua Barão de Uruçui, n°. 340, bairro Noivos, na cidade

{

de Teresina, Estado do Piaui - CEP 64045-310. com a finalidade de deliberar
sobre a alteração do Estatuto da Confederação.
Estatuto

vigente.

Instaurada.

o

Sr.

nos termos do arL 24. 'f' do

Francisco

Ferraz

foi

eleito

pelos

representantes das Federações para Presidir a Assembleia. Este. por sua vez,
nomeou

como

Assembleia

Secretaria

Geral

a Sra. Ângela

Extraordinaria

foi

Scherer.

através

A convocação

ele Edital

de

devidamente publicado no site da CBBd. com a ;lntecedência
no Estatuto.

Em primeira

convocação

para a

Convocação

minima prevista

não IlOtlve quórum

suficiente.

Em

segunda convocação iniciamos os Irabalhos com il presença das federações
cujos representantes
Presidente,

assinam a lista de presença que integra esta ata. O

junti'lmente

Oliveira Moreiril.
Sinleticamente.

con1 o advogado

da Confederação,

tratou das questões que levilrilrn
após

análise

do Estatuto

vigente

Comitê Olimpico Brasileiro, através do Oficio

Sr. Matheus

a alteração do estatuto.
desta

Confederação,

i 7J6/2016/SLlGCM,

o

apontou a

necessidade de adequar 03 (três) dispositivos, pilra melhor atender a Lei nO
9.615/98 (Lei Pelé) São eles: art. 25. parágrafo ,'mico: art.
e artlDo 14. {\PÓS esclarecimentos

r e seus

paragrafos

sobre ilS altera'yões do estiltuto, decidiram,

por unanimidade, aprovar o estatuto proposto. i\ presente ata é assinada em
03 (três) vias pelo Presidente da Assembleia

e pela Secretaria,

além dos

representantes legais das entidades federadas e do representante da comissão
de atletas. que compareceram ao ato. cujos dados estão apontados na lista de
presença, doclHllento inlegri1l1te e inciissociavel dp.sta ilta. Nada mais a tratar,
encerra-se a Assembleia Geral Extraordinaria.
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Lista de Presença

da Assembleia

de 2.017, no Hotel Uchôa, situado

Geral Extraordinária

realizada

na Rua Barão de Uruçui,

em 25 de março

nO.340, bairro Noivos,

na cidade de Teresina, Estado do Piaui - CEP 64045-310.

[

{
ia Mastrascusa

Giselle de Oliveira Felipe

André Ricardo Fernandes de Matto

Federação de Badminton do Estado do

Federação de Badminlon do Mato Grosso

Ceará

Wendel de Oliveira Mata Ribeiro

André Teles Veras

drigo Chew
Federação de Badminton do Distrito Federal
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