ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Deliberação sobre a alteração do Estatuto da Confederação, nos termos do art.
24,

'r do

y

Estatuto vigente.

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, no Blue Tree Towers
Rio Poty, situado na Avenida Mal. Castelo Branco, nO. 555 - Ilhotas, na cidade de
Teresina, Estado do Piaui - CEP 64014-058, com a finalidade de deliberar sobre a
alteração do Estatuto da Confederação, nos termos do art. 24, 'f' do Estatuto vigente.
Instaurada, o Sr. Francisco Ferraz foi eleito pelos representantes das Federações para
Presidir a Assembleia. Este, por sua vez, nomeou como Secretário o Sr. Matheus
Oliveira Moreira. A convocação para a Assembleia Geral Extraordinária foi através de
Edital de Convocação devidamente publicado no site da CBBd, com a antecedência
minima prevista no Estatuto. Em primeira convocação não houve quórum suficiente.
Em segunda convocação iniciamos os trabalhos com a presença das federações cujos
representantes

..

juntamente

assinam a lista de presença que integra esta ata. O Presidente,

com o advogado da Confederação,

Sr. Bruno Gelmini, trataram das

questões que levaram a alteração do Estatuto. Explicaram os motivos que levaram a
propor a extinção dos cargos de Diretores e a criação do Comitê Executivo, as funções
do Secretário Executivo a tendência de aplicar na Confederação, os principios que
regem a governança corporativa. Explicaram também a necessidade de alterar o
Estatuto vigente para receber os bens oriundos dos Jogos Olímpicos, de acordo com
solicitação do Ministério do Esporte para atender a Portaria nO.224, de 18 de setembro
de 2.014 expedida pelo Ministério do Esporte. Também foi tratado dos requisitos dos
candidatos para candidatura a qualquer cargo eletivo junto a Confederação Brasileira
de Badminton; da alteração do sim bolo da Confederação e da representação dos
árbitros e auxiliares. Após esclarecimentos sobre as alterações do Estatuto, decidiram,
por unanimidade, aprovar o Estatuto proposto. A presente ata é assinada em 03 vias
pelo Presidente da Assembleia e pelo Secretário, além dos representantes legais das
entidades filiadas e do representante da Comissão de Atletas, cujos dados estão
apontados na lista de presença, documento integrante e indissociável desta ata. Nada
mais a tratar, encerra-se a Assembleia Geral Extraordinária.

Matheus Oliveira Moreira
- Secretário -

I
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Lista de Presença da Assembleia

Geral Extraordinária

de 2.016, no Blue Tree Tower Rio Poty, situado
na. 555 -Ilhotas,

na cidade de Teresina, Estado d

realizada em 07 de outubro

na Avenida Mal. Castelo Branco,
Piaui - CEP 64014-058.

~
brinho

\tera Mastrascusa
Federação Gaúcha de Badminton

Alexandre A. R. de ~ros
Federação de Badininto

Federação Norteriograndense de Badminton

Oberg
do Estado

Federação de Badminton do Estado de São Paulo

do Ceará

Jose Carlos Ribeiro

C

Federação de Badminton do Estado do Maranhão

•
Franklin Keill B. Martins
Federação de Badminton do Estado

Federação Catarinense de Badminton

da Paraíba

Crístiano Rodrigo Chew

Wendel de Oliveira Mota Ribeiro

Federação de Badminton de Brasília

Federação Sergipana de Badminton

Federação Matogrossense de Badmínton

•
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