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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

ORDEM DOS TRABALHOS 

• abertura da sessão, pelo presidente da Diretoria do CBC;
• escolha, pelo plenário, do presidente da Assembleia que por sua vez indicará seu Secretário;
• leitura do Edital de Convocação;
• leitura. discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
• discussão e votação com a seguinte:

ORDEM DO DIA 

a) Apresentação do Relatório Anual da Diretoria e julgamento das contas do exercício de
01/01/2020 à 31/12/2020. acompanhadas do Balanço Financeiro e Patrimonial,
devidamente auditados por auditoria independente e acompanhados de Parecer do
Conselho Fiscal. 

No local, data e horário acima mencionado e com início às 18h foi realizada a Assembleia
Geral Ordinária do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC. Constatada a presença do número
legal de filiados e vinculados, conforme assinaturas apostas em lista própria, o presidente
do CBC, Paulo Germano Maciel, deu por aberto os trabalhos, saudando e agradecendo a
presença dos representantes das entidades. destacando a sua satisfação e honra em poder
abrir a Assembleia. Na sequência passou a palavra ao presidente do Conselho Consultivo do
CBC. Sr. Jair Alfredo Pereira, que saudou a todos. ressaltando sua satisfação em estar
presente na Assembleia, apreciando a prestação de contas exercida durante sua gestão.
Fazendo um breve relato o Sr. Jair expôs aos presentes que em 2014 o CBC passou a
desenvolver o Programa de Formação de Atletas, motivado pela mudança da legislação
federal ocorrida em 20'11, quando foi inserido no Sistema Nacional do Desporto - SND como
representante do subsistema clubístico e passou a receber recursos dos concursos de
prognósticos federais para a formação de atletas. Epoca em que lançou os primeiros Editais
de 01 a 04. Em 2015 foi lançado o Edital n2 OS e realizado o I Seminário Nacional de
Formação Esportiva. Para que o CBC pudesse ter ainda mais sucesso na defesa dos
interesses dos clubes, e continuar atuando de forma democrática e transparente, nesse
mesmo ano foi inaugurada a subsede em Brasília. Em 2016 foi realizado o li Seminário
Nacional de Formação Esportiva, lançado o Edital na 06 e o Plano Estratégico 2016/2020.
Em 2017. com a minha reeleição passamos a investir em inúmeros desafios lançando a nova
marca do CBC, a página do CBC no Facebook, o projeto Embaixadores CBC e o Edital de nQ
07 que também foi inovador, criando o Campeo Brasileiros lnterclubese - CBI. Na
mesma época. foi realizado o Ili Seminário N e Formação Esportiva. e apresentado
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Local:  Escritório do CBC em Curitiba
            Av. Marechal Deodoro, 51, 17 andar, conjunto 1703, Centro, Curitiba/PR 
Data: 25 de fevereiro de 2021
Horário: 17h30 em primeira convocação

                                18h00 em segunda convocação






