ASSEMBLÉIA	
  GERAL	
  EXTRAORDINÁRIA	
  (AGE)	
  DE	
  29/MAIO/2013	
  
SERRA	
  –	
  ESPÍRITO	
  SANTO	
  
	
  

ANEXO	
  2	
  
	
  

PROPOSTAS	
  EM	
  DEBATE	
  -‐	
  TEMA:	
  FILIAÇÃO	
  DA	
  FEDERAÇÃO	
  PARAIBANA	
  DE	
  SINUCA	
  E	
  BILHAR	
  
	
  
O Diretor Técnico da CBBS, ouvidos o Presidente, o Vice-Presidente Nacional, O Vice-Presidente da Região
Nordeste e alguns outros dirigentes da CBBS e com base em sugestões propostas da Representação dos Atletas,
submete ao debate e à aprovação da presente AGE as propostas relativas ao tema de FILIAÇÃO DA FEDERAÇÃO
PARAIBANA DE BILHAR E SINUCA constantes do presente documento.

	
  
•

Considerando as políticas propostas pela Direção da CBBS e já aprovadas na Assembleia Geral
Extraordinária da CBBS de 10/11/2012 de INCREMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO NOSSO
ESPORTE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

•

Considerando O ACOMPANHAMENTO E O APOIO DE REPRESENTANTES DESIGNADOS PELA DIREÇÃO
DA CBBS na realização no dia 04 de maio de 2013 de Assembleia Geral Extraordinária de FUNDAÇÃO
DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SINUCA E BILHAR (FPSB), a ELEIÇÃO DE SUA DIREÇÃO e a
APROVAÇÃO DO ESTATUTO DA ENTIDADE.

•

Considerando o disposto no Estatuto da FPSB aprovado naquela AGE que explicita em seu artigo 3º Deveres da Federação - item V – cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente, normas,
regulamentos e deliberações da CBBS.

•

Considerando também o disposto no Estatuto da FPSB aprovado naquela AGE que explicita em seu
artigo 2º - competências – item e – representar o Estado da Paraíba e as entidades filiadas em
competições e outros eventos promovidos pela CBBS.

•

Considerando o Estatuto da CBBS e as disposições relativas à filiação de novas entidades nos estados.

•

Considerando a previsão de realização do próximo Campeonato Brasileiro de Sinuca de 2013 – CBS2013 para o mês de novembro do corrente e o interesse na participação já manifestado por dirigentes
e atletas filiados à FPSB.

•

Considerando que os critérios de participação de atletas em competições oficiais da CBBS devem
observar o Regulamento Nacional de Rankings e Vagas, o qual inclui o Ranking Nacional Desportivo
(RND) baseando os quantitativos das VAGAS ADICIONAIS.

•

Considerando que tais instrumentos de Rankings apresentam inadequações que deverão ser objeto
de proposta de revisão (conforme decisão já aprovada em AGE da CBBS) a ser apresentada.


Submeto à presente Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a proposta de concessão de
AUTORIZAÇÃO ESPECIAL ao Presidente da CBBS para examinar e aprovar (observadas as
disposições dos artigos 17º e 18º do Estatuto da CBBS) o Requerimento de FILIAÇÃO DA
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SINUCA E BILHAR à CBBS.



Submeto à presente Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a proposta de AUTORIZAÇÃO
ESPECIAL ao Presidente da CBBS para atuar junto a promotores e patrocinadores e construir
condições visando assegurar, em caráter extraordinário, a participação dos atletas que vierem a
ser inscritos pela FPSB no próximo Campeonato Brasileiro de Sinuca de 2013 (CBS-2013). Em
cada Categoria da competição os inscritos pela FPSB terão os mesmos quantitativos de vagas
adicionais das demais Federações que obtiverem as cotas mínimas de inscritos baseadas nos
instrumentos de Rankings a serem revistos.

Todos os balizamentos que vierem ser aprovados pela presente AGE relativos ao presente tema passarão a
integrar os Regulamentos das competições oficiais a serem elaborados.

	
  

Serra (ES), 29 de maio de 2013.

	
  
	
  

JOSÉ EDUARDO LÍRIO
DIRETOR TÉCNICO DA CBBS

