
São Paulo, 22 de fevereiro de 2010. 
 
 

Nota Oficial - NO nº 005/10 
 

Ref.. Especificações quanto a Documentação para Assembléia Geral 
 
 

Pela presente nota oficial, tendo em vista algumas dúvidas das Federações, a 
Entidade vem especificar os itens III e IV na nota oficial nº 002/10 enviada no dia 
03 de janeiro do corrente ano. 
 
Com relação ao item III: “Proceder à entrega de cópia do cadastro geral dos 
clubes e dos jogadores de todas as categorias que lhe são filiados, com 
atualização anual (alínea “g” do art. 12) e do calendário de eventos do ano em 
exercício (alínea “d” do art. 12);” 
 
A CBT esclarece que: 
 
a) O cadastro geral dos clubes deverá ser enviado em arquivo eletrônico, 
constando nome do clube, endereço e se tiver, CNPJ; 
 
b) O cadastro geral dos jogadores também deverá se enviado em arquivo 
eletrônico, e deverá conter as seguintes informações: nome completo, filiação, RG 
e/ou CPF, endereço de e-mail e endereço físico completo.  
 
c) O Calendário de eventos deve ser o do ano de 2010, constando nome do 
evento, data prevista e local de sua realização, lembrando que eventos de cursos 
também deverão ser incluídos. 
 
Com relação ao item IV: “Proceder à entrega de relatório de suas atividades, 
contendo os resultados técnicos de todos os eventos que promoveu, relação dos 
filiados e de filiações concedidas no período em referência (alínea “l” do art. 82);” 
 
A CBT esclarece que: 
 



a) O relatório das atividades deverá ser de 2009, contendo um breve relato dos 
eventos realizados das federação, incluindo cursos realizados, e  a quantidade de 
inscritos; 
 
b) A relação de filiações concedidas deverá ser enviada em arquivo eletrônico, 
constando os dados completos de cada novo filiado; 
 
Cumpre lembrar que as filiadas que não estiverem em dia com as suas 
obrigações e/ou não apresentarem os documentos requisitados na nota oficial 
002/20010, serão consideradas em situação irregular perante a CBT, não 
podendo exercer o seu direito de voto. 
 
Por fim,  a Entidade estenderá o prazo de entrega da documentação para, 
impreterivelmente até o dia 08 de março de 2010., a fim de possibilitar que todas 
as federações consigam entregar a tempo TODA a documentação. 
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