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ATOS DA PRESIDENCIA

ATA DE CONTINUAÇÃO DA AGE DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

Aos 30 de janeiro de 2019, às 14:30 em primeira convocação e às 15:00 em segunda e última convocação, ,
no Auditório da Vila Olímpica da Mangueira, reuniram-se os Senhores Representantes dos filiados: ABIG,
ASP. Club Municipal, Botafogo F.R., Clube Central, Clube Comary, Clube dos Funcionários da CSN, C.R.
Flamengo, C.R. Vasco da Gama, Jacarepaguá T.C. e Tijuca T.C. para prosseguimento da AGE aberta em 31 de
outubro de 2018. Inicialmente, o Sr. Presidente da FBERJ agradeceu a presença de todos e nomeou o Sr.
Álvaro Lionides Fortes de Almeida para presidir a AGE e para secretariar a Sra. Aline Miranda Vianna.
Os filiados receberam as Estatísticas da Temporada 2018 e foi realizada a entrega do troféu da Taça Eficiência
Material e Desportiva ao C.R. Flamengo.
A sessão foi aberta com a colocação das mudanças em relação as Taxas Administrativas, sendo aprovada
pelos presentes, e em decorrência da alteração nos valores o prazo para inscrição no Campeonato Estadual
Masculino de Base foi estendido para o dia 15 de fevereiro de 2019. O segundo item da pauta foi o
calendário 2019 que, após aprovado por unanimidade, terá sua cópia como parte integrante desta Ata.
Em continuação, o Sr. Presidente da FBERJ propôs que o Campeonato das categorias de base tivesse início
em 23 de março de 2019 e também que o mesmo fosse disputado em: fase de classificação (turno e returno),
semifinal e final (melhor de 3 jogos), disputando do 1º ao 4º colocados na fase de classificação a Série Ouro
do Campeonato Estadual e do 5º ao 8º colocados a Série Prata da Taça Rio de Janeiro, e ainda que na Série
Ouro haveria disputa de 3º lugar. Depois de algumas discussões sobre a forma de disputa, ficou aprovado
por unanimidade que o Campeonato fosse disputado em: fase de classificação (turno e returno), 4ª de final,
onde do 1º ao 4º colocados disputam a Série Ouro do Campeonato Estadual e do 5º ao 8º colocados a Série
Prata da Taça Rio de Janeiro, semifinal e final, sendo as 3 (três) últimas fases em melhor de 3 (três) jogos,
ficando decidido ainda, que em caso do número ímpar de equipes na categoria, o primeiro colocado na fase
de classificação ficaria de bye. Sobre a disputa de 3º lugar na Série Ouro do Campeonato Estadual, ficou
aprovada inclusive a realização da disputa em jogo único na casa do melhor colocado.
Ficou decidido ainda que: a categoria SUB 12 deixa de fazer parte do Torneio Aberto Masculino de Base para
fazer parte do Campeonato Estadual Masculino de Base, com rodada fechada aos domingos, no ginásio de
uma das equipes participantes; os jogos das categorias SUB 14 e SUB 17 continuarão sendo realizados em
rodada dupla durante a semana e os das categorias SUB 13, SUB 15 e SUB 19 em rodada tripla nos finais de
semana; na fase de playoffs as decisões continuarão sendo na casa do melhor colocado, pior colocado e se
necessário o 3º jogo na casa do melhor colocado; que a taxa de arbitragem será dividida igualmente pelas

equipes, que os pedidos de comum acordo só poderão ser solicitados para antecipar jogos, que apesar de
terem datas preestabelecidas, a marcação dos jogos das fases: 4ª de final, semifinais e finais não poderá
exceder o período de 15 (quinze) dias e que a bola oficial a ser utilizada será a da marca Spalding.
Sobre as regras de transferência, continurá em vigor a Resolução de 1º de janeiro de 2004.
Logo após o Sr. Presidente da AGE agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos,
solicitando que fosse lavrada esta Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019.

Álvaro Lionides Fortes de Almeida
Presidente AGE

Aline Miranda Vianna
Secretária
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