ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TAEKWONDO
Ata da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da Confederação Brasileira de
Taekwondo realizada no dia 29 de Dezembro de 2008, na sub-sede da entidade, na Rua
Buenos Aires 93 sala 1201 centro– Rio de Janeiro – RJ, segundo edital de convocação
publicado no Site da entidade, em seção própria. A convocação da AGE atendeu as
modalidades previstas no inciso I e II do art. 13 do Estatuto. Compareceram e responderam
em segunda chamada, as 17:30h os seguintes filiados e membros natos permanentes : 1)
Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas, representada por procurador legalmente
constituído : Eduardo Valério de Oliveira 2) Federação Alagoana de Taekwondo ,
representada por procurador legalmente constituído Valdemir Jose de Medeiros 3)
Federação de Taekwondo do Estado do Ceara, representada por procurador legalmente
constituído : Eduardo Nunes Guerra 4) Federação de Taekwondo do Estado de Minas
Gerais, representada por procurador legalmente constituído, Sr. Marcelino Soares de Barros
5) Federação Maranhense de Taekwondo, representado por procurador legalmente
constituído : Iachiley Cesar Manhaes Silva. 6) Federação Espírito-Santense de Taekwondo,
representado por procurador legalmente constituído : Almir Cesar campos 7)Federação de
Taekwondo do Estado do Rio Grande do Norte, representado por procurador legalmente
constituído : Nilber Jose de Souza 8)Federação de Taekwondo do Estado do Sergipe,
representado por procurador legalmente constituído : Josinaldo Avelino da Silva
9)Federação Gaucha de Taekwondo, representada por procurador legalmente constituído :
Jose Davi de Oliveira 10) Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo, representado
pelo seu Presidente : Sr.Yeo Jun Kim 11) Federação de Taekwondo do Estado do Rio de
Janeiro, representada pelo seu Presidente, Sr. Carlos Luis Pinto Fernandes
12) Federação Paranaense de Taekwondo, representada pelo seu Presidente, Sr. Fernando
Madureira da Silva 13) Federação de Taekwondo do Estado da Paraíba, representada pelo
seu Presidente, Sr. João Carlos do Nascimento 14) Membro Nato Permanente – Sr. Jung
Roul Kim 15) Nato Membro Permanente – Sr. Yong Min Kim. 16)Federação de
Taekwondo Olímpico do Distrito Federal, representado pelo seu presidente Wilson Batista
de Carvalho. Antes de iniciar os trabalhos, esclareceu que devido a falha no ar
condicionado do prédio da sede da entidade, havia reservado Salão de Convenção no Hotel
Center – situado na Av. Rio Branco, 33 para que assembléia pudesse ser realizada com
conforto de todos. Colocada em votação, por unanimidade, foi aprovada a mudança de local
da AGE para o Salão de Convenção do Hotel Center, com endereço na Av. Rio Branco, 33
Centro – Rio de Janeiro – RJ. Iniciados os trabalhos, o presidente convidou o representante
da Federação Alagoana de Taekwondo, Sr. Valdemir Jose de Medeiros, para secretariar os
trabalhos. Com a concordância de todos e do próprio representado, foi aceito o encargo. Em
seguida, determinou a conferencia das procurações apresentadas, e após conferidas e tudo
de acordo, mandou arquiva-las e que passam fazer parte integrante da presente Ata. Em
seguida, colocou-se em discussão o Item (1) da ordem do dia: Apreciar e aprovar o
orçamento anual de 2009. Quanto ao orçamento de Receita e Despesas (próprias da
CBTKD), o representante de São Paulo sugeriu que o Open Cidade Maravilhosa fosse
retirado do orçamento da CBTKD e passado para a Federação do Rio de Janeiro, desde que
seja mantido o atual formato do evento. A arrecadação do OCM será repassada para a
Federação do RJ quem arcara com todas as despesas do evento, exceto as despesas de

arbitragem e hospedagem de árbitros para a seletiva fechada que será por conta da CBTKD.
Proposta aceita e aprovada por unanimidade. O representante de Minas Gerais requereu a
relação de quem seria remunerado com recursos da Lei Agnelo Piva. Após os devidos
esclarecimentos prestados pelo Sr. Roberto Manarelli, o Sr. Representante de Minas Gerais
fez uma ressalva de que o técnico Fernando Madureira, por ser técnico olímpico com
conquista de medalha, não deveria receber menos do que o Coordenador da EOP. Após
amplo debate sobre a ajuda de custo a atleta medalhista Natalia Falavigna da Silva, foi
aprovado o valor mensal de R$8.085,00. O Sr. Valdemir Jose de Medeiros esclareceu que
todo o planejamento de 2009 (técnico e financeiro) foi feito em reunião conjunta com a
Diretoria e toda a comissão técnica, no dia 24/11/2008), com a participação da atleta
Natalia Falavigna da Silva e a preparadora física Lilian Keila Barazetti Os demais itens do
orçamento (receitas e despesas) foram aprovados por unanimidade, inclusive o orçamento
da Lei Agnelo Piva. O representante de Minas Gerais solicitou a relação de pessoal que
serão contratadas em 2009 e que serão mantidas com recursos próprios. (2) Assuntos Gerais
– Apresentada proposta pelo Presidente para que as anuidades fossem pagas por todos os
praticantes (coloridas e pretas) com divisão de percentual para CBTKD, Federações,
Academias e professores. Após amplo debate ficou decidido para implantar de imediato o
programa inicialmente para faixa-preta e gradualmente apresentar estudo para implantação
para coloridas. Minas Gerais pediu para retomar o programa de R$1,00. A Assembléia
Geral determina que os registros de faixas-pretas na Confederação deverão passar primeiro
pelas Federações e de que os atletas integrantes da EOP estejam em dia e autorizadas pelas
respectivas Federações. A AGE autoriza um estudo para aumento das anuidades com as
seguintes bases : R$35,00 ate Marco de 2009 e R$50,00 a partir de Primeiro de Abril. Foi
proposta pela Assembléia a extinção dos passaportes tendo em vista que o mesmo não
atende o histórico dos atletas pela inviabilidade de atualizações. A assembléia Geral pede o
cumprimento do estatuto sobre a proibição de acumulo de cargo na entidade, sendo que
quem estiver em tal situação devera optar por um deles. O representante do Paraná, Sr.
Fernando Madureira, apresentou um oficio, que ora fica fazendo parte da presente ata,
solicitando posição da CBTKD com relação ao reconhecimento do Brazil Open como único
evento e reconhecer o site brasiltkd. Incluir o Brazil Open Taekwondo Championships
(Fernando Madureira) como evento oficial do Calendário da CBTKD. Será solicitando um
parecer jurídico no prazo de 30 dias para decisão a cerca do uso da marca Brazil Open.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembléia as 20:00h . Eu, Valdemir Jose de
Medeiros, secretario de mesa, assino a presente ata juntamente com o presidente, a qual,
por determinação da Assembléia Geral, deverá ser publicada no site oficial da CBTKD.
Presidente :
Jung Roul Kim
Secretario :
Valdemir Jose de Medeiros

