
 
 

 
 
 

 

 

Normas de reforma do Regulamento Técnico para 2020. 

 

O Regulamento Técnico – RT que rege a organização de nossos Campeonatos Nacionais masculinos e 

femininos será reformulado na AGO de do corrente ano. 

Este ano estaremos estabelecendo uma nova estratégia visando a ampla participação de todos.  

Para tanto a CBBC abre espaço para todos elaborarem propostas de reforma do RT e encaminharem via 

Clubes, Federações, Conselhos, Diretoria, instancias oficiais da CBBC até dia 06 de março de 2020 as 

17horas;  

 

NOVA DATA: até dia 31 de julho de 2020 as 17horas. 

As propostas deverão ser debatidas e aprovadas nas instancias acima; 

Só as propostas aprovadas poderão ser encaminhadas, e deverão estar no formulário abaixo; 

Todas as propostas devem vir acompanhadas de uma justificativa. 

Proposta que tenham impacto financeiro para serem levadas a plenária deverão vir acompanhados com a 

forma de financiamento, para que a mesma seja colocada em prática; 

É de responsabilidade do proponente verificar todos os artigos impactados com sua proposta, citando-os; 

As propostas deverão ser encaminhadas em Word para o e-mail cbbc.dtecnico@gmail.com ; 

Após as explicações necessárias deverá o proponente escrever como ficará o texto final do artigo. 

As propostas poderão ser de: 

1 Correção ortográfica ou pontuação; 

2 Supressão total do artigo ou parte; 

3 Alteração da redação do texto do artigo ou parte; 

4 Inclusão de artigo (novo); 

As propostas encaminhadas serão reunidas por blocos de assuntos e ou artigos para organizar e facilitar o 

entendimento; e em seguida publicadas no site para conhecimento de todos. 



 
 

 
 
 

 

 

Não caberá em hipótese alguma apresentação de propostas durante a AGO.  

 

Em plenária será feita a leitura somente das propostas apresentadas pelas Instancias,  

Ao final da leitura de cada proposta será perguntado: Se há destaque? 

Em havendo o mesmo será anotado. 

Ao final da leitura as propostas não destacadas estarão todas aprovadas; 

As propostas destacadas serão então submetidas a plenária da seguinte forma: 

1. Perguntado: Se estão esclarecidos para votar? 

2. Se houver solicitação de esclarecimento, o Coordenador Técnico fará o esclarecimento ou designará 

alguém para fazê-lo em 1 (um) minuto. Logo em seguida será perguntado novamente: Se estão 

esclarecidos para votar? Não havendo nenhuma contestação será a mesma colocada em votação de 

imediato; 

3. Havendo contestação ou necessidade será aberto uma defesa contraria e uma a favor da mesma, e 

em seguida colocada em votação; 

4. A defesa ou bloco de defesa terão no máximo 3 minutos; 

Apresente sua proposta no formulário abaixo, sendo um formulário para cada proposta. 

  



 
 

 
 
 

 

Formulário para apresentação de Proposta 

 

Artigo:  

Tipo de Proposta:  

Justificativa:  

 

Texto final:  

 

Financiamento:  

 

Proponente  

(nome e instituição): 

  

Instancia de aprovação  

 

Votos para aprovação: 

Presentes A favor Contra Abstenções 

 

 

 


