ATA da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA
da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL - CBBS
CNPJ - 61.854.295/0001-58

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2016 às 15:00 horas em primeira sessão, realizou-se a AGO – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Confederação
Brasileira de Beisebol e Softbol – CBBS, nas dependências do Hotel Arai Residence sito
à Rua Martiniano de Carvalho, 1010, Paraíso, São Paulo, SP.
Na função de Secretário da CBBS, iniciei a Assembléia chamando para compor a
Mesa Diretora, Sr. Jorge Otsuka, Presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e
Softbol, Sr. Estevão Tenichiro Sato, Vice-Presidente da CBBS, Dr. Takayoshi Joaquim
Tuboni, Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e Dr. Agnelo José de Castro Moura, auditor do STJD.
Com a palavra o Presidente Sr. Jorge Otsuka agradeceu a presença do Sr. Olívio
Heiji Sawasato, Presidente da Federação Paulista de Beisebol e Softbol, Sr. Francisco
Takio Tan, Presidente da Federação Paranaense de Beisebol e Softbol, Sr. Massayuki
Ishikawa, Presidente da Federação de Beisebol e Softbol do Mato Grosso do Sul, Sr.
Sérgio Yuji Izawa, Presidente da Federação Matogrossense de Beisebol e Softbol, Sr.
Valter Kazuo Takahashi, Presidente da Federação Brasiliense de Beisebol e Softbol, Sr.
Erick Nakano, Presidente da Federação Carioca de Beisebol e Softbol, o Sr. Guilherme
Saito da Federação Paraense de Beisebol e Softbol que já se ausentou por dois anos seguidos, dos Diretores da Confederação Sr. Charles Trevisan e Sr. Ricardo Iguchi, dos
Diretores do Departamento Técnico da CBBS, Sr. Alberto Yamamoto, Sr. Aquira Azuma,
Sr. Kioshi Yano, Sr. Mitsuyoshi Sato, Sr. Paulo Suzuki, Sr. Shuhei Tsuji, Sr. Ramon Ito
que está auxiliando a secretariar a Assembléia, o Sr. Thiago Caldeira representante da
MLB, dos voluntários da JICA, do Sr. Nelson Hideo Yajima, do Sr. Estevão Tenichiro
Sato, Vice-Presidente da CBBS, Dr. Takayoshi Joaquim Tuboni, Presidente do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva, Dr. Agnelo José de Castro Moura, Dr. Thiago Castilho,
Dr. Vitor Luis Sbrana Merici e demais convidados.
O Sr. Jorge Otsuka passou a Presidência da Mesa para o Dr. Agnelo José de Castro Moura para conduzir a Assembléia eletiva.
O Dr. Agnelo José de Moura Castro, saudou a todos e solicitou para eu Ramon
Ito como Secretário, a ler o Edital de Convocação.
Após a leitura do Edital de Convocação, o Dr. Takayoshi Joaquim Tuboni solicitou uma proposta para alteração da ordem do dia, o item 5 - Eleição e Posse da Presidência,

Vice Presidência, Conselho Fiscal e Superior Tribunal de Justiça Desportiva para o quadriênio 2017 a 2020 para o item 3, e o item 3 - Calendário 2017 para
o item 5. A Presidência da mesa colocou em votação e aprovação da alteração da
ordem do dia e aprovado pelos presentes deu-se a continuidade da pauta, cujo
primeiro item foi o Relatório do Presidente e na sequência a Prestação de Contas
de 2015 e 2016 (até outubro de 2016).
O Sr. Jorge Otsuka disponibilizou uma cópia do Relatório da Presidência
para todos os presentes, solicitou a leitura e abordou alguns temas: Introdução,
onde discorreu sobre a realização do VI Elite Camp in Brazil realizado em 2016 e
o molde do novo sistema para 2017 onde contaremos com a presença do Barry
Larkin, Steve Finley e mais alguns executivos da MLB; discorreu os projetos que
a MLB tem realizado no Brasil; participação nos Campeonatos Sul Americanos,
Pan Americanos e WBC em 2016; discorreu sobre a CONSUBE, COPABE,
WBSC e COB. Comunicou e solicitou a mesa a pretensão de criar novos cargos
para dividir as tarefas que estão muito concentrados com o Presidente e o Diretor
Técnico. Seria a criação do 1º, 2º, 3º e 4º Vice Presidentes, cada um com uma
função e ainda a criação do cargo de 1º e 2º secretário. Discorreu sobre a indisciplina ocorrido no Campeonato Brasileiro de Beisebol Adulto onde houve uma
briga generalizada entre as equipes do São Paulo e o Gigante.
O Dr. Takayoshi Joaquim Tuboni discorreu sobre o andamento do processo 01/2016 e a partir do ano que vem a CBBS juntamente com STJD realizarão
algumas mudanças e não mais estarão nominando a Comissão Disciplinar para os
eventos e os eventuais julgamentos que ocorrerem serão todos em São Paulo.
Portanto serão criadas tantas Comissões Disciplinares quantas necessárias cujos
membros serão nomeados pelo presidente do STJD tal como definido pelo
CBJDD.
Dr. Agnelo José de Moura Castro, lamentou o ocorrido e pediu aos Presidentes das Federações para atuarem pesadamente junto aos atletas objetivando
coibir esse tipo de agressividade e que será dada a continuidade no andamento do
processo 01/2016.Será também introduzido o exame antidoping nos Campeonatos colhendo atletas de forma aleatória e pediu um posicionamento mais rígido
dos árbitros que são os senhores do campo e que lhes compete manter a ordem e
disciplina. A Comissão Disciplinar estará analisando condutas e comportamento
de atletas, árbitros e dirigentes que não se adequarem ao espirito desportivo .Doravante também estara terminantemente proibido que atletas,técnicos e outros que
estiverem dentro dos benchs fumarem durante partidas e treinos bem como nos
vestiários e banheiros sendo que os infratores terão a conduta apurada rigorosa-

mente.O que se pretende com isso e a preservação da reputação de Beisebol como
um todo ainda mais na colônia japonesa que sempre primou pela honradez e dignidade, do esporte desabafou.
O Sr. Jorge Otsuka retomou o Relatório. Em relação a Olimpíadas, com a
inclusão do Beisebol e Softbol nas próximas olimpíadas de Tóquio em 2020, espera se mais incentivo e no início de 2017 o Presidente estará indo para o Rio de
Janeiro para discutir a verba que cabe à CBBS junto ao COB; no tocante ao Bolsa
Atleta, para este ano de 2016 estão sendo beneficiados 400 atletas atingindo quase R$ 5.000.000,00, sendo essa a única verba direcionada para o Beisebol e Softbol e muitos atletas estão bancando as passagens das seleções com esse dinheiro.
Em relação ao estado dos campos, há dois anos foi criado uma Comissão que vistoriou os campos onde ocorrem os campeonatos oficiais e quase todas as cidades
atenderam às solicitações da Comissão, parabenizando Londrina, Presidente Prudente e Maringá que atenderam as solicitações da Comissão. Somente Marília
deixou a desejar e foi pedido para que atendam as solicitações. Continuando, o Sr.
Jorge Otsuka fez uma solicitação/desabafo a todos os presidentes das Federações
incentivar os projetos sociais, buscarem atletas nas comunidades carentes com
foco na formação de jogadores de base. Não incentivar a formação de equipes das
categorias adultos e veteranos que não ajudam a elevar o nível técnico e nem
acrescentam na formação de novos atletas. Para 2017, o presidente apresentou os
eventos internacionais confirmados até o momento e a confirmar e para o Softbol
divulgou que o Congresso Técnico está marcado para meados de Janeiro onde
será divulgado o calendário.
Passando para o item 2, colocou se em discussão e aprovação do Balanço
Anual de 2015 e um Balancete até outubro de 2016, distribuído aos Presidentes
das Federações. Foi concedido tempo para que pudessem examinar o balanço.
Não havendo dúvidas e questionamentos, foi colocado em votação sendo as contas e o balanço aprovado por unanimidade.
Item 3. Alterações estatutárias, criação de novos cargos objetivando as alterações das leis ordinárias . O Dr. Agnelo José de Castro Moura discorreu que a
CBBS sobre a consolidação do Estatuto da CBBS as novas leis em especial as de
nos., 12.868/2013 e 13.155/2015 que regem o desporto sendo estas alterações que
resultaram na consolidação do Estatuto da CBBS ,foi aprovada por unanimidade
e, consequentemente, após seu registro ,os Presidentes das Federações receberão
cópia do novo estatuto ja com a criação dos 4 novos cargos de Diretores VicePresidentes e de 2 Secretários.

Foi pedido a mim para nominar os nomes do Presidente Jorge Otsuka e
Vice-Presidente Estevão Tenichiro Sato e dos membros do Conselho Fiscal , Nelson Hideo Yajima, Charles Robert Trevisan, João Lucas de França Filho, e suplentes , Carlos Tetuo Sugimoto ,Francisco Kenji Kurimoto e Antonio Shozo Sasakura, cujas qualificações encontra-se em lista anexa para a eleição e posse.Quanto aos membros do STJD ser um colegiado autônomo e independente ,serão
apresentados aos participantes da Assembleia Geral , para conhecimento na mesma oportunidade em que estiverem empossando o Presidente ,Vice Presidente e o
Conselho Fiscal da CBBS.Colocado em votação e aprovado pelos Presidentes das
Federações estes serão empossados mediante assinatura dos termos de posse. O
Dr. Agnelo José de Moura Castro, parabenizou o Presidente e Vice-Presidente
bem como os membros do Conselho fiscal eleitos e aconselhou a preparar a sucessão.
Os demais cargos são de confiança da Presidência e, portanto a Assembleia
só votará para os Cargos indicados estatutariamente, que são Presidente Jorge Otsuka ,brasileiro ,casado, nascido em 12/02/1947, em Guararapes/SP, portador do
RG 3.540.790 SSP/SP e CPF 025.494.928-20 , residente á Rua Demóstenes,
1295,São Paulo/SP ; Vice Presidente : Estevao Tenichiro Sato, brasileiro, casado ,
nascido em 04/07/1976, em Mogi das Cruzes/SP, portador do RG 18.560.360-9
SSP/SP e CPF 258.664.998-27, residente a Rua Campinas ,101- Vila Rosalia Guarulhos/SP - Conselho Fiscal Titulares : Nelson Hideo Yajima,brasileiro,casado,nascido em 22/01/1947 , em São Paulo , portador do RG 3.540.410-3 CPF
276.001.498-34, residente a Rua Nova York ,609, apto L 182 São Paulo/SP: Charles Robert Trevisan , brasileiro, casado , nascido em 24/12/1965, portador do RG
3.510.103-9 SSP/PR CPF 537.784.649-49, residente a Rua Homero Camargo de
Oliveira 317,Bairro São Braz - Curitiba /PR e João Lucas de França Filho, brasileiro, casado, nascido em 26/08/1946, portador do RG 6.354.640-1 CPF
565.364.538-91 , residente no Condomínio Portal de Ibiuna-Quadra H - Estrada
do Lajeadinho -Ibiuna/SP : Conselho Fiscal Suplentes : Carlos Tetuo
Sugimoto ,brasileiro, casado, nascido em 22/10/1949, em Londrina/PR, portador
do RG 5.934.442-8 SSP/SP CPF 634.240.888-20, residente a Rua dos Paulistanos
,198 São Paulo/SP; Francisco Kenji Kurimoto , brasileiro, solteiro , nascido em
15/03/1075, em São Paulo/SP , portador do RG 20.413.154-6 SSP/SP CPF
247.501.998-00, residente a Rua Jovina , 66 apto 173 São Paulo/SP ; Antonio
Shozo Sasakura, brasileiro, casado, nascido em 20/03/1946 em Guararapes/SP,
portador RG 3.466.601 CPF 535.562.408-15, residente a Rua Ruben de Souza,88
São Paulo/SP . Feita a apresentação o Sr.Presidente colocou em votação os indi-

cados e os presentes ratificaram os nomes apresentados por unanimidade.Em seguida ,pela Presidência foi solicitada a leitura das indicações dos Membros do
Superior Tribunal de Justiça da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol
que assim foram indicados : pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São
Paulo, Dr. Odmir Fernandes ,OAB/SP 68.990 e Dr. Marcio Fernando Andraus
Nogueira OAB/SP 178.899, pelos árbitros da Associação o Dr. Ricardo Graiche
OAB/SP 214.062 ; pelos Atletas Federados os Drs. Dra.Luciana Maria Monteiro
de Lima OAB/SP 173.304 e Dr.Paulo Cesar Alves Vita OAB/SP 62.379 ; pelas
Entidades de Pratica Desportiva os Drs. Rafael Fioravante Alves Vanzin OAB/RJ
117.547 e Dr.Caio Pompeu Medauar de Souza OAB/SP 162.565 ; pela Presidência da Entidade de Administração Nacional os Drs. Agnelo Jose de Castro Moura
OAB/SP 54.338 e Dr.Takayoshi Joaquim Tuboni OAB/SP 78.121.Em seguida foram apresentados o Diretor Medico Dr.Milton Massayuki Osaki , brasileiro, casado, nascido em 01/05/1953, em Lucelia/SP, portador do RG 4.649.617 CPF
011.206.958-48, residente a Rua Artur de Azevedo ,166 apto 81 São Paulo/SP e o
Diretor Odontológico Dr.Adriano Kazuyoshi Tanii Tuboni, brasileiro, casado,
nascido em 13/09/1982 , em Presidente Prudente/

