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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

PROJETO DE LEI 

Declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 

BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica declarada de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE BASQUETE 
CENTRO OESTE PAULISTA, estabelecida nesta cidade de Bauru, 
Estado de São Paulo, fundada em 06 de novembro de 1999, 
associação de direito privado sem fins econômicos, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 03.662.652/0001-80. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 25 de novembro de 2019. 

• 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Fundada em 06 de novembro de 1999 e sediada em nossa cidade, a 
Associação é dedicada a estimular a cultura física, intelectual, moral e cívica dos 
participantes do basquete. Filiada à Federação Paulista de Basketball promove o 
fomento do basquete na região centro oeste paulista, desenvolvendo campeonatos 
de qualidade aos associados por meio da prática desportiva do basquete em toda 
sua região administrativa. Seu principal objetivo sempre foi o desenvolvimento das 
categorias de base feminino e masculino nos 20 anos de existência. 

A Associação torna nossa região uma das mais fortes do interior e vem 
em pleno desenvolvimento, em seus campeonatos, onde já surgiram grandes 
nomes e que hoje giram o mundo levando o nome da Associação e de nossa 
cidade, a exemplo destaca-se a principal árbitra internacional brasileira, primeira 
mulher FIBA BLACK, Andréia Regina da Silva, que se formou na LBC e iniciou sua 
carreira nos campeonatos da Associação, além dos grandes nomes de atletas que 
surgiram também por seus campeonatos como: Nenê Hilário, Raulzinho, Isaac 
Rafael, Pedro Teruel, Gui Deodato, Renato Carbonari, Gabriel Jaú, Gui Bento, 
Lucas Dias, Yago Mateus, Larissa Machado entre muitos outros. Visando o 
desenvolvimento de base do basquete afim de dar oportunidade à novos talentos, 
visando sempre a formação de cidadãos de bem e inclusão social, a LBC trabalha 
com equipes em desenvolvimento da modalidade em áreas de risco e baixa renda 
para a inclusão social através do esporte, dando uma consciência de igualdade, 
disciplina e cidadania em todo o centro oeste paulista e nas cidades onde atua com 
seus campeonatos. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta 
propositura. 

Bauru, 25 de novembro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

SERVIÇO DE PRGCEDii>Eí'JTiJ3 L::GISLAT:V05 
Encaminhar às comissce, de: _____ _ 

· 1i wh:s,s 



Bauru, 30 de outubro de 2019 

A 
Câmara Municipal de Bauru 
Exelentissimo Senhor Vereador 
Sandro Bussola 

Of. 052/2019- LBC 

• Assunto: Obtenção do Título de Utilidade Pública Municipal 

• 

A Liga Regional de Basquete Centro Oeste Paulista, fundada em 06 de novembro de 

1999, sediada em Bauru desde sua fundação vem, por meio deste, solicitar a-Vossa Excelência a 

concessão do Título de Utilidade Pública Municipal, instik1ído pela LEI Nº 5166, DE 08 DE JULHO 

DE 2004, por se tratar de Associação dedicada a estimular a cultura física, intelectual, moral e 

cívica dos particípanetes do basquete, fomentando a prática do desporto através do basquete em 

toda sua região administrativa, em especial as categorias da base, para o que apresenta 

documentação anexa . 

1Õ3.662.652/0001-8õ1 Priscila Dorigo 
Presidente LBC 

CPF 302.644.748-05 LIGA REGIONAL OE BASQUETE CENTRO 
OESTE PAULISTA 

Rua Madre Clélia. 2-63 
Jd. Cruzeiro do Sul - CEP 17.030-290 

L BAURU - SP -' 

Liga Regional de Basquete Centro Oeste Paulista -CNPJ 03.662.652/0001 -80 
Rua Madre Clélia, 2-63 - Jardim Cruzeiro do Sul - Bauru - SP - 17030-290 
Filiada à Federação Paulista de Basketball - FPB 
Acesse: www.lbc.org.br - Faceb.ook: www.facebook.com/lbc.org.br/ - lnstagram~@lbcbasquete 
Contato: (14)98124-9909 - 99129-5639 
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PROC. N2 9i~l1, 
FOLHAS ~ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

~ 

~ 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
03.662.652/0001-80 
MATRIZ· CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

LIGA REGIONAL DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
***"'** .. 

C DIGO E DESCRIÇ O DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

C DIGO E DESCRJÇ O DA NATUREZA JUR DICA 

399-9 - Associação Privada 

l LOGRADOURO 
R MADRE CLELIA 

1 

CEP 
17.030-290 

1 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

_ LBC@LBC.ORG.BR 

BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM CRUZEIRO DO SUL 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

***** 

NUMERO 
2-63 

1 MUNICÍPIO 
BAURU 

1 COMPLEMENTO 

1 TELEFONE 
(14) 3281-2668 

14/02/2000 

- -

PORTE 

DEMAIS 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/02/2000 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******•* 

of 1 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/08/2019 às 14:41:59 (data e hora de Brasllia) . Página: 1/1 

http://www.receita.fazenda.gov. br/PessoaJuridica/CNP J/cnpjreva/Cnpjreva _ Comprov .. . 26/08/2019 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 5.1.5 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF PROC.N2 2,b~/12 
Original 

,10,~N'fi?ig_f~Xo-g_<?.1:!TúbAR.,~~I~íT_Q'_~~~-C?~ •. 
CNPJ 

03.662.652/0001-80 

SCP 

. 
NOME EMPRESARIAL 

LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULISTA 

PERÍODO DA APURAÇÃO 

01/01/2018 a 31/12/2018 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

AC.CD.9C. 7D.9A.D3.98.68.E8.07.F7 .E5.63.C4.45.4E.19.94.42.14 

Contador/Contabilista 12013760841 

Procurador 51529196000147 

NÚMERO DO RECIBO: 

AC.CD.9C.7D.9A.D3.98.68.E8.07.F7.E5 
.63.C4.45.4E.19.94.42.14-2 

FOLHAS. 001 _,~-
w.....e; 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 23/07/2019 às 12:03:36 

64.43.AF.35.D8.02.9F.A1 
34.C9.7C.DD.88.C5.DB.19 

r~ -
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Relatório de Impressão de Pastas e Fichas 
.......... ~ ✓? .... -~ Nome Empresarial: LIGA F ~~AL BASQ.CENTRO OESTE PAULISTA t~ .,., 

011011: DHla 3 ·~12/2018 CNPJ: 03.662.652/0001-80 -· Período da Escrituração: SCP: ~-•. ... ·-~ ... 
! -7 _....,_ 

Reaistro 0000 - Abertura do Arauivo Oi ital ' ldentificacão da Entidade ~ .. ,,,. 
Identificador do arquivo Código da versão do leiaute 

~ LECF <. ,...... ,. 0005 
CNPJ 

1~ 
Nome empresarial • , ~ 

03662652000180 LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE.P..zm_m;:~• 
Indicador do inicio do período 

~ ~- Indicador de situação especial e outros el[ento~ '." J. 
O - Regular (Inicio no primeiro dia do ano) O - Normal (Sem ocorrência de situadi~speaa1 ou evento) 
Patrimônio remanescente em caso de cisão ('%) - Data da situação especial ou eveqto~ 

00 - -~ 
Data inicial u ~ Data finar ·•--"'J: 

~ " 01/01/2018 ,.., --' 31/1212018 -Escrituraçao retificadora? õ: i:i:: Número do recibo ari~~ 
N - ECF original 

' Tlpo da ECF Identificação da~se~ . .,, 
O - ECF de emoresa não participante de SCP como sócio ostensivo 

' 
Registro 0010 - Parâmetros de Tributa~ã()_ ~::;"' 
Hashcode da ECF do perlodo imediatamente anterior a ser recuperado a ~Qd~cf't:tf;de.optante pelo Refis 

~? . ~ 
Indicador de optante pelo Paes , : - 1"'.::., -!=wnía de tributação do lucro .... , ,..,.. 
N a.,,#. 

9- Isento do IRPJ ,, "' .. ~ ""•~ 
Período de apuração do IRPJ e CSLL -,,. .r Qualificação da Pessoa Jurídica 

F .. • ~ .. 3/ 

\.,._.,, 

... -~ "· 
,,-

Forma de tributação no período .. ; .. "{'._ Forma de Determinação das Estimativas Mensais 
.. 

1· ·-Tipo da escrituração d~ """ ~ ' :~--· L - Não obrigada a entregar a ECO/Livro Caixa (qpç . '&..o Presumido - parágrafo único 

Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ pará' a"lmum;:~.oú l&,enta 

D - Desobrigada 
f"~~ 

~.:"1,1, 
Critério de Reconhecimento de Recei@~~ ~ 

.:0:=:::::: 
;C:> 
~~-
~ 

Tipo de entidade da Imune ou Isenta 

04 - Associação Civil 

Apuração da CSLL 

D - Desobrigada 

,,-... . - - - -. 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Públlco de Escrituração Digital- Sped Vert1i!lo 5.1.5 do Vlsualb::ador Página 1 de 
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********************************************* 
*cóPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO/ 2018* 
* * ********************************************* 

Nome Empresarial: LIGA REGIONAL DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 

Município: Bauru 

Registro na Jucesp - NIRE: 

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 

CNPJ/CPF: 03.662.652/0001-80 

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018 

i< 

i< 

i< 

i< 

i< 

i< 

i< 
i< 

i< 

i< 
i< 
i< i< 

***************** ***************** 



DEMONSTRAÇÃO-DE SUPERÁYITS OU DÉFICITS D8Z81Jlbro/201 ey Folha: 0001. 

LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULI F.Social:LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULISTA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 03.662.652/0001-80 

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICIT$ 

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 

300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDASNENDAS E SERVIÇOS 
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 
311.006-0 MENSALIDADE E TAXAS .. . 141.165,18 

1.755,00 

PROC.N2...:U~,~!J.!J1::1..,_~i,.ikt+--
FOL.HAS ruwL 

311.012-5 PROMOÇOES DIVERSAS .. . 

soma do grupo.................................................................................................... 142.920, 18 
total dos grupos .............................................. ............................................................................................................................ . 

450.002-4 D E S PESAS 
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 
461 .004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 
461.006-7 SERVIÇOS PRESTADOS POR P. JURÍDICAS ... -796,60 
461.008-3 HONORÁRIOS CONTÁBEIS ... -5.890,00 

462.004-6 
462.008-9 
462.009-7 
462.010-0 
462.019-4 
462.024-0 
462.029-1 

•

. 030-5 

.063-1 
462.070-4 
462.078-0 
462.097-6 

465.004-2 
465.006-9 
465.007-7 
465.011-5 
465.018-2 

330.003-0 
331.004-3 
331.011-6 

soma do grupo ................................................................................................... . 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DNERSAS 

ASSOCIAÇÕES DE CLASSE ..................... . 
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VLI 
BRINDES/ TROFEUS .... 

DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS ............ . 
MATERIAIS DE CONSUMO ...................... . 
TELEFONE/INTERNET ... 
UNIFORMES ... 

DEPRECIAÇÕES ATIVO FIXO ... 
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS ... 
TAXA DE ARBITRAGEM ... 

ANUNCIOS E PROPAGANDAS ... 

-1.800,00 
-1.032,00 
-6.590,00 

-17.791,55 
-1.000,00 
-2.685,47 
-2.210,00 
-3.169,20 
-3.536,00 

-96.548,37 
-15,00 

soma do grupo ................................................................................................... . 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS 

TARIFAS BANCARIAS ... 

MULTNJUROS ... 
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA .. . 
IOF SI APLICAÇÃO FINANCEIRA .. . 

-806,85 
-0,57 

-101,24 
-0,33 

soma do grupo ..................................................... , ............................................ .. 

-6.686,60 

-136.377,59 

-908,99 

total dos grupos ........................................................................................................................................................................... . 

D É F I c I T ______ _ 

RECEITAS FINANCEIRAS 
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA. 

----·················-------

503,82 

soma do grupo.................................................................................................... 503,82 

total dos grupos ........................................................................................................................................................................... . 

DÉFICIT----····························-----------------------

• 

142.920, 18 100,00 % 

-143.973,18 -100,74 % 

-1.053,00 -0,74 % 

503,82 0,35% 

-549,18 -0,38% 

CUCA PLUS-SP 2018 1.8 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0071 

,7 
;/ r..?.,,,. 
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BALANÇO PATRIMONIAL Qezembro/2018 folha:Q002 

LIGA REGIONAL BASQ,CENTRO OESTE PAULI F.Socfal:LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULISTA NJRE: I.E:ISENTO 

ATIVO 
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 
100.003-9 DISPONÍVEL 
100.004-7 
100,005-5 

101.004-2 

101.006-9 

102.004-8 
102.015-3 

102.033-1 

102,039-0 

102.074-9 

CAIXA GERAL 
CAIXA ..................................... . 17,801,58 

soma do grupo ................. , ................................................................................. . 
BANCOS - CONTAS CORRENTES 

BANCO BRADESCO S/A. .. 1,00 

soma do grupo ................................................................................................... . 
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-FAF 

BANCO BRADESCO S/A (POUPANCA) ... 
BRADESCO FIC DE FI REFER DI HIPERFUNDO .. 
BANCO BRADESCO S/A (CDB) ... 
BANCO BRADESCO S/A - INVEST FACIL... 

615,84 
992,42 

1.617,36 
13,179,03 

17.801,58 

1.00 

soma do grupo.................................................................................................... 16.404,65 

TOTAL DO DISPONIVE:L---·------------- ........................... -----

T O TAL DO ATIVO CIRCULANT"-----------····························-----
165.002•5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 
180.003-5 

181.504-0 
181.505-9 

181.506-7 
181.507-5 

•
508-3 
509-1 

182,504-6 

182.505-4 
182,506-2 
182.507-0 

182.508-9 
182.509-7 

183.504-1 
183.505-0 
183.506-8 

185.504-2 

185.505-0 
185.506-9 

• 

IMOBILIZADO 
EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ... 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ... 
FAX PANASONIC KX FT72BRG ... 
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL... 
CAMERA SONY W320 / CAPA WEST ... 

5.369.00 
10.233,60 

655,00 
1.650,00 

495,00 
soma do grupo ................................................................................................... . 
(-)DEPR. ACUM. EQUIPIMAQ/INST INDUSTRIAL 

(·) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ... 
(·) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICC 
(·) DPR.ACUM:FAX PANASONIC KX FT728RG ... 
(·) DPR.ACUM:CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 
(·) DPR.ACUM:CAMERA SONY W320 / CAPA WE 

-3.008.63 
-9.988,90 

-655,00 

-1.650,00 

-495,00 
soma do grupo .................................................................................................. .. 
MÓVEIS. UTENSILIOS E INSTALAÇÕES 

CADEIRAS PLASTICAS ... 
MOVEIS E UTENSILIOS ... 

248,75 
240,00 

soma do grupo ................................................................................................... . 
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSIUOS/INST 

(·) DPRACUM:CADEIRAS PLASTICAS .. . -221,49 
(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS .. . -214,00 

soma do grupo .................................................................................................. .. 

18.402,60 

-15.797,53 

488,75 

-435,49 

TOTAL DO IMOBILIZADO------------------------·············· ........ . 

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE_ _______________ _ 

TOTAL GERAL DO ATIVO .......... ___________ _ 

CNPJ: 03.662.652/0001-80 

34.207.23 

34.207,23 

2.658,33 

2.658,33 

36.865,56 

CUCA PLUS-SP 2018 1.8 ~ www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0071 ,,,....., 
/ / 

-----------
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, 
BALANÇO PATRIMONIAL 

LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULI F.Soclal:LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULISTA NIRE: I.E:ISENTO 

PASSIVO 
280.002-0 PATRIMÔNIO L f Q UI D O 
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 

J1 I ~j -PROC. N2 
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 
282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES ............ . 5.582,65 FOLHAS 1 \ 

288.003-2 
288.004-0 
288.005-9 

288.203-5 
288.204-3 
288.228-0 

• 

soma do grupo ................................................................................................. , .. 5.582, 6 
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.. ............................ _____________ _ 

SUPERAVITS ACUMULADOS 
SUPERAVITS ACUMULADOS 

SUPERAVITS ACUMULADOS ... 31.832,09 
soma do grupo ................................................................................................... . 31.832,09 

TOTAL DE SUPERAVITS ACUMULADOS ________________ _ 

(-)DÉFICITS ACUMULADOS 
(·) DÉFICITS ACUMULADOS 

(-) DEFICIT DE 2018........................ -549,18 
soma do grupo ............................................................. . -549,1B 

TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS ......... ________ _ 

TOTAL DO PATRIMÔNIO lÍQUIDO --------------········· .. ·······•····•·•·• ..... , ..... , .................. . 

TOTAL GERAL DO PASSIVO ...... ,-----------·······························-----

"., 

CNPJ: 03.662.652/0001-S0 

/ 
1 

I 

5.582,65 

31.832,09 

-549,18 

36.865,56 

36.865,56 

CUCA PLUS-SP 2018 1.8 - www.cucafresca.com.br ~1'9º da Empresa: 0071 

/ ~ - ~ ·y1_~ 
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BALANÇO PÁTRIMONIAL Dezembro/2018 Folha:0004 

LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULI F.Social:LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULISTA NIRE: 1.E:ISENTO CNPJ: 03.662.652/0001-80 

• 

• 

••DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DÉFICITS • • 

Saldo Anterior de Superávits Acumulados................................................................... . ............................. + 

Saldo Anterior de Défic!ts Acumu1ados ..................................................................... , .. , ........................................... -
Déficit Liquido do Exercício ................................................................................. . 
TOTAL DOS RECURSOS ........................................................................................................................................ = 

SUPERAVITS OU DÉFICIT$ ACUMULADOS ...................... , ................................................................................ = 

49.744,55 
17.912,46 

549, 18 
31.282,91 

31.282,91 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado 
nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercicio, bem como do Ativo e Passivo, com 
respectivos totais de R$ .***********36.865,56 
{Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos). 

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita 
apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, 
dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e 

BAURU , 31 de Dezembro de 2018 

Nome: PRJSCILA DORIGO DE ALMEIDA 
Quallficação: Presidente 

CPF: 302.644.748-05 RG: 12.909.651 

PROC.N2 
FOLHAS 

/. --;7 ,Ufis:::I 
ECIDA VILLA REAL 

-
~~119 
12; 

-·· ~--- ---

,.. 

CUCA PLUS-SP 2018 1.8 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0071 



BALANÇO PATRIMONIAL Dezem~rol20J8 Folha:0005 

LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULI F.Sccíal:LIGA REGIONAL BASQ.CENTRO OESTE PAULISTA NIRE: l.E:ISENTO CNPJ: 03.662.652/0001-80 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS ENCERRADAS EM 31/12/2018 

LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA, CNPJ 03. 662. 652/0001-80, é uma 
empresa sem fins lucra ti vos, com sede e foro na cidade de Bauru/SP, a Rua 
Madre Clelia, 2-63,Jd. Cruzeiro do Sul, tendo como objeto social associação 
de defesa dos direitos sociais, iniciou atividades em 14/02/2000, estatuto 
social registrado no Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas. 

1 - APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames das 
Normas Brasileira de Contabilidade, além dos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 1 

PROC.N2 ic.~l1g " 
2.1) Receitas Operacionais FOLHAS l 'o 
Estão contabilizadas pelo regime de competência d 
A receita bruta no ano de 2018 foi de R$ 142.920,18 w, novecentos e vinte reais e dezoito centavos) 

. ., m . 
(cento e quarenta e dois 

2.2) Disponíveis 
O disponível da Entidade constam dos seguintes valores: em caixa o montante 
em especie de R$ 17.801,58; conta corrente Banco Bradesco com saldo em 
31/12/2018 no valor R$ 1,00 e aplicações financeiras com saldo em 31/12/2018 
de R$ 16.404,65. 
Os registros foram efetuados pelo regime de competência e mantidos os 
comprovantes em poder dos Administradores 

2.3) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes 
variações monetárias e encargos financeiros, observado o regime de 
competência; 
Nâo há provisão de passivo trabalhista até a presente data. 

2.4) Imobilizado 
O imobilizado esta contabilizado pelos valores historico, assim como a 
c:J,Areciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a Instrução 
NMmativa RFB no. 1700 de 14/03/2017; 

2.5) Passivo Circulante 
As obrigações constantes do passivo circulante foram contabilizadas pelo 
regime de competência 

2.6) Patrimônio Liquido 
O Patrimônio Liquido totaliza R$ 36. 865, 56 (trinta e seis mil oitocentos e 
sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) , sendo que desse valor 
destacamos o valor do patrimonio social integralizado no valor de R$ 5.582,65 
(cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). 

Bauru-SP, 31 de dezembro de 2018. 
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ESTATUTO DA LIGA DE BASQUETE 

CENTRO OESTE PAULISTÃr---~~--i;:r7 
PROC.Nº...:±:.'1,~Ç!l.~.l.!--4"'tfi""-
FOLHAS_!L-------

TÍTULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO 

E FINALIDADE 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO E SEDE 

Artigo I° • A LIGA DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA, neste Estatuto 
designada por LBC. fundada em 06 de novembro de 1999, com sede na cidade de Bauru 
na Rua Madre Clélia. nº 2-63 - Jardim Cruzeiro do Sul - cep 17030-290, Estado de São 
Paulo. é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, de caráter desportivo, 
com personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia administrativa quanto à sua 
organização e funcionamento, regendo-se pelas normas vigentes no país e disposições 
legais que lhe forem aplicáveis, sendo filiada à Federação Paulista de Basketball. 

Pg-afo único. A personalidade jurídica da LBC é distinta das associações que a 
compõem, as quais não respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações 
soeiais. 

CAPÍTULO D - DA DURAÇÃO E FINALIDADE 

Artigo 2º - A LBC vigorará por tempo indeterminado, tendo por finalidades: 

a) • Dirigir e Administrar, o bll$111Jete de associações filiadas e sediadas em municípios 
de sua jurisdição, promovendo o seu desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão por 
todos os meíos ao seu alcance; 

b) - Promover e dirigir, em sua área de jurisdição, campeonatos, torneios e competições 
de basquete entre associações filiadas, ou outras modalidades esportivas envolvendo 
associações de outras áreas, quer municipal, estadual, nacional ou internacional; 

e) - Promover o funcionamento de escolas, cursos e similares visandP o aprimoramento 
técnico de atletas. treinadores. preparadores. oficiais de quadra e mesa. bem corno, 
árbitros e assistentes; 

d) - Estimular a cultura fisica, intelectual, moral, cívica dos participantes do basquete, 
especialmente os integrantes das categorias de base. 
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TÍTULO li - ORGANIZAÇÃO E F 

CAPÍTllLO 1- DOS ASSO< 
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:IADOS PROC.N2 ~~lt'I 
FOLHAS u 

Ál"l!gc, 3• - A !.BC Ccrá as 9Cguinfos cafogorias ác associados que efetivamente 
pratiquem o basquete. 

a) ó.S.SQC!..I\Ç.Qfili. f.l.11'1.PADORAS: aquelas que participaram da fundação da 
LBC. 

b) ASSOCIAÇÕES FJLIAD,'\S: aquelas que se filiaram após a fundação da LBC; 

e) ASSOCIAÇÕES CONVIDADAS: aquelas que forem convidadas a participar de 
c'dtiifíétiç'õês. 

CAPÍTULO li - DA FILIAÇÃO 

Artigo 4° - A LBC, através de sua Diretoria, admitirá a filiação de associações, a 
qualquer tempo, observados a legislação vigente e os preceitos estatutãrios . 

Parágrafo único. O Presidente da LBC, em caráter excepcional, a seu critério, poderá, 
anuálmétl!é, eótívidáf ãfé três associações riãó filládáS, a j'.lllt(fcrpM das campeonatos da: 
LBC. 

Artigo Sº - Siw 1:0ndições indispensá.veis à filiação e à pennanência como filiados: 

S) Tét f:iéfsõtmlidádé Ju11diea; 
b) Juntar provas de registro, na forma da legislação vigente; 
c) Ter finalidade estatutãria condizente com os objetívos da LtiC; 
d) Juntar Ata da Assembléia contendo relação de seus diretores. com nomes, 
nacionalidade, profissão, residência e duração de seus mandatos; 
e J Juntar desel'lli6s·, étl'I cores, dos uniformes, prnlhões e escudos; 
f) Depositar na tesouraria da LBC, com pedido de filiação devidamente instruído, a 
jóia e a anuidade estabelecidas. 

Parágrafo Primeiro. A diretoria da LBC poderá conceder às associações admitidas, a 
filiação a títufo precárÍo até a legafização efetiva, dentro do ano. Ourante esse período a 
associação não terá direito de voz e voto nas reuniões deliberativas da LBC. 

Parágrafo Segundo. Os pedidos de filiaçia concedidas pela Diretoria deverão ser 
referendados pela Assembléia Geral. 

A:rtigo <f> - O pedido de filiação deverá ser firmado pelo Presidente da entidade de 
prática desportiva, instruído com as provas do preenchimento os requisitos enumerados 
no artígo anterior. 

Artigo 7° - São condições para permanência de qualquer associação na LBC: 

a) Reconhecer a LBC como única entidade dirigente do basquete na sua área de 
jurisdição; 
b) Disputar os campeonatos e torneios na forma prevista neste Estatuto; 
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c) Pagar pontualmente as anuidades tllllas "" """"' ""' '",..i.22~ 
t ... ,. 

t
f':· . 
" "t: 

porcentagens fixadas la • · · · d 'b' · nos rcgu mcnros, nllo podendo cm hípó1csc alguma estar 
em e ito com a LRC por mais de 10 (dez) dias, após ter rccchido a notificação 
para pagamento do débito respectivo; 

~AI',. 

CAPÍTULO Ili - DOS DIREITOS E OBRIGAÇOES 
DOS ASSOCIADOS 

Artigo 8° - São direitos dos associados: PROC. Nº U:, lY 

FOLHAS I f --~-::::::..~====--==--... -º:f::j:';::,J 
a) Inscrever-se e disputar os campeonatos, torneios e demais competições, 
promovidos. dirigidos ou coordenados pela LBC; 

b) Manter relação com as demais associações vinculadas à LBC; 

c) Promover a Assembléia Geral desde que convocada por, no mínimo, 1/5 (um 
quinto) dos associados; 

d) Participar da Assembléia Geral, na forma prevista no Estatuto, com direito a voz e 
voto; 

e) Apresentar recurso aos poderes competentes da LBC, bem como, formular 
consultas em conformidade com a legislação vigente; 

Artigo 9" - São obrigações dos associados: 

a) Cumprir as disposições deste Estatuto e da legislação vigente, bem como acatar as 
decisões dos órgãos superiores de hierarquia desportiva; 

b) Providenciar para que compareçam à LBC ou local por ela designado, quando 
regularmente convocados, seus dirigentes, sócios, atletas ou outras pessoas que lhes 
estejam vinculadas; 

c) Ceder à LBC e às entidades superiores, quando regularmente requisitados ou 
convocados, seus atletas e suas praças desportivas; 

d) Não pennitir que atletas profissionais de basquete participem de campeonatos ou 
torneios sem a devida baixa na Carteira de Trabalho ou extinção do contrato que não 
for devidamente registrado ou que se encontre cumprindo pena disciplinar aplicada 
pela Justiça Desportiva ou Administrativa; 

e) Disputar todos os campeonatos e torneios organizados na forma prevista neste 
Estatuto e leis acessórias quando inscritos, classificados ou convocados; 

f) Responsabilizar-se pelo pagamento pontual das multas ou débitos, dentro do prazo 
de 10 (dez) dias, após ter recebido a notificação para pagamento, sob pena de perda 
todos os direitos; 

g) Contratar seguro coletivo, de vida e acidentes, para cobertura de seus atletas; 
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CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES, DA EXCLUS..j:-ID;;JQ;~~~N~-
DESFll,IAÇÃO · 

2 
U~ 

1
' 

FOLHAS_ -1/, 

Artig~ 11 - A ~BC, ressalvada a competência da Justiça Desportiva, concederá a 
desfihação. a pedido. desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: 

a) Requerimento assinado pelo próprio Presidente da associação filiada 
especificando o motivo; 

b) Liquidação de todos os débitos e pendências com a LBC; 
c) Assinatura de termo de responsabilidade pelos atos praticados envolvendo a 
LBC até a data da demissão. 

Artigo 12 - A prática pelos associados de atos incompatíveis com a finalidade e a 
filosofia da LBC ou o descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste 
Estatuto poderá acarretar a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 
b) suspensão temporária de seus direitos; 
c) exclusão ou desfiliação do quadro de associados. 

Parágrafo Primeiro - Para a aplicação da pena de exclusão deverão ser considerados, 
além de outros especificados pela Assembléia Geral, os seguintes motivos: 

a) Denegrir publicamente a imagem da LBC; 
b) Ferir princípios ou disposições estatutárias da LBC; 
c) Deixar de adimplir a contribuição do associado; 
d) Praticar ato ilícito; 

Parágrafo Segundo - Para a aplicação das penalidades de suspensão e exclusão deverá 
haver procedimento que assegure o direito de defesa. 

Par:wafo Terceiro - Caberá à Presidência a aplicação das penalidades previstas neste 
artigo . 

Parágrafo Quarto - Da decisão que aplicar a pena de exclusão caberá Recurso à 
Assembléia Geral. 

CAPÍTULO V - DOS PODERES 

Artigo 13 - São poderes da LBC: 

a) - Assembléia Geral 

b) - Presidência (Administração) 

c) - Conselho Fiscal 

d) - Diretoria 
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Artigo 14 - Nenhuma pessoa, seja fisica ou jurídica, poderá se candidatar, ser eleito ou 
exercer qualquer cargo e/ou função na LBC, seja ou nio remunerado, enquanto estiver 
cumprindo penalidade imposta pda I .AC 

Parágrafo Primeiro: O exercício do cargo de quem estiver cumprindo penalidade ou 
suspensão ficará interrompido durante o prazo respectivo. 

Parágrafo Segundo: São inelegíveis para o desempenho de funções e_çm:g.Q!:U:iCl..LlUlis.JifOS---i:;-~,-, 
poderes da LBC'. as pessoas: li',,CC. ,\jQ ' l 

. FOLHAS :::::!l::!!$::::===1/q:.=1 a) condenadas por crime doloso em sentença defimtiva; --=---
b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão 

administrativa definitiva; 

e) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 

d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude 

de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 

e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 

f) falidos. 

g) Aquele que estiver movendo qualquer processo, seja judicial ou administrativo, 
em face da LBC. 

Artigo JS - Aos membros dos poderes e órgãos da LBC, poderá ser previamente 
autorizada uma retribuição pecuniária pelos cargos e/ou funções que nela exerçam, 
confonne determinado neste Estatuto, independentemente de ter, ou não, vínculo 
empregatício, como forma de assegurar a gestão profissional na LBC. 

SEÇÃOI 

• Da Assembléia Geral 

Artigo 16 - A Assembléia Geral, composta das Associações regulannente filiadas. em 
pleno gozo de seus direitos, é o órgão soberano da LBC, onde cada entidade associada e 
filiada terá direito a OI (um) voto, desde que atenda às normas e aos requisitos 
constantes deste Estatuto e da legislação aplicável. 

Artigo 17 - As Associações filiadas serão representadas por seu Presidente em 
exercício ou, no caso de seu impedimento, pelo seu substituto legal, na forma do 
respectivo Estatuto e cujo nome figure na ficha da diretoria, arquivada no Departamento 
competente da LBC, desde que não ocupantes de cargo na Justiça Desportiva. 

Artigo 18 - Somente poderá participar da Assembléia Geral, a Associação filiada que: 

a) Tenha participado nos últimos dois anos de, pelo menos, um campeonato ~ 
promovido pela LBC, de uma das categorias juvenil e/ou adulto, ou de três categorias 
de pre-mini a cadete, num mesmo ano e/ou ambos os anos, 
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e) Tenha atendido às demais exigências legais. 

Artigo 19 - Compete à Assembléia Geral: 

PROC. NQ.-""1k=l-"'----~-+-

F~S =':::11,ô:::-===:::t::if=::J 

a) Dar posse ao Presidente, Primeiro e Segundo Vice-Presidente e Conselho Fiscal 
da LBC, bem como, destitui-los; 

b) Publicar. no todo ou cm parte, após processo findo, penalidade de natureza 
administrativa imposta à associação filiada; 

e) Reformar o Estatuto por iniciativa da maioria dos membros ou do Presidente da 
LBC, mediante proposta devidamente fundamentada; 

d) Julgar as propostas do Presidente sobre a concessão de títulos honoríficos às 
pessoas que tenham prestado relevantes serviços a LBC, ao desporto em geral, 
em qualquer ramo de suas modalidades e quando aprovadas homologar a 
concessão; 

e) Julgar, em última instância, dentro da LBC, os recursos interpostos e-0.ntra atos 
de qualquer Poder, exceção feita à Justiça Desportiva, subordinadas à legislação 
especial; 

f) Julgar recurso interposto contra decisão que determinou a exclusão de 
Associação filiada; 

g) Rever recursos de suas próprias decisões; 
h) Detenninar, depois de ouvido o Conselho Fiscal, a aquisição, alienação ou 

oneração de bens imóveis ou autorizar o Presidente da LBC a fazê-lo; 
i) Delegar poderes especiais ao Presidente da LBC para, em nome desta, assumir 

responsabilidades que escapem a competência privativa dele, ouvido o Conselho 
Fiscal; 

j) Autorizar a abertura de créditos adicionais, mediante justificativa da Presidência 
da LBC; 

k) Aprovar contas; 
l) Referendar suplementação orçamentária, devidamente justificada pela 

Presidência; 
m) Referendar os pedidos de filiação concedidos pela Diretoria; 
n) Dissolver a LBC, nos termos deste Estatuto e da legislação vigente; 
o) Interpretar esse Estatuto e demais normativas da LBC. 
p) Resolver casos omissos, pronunciando-se, obrigatoriamente, sobre as questões 

que lhe forem submetidas, ainda que o fundamento das decisões não conste 
expressamente das normativas da LBC. 

Parágrafo Único - A alteração ou reforma, no todo ou em parte, do presente Estatuto 
somente serà possível em reunião extraordinária da Assembléia Geral, respeitado o 
previsto no artigo 22 e seu Parágrafo Primeiro. 

Artigo 20 - A Assembléia Geral reunir-se-à ordinariamente para: 

1 - ANUALMENTE - Dentro da segunda quinzena do mês de fevereiro de cada 
ano para: 

a) Discutir e votar o relatório e o balancete geral das atividades administrativas e 
financeiras do exercício anterior apresentados pela Presidência. juntamente com o 
parecer do Conselho Fiscal; 
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,., . 
e) Conhecer o relatório da Justiça Desportiva; PROC. Nº...t::~~---,,\+--1---•A 

II - QUADRIENALMENTE - Dentro do mês do término do rrriA~FO~L~H:,AS5inaF·~=====ii=-==-' 

a) Eleger o Presidente, o Primeiro e o Segundo Vi~Presidenle da LBC; 

. b) Eleger três membros efetivos e três membros suplentes para o Conselho 
Frscal; 

Parágrafo lº - A reunião ordinária quadrienal eletiva, se conveniente, poderá ser 
realizada até 60 (sessenta) dias antes do ténnino dos respectivos mandatos. 

Parágrafo 2º - O mandato dos cargos eletivos terá duração de 04 (quatro) anos, 
permitida a recondução. 

Parágrafo 3° - As chapas deverão ser completas, contendo nomes dos candidatos a 
Presidência, Primeiro e Segundo Vice-Presidente e ao Conselho Fisca~ bem como, 
serem registradas na Secretaria da LBC até 03 (três) dias antes da Assembléia Geral 
da eleição, não podendo ser aceito registro após este prazo, sob pena de nulidade. 

Parágrafo 4 ° - Será considerada eleita a chapa regularmente registrada que obtiver a 
maioria simples dos votos dos filiados participantes da Assembléia Geral Eleitoral. 

Parágrafo 5° - As eleições serão realizadas por duas modalidades: 

I) - POR ACLAMAÇÃO, quando houver uma única chapa inscrita; ou 

Il) - POR ESCRUTÍNIO SECRETO, procedendo-se, em caso de empate, 
a um segundo escrutínio, apenas, entre os colocados em primeiro lugar. Se após 
novo escrutínio, verificar-se outro empate, será considerado eleito, entre os 
candidatos que empatarem, o candidato a Presidente mais idoso. 

• Parágrafo 6° - Terminada a votação, os escrutinadores procederão à contagem global 
dos votos depositados na urna, a qual deverá coincidir com o número total de 
participantes que assinaram a Ata de Eleição, passando, imediatamente, à apuração 
dos votos. 

Parágrafo 7° - Tenninada a apuração o Presidente da mesa proclamará os resultados. 

Artigo 21 - A Assembléia Geral Ordinária será convocada pelo Presidente da LBC, 
mediante edital publicado na sede da Associação com pelo menos 07 (sete) dias de 
antecedência. 

Artigo 22 - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada pelo Presidente da 
LBC, ou ainda, por intennédio deste, quando requerido por 1/S (um quinto) dos 
membros que a compõem ou pelo Conselho Fiscal. havendo motivo grave e urgente ou 
por qualquer dos poderes referidos no artigo IJ do Estatuto, mediante solicitação 
devidamente fundamentada, efetivando-se a reunião pelo menos 07 (sete) dias depois da 
publicação do edital de convocação na sede da Associação, para: 

a) Destituir de suas funções. o Presidente da LBC e demais membros da Presidência; 
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e) Aprovar, ou não, propostas do Presidente sobre concessão de títulos honoríficos· 

d) Reformar ou alterar o Estatuto; ' 

e) Decidir sobre a extinção ou fusão da Associação; PROC. N2 ",.a. l('} . 

f) Autorizar o Presidente da LBC a alienar os bens imóveis; 
FOLHAS ___ 1JL ______ 

• 
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voto conco,rde de m_ :r~_dii Yerços) Aos. presénté~ j"~-;~ ê)~~:ocada 
para e~e fim, não JX)detro:o ela deliberar, em pnmefnr e~ Uffi'ifi.fjfm!ílça t1~ 
'213 (d?1s_ terços) das associadas ou, nas convocações set!Uintes, com a r;Té~Hí;ã miliiffl! 
da maiona absoluta das associadas. 

Parágrafo Segundo - Recebendo a solicitação de convocação de Assembléia, o 
Presidente da LBC fica obrigado a marcar dia e hora para a reunião, determinando a 
expedição do respectivo edital contemplando data dentro do prazo de 07 (sete) dias 
contados a partir do pedido protocolado . 

Artigo 23 - A Ata da Assembléia Geral deverá ser conferida e aprovada, sendo que, 
para produzir os efeitos legais, deverá ser assinada por todos os presentes, assim como 
pelo Presidente da sessão e pelo Secretário. 

Artigo 24 - As Assembléias Gerais realizar-se-ão sem a presença de pessoas estranhas, 
sendo facultado o comparecimento de autoridades desponivas, convidados e membros 
integrantes dos poderes e órgãos da LBC. 

Pará.grafo Único - Ao Presidente da LBC ou no seu impedimento, ao seu substiMo 
legal, é assegurado o direito de presidir e fazer uso da palavra nas Assembléias Gerais, 
podendo intervir nos debates, embora sem direito a voto, sendo-lhe permitido transmitir 
a Presidência a um dos membros da Assembléia Geral, o qual perderá seu direito a voto. 

Artigo 25 - A Assembléia Geral realizar-se-á na hora previamente marcada sendo que, 
em primeira convocação deliberará, com a presença da maioria simples dos assoaciados 
• pleno gozo de seus direitos e com qualquer número na segunda convocação, salvo se 
constar da Ordem do Dia matéria que exija quórum qualificado para sua aprovação. 

Parágrafo Único As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria dos 
votos, em escrutínio público, exceção à votação eletiva, sendo que o quórum será 
baseado não no número de participantes. mas no número de votos por eles 
representados. 

SEÇÃO II 

Da Presidência 

Artigo 26 - A Presidência da LBC é composta do Pres\~ent«;, do ~ril!_l~i!'o_ e Segundo 
Vice-Presidente, eleitos de acordo com as disposições deste Estatuto. -

Parágrafo Primeiro. O Presidente, caso esteja impedido, serà substituído pelo Primeiro 
Vice-Presidente. 
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Parágrafo Segurni" _ Ocorrerá . 
superior a 3 (três) meses. vacância do cargo q 

PROC. N2 t, 
Parágrafo Terceiro • Vagando o car d · FOLHAS Q2.; 
Segundo Vice-Pre ·d . go e Presidente, cumpre ao · · - -=--

s1 ente assumir a direção da LBC 
Assembléia Geral para eleição do suce •. co11vocando, imediatamente 

ssor, que completara o tempo do mandato. 

Parágrafo Ouart9 - Vagando o car o d P. . 
Presidente poderá nomear um subst~ t o nme1ro e/o~ do Segundo Vice-Presidente, o 

1 u o que completara o tempo restante do mandato. 

~"!? 27
1 
•
2

CdaberaE· à Presidência a aplicação, aos associados, das penalidades, previstas 
1go este statuto. 

i'-rtigo 28 • Propor à Assembléia Geral a concessão de titules honortfleos, para 
homologação, tendo como critérios, entre outros, a prestação de relevantes serviços a 
LBC, ao desporto em geral, em qualquer ramo de suas modalidades; 

Artigo 29- Compete privativamente ao Presidente, além de quaisquer outras atribuições 
constantes deste Estatuto: 

a} Administrar e Presidir a LBC; 
b) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, os Regulamentos e demais 

legislações acessórias, executar as próprias resoluções e as dos Poderes da LBC; 
c) Convocar qualquer Poder ou órgão da LBC notificando os associados dessas 

resoluções, através de Nota Oficial ou e-mail; 
d) Representar a LBC em juízo ou fora dele, podendo constituir procurador, 

credenciar e destituir representantes; 
e) Convocar e presidir as sessões da Diretoria e da Assembléia Geral, salvo as 

exceções previstas neste; 
f) Nomear, empossar e dispensar os membros da Diretoria e demais órgãos 

situados no âmbito de suas atribuições; 
g) Conceder ou negar licença aos membros das comissões por ele nomeados; 
h) Assinar e Rubricar todos os livros e, privativamente, a correspondência da 

LBC, quando dirigida aos Poderes e órgãos de hierarquia superior, e, em conjunto com 
o Secretário, os diplomas e títulos desportivos, podendo delegar ao Secretário 

.mpetência para subscrever quaisquer outros documentos e papéis de expediente; 
i) Assinar títulos, cheques, ordens de pagamento ou quaisquer outros 

documentos que constituam obrigações financeiras, obedecidas as disposições deste 
estatuto; 

j) Assinar Atas das reuniões da Diretoria; 
1) Autorizar as despesas necessárias, nos limites fixados na proposta orçamentária 

e promover, por intermédio da tesouraria, o recolhimento a estabelecimentos bancários, 
das disponibilidades financeiras da LBC que excederem 10 (dez) salários mínimos; 

m) Sujeitar à aprovação dos membros da Diretoria, os balancetes financeiros, 
assinados pelo Tesoureiro contendo o parecer do Conselho Fiscal; 

n) Fiscalizar pessoalmente ou através de representantes as competições 
patrocinadas pela LBC; 

o) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, mediante autorização da Assembléia 
Geral; 

p) Praticar qualquer ato necessário ao bom andamento das atividades da LBC, "ad 
referendum" do Poder próprio, quando for o caso. 
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A~igo .30 - Compete ao Vice-Presidente, além de 
deste Estatuto: . 

2' OflCIAI, m. kt:Gl!o.TR() {"l\'11. Df. rt:S$O,U' JI RÍDICA."ó o•: llAl'IU'- ~p 

.\li( RO►U .. \JAl)O - ~- 64.22S 

a) Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos praticand 
este lhe forem atribuídos. • •'1-'-""--'U.WUfl,IC-flOli----,,,---, 

Artig~ ~l - No-~º ~e renúncia de todos os membros da Presidênci FOLK~S;;va;;;,;;;,~;;,;;i,1;;;e,==-..:==~=:al 
assum~ra a Presrdenc1a da LBC, o presidente mais idoso das Associações filiadas, 
cumpnndo-lhe responder pelo expediente da LBC e convocar Assembléia Geral dentro 
de 15 (quinze) dias, sendo que os eleitos exercerão o mandato pelo tempo re~ante ao 
período assinado aos seus antecessores. 

Parágrafo Prímeiro - Ocorrendo a renúncia do Prímeiro e/ou do Segundo Vice
Presidente e decorrido mais da metade do mandato, o Presidente poderá nomear um 
substituto que completará o tempo restante do mandato. 

Parágrafo Segundo - Somente poderão ser investidos nos cargos de Presidente e de 
Vice-Presidente da LBC cidadãos maiores de 18 anos, que comprovem residência, por 
no mínimo 02 (dois) anos, em município de sua área de jurisdição e que não estejam 
incursos em nenhum dos impedimentos mencionados no art. 14, II, § 2°, "a" a ug" deste 
Estatuto, cabendo essa mesma regra, aos membros nomeados para a Diretoria. 

SEÇÃO III 
Do Conselho Fiscal 

Artigo 32 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) 
membros suplentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, com mandato de 04 
(quatro) anos. 

Parágrafo Primeiro - Não poderá ser membro do órgão fiscal o ascendente, descendente, 
cônjuge, irmão, padrasto e enteado do Presidente da LBC. 

Parágrafo Segundo - Somente poderão ser investidos nos cargos de membros efetivos e 
suplentes do Conselho Fiscal da LBC, os que não estejam incursos em nenhum dos 

.impedimentos mencionados no art. 14, II, § 2°, "a" a "g" deste Estatuto. 

Artigo 33 - O Conselho Fiscal que, logo após tomar posse, deverá eleger o seu 
Presidente, funcionará com a presença da maioria dos seus membros. 

Artigo 34 - Compete ao Conselho Fiscal, além de quaisquer outras atribuições 
constantes deste Estatuto, as seguintes; 

a) Examinar a escrituração dos livros, documentos da tesouraria, contabilidade e 
balancetes da LBC, a fim de verificar a exatidão dos lançamentos, a ordem dos 
livros e o cumprimento das prescrições legais relativas a administração 
financeira; 

b) Apresentar à Assembléia Geral, parecer anual sobre o movimento econômico, 
financeiro e administrativo; 

c) Opinar sobre a cobertura de créditos adicionais ao orçamento; 
d) Dar parecer sobre os balancetes que a tesouraria submeter à apreciação da 

Presidência; 
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) D • ., l"fltlt 1\1 llf nn ,, 
, e enunciar a Assemble'' G 1 ' IIH)f J\11 ntrr,,u~..;JI RWU ''ºt 11.41 UI ... , 

d 
1a era errosadm1·n· 1 \lftflll/JI\I\J)IJ \nti4Z,~ 

ou os est ' · 1s ra · •· 
atutos. sugerindo as medidas a "' . - . : • . 

possa, em cada caso exercer le · serem !ornada.~. inclusive para que 
t) Opinar sobre a co ' Jl namente ª 811ª função fiscali✓.adora 
g) e mpra. oncrnção nu alienação de hcn• . . . , 

onvocar a Assembléia Geral . • rmovers, 
'quando ocorrer motivo grave ou urgente. 

Artigo 35 - Os membros do e Ih .. 

obrigações que contraircm cm nom:
1
~: ~~ti~~~=ln:~~át:::Jl::::r;~:~::~~=!: 

~afras ~ssudmel ~ essa ~es1>onsabílidadc pelos prejuí,~,s que causarem em virtude ~ 
m çao e e1 ou do Estatuto. 

Parágrafo imic A b'l•d d . ;o responsa 1 1 a e de que se trata este artigo prescreve no prazo de 2 
(dois) anos. con~a~os da data da aprovação pela Assembléia Geral, das contas e do 
balanço do e)(erc1c10 em que finde o mandato, salvo disposição legal em contrário. 

PROC. N2 v.,,,~ 
FOLHAS v; 

SEÇÃO IV 

Da Diretoria / 

Artigo 36 - A Diretoria, além do Presidente, do Primeiro e do Segundo Vice--
Presidente da LBC, compor-se-á de 1 (um) Tesoureiro, 1 (um) Secretário e 1 (um) 
Diretor Técnico, todos n~!1.1~º~-pe_lo_ Presid~n!e. 

Parágrafo Primeiro - O Presidente da LBC poderá, a qualquer tempo, criar novos 
departamentos ou alterar-lhes a denominação. 

Parágrafo Segundo • A organização e o funcionamento dos departamentos será objeto 
de regulamento aprovado pelo Presidente. 

Artigo 37 - O período de gestão da Diretoria terminará com a do Presidente e do 
Primeiro e Segundo Vice-Presidente. 

Artigo 38 - Todos os membros da Diretoria não respondem pessoalmente pelas 
obrigações sociais que contraírem em nome da Entidade na prática do ato regular de sua 
gestão, mas assumem essa responsabilidade pelos prejuízos que causarem. em virtude 
de infração da lei ou deste Estatuto. 

Parágrafo único - A responsabilidade de que trata este artigo prescreve no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data da aprovação pela Assembléia Geral, das contas e do 
balanço do exercício em que findar o mandato. 

Artigo 39 - Os membros da diretoria, nos casos de impedimentos de até 60 (sessenta) 
dias, substituir-se-ão, na seguinte forma: 

a) Presidente, pelo Primeiro Vice-Presidente; 
b) Primeiro Vice-Presidente, pelo Segundo Vice--Presidente; 
c) Segundo Vice-Presidenle, pelo Se.:retário; 
d) Secretário, pelo Tesoureiro 

Parágrafo único - Não poderá ser concedida licença a mais de um membro da diretoria, 
simultaneamente, sendo que a falta injustificada a 3 (três) reuniões consecutivas, 
importará em renúncia do cargo. 

li 
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E -;•;,,1,t Htc1~1R-;:-. ~----•--.•~ 
' . ,fl\ll,Dí.l'í,Ml1',~Jl'lfll)IC"'A"lDfO\l1«-::;i 

.-:------~ MIW,\l,\IJCJ ~. 6.\,.225 1 
• ' . • ... ~.. ,;;,a: 

Artigo 40 - Compete à Diretoria. alé . . 
m de quaisquer outras atribuições deste Estatuto-

a) Colaborar co p - · 
m O residente na ad · -

cumprimento das leis e dos t ministração da LBC, na fiscalização do 
respectivas atividades e ª os que regulamentam o funcionamento das 
h na preservação dos · · · armonia entre a LBC . · prmc1p1os m pe a 

b) 0 -d- e as associações filiadas· . PR C. 2_...:'¼o!!o.i~"--....++--
ec1 1r os assuntos que lhe r, b . · 1 

c) C t "b . ?rem su metidos pelo Presidente· 1 FOLHAS ;2!;. 
on n u1r para a correta aplicação das verbas adotando as ~Jdlitásn~'"s"'sar:;-::;·•=as====::li!:=== 

para tanto; ' 

d) Col_adbodrar com o Presidente ~a ad?ção de providências necessárias à defesa da 
enti a e, ao progresso esportivo e a organização do calendãrio de competições· 

e) Homologar apr v "fi ' , o ar ou reti 1car os atos dos departamentos e demais órgãos da 
LBC ou suspender-lhes a execução; 

f) Conce_der ou negar licenças a qualquer de seus membros, na forma do Estatuto; 
g) lnte~r nas atividades dos departamentos a fi~. de fiscalizar o . seu_. --

funcionamento ou reparar irregularidade; . 
h) Apreciar balancetes apresentados pelo Presidénte, observada. a competência e - ·· 

demais previsões constantes deste Estatuto· 
i) Fixar taxas, anuidades, emolumentos e ~rcentagens, bem como, promover a 

atualização periódica das mesmas; 
j) Admitir o pedido e conceder às associações, a filiação, inclusive a título precário 

no caso de associações que encontrem dificuldade para sua legalização, e até que 
seja referendada pela Assembléia Geral, nos termos previstos no presente 
Estatuto; 

k) Conceder aos associados licença da LBC ou de campeonato, desde que não 
ultrapasse o periodo de mandato da Diretoria; 

1) Conceder a desfiliação às associações, a pedido, nos termos previstos no 
presente Estatuto; 

m) Elaborar, quando necessário, regulamentos ou normas para os órgãos de 
cooperação; 

n) Aprovar e expedir as tabelas dos campeonatos e torneios promovidos pela ~C, 
depois de organizados pelos departamentos e proclamar os campeões, no prazo 
de 30 (trinta) dias; 

o) Aprovar a designação de Árbitros, Assistentes e Representantes efetuada pela 
Comissão de Arbitragem; 

p) Apreciar as normas e recomendações emanadas da Comissão de Arbitragem, 
bem como, laudos e relatórios do Diretor técnico que lhe forem submetidos. 

Artigo 41 - A Diretoria reunir-se-á quadrimestralmente, em caráter ordinário e, 
extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente. As deliberações da Diretoria 
serão tomadas por maioria dos votos, cabendo recurso para a Assembléia Geral, sem 
efeito suspensivo e em conformidade com o presente Estatuto. 

Parágrafo Primeiro Ocorrendo empate em qualquer deliberação, prevalecerá o voto do 
Presidente, a ser proferido em último lugar. 

Artigo 42 - As decisões da Diretoria poderão registradas em livro de Ata, aberta com 
as assinaturas dos diretores presentes, cumprindo ao Secretário e ao Presidente } 
subscrevê-las. 

""· .. 
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Artigo 43 - Compete ao o..:_ • 
--: . n une1ro e ao Segund y· 

2" OFlfU.1, Ot: RF.(;JSTI~ . . . 
.• Oíl\!ll.Oftl'[S.\f}ASJIRIOl(',\SDt;BAl:R1 -~r 

.\lll'ROJ-IUIADO N" 64.22.-li 
quaisquer outras atnl>uições o ice-: 

constantes deste Estatuto: 

a) Participar das reunio"es d o· . 
b) . . e •retona· 

Aux1har o Presidente e sub t·t ·-1 • . . 
s • u1 o nos impedimentos. 

ROC. Ne 'Jk~ l l?J 

OlliA.'i,_J:r_ -
Artigo 44 - Compete ao Teso · ai. 
deste Estatuto: ureiro, em de quaisquer outras atribuições constantes 

a) Organizar balancetes, manter em ordem a escrituração dos livros contábeis, a 
guarda de valores, a abertura de contas bancárias, a assinatura dos documentos e 
comprovantes de despesas, exercer o controle e a fiscalização das rendas dos 
jogos dirigidos pela LBC; 

b) Assin8:, também com o Presidente, todos os cheques e papéis de crédito, 
cumpnndo-lhe adotar providências necessárias ao perfeito funcionamento da 
Tesouraria. 

• c) Efetuar os pagamentos autorizados do Presidente da LBC. 

• 

Artigo 45 - Compete ao Secretário, além de quaisquer outras atribuições constantes 
deste Estatuto: 

a) Dirigir e orientar as atividades da secretaria, a distribuição do expediente, a 
elaboração e assinatura da correspondência da LBC, nos termos deste Estatuto; 

b) Redigir as atas das reuniões da Assembléia Geral e da Diretoria, assinando-as 
com o Presidente; 

c) Assinar, com o Presidente, os diplomas, títulos ou cartões; 
d) Guardar livros e papéis da LBC; 
e) Fiscalizar os serviços internos; 
f) Organizar e manter em ordem os arquivos de correspondências . 

Artigo 46 - Compete ao Diretor Técnico, além de quaisquer outras atribuições 
constantes deste Estatuto: 

a) Emitir parecer sobre as questões de ordem técnica; 
b) Organizar e dirigir os campeonatos, torneios ou jogos promovidos e/ou 

patrocinados pela LBC; 
c) Elaborar tabelas de jogos de campeonatos e torneios e submetê-las à aprovação 

da Diretoria; 
d) Vistoriar as praças de desportos das Associações filiadas, apresentando o laudo à 

Diretoria; 
e) Examinar os relatórios dos jogos, aprovando ou não os resultados, apontando 

irregularidades e encaminhando-os à Diretoria; 
f) Julgar os pedidos de registros e cancelamentos de inscrições de atletas. 
g) Cuidar da divulgação das regras da modalidade esportiva. 
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SEÇÃov 
2"0fl( l>.i 

Dos Órgi d 
os e Cooperaç" ~-- ;,,ê / 18- 7 .o : ,,.: ;.;2,_.1:~:'.:'.:J<V!.!._l,12r.....-->1ttt--! 

Subsecção J O e ~ . . -n 'I, . - os onselhos Técn,· ! . L .1.:, __ ~---·=-:...-=::..J cos ----· 
Artigo 47 - Os Conselhos T · • . _ 
- . • ecn1cos orgaos d 

orgarnzaçao, competências e funcio • e naturez.a técnico-desportiva, terão sua 
sua falta, por regulamento elaboradonap mi eon~o r~lados pela legislação vigente ou, em 

e a iretona. 

Subsecção li - Da Comissão de Arbitragem 

Artigo 49 - A Comissão de Arbºt . 
d J'b fi I ragem e órgão autônomo tendo fu 

e ' erar e scalizar o fiel cumprimento das leis do jogo. ' como nção 

Parágrafo Primeiro A Comi - d Arbº 
designados I Pr 'd ssao e itragem será composta de 03 (três) membros 
P .d pe O es, ente da LBC, os quais indicarão seu Presidente e Vice-res1 ente . 

Artigo 50 - Compete à Comissão de Arbitragem: 

a) Organizar o quadro de Árbitros, Assistentes e Representantes colaboradores da 
LBC· , • 

b) Escolher e elaborar a escala destes colaboradores· . . 
e) Designar Arbitras, Assistentes e Representantes para campeonatos, torneios, 

competições oficiais e amistosas promovidas pela LBC, com aprovação da 
diretoria. 

Parágrafo Primeiro - As normas e recomendações emanadas da Comissão de 
Arbitragem serão submetidas á apreciação da Diretoria. 

Parágrafo Segundo - Na impossibilidade de constituição do quadro de Árbitros e 
Auxiliares próprios, a LBC poderá buscá-los junto à associações e/ou sindicatos da 
categoria para atuarem em suas competições. 

SEÇÃO VI 

Da Justiça Desportiva 

Artigo 52 - A Justiça Desportiva da LBC é órgão autônomo e independente com 
competência limita ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às 
competições organizadas pela LBC, como organização e funcionamento definidas na 
Lei 9.615/98 e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 

TÍTULO Ili-DOS ATOS NORMATIVOS 

CAPÍTULO ÚNICO - DA FORMAÇÃO E VIGÊNCIA 

Artigo 53 - Os atos normativos da LBC obrigam a todas as pessoas fisicas e jurídicas a 
ela direta ou indiretamente vinculadas, depois de aprovadas pelo Presidente e a partir da 
data de sua publicação. 
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~uções, Regimes e demais preceitos le . , 

.~petentes. gais regufamentadores dos Poderes e Órgão~ 

Jirtígo SS - Os Órgãos de Cooperação terão regulamentos próprios. 
l~RCC.N9'~i!;&.,L/..l.l,._-~i++

t FO~!,!-~ASh:.:!ifik===~= 

TÍTULO 111- DO PATRIMÔNIO SOCIAL, DA RECEITA 
EDA DESPESA 

CAPÍTULO 1- DO EXERCfCIO FINANCEIRO 

~~igo 56 - O exercício financeiro será de 12 (doze) meses, coincidindo com o ano 
CIVIi. 

CAPÍTULO II - DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Artigo 57 - O patrimônio social da LBC compreende: 

a) os bens móveis e imóveis adquiridos sob qualquer título; 
b) troféus e prêmios que são insuscetíveis de alienação; 
c) doações e legados; . 
d) os títulos de renda, ações e saldos nos balanços amws; 
e) quaisquer outros direitos e valores. 

Artigo 58 - o patrimônio imobiliário e social da LBC não poderá ser alienado -~la 
Presidência sem deliberação e autorização da Assembléia Geral, conforme preVJsao, 
deste Estatuto. 

CAPÍTULO III - DA RECEITA 

Artigo 59- Constituem receita da LBC: 

• a) Jóias ou Emolumentos de filiação ou de inscrição e transferências de atletas, 
inclusive relativos aos preparos de processos e recursos; 

b) Contribuições de filiados, anuidades e/ou mensalidades; 
c) Rendas provenientes de locação de móveis e imóveis; 
d) Auxílios, subvenções, recursos dos poderes públicos ou doações; 
e) Taxas, Multas e Indenizações; 
f) Juros e rendas eventuais; 
g) Rendas resultantes de jogos, de televisionamento, fif magem e transmissão de 

competições organizadas pela LBC. 

Parágrafo Primeiro - A totalidade dos recursos econômicos e financeiros da LBC será 
aplicada na consecução de suas finalidades e ações estatutárias indispensáveis ao 
cumprimento de seus objetivos. 

Parãgrafo Segundo - A reçeita originária de eventuais auxílios, subvenções e recursos 
dos poderes públicos será aplicada nas finalidades a que estejam vinculadas nas 
cláusulas ou condições do instrumento firmado entre a LBC e o respectivo órgão 
público concedente. 
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CAPÍTULO IV- DA DESPESA ~----,---j-7 
~rôgo 60 - Constitui despesa da LBC: PROC. Ng'-i:!,Q.il'JJL--:\\f-4r

a) Pagamento de impostos. taJC . 
FOLHAS_ 

desp~sas para manutenção da ~;_lugué,s, telefones, luz e água e demais 
b) Salanos, gratifica""'= d , 

· • . """~ e empfegados e fu · · · pecumanas; nc,onanos e eventuais retribuições 
e) Aquis1_·ção e conservação d 

""""ed e todo o maten·a1 esport· material d -··,- tente, móveis e t T . ,vo, e 
especializadas· 0 en5, ios, assinaturas de jornais, revistas 

' d) Aquisição de prêmi trotl' 
pela LBC; os e eus para campeonatos e torneios promovidos 

e) ~on~ri_b~ição devida à entidade a que a LBC seja filiada; 
f) quisiçao, nos termos deste Estatuto, bens móveis e de títulos de remia; 
g) Despesas decorrentes da participação da LBC nos torneios e 

camp~natos organizados por ela ou em que se faça representar; 
h) Amon1zação das obrigações contraídas pela LBC e o pagamemo dos 

respectivos juros. 
i) Quaisquer gastos eventuais devidamente autorizados pelo Presidente da 

LBC. 

Parágrafo único - O pagamento das taxas devidas aos árbitros, Assistentes, 
Representantes, Fiscais, Arrecadadores, Bilheteiros, Porteiros, Observadores, 
necessários a realização das partidas será de responsabilidade da Associação mandante, 
ou por acordo, divididas entre elas. 

TÍTULO IV - DOS TÍTULOS HONORÍFICOS 

Artigo 61 - Como testemunho de reconhecimento e homenagem especial àqueles que 
se destacarem nos serviços prestados à LBC, ao desporto em geral, em qualquer ramo 
de suas modalidades a LBC poderá conceder os seguintes títulos: 

a) Grande Benemérito: aquele que já sendo benemérito continue prestando 
relevantes serviços ao desporto; 

b) Benemérito: aquele que tenha prestado ao desporto serviços relevantes dignos de 
realce que faz jus à concessão desse título; 

c) Honorário: aquele que sem atuação permanente ao desporto tenha prestado 
relevantes serviços que o faça merecedor desse título. 

d) Medalha de Mérito: a ser conferida àquele que, por qualquer razão, se mostre 
digno de receber uma homenagem da LBC. 

Artigo 62 - As propostas para concessão de títulos constantes deste capítulo deverão 
ser encaminhadas à Assembléia Geral pelo Presidente com a devida exposição de 
motivos por escrito. 

16 



• 
. . ríTVLO V - D As Dtsp 

OSIÇÕESGER 
. E'FINAfS 

Uif,hJfUJ(l\11 -
111 

f'•'<\lj\\JfAÍlJlt,\~f.1[6-\l'RJ \f' 
lllt ltrH fl \J \OU \"' 64,225 

PROC.N!l_,~U!!ll.l.i.:,:~--q'!H-
Arligo 63 - Para efeito deste E 11F~O'.!:LH~A~S::::::'?::!:::====t,t=:.J d ?4 de d statuto e nos t L-
e -: março e 1998, a LIGA DE B e~os do artigo 20, § Jº da Lei nº 9 615 

Entidade de Administração do Des orto ASQU~:~ CENTRO OESTE PAIJUSTA é 
do Esta?º de São Paulo, e em conS:qUên ~o ~~~;'Pro de Bauru e Região Centro Oeste 
a ela filiadas. · · eia, esu,n10 sob sua égide, todas as Associações 

Artigo 64 - Os atos rionnaf · · ·· · 
numerados à medid d ,vos e os comunicados da LBC mo 11uoes11lvnffl!llli! 

' ª e sua publicação, para o conhecimento de seu.~ a11soci11dos. 

A~go, 
6

~ - A LBC, não distribui lucros ou dividendos, ne.m concede parcela de seu 
patnmoruo, vantagens ou beneficias, a dirigentes, conselheiros ou associados. 

a-+ rtigo 66 - Resolvida a dissolução da LBC, confonne previsão constante do presente 
Estat~to, e após o pagamento de todos os débitos existentes, seu patrimônio se destinará 
a entidade congênere, legalmente constituída, de fins não econômicos ou nos termos 
disciplinados pela legislação vigente. 

Artigo 67 - As Cores da LBC serão o vermelho, o branco e o preto, que serão utilizadas 
em seu símbolo, pavilhão, escudo e uniforme. 

Artigo 68 - Na solução dos casos omissos serão aplicados os princípios gerais de 
direito. 

Artigo 69 - Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário . 

• Bauru- SP -, 07 de março de 2.015. 

André Luiz de Almeida 
Presidente 
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2º 0FJOAL DE RF.GISTR0 CIVIi, DE PESSOAS JUJÚDrCAS OE BAURU _ SP 

MICROFILMAD0-N° 64.227 

. ' '~ .. •~,_....,.. .. 
Ata da Assembleia Geral Ordinária da LIGA REGIONAL DE BASQUETE 

CENTRO OESTE PAULISTA, realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezesseis, 
em segunda chamada, no auditório do Museu Ferroviário Regional de Bauru situado na Rua 
Primeiro de Agosto, quadra 1, s/n - Centro - Bauru/SP - às quatorze hora~ e trinta e cinco 
minutos, com a participação dos associados que ao final assinam; o Presidente André Luiz de 

Almeida deu início à Assembleia Geral Ordinária e apresentou o assunto constante da pauta 

qual seja, a questão da convocação presente Assembleia para eleição de Presidente, Primeir~ 
Vice-Presidente e Se9ungo Vice-Pres!gente _da LBC, três membros efetivos .e três membros 

~L~-~~=~~= :a•:=•=== =:::sm: a~m:~; 
Paragrafo 5°, 1, do Estatuto, sendo declarados eleitos, para o período de Março de 2016 à 

fevereiro de 2020 e empossados em seus cargos, para exercício do mandato à partir de 01 de 
março de 2016 à 29 de fevereiro de 2020, Priscila Dorigo de Almeida - Presidente - Bauru; 

Leonardo Henrique de Oliveira - 1º Vice Presidente - Lençóis Paulista; Marco Antônio 
Dias de Morais - 2° Vice Presidente - Garça; Conselho Fiscal: Mareio Martins da Silva 

Santos - Jaú - Membro Efetivo; Nivaldo Meneghelli Junior - São Carlos - Membro 
Efetivo; José Paulo Moraes de Andrade - Pirajuí - Membro Efetivo; João Paulo Dalaqua 
Paschoarelli - Lençóis Paulista - Membro Suplente; Sandro César Pereira Biscola - Lins 
- Membro Suplente; Fabiano André Lucas Mariano - Bauru - Membro Suplente. Ato 
contínuo, nos termos do art. 33 do Estatuto, os membros do Conselho Fiscal, por maioria, 

elegem como Presidente: Nivaldo Meneghelli Junior - São Carlos. Ainda em ato contínuo, a 

presidente eleita Priscila Dorigo de Almeida, nos termos do art.36 do Estatuto, nomeia Rodrigo 
G.alves Vieira Marques - Bauru - Tesoureiro, Gllson Francisco Rodrigues - Bauru -
Secretário e André Luiz de Almeida - Bauru - Diretor Técnico. Nada mais havendo a tratar 
nesta Assembleia, o Presidente André Luiz de Almeida encerrou ·a reunião. Eu, Gilson 
Francisco Rodrigues, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e pelo presidente André 

_uiz de Almeida. Bauru, vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezesseis. 



Relatório Anual LBC - 2018 

A LBC apresenta o relatório anual das atividades desenvolvidas no ano de 2018. 

Iniciamos as atividades do ano com o acampamento realizado na cidade de 

Bauru de forma gratuita nos dias 1 O e 11 de fevereiro com realização da FIBA 

Américas e Confederação Brasileira de Basquete, com organização da Liga de 

Basquete Centro Oeste Paulista e apoio da Federação Paulista de Basketball. O 

evento foi desenvolvido sob gestão FIBA e com programação enviada pela FIBA 

Américas e conforme as solicitações necessárias dos locais, sendo as atividades 

desenvolvidas em dois blocos na parte da manhã para- ambos os dias e em um bloco 

na parte da tarde. Para as atividades a LBC disponibilizou e custeou o Auditório no 

hotel Obeid, quadra poliesportiva, bolas, materiais de mesa (seta e placas de 

sinalização), projetor e tela, tv e· sistema de som. Toda a divulgação do Acampamento 

foi feita através das redes sociais e mailing da LBC, assim como as informações para 

a mídia local foram passadas conforme Ioda a programação. As inscrições foram 

limitadas conforme orientação da FIBA e CBB para os oficiais de quadra e mesa da 

região da LBC e ainda abrimos para as inscrições de outras ligas também do interior 

paulista. As inscrições foram realizadas através da CBB, por um link enviado à LBC. 

As vagas foram limitadas à 60 pessoas, por conta da capacidade do auditório e para 

melhor logística das atividades. Todas as atividades desenvolvidas nos dias do 

acampamento foram muito aproveitadas , 

interação de 100% em todas as atividades. 

LIGA DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do sul - Bauru- SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 

pelos participantes que tiveram uma 

Visite nosso site www.lbc.org.br 
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Dando sequencia aos trabalhos, realizamos o congresso técnico para nossos 

campeonatos 2018 no dia 24 de fevereiro no SESC Bauru, onde foram definidas as 

diretrizes dos campeonatos e sistema de disputa, tivemos a presença do Sr 

Presidente da FPB Enyo Correia. No mesmo dia tivemos atividades para técnicos, um 

workshop gratuito ministrado diretor técnico André Luis de Almeida e pelo André 

Germano (Bauru Basket), que abordou temos importantes de base de treinamento 

para base, dando um maior conhecimento para o trabalho dos técnicos em cada 

projeto. 

A LBC realizou no dia 04 de março, no Sesc Bauru a reciclagem dos oficiais de 

quadra e mesa do centro oeste paulista para início da temporada 2018 de seus 

campeonatos. A reciclagem foi ministrada pela instrutora FPB Fátima Aparecida da 

Silva e pelo diretor técnico da LBC André Luiz de Almeida, e teve início às 9h30, com 

a aplicação do teste físico, onde tivemos 6 baterias na quadra externa do SESC com 

um total de 54 oficiais de quadra. Foi aplicado o teste físico para alguns oficiais da 

FPB sob supervisão e coordenação da Fátima. Tivemos 76 oficiais participantes 

Após o teste físico, foi dada uma atividade prática em quadra, com todos os 

oficiais onde a Fátima desenvolveu junto com os oficiais o treinamento de mecânica 

em quadra, sinalização, comunicação e trabalho em equipe, com oficiais de quadra e 

mesa. 

No período da tarde, as atividades foram iniciadas as 13h30 na sala interna, 

onde o Diretor técnico da LBC André Luiz de Almeida passou as diretrizes e sistema 

de trabalho da LBC em conformidade com as normativas estipuladas pela FPB e 

conforme a nova padronização que a LBC está implantando em todo seu trabalho 

com padronização FIBA. 

LIGA DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do sul - Bauru - SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 
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Após as atividades tiveram continuidade com a Fátima, que abordou os temas 

estipulados pela FPB e abordou todas as alterações da regra e interpretações FIBA, 

bem como o sistema de trabalho e desenvolvimento de todo o processo de 

arbitragem, com padronização e harmonização de trabalho. 

A LBC disponibilizou gratuitamente para todos os oficiais um kit, contendo uma 

camiseta e um estojo para os materiais de trabalho. As 17h00 foram aplicadas as 

provas teóricas para todos os participantes e as atividades foram encerradas às 

18h00. 

Realizamos a etapa paulista FPB de basquete 3x3 na cidade de Lençóis Paulista 

no dia 03 de junho, onde fizemos toda a logística e apoio aos jogos, com arbitragem e 

organização dos jogos. As inscrições do evento foram feitas pela FPB e a LBC 

organizou apenas a logística do dia do evento 

Realizamos no dia 25 de agosto, na cidade de São Carlos um workshop sobre 

arbitragem e regras de basquete. O evento foi uma solicitação da Escola de basquete 

Meneghelli em parceria com a prefeitura municipal de São Carlos e com o Sesi São 

Carlos. Dentro das atividades abordamos artigos da regra oficial FIBA e também 

pontuamos explicações sobre preenchimento de súmula, a função da equipe de 

arbitragem, o que é um árbitro e os passos para se tornar arbitro. 

Os participantes do workshop foram atletas da escola de basquete Meneghelli, 

professores e técnicos e alunos de faculdade. Pontos abordados: posicionamento de 

oficiais em quadra, comunicação dos oficiais, sinalização, tipos de falta, violações, 

plano de carreira da arbitragem, poder e deveres das instituições, hierarquia e 

disciplina, o basquete regional, estadual, brasileiro e mundo. Palestra ministrada por 

André Luiz de Almeida, Diretor da LBC que abordou os pontos chaves de regra e 

sobre a arbitragem e Priscila Dorigo, presidente LBC, que abordou questões de 

súmula e trabalho dos oficiais de mesa. 

LIGA DE BASQUETE CEN1RO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - ]d.Cruzeiro do sul - Bauru - SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 

Visite nosso site www.lbc.org.br 
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Outro evento realizado no dia 02 de setembro, na cidade de Bauru o Basquete 

3x3 em parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru e Secretaria Municipal de 

Esportes. O evento foi registrado e ranqueado pelo FIBA 3x3, com todo o cadastro de 

estatística e todo material dos jogos entre tabelas e súmulas gerados pelo sistema 

FIBA. O evento contou com 36 equipes inscritas, com o envolvimento de 144 atletas 

inscritos onde muitas equipes são participantes de várias etapas do 3x3, o evento 

ainda contou com a realização de 49 jogos. Entre os jogos, foram realizados torneios 

de enterradas e circuito de arremesso de 3 pontos onde foram fornecidas premiações 

como Camisetas da seleção brasileira, fornecida pelo Secretário de Esportes 

Vanderlei Mazzuchini Junior e camisetas do Bauru Basket, fornecida pela equipe 

através do Vitor Jacob, tivemos também a presença da ex seleção brasileira, Simone 

Bighetti, prestigiando o evento. O inicio do evento foi as 9h00 e o termino às 17h00 e 

teve um público circulante de aproximadamente 500 pessoas durante todo o evento. 

Tivemos a colaboração de 12 árbitros e mais 2 pessoas na coordenação. 

As inscrições foram gratuitas e divulgadas pelas redes sociais e aberta dia 01 

de agosto e encerradas no dia 08 de agosto por termos esgotado as vagas e pela 

realização do evento ser em apenas 1 dia. Tivemos uma longa fila de espera e ainda 

temos procura de muitas pessoas que desejam saber o próximo evento da LBC de 

3x3 para participação. 

LIGA DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do sul - Bauru -SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 

Visite nosso site www.lbc.org.br 
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Tivemos em nossos campeonatos 20 entidades filiadas e contamos com 69 

equipes divididas em 7 categorias masculinas e 4 feminino, sedo: 

Sub 12 Masculino - 4 equipes 

Sub 13 Masculino - 6 equipes 

Sub 14 Masculino - 7 equipes 

Sub 15 Masculino - 6 equipes 

Sub 17 Masculino - 6 equipes 

Sub 21 Masculino - 3 equipes 

Adulto Masculino - 9 equipes 

Sub11 feminino - 4 equipes 

Sub 13 feminino - 10 equipes 

Sub 15 feminino - 7 equipes 

Sub 17 feminino - 6 equipes 

Foram 330 jogos em 33 rodadas. 

Jogos Amistosos: 23 

Festivais categorias de base em parceira com o SESI: 3 

Possuímos um quadro de oficiais de 78 pessoas, sendo 54 oficiais de quadra e 

24 oficiais de mesa 

Foram 997 atletas envolvidos nos campeonatos de 2018, envolvendo todos os 

nossos associados que trabalham em sua maioria em áreas de risco e em projetos 

sociais junto às prefeituras. 

LIGA DE BASQUETE CEN1RO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do sul - Bauru- SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 
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Equipes participantes da Copa FPB 

Avaré - Sub 15 masculino - sediante 

PROC. Nº 2/4,?) l.'.? 

FOLHAS ) f, 

Luso Bauru - Sub 13 e sub 14 masculino - sediante, sendo classificado para a final 

do estado e sediando esta fase. 

Bauru Basket - Sub 15 masculino 

Classificação final 2018 

Sub 12 Masculino 

1° - Lençóis Paulista 

2° - Criarte Bauru 

3° - Marilia 

4°- Luso / Bauru 

Sub 13 Masculino - 6 equipes 

1 ° -Criarte Bauru 

2° - Luso Bauru 

3° - Marília 

4° - Lençóis Paulista 

Sub 14 Masculino - 7 equipes 

1° - Criarte Bauru 

2° - Lençóis Paulista 

3° - Luso Bauru 

4° -Avaré 

Sub 15 Masculino - 6 equipes 

1° - Bauru Basket 

2°- Presidente Prudente 

3° - Jahu 

4° -Avaré 

LIGA DE BASQUETE CEN1RO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do sul - Bauru - SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 

Visite nosso site www.lbc.org,br 



Sub 17 Masculino - 6 equipes 

1° - São Carlos 

2°- Araçatuba 

3°- lacanga 

4°- Tupã - Casa do Garoto 

Sub 21 Masculino - 3 equipes 

1° - Jahu 

2°- Matão 

3° - Garça 

Adulto Masculino - 9 equipes 

1° -Assis 

2°- Jahu 

3°- Marília 

4°- Garça 

Sub11 feminino - 4 equipes 

1° - CTU Adamantina A 

2° - Palmital 

3° - CTU Tupã 

4° - CTU Adamantina B 

LIGA DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do sul - Bauru - SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 

Visite nosso site www.lbc.org.br 
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Sub 13 feminino -10 equipes 

1° - Palmital 

2º - CTU São Manuel 

3º - CTU Presidente Prudente 

4° - CTU Lençóis Paulista 

Sub 15 feminino - 7 equipes 

1° - Palmital 

2º - CTU Presidente Prudente 

3º - CTU Lençóis Paulista 

4° - CTU São Manuel 

Sub 17 feminino - 6 equipes 

1° - CTU Avaré 

2° - CTU Paraguaçú Paulista 

3º - CTU Presidente Prudente 

4° - CTU Lençóis Paulista 

LIGA DE BASQUETE CENIRO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 
Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do sul - Bauru - SP 
Fone/Fax (14)3245-5204 
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Alguns registros das quadras 
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Pri 

Leonardo 1º vice presidente 

Mareio Martins da 

Nivaldo Me.4" ~ .. lho flsoal 

CPF 082.476.268-10 

José Pau 

CPF 259.624.748-80 
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au.(Bjísallâf'êllli - Suplente Conselho Fiscal 

CPF 195.425.638-84 

Sandro César Perei Biscola - Suplente Conselho Fiscal 

CPF 112.036.198-20 

~.ci9 (~ 
Fa ano André Luc 

,4. ') I ,q-{) 
o -·suplente Conselho Fiscal 

CPF 212.753.498-03 

,.{)._ J✓, ✓~a.-v: ~ 
~~~n~alves Vieira Marques - Tesoureiro 

CPF 370.817.458-57 
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Relatório anual LBC 2017 

Abertura das atividades da LBC para a temporada 2017 em reunião com os associados para o 
congresso técnico, onde foi apresentado o novo sistema de cadastro de atletas e comissao técnica em seu 
novo site. O congresso técnico foi realizado no Auditório da UNIMED Centro Oeste Paulista, em 27 de feverei 
fevereiro. 

A LBC - Liga Regional de Basquete Centro Oeste Paulista, realizou no SESI Bauru, a Clinica e 
Reciclagem de árbitros e mesários da nossa região. Na ocasião, realizou também a reciclagem de oficiais da 
Federação Paulista de Basquete, com a presença do Diretor de arbitragem, Sr André Luiz de Almeida e do 
Diretor de Cursos Sr José Augusto Piovesan Neto. 

Contamos com 80 participantes. Todas as atividades foram monitoradas pela equipe de aplicação de 
cursos da Federação Paulista de Basquete e a apresentação de atestado médico dos participantes do teste 
tisico obrigatório. 

Data: 18/03/2017 - Sábado 

Programação 

8:00 hs - Apresentação e credenciamento dos oficiais de quadra. 

8:30 hs - Teste tisico para os oficiais de quadra 
*Obrigatório a apresentação do atestado médico• 

9:00 hs -Apresentação e credenciamento dos oficiais de mesa. 

10:00 hs - Abertura. 

10:10 hs - Palestra Motivacional 
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11 :40 hs - Almoço 

13:00 hs - Clínica "Padronização de critérios de arbitragem" 
Bloqueio / Pé de Pivô / Mecânica / Sinalização / Súmula. 

14:30 hs - Determinações LBC/FPB temporada 2017 - Diretor de Oficiais André Luiz de Almeida 

16:30 hs - Prova teórica 
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Curso de Arbitragem - Bauru 2017 

Curso realizado em parceria com o SESC Bauru, que custeou todas as despesas do 
mesmo e forneceu toda infra-estruturar necessária para a realização das aulas. Houveram 
mais de 70 interessados em realizar o curso, no entanto deixamos disponível apenas 50 
vagas, para melhor aproveitamento e melhor qualificação dos participantes. 

O curso foi gratuito e ministrado pela Instrutora credenciada da Federação Paulista de 
Basketball (FPB) Fátima Aparecida da Silva, com a chancela da FPB, habilitando os 
aprovados à estarem compondo o quadro de arbitragem do estado de São Paulo após 
estágio e indicação da LBC (Liga Regional de Basquete Centro Oeste Paulista), que foi a 
idealizadora do curso. 

A LBC disponibilizou gratuitamente para os alunos do curso, uma camiseta e uma 
pasta personalizada para uniformização dos alunos. 

Atividades: 
Tivemos a colaboração de parceiros da LBC, que são profissionais que estão atuando 

juntamente com a LBC no intuito de melhorar a qualidade dos atletas, técnicos e árbitros, e a 
parceria deles com a LBC proporcionou a oportunidade de estarem colaborando com o 
curso, sendo que nunca houve um curso tão completo dentro do Estado de São Paulo. A 
colaboração dos profissionais que palestraram dentro do curso foi voluntária e gratuita, e foi 
disponibilizada pela própria LBC como conteúdo programático extra. 

As atividades do curso seguiram da seguinte forma: 
SEMANA- Nº 1 - 28 e 29 de Outubro de 2017. 
1) SABADO- DAS 9h30 AS 13h00/ DAS 14h00 ÀS 18h00 
* PERÍODO - MANHÃ: Aula teórica - Sala de aula/ Auditório - 9h30 às 13h00 

a) Abertura / Apresentação/ Explicações 
b) Texto - Leitura 
c) Jogo de Integração 

) Nutrição Esportiva - Thais Barreto Esmeraldi (LBC) - 11 h30 às 13h00 
e) História do Basketball - Nacional e Mundial/ Instituições 
* PERIODO -TARDE: 14h00 às 16h00min. - Aula teórica - Sala de Aula/ Auditório 
• Regras Oficiais de Basketball + Interpretações e vídeos 
16h15 min. às 18h00- Aula Prática -Ginásio 
a) Uniforme de arbitragem 
b) A importância da preparação física 
c) Explicação do teste físico/ atestado médico 
d) Aquecimento/ Alongamento (todos) 
e) Mecânica - Áreas de responsabilidade/ Posições: Seguidor e Líder 
f) Bola ao alto (administração do início da partida)/ Sinalizações 
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DOMINGO - DAS 9h30 ÀS 13h00 / DAS 14h00 ÀS 18h00 
PERIODO - MANHÃ: 

a) Aula teórica (Sala de aula/ Auditório) - 9h30 às 13h00 
* Regras Oficiais de Basketball 
* Interpretações 
* Análise de Vídeos. 
* EXERCICIO TEÓRICO 1 
* PERIODO-TARDE: 
Aula teórica: Continuação -14h00 às 15h30 min. 
Aula prática (Ginásio) - 15h45 min. às 18h00. 
*Aquecimento/ alongamento (todos) 
* Mecânica de arbitragem - Líder e Seguidor 
* Sinais - Jogo dos sinais - numeração/ violação 
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SEMANA- Nº 2 - 04 e 05 de Outubro de 2017 
03) SABADO - DAS 9h30 AS 13h00/ DAS 14h00 ÀS 18h00 
PERÍODO- MANHÃ: Aula teórica (sala de aula/ auditório) 
* Fisioterapia Esportiva - Thiago Alvim (LBC) - 9h30 às 11 hOO 

* Aula teórica - 11h15 às 13h00: 
A importância da Comunicação - Os 8 C 's. 
Regras Oficiais de Basketball e Interpretações 

PROC. Nº lo/ 
FOLHAS_.$_L ______ -it.,. ·-·· . 

~~---·--·-·-·--~-~- ___ J 

► Funções dos Oficiais da Mesa de Controle - Priscila Almeida (LBC) 

► Súmula (documento do jogo) 

* PERÍODO - TARDE: 
Aula teórica: Regras Oficiais de Basketball e Interpretações - 14h00 às 15h30 min. 

► Análise de vídeos 

Aula prática (Ginásio) - 15h45 min. às 18h00. 
*Aquecimento/ alongamento (todos) 

* Mecânica de oficiais de mesa - Posições e funções 

* Mecânica de arbitragem - Líder e seguidor 

* Sinais - numeração/ violações 
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04) DOMINGO - DAS 9h30 ÀS 13h00/ DAS 14h00 ÀS 18h00 
* PERÍODO - MANHÃ: Aula teórica (sala de aula/ auditório) - 9h30 às 13h00 

* Apresentação e postura 
* Regras Oficiais de Basketball e Interpretações (Revisão) 
* Análise de vídeos 
* Avaliação teórica I 

* PERÍODO - TARDE: 14h00 às 18h00 
* Aula teórica (sala de aula/ auditório): 

► Psicologia Esportiva e Arbitral - Gregory Gracia (FPB-LBC) - 14h00 às 15h30 min. 

* Aula prática (Ginásio) - 15h45 min. às 18h00. 

*Aquecimento/ alongamento (todos) 

* Treinamento - Teste Físico 

* Mecânica de oficiais de mesa - Posições e funções 

* Mecânica de arbitragem - Líder e seguidor 

* Sinais - numeração/ violações e administração do jogo. 
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Visita especial do Técnico do Bauru Basket, Demétrius Ferraciu. 
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- Nº 3 - 11 e 12 de Novembro de 2017 
1) SABADO - DAS 9h30 AS 13h00/ DAS 14h00 ÀS 18h00 
* PERÍODO - MANHÃ: Aula teórica - Sala de aula/ Auditório - 9h30 às 13h00 

* Texto - Leitura 
* Regras Oficiais de Basketball 
* Interpretações 
* Análise de vídeos 

* PERÍODO - TARDE: 
* 14h00 às 16h00min. - Aula teórica - Sala de Aula/ Auditório 

* Aspectos Jurídicos - Cod. Brasileiro de Justiça Desportiva / Relatório 
* Regras Oficiais de Basketball + Interpretações e 

* 16h 15 min. às 18h00 - Aula Prática - Ginásio 
*Aquecimento / alongamento (todos) 
* Exercícios práticos - deslocamentos/ sinalização 
* Mecânica - Áreas de res onsabilidade / Posições: Se ...,._......,..,._~ 
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6) DOMINGO- DAS 9h30 ÀS 13h00/ DAS 14h00 ÀS 18h00 
* PERÍODO-MANHÃ: Aula teórica (sala de aula/ auditório)-9h30 às 13h00 

* Trabalho em Equipe 
* Regras Oficiais de Basketball 
* Interpretações 
* Exercícios teóricos (Duplas) 

* PERÍODO-TARDE: 14h00 às 18h00 
* Aula teórica (sala de aula/ auditório): 

* Faltas em situações especiais - aspectos teóricos 
* VOCÊ DECIDE - VÍDEOS (trios) 

* Aula prática (Ginásio) - 15h45 min. às 18h00. 
*Aquecimento / alongamento (todos) 
* Treinamento - Teste Físico 
* Mecânica de oficiais de mesa - Posições e funções 
* Mecânica de arbitragem - Líder e seguidor 
* Sinais - numera ão/ viola ões e administra ão do · o o. 
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SEMANA- Nº 4 - 18 e 19 de Novembro de 2017 °'_.., 

1) SÁBADO - DAS 9h30 ÀS l 3h00/ DAS 14h00 ÀS 18hOÔ'º'AAÇÃO "'"'"151
~ 

Aula teórica - Sala de aula/ Auditório - 9h30 às 13h00 
* Ortodontia Esportiva - Dr. Jefry Alberto V. Cabral (LBC)- 9h30 às 11h00 

* Regras Oficiais de Basketball 
* Interpretações 
* Análise de vídeos 

* PERÍODO - TARDE: 
* 14h00 às 16h00min. - Aula teórica - Sala de Aula/ Auditório 

* Pontos de Ênfase 
* Avaliação Teórica III 

* l 6hl 5 min. às 18h00 - Aula Prática - Ginásio 
*Aquecimento / alongamento (todos) 
* Mecânica - Áreas de res onsabilidade / Posi ões: Seguidor e Líder 

LIGA DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 - Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do Sul - Bauru - SP 
Fone (14)3245-5204 - 99129-5639 - 98124-9909 
CNPJ 03.662.652/0001-80 

Visite nosso site www.lbc.org.br 



Presença especial da árbitra internacional FIBA Andreia Silva, que começou sua carreira na LBC em 
2000, que teve um bate papo com os alunos. 

6) DOMINGO-DAS9h30ÀS 13h00/ DAS 14h00ÀS 18h00 
* PERÍODO-MANHÃ: Aula teórica (sala de aula/ auditório)-9h30 às 13h00 

* Avaliação Física -Teste Físico - 9h30 as 11h00 
* Avaliação Prática-Festival - Mini Basketball - a partir das 11h00 às 13h00 

* PERÍODO - TARDE: 
* Avaliação Prática- Festival-Mini Basketball -a partir das 14h00 às 18h00 
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~ Alunos inscritos no curso Bauru 2017: .... RAçÃO ;;;;:.,-r• 

Nome CIDADE Categoria EMAIL 

Adriano Noronha Ribeiro Reainóciolis MESA anr .noronha 13®ama il.com 

Alberto Sebastiao Junior Bauru QUADRA albertovluniorln'l11ahoo.com.br 

Alexandre Peres Chico Presidente 
QUADRA aleQeres7S@hotmail.com Prudente 

Amanda Cristina Madeira Martins Bauru QUADRA a manda {ru bauru .sescsn. ore:. b r 

Amanda Xavier Mazzieiro Dois Correaos MESA a manda . ma z, ieiro®o utloo k.com 

Antonio Celso de Souza Junior Marllia QUADRA iunlorOSbasket®nmail.com 

Bonfilho Shuji Honma Rodrigues da Silva Guaraçai QUADRA bonfilhorodrlgues@hotmail.com 

runo de Souza Borro Bauru QUADRA bruno. borro. n ba mi "ma il.co m 

Bruno de Pontes Pereira Marllia QUADRA brn.glra@gmail.com 

Callil Pereira da Silva samcaio Marllia QUADRA callilsam!;!a@gmaiJ.com 

Cléber Junior Rocha Soares Bauru QUADRA cleber Iunior12r,;i, ahoo.com.br 

Eduardo Martinez Guelca Marllia MESA eduardo.eueloamlhotmail.com 

Elizabeth Souza de Sá Bauru QUADRA nrofbethefr,;i,.mail.com 

Fernanda P. Schroder Gaia Gar~.,, MESA nandabasketschroderlãlhotmail.com 

Fernando Barbosa Carvalho Bauru QUADRA nandonrstii'luahoo.com.br 

Flavio Auausto dos Santos Bauru MESA flavio m usei es .fas tFil nma il .com 
Presidente QUADRA gabs brltoo@hotmail.com 

Gabriel Teixeira de Brito Prudente 

Henrique Caetano da Costa Ga~a Bauru QUADRA henrigue@segundotab.com.br 

Hudson Ferreira de Souza Bauru QUADRA huds.ferr~ira.souza@gmail.com 

lsabela maria Gomes da Silva Tupã QUADRA bellvnha•omes123456789rn>0 mall.com 

Ivo Martins Neto Bauru QUADRA ivomn9tâ)omail.com 

Jacques Dares Carvalho Gomes Barra Bonita QUADRA darcsgomes@yahgo.com 

.adson Henrique Almeida da Silva Tupã QUADRA jadson 1220@2 hot!!]a il.com 

Lethior Hello B Feiae Bauru QUADRA lethior~nma!l.com 

Lucas Cáoia Castro de Carvalho Marllia QUADRA lucas.caola®hotmall.com 

Lucas Henrique da Silva Bauru QUADRA lucassilva.ca!!Jl@gmail.com 

Luiz Martins Neto Bauru QUADRA neto@abdabauru.com.br 

Marcelo Ricco Gil Bauru QUADRA marcelo@mrgllseguros.com.br 

Marcllio Bueno dos Santos li Rancharia QUADRA dinhohomei:@hotmail.com 

Marcos Vinicius Aauino de Oliveira Barra Bonita QUADRA vi n iclus .basn uete tã) h otma li.com (f, 
Maria AnQelica RodriQues Manso Bauru QUADRA marmanso21ra,amail.com 

Maria Carolina Correia de Góes Rancharia QUADRA carol-correla@hotmail.com 

Marlane Paes Carolino Colettl Marllia MESA maagaes@hotmail.com 

Mayara Alessandra Messias Tupã QUADRA mayara14.'9::!gmail.com V, 

< ,~ 
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Nome 
Natane Tayne Novais Barroso 

Pamela Cristina Rosa dos Santos 

Paulo Henrique Fernandes de Oliveira 

Paulo Roberto da Silva 

Pedro Henrtque Vfolo Brtto 

Rafael Miranda Aragon 

Reinaldo Valério Gennino 

Renan Albino Home 

Renan Lucas dos Santos 

Renato Perroni Ma ues 

Va ner Benedito de Melo Ramos 

Wllleni Carla de Jesus 
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Alunos inscritos no curso Bauru 2017: 
CIDADE Categoria EMAIL 

Bauru 
Taciba 

Bauru 
Presidente 
Prudente 

Jahu 

Bauru 

Bauru 

Bauru 

Bauru 
Birigui 

Bauru 

Avaré 

Pená olis 

Bauru 

Bauru 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

MESA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

QUADRA 

MESA 

prof.paulo68@gmail.com 

pe brlto@hotmail.com 

mirandaaragon@hotmall.com 

dengons12@gmail.com 

nato erroni mail.com 

ronaldcrgcha@msn.çom 

mail.com 

willeni07@gmall.com 
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Todos os alunos apresentaram atestado médico, validando suas condições físicas 
ideais e saudáveis para a prática de atividades físicas. Todos os profissionais que 
palestraram no curso são parceiros diretos da LBC e fazem parte de um novo projeto que 
está sendo implantado de padronização, qualificação e excelência do trabalho de 
arbitragem. Nossa ideologia está mudando e acompanhando as mudanças mundiais do 
basquete. Queremos agregar conhecimentos para que os oficiais possam trabalhar no 
padrão FIBA, que é nossa referencia de qualidade, transparência e dedicação ao basquete. 

RELATORIO DE ATIVIDADES - 2017 

Entidades filiadas: 21 

Equipes por categoria: 80 equipes participantes 
Sub 12 masculino - 4 equipes 
Sub 13 masculino - 5 equipes 
Sub 14 masculino - 7 equipes 
Sub 15 masculino - 5 equipes 
Sub 17 masculino - 6 equipes 
Sub 21 masculino - 4 equipes 
Adulto masculino - 1 O equipes 
Adulto Masculino - Campeonato Aberto - 5 equipes 
Adulto Feminino - 7 equipes 
Sub 11 feminino - festivais 
Sub 13 feminino - 9 equipes 
Sub 15 feminino - 9 equipes 
Sub 17 feminino - 4 equipes 

ogos oficiais realizados - 349 em 31 rodadas 
Jogos amistosos - 36 
Festivais categorias de base masculino e feminino -4 
Quantidades de jogos por festival - 16 jogos 

A LBC possui em sua região administrativa - 2017 
29 oficiais de mesa 
45 oficiais de quadra 
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eida - Presidente 

ce presidente 

s - 2" vice presidente 

I 

Nivaldo Men elli r - Conselho fiscal 

CPF O 6.268-1 O 

CPF 259.624.748-80 
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elli - Suplente Conselho Fiscal 

CPF 195.425.638-84 

Sandro César Pereira iscola - Suplente Conselho Fiscal 

CPF 112.036.198-20 

·~ ;2, l,tÇr-Q ;.q. ~ ( ~ /) 
no ÃrÍdré Lucas Maria o - Suplente ConselftbFiscal 

CPF 212. 753.498-03 

,-{), ~/Af-0 ()(. V. ~ 
R~d~GUça1-'Js Vieira Marques - Tesoureiro 

CPF 370.817.458-57 

Gilso 

LIGA DE BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA 
Rua Madre Clelia 2-63 - Cep 17030-290 - Jd.Cruzeiro do Sul - Bauru- SP 
Fone (14)3245-5204- 99129-5639-98124-9909 
CNPJ 03.662.652/0001-80 

Visite nosso site www.lbc.org.br 
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~ÔHtamkio~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~-
Em 2h de h,o~ de 2019. 

ALEXSS~DRO BUSSOLA 

P~sidente 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 UM',AU 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

• normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

26 de novembro de ~019. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 
constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Membr 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

26 de novembro de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

OS~OSA 1 DA SILVA 

\. 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica para que 
avalie se os requisitos exigidos para a declaração de utilidade pública foram 
cumpridos. 
Bauru, 26 de nov. 

Relator 

hor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru. 26 de novembro de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislaç!lo e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação. 
Bauru, 26 de novembro de 2019 . 

OSE 
esidente 

Atendido o despacho supra. egue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 26 de novembro de 2 19. 

-.bMv~~ 
RONALDO JO~É SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 





COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

VOTO (PARECER), EM SEPARADO 

Em que pese a recusa da Consultoria Jurídica desta Casa de Leis 

• em manifestar-se (fls 74 - verso), somos favoráveis à normal tramitação do presente 

Projeto de Lei. 

Sala das Reuniões, em 
03 de dezembro de 2019. 
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~ma,a La/Ucyut!'t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• -OC½b ~rru.· 

Em_i_de ~ de2019. 

Y~~NTO 
A(7u;,sidente 

• 



• 
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• 
P ROC, NII '2 (, "\ 
,t:i~H ::\--~ 

~mara Larucyzal7t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 
portanto, a sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 
quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019. 

Relator 
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~ma,a Lamcyml7t 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

FOL 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje 

extraordinariamente reunida, acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, 

tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação 
por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019 . 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 
Membro 

(CARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em !...2__ de ~ r-,k..:::r- de 2019. 

~ n ,n 'n f l , Uv'°' , 
~~B~~ 

Presidente 
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• Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relatora da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de dez o de 2019. 

ÚIJ'V:A. 0...YVW 
CHIARA RA IERI BASSE TO 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
11 de dezembro de 2019 . 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 

Pt~4e Ps1.1111111 
Citt1C10/i:ial de B!lta 
C-iaJ.m.llJ 1 ~ às Is. S 2.., 

;;u~i:íOR',A DE~ 1..C-GISIJIThlO 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em duas Sessões 

Extraordinárias, realizadas no dia 12 de dezembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

JOSÉR 
Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

~ ~l'h, -JJu_~ 
RONALDO~~SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7429 
De 13 de dezembro de 2019 

Declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 

BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica declarada de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE BASQUETE 
CENTRO OESTE PAULISTA, estabelecida nesta cidade de Bauru, 
Estado de São Paulo, fundada em 06 de novembro de 1999, 
associação de direito privado sem fins econômicos, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 03.662.652/0001-80. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~lnt'.~ 
RONALooGosÉ scH1AVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~g~~fJ 
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01.DAL.SPL.PM. 263/19 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 
Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Extraordinárias 
levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de dezembro de 2019: 
Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7423 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre parâmetros especiais para a 
regularização de edifícios concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras 
providências; 

7424 de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6331, de 15 de março de 2013, que 
autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à LIGA BAURUENSE DE 
MALHA em regime concessão de direito real de uso; 

7425 de autoria desse Executivo, que revoga as Leis nº 6645, de 05 março de 2015 e Lei nº 
6897, de 15 março de 2017; 

7 426 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA; 

7427 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de 
renegociação entre a Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru e a 
Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, referente aos empréstimos 
habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e condições da Resolução nº 
809/2016 do Conselho Curador do FGTS; 

7428 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura 
Labiopalatina e/ou anomalias crânio faciais como pessoa com deficiência no êmbito do 
Município de Bauru e dá outras providências; 

7429 de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 
BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA; 

7430 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pais ou 
responsáveis por crianças em idade de vacinaçilo, a apresentarem a caderneta de 
saúde e vacinação da criança atualizada de acordo com a sua idade, no ato da 
matricula em estabelecimentos de ensino públicos ou privados no município de Bauru 
e dá outras providências; 

7431 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre 
obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção, valores 
empregados e nova data prevista para término pelo Poder Público de Bauru; 

7432 de autoria deste Legislativo, que autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 
esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru; 

7433 de autoria desse Executivo, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais e determina outras providências; 

7434 de autoria desse Executivo, que institui o Plano Diretor de Agua do Município. 
Decreto nº Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

1875 de autoria do Verea9or José Roberto Martins Segalla, que dá denominação de Praça 
HERNANI GUIMARAES ANDRADE a uma praça pública da cidade; 

1876 de autoria do Vereador Reger Barude, que dá denominação de Rua DURVAL GOMES 
DE CAMARGO a uma via pública da cidade; 

1877 de autoria do Vereador Alexssandro Bussola, que dá denominação de Rua 
WALDEMAR MEDRADE DE CARVALHO a uma via pública da cidade. 
Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 

de distinçilo e apreço. 

JOSÉ R 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA....._ ___ 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N" 18/20 
P. 182.897/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 15 de janeiro de 2.020 . 

É o presente para e · mos a Vossa Exc ência ai n" 7.320/20 que declara de 
utilidade pública a LIGA REGIO DE BASQUETE CE A 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 



• 

• 

P. 182.897/19 

l.;ºc. Nl' 2, (, ~// 9 ~ 
FOLHAS 8 G -=- .. ::. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.320, DE 15 DE JANEIRO DE 2.020 
Declara de utilidade pública a LIGA 
REGIONAL DE BASQUETE CENTRO 
OESTE PAULISTA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º 

Art. 2º 

Fica declarada de utilidade pública a LIG 
PAULISTA, estabelecida nesta cidade d 
novembro de 1. 999, associacã,~e-t11!'1!11.fr-,,,.i.v 
Nacional de Pessoa Jurí · sob nº 03.6 

Esta Lei entra 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

L DE BASQUETE CENTRO OESTE 
o de São Paulo, fundada em 06 de 
fins econômicos, inscrita no Cadastro 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

RO 
ÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas as exlgõnchts legals 
encaminha-se o presente processo 
ao Scr•iço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru .,k:l. ... ~.\...;J&.2,~ 
01,otoria d~o Le§lsl•llvo 




