ATA DA ASSEMBLEIA GERAL – REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 2018 DA FEDERAÇÃO
PARANAENSE DE BASKETBALL, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2019.
No décimo dia de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas na sala de
eventos do Hotel Golden Ingá, sito à rua Néo Alves Martins, 2398, Maringá – Pr,
reuniram-se em assembleia geral os associados representando suas entidades a saber,
Bruno Pineze – ABAT/PAP/Terra Rica, Adilson C. Novak Jr – P. M. de São José dos
Pinhais, Paulo Cesar Paulino – UTFPR-CP/Vilela/Gatti/Faz Agua Branca, Marcos V.
Rocco e Vinícius L. Carneiro – Caramuru Basquete/Castro, Fabrício Nicolau e Jamison
Costa Silva – ADRM/Maringá, Silvio Antonio Zanini – ABATAC/La
Salle/Sperafico/Toledo, Bruno C.P. Lopes, Arody Silva Correia Neto e João Victor Freitas
Rodrigues – Associação Pé Vermelho de Esporte, João Saulo - SEME/Cambé e Lourdes
Kappes e Jonathan M. Santos – P.M. Toledo/Abatol. A abertura foi realizada pelo
Presidente da FPRB, Marival Antonio Mazzio Jr que apresentou o site da FPRB e as
funções da nova diretoria. Findo suas palavras, o Presidente passou a palavra para o
Diretor de Arbitragem, Diego Chiconato. Em sua apresentação, Diego comentou as
taxas de arbitragem que é baseada no número de árbitros, no número de jogos e na
classificação/nível profissional de cada árbitro. Apresentou ainda as taxas desde de
2014, mostrando que os aumentos das taxas entre 2014 e 2018 se deram a partir dos
índices próximos da inflação, sem qualquer outro tipo de reajuste. Também explicou a
diferença irrisória de valores quando o jogo é apitado em 2 ou em 3 árbitros e
esclareceu que a taxa de arbitragem contém os valores de pagamento das diárias dos
oficiais do jogo, da premiação da competição, do percentual administrativo da FPRB
(que pode variar negativamente até 13% da taxa total) e que para a arbitragem seria
mais interessante que se pagasse por jogo e não por diária, mas que este seria um
custo muito maior para os clubes por conta dos valores variáveis da classificação/nível
dos oficiais. Após sua fala, em votação, estipulou-se por 8 votos a 0 que os circuitos
continuarão a ser cobrados por diária. Na sequência, deu-se início às outras discussões
e resoluções a serem aplicadas em 2019, parte esta, dirigida pela Diretora Técnica da
FPRB, Fabíola Vila. Durante este expediente, Bruno Lopes, técnico da APVE/Londrina
solicitou que se fizesse uma taxa mais em conta para os Encontros Regionais de
Basquete de Base, competições essas, com o objetivo de desenvolver atletas e árbitros
jovens e sem experiência. Foi acertado com o diretor de arbitragem que o valor dos
circuitos seria de R$300,00 por equipe e inclusive para o sediante, e que esse valor
seria utilizado para o pagamento dos oficiais e da premiação. Também foi acordado
que os técnicos devem ser mais flexíveis ter bom senso e mais paciência com os novos
árbitros em desenvolvimento nessa competição e que o jogo será apitado por 2
oficiais, e não 3. Ao ser votado este item foi aprovado por 8 votos a favor e uma
abstenção. Foi definido também na reunião que o Regimento de Taxas seria publicado
até dia 15 de fevereiro através de Nota Oficial. O próximo assunto colocado em

questão foi em relação à punição para as sedes que desistem de sediar a competição e
para as equipes que desistem de participar da competição em cima da hora. Foi
sugerido que se cobrasse uma taxa chamada de Taxa Geral de Inscrição no valor de R$
1.000,00, uma espécie de cheque caução de todas as equipes participantes das
competições da FPRB. A partir dessa taxa, sugeriu-se as seguintes multas para
determinadas infrações: a) deixar de sediar – multa: pagamento no valor da taxa de
arbitragem do circuito que vira crédito para as demais equipes, proibição de
participação nessa competição, caso aconteça em outra sede e perda de 10 pontos no
ranking geral da FPRB no ano. b) deixar de participar de competição onde esteja
inscrito – multa: desistência com até 20 dias de antecedência não há multa,
desistência entre 15 e 19 dias de antecedência à competição – R$ 50,00, desistência
entre 10 e 14 dias antes da competição – R$ 100,00, desistência entre 5 e 9 dias antes
da competição – R$ 150,00, desistência na véspera até 4 dias antes da competição –
R$ 200,00. c) WxO em jogos de ida e volta – na primeira vez o infrator paga a taxa
integral daquele jogo e não pontua na tabela geral; na segunda vez o clube infrator
paga R$500,00 e é desligado da competição. Ao ser votado este conjunto de itens, o
mesmo foi aprovado por unanimidade. Discutiu-se então formas de valorizar as
competições oficiais da FPRB, então foi proposta pela Diretora Técnica e pelo
Presidente da FPRB que a simples participação nos campeonatos estaduais creditam 6
pontos ao clube, participação na taça paraná credita 3 pontos por participação e que
as pontuações dos campeonatos estaduais valham o dobro do que é creditado na
mesma colocação nas taças paraná. Este item foi votado e aprovado unanimemente. O
próximo assunto abordado foi sobre o aumento das taxas federativas de transferência
de atletas para clubes dentro e fora do estado. Concluiu-se que as taxas de
transferência de fora do estado merecem consulta à CBB para saber qual o
procedimento que a FPRB deve seguir para aumento dessas taxas, a fim de valorizar os
clubes formadores de atletas no Paraná. Já em relação às taxas de transferência dentro
do estado, as mesmas terão acréscimo e valerão R$300,00 no caso do clube que possui
o registro do atleta liberá-lo através de carta não consensual. Então deste valor, R$
240,00 ficará de crédito para a entidade até então possuidora do registro deste atleta
e R$60,00 será taxa administrativa da FPRB. Caso seja consensual, o valor cobrado será
de R$60,00 como taxa administrativa. Colocado em votação, este item foi aprovado
por todos. O próximo assunto abordado foi em relação à distância máxima entre
alojamento e ginásio de jogos que deveria ser de até 15 km. Colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade. Ainda em relação às instalações da sede, foi colocado em
votação que o sediante deve ter a obrigação de fornecer alojamento 1 dia antes da
competição (a partir das 23hs) até 1 dia após o final da competição (6 da manhã); que
a sede deve fornecer no mínimo 1 chuveiro para cada duas delegações; que deve
haver salas separadas para técnicos de sexo diferente à sua equipe e alojamento
separado para motorista; que a sede deve sugerir entre 1 a 3 restaurantes que
forneçam almoço e jantar até R$40,00 disponíveis para atender as equipes durante os

jogos e que a equipe visitante é a responsável por contratar os serviços de alimentação
e avisar sobre suas necessidades de alojamento com antecedência. Colocado em
votação, todos os itens foram aprovados. O assunto seguinte disse respeito à
obrigatoriedade das equipes participantes do campeonato sub 15 e sub 17 de fornecer
alojamento das 12 hrs do dia do jogo até as 12 hrs do dia posterior ao jogo, votado e
aprovado. Em relação à documentação para participar de jogo, foi aprovado por
unanimidade que vale a partir de 2019 cópias autenticadas dos documentos oficiais já
aceitos em regulamento. O assunto seguinte abordou a forma de escolha para equipes
representarem o Paraná nos Campeonatos Sul Brasileiro de Clubes. Dessa forma foi
aprovado que: a) as taças paraná Sub16 e Sub18 serão substituídas pelos campeonatos
estaduais e que b) os campeões desses estaduais e do campeonato estadual Sub14
serão os representantes a partir de 2020 dos torneios sul brasileiro Sub15, Sub17 e
Sub19 em questão. Também foi aprovado que os estaduais Sub12 e Sub13 serão
abertos para entidades não filiadas, sendo que essas entidades devem representar um
clube/cidade do estado e que os atletas que não forem federados, devem estar
regularmente estudando e frequentando a aula no Paraná. O assunto seguinte foi
referente ao estadual adulto masculino. Foi aprovado pela assembleia que: a) este o
Campeonato Estadual será dividido em Série Ouro e Prata, substituindo a Taça Paraná
Adulto Masculino; b) que qualquer equipe filiada pode participar da Ouro, c) que a
série Prata será aberta para não filiados e filiadas, entretanto, equipes filiadas que
disputam os nacionais da CBB ou da LNB não poderão participar, a não ser que utilizem
atletas não confederados e/ou participantes dessas competições nacionais. O assunto
seguinte abordou sobre Chancela de Competições pela FPRB. Foi votado e decidido
que a FPRB chancelará competições utilizando-se das regras já em vigor e além disso a
entidade que solicita a chancela de competição deve estar inscrito e participar de uma
competição oficial na mesma categoria que pretende chancelar a competição. Foi
aprovado também pela assembleia que nas competições da FPRB de 2019 o sistema
defensivo individual não é mais obrigatório a partir da categoria sub 15. Outros dois
assuntos aprovados sobre sistema defensivo foram: a) as dobras estão permitidas nas
categorias Sub12, Sub13 e Sub14, apenas após o drible e b) quando a defesa for
“quadra toda”, todos os atletas devem defender “quadra toda” se seus respectivos
atletas estiverem na quadra de defesa e se for “meia quadra”, nenhum defensor pode
defender na quadra de defesa do time adversário. Em relação ao Campeonato
Estadual Feminino Adulto foi definido que em 2019 o sistema de disputa mudará de
circuito para turno e returno. Após votado, foi aprovado por 4 votos a favor e 1 contra.
Votaram apenas os participantes da competição. O assunto seguinte disse respeito à
listagem de atletas das taças paraná. Foi aprovado que a listagem deve ser entregue
impressa no primeiro dia de competição, antes do inicio do primeiro jogo e que as
equipes também devem fornecer o arquivo em word para a representante da FPRB no
grupo de whatsapp ou pen drive. O ultimo assunto abordado e aprovado foi que as
bolsas Top 2020 deverão ser distribuídas em ordem de colocação no ranking de 2018.

Após abordados todos estes assuntos, encerrou-se a Reunião Técnica de 2019 que vai
por mim assinado como secretário designado para esta ata, pelo Presidente e demais
membros da diretoria e reunião.

________________________________________
MARIVAL ANTONIO MAZZIO JR – Presidente FPRB

________________________________________
BRUNO PINEZZE - Secretário

