
 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA 
Av. Almirante Barroso 2, 8º andar, CEP 20031-000, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

CNPJ: 07.303.337/0001-17 
http://www.cbme.org.br 

  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA - CBME 
  
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 09h30min, em segunda                
convocação, na sede na sede da Montanhismus, sito à Estrada dos Serranos km 2, Bairro dos                
Serranos, São Bento do Sapucaí - SP, foi aberta a Assembleia Geral Ordinária da              
Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) pela atual Presidente, Renata           
Burlamaqui Bradford, estando presentes pela CBME: Renata Burlamaqui Bradford (Kika),          
Natan Fabricio de Loureiro Lima; pela Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio               
de Janeiro, Delson Luiz Martins de Queiroz; pela Federação de Montanhismo do Estado de              
São Paulo, Flávio Kitahara, Emerson Alexandre Maluf, Luiz Carlos de Oliveira e Daniel             
Zacharias; pela Federação Paranaense de Montanhismo, Leandro Pereira da Silva; pela           
Associação Capixaba de Escalada, Redi Silva de Siqueira,Lucia Conrado e Vitor Mayer; pela             
Federação Gaúcha de Montanhismo, Nelson Brügger; pela Federação de Montanhismo e           
Escalada do Estado de Santa Catarina, Ricardo Garcia; e os seguintes montanhistas: Zenilda             
Santos (Grupo Paulista de Montanhismo, GPM), Fernando Abdalla (Associação de Guias,           
Instrutores e Profissionais de Escalada do Estado do Rio de Janeiro, AGUIPERJ e Clube Alpino               
Paulista), Flávia González (GPM) e Milton Dines. Iniciando-se os trabalhos, Renata B. Bradford             
(Kika) presidiu a assembleia e convidou a mim, Emerson Alexandre Maluf (Sean), para             
secretariá-la. Na pauta foram apresentados e discutidos os seguintes assuntos constantes do            
edital: 
 
1. Prestação de contas de 2017 
2. Revisão do Estatuto Social 
3.     Eleição de representante de atletas 
4.     Anuidade das entidades-membro 
 
 
O balancete anual, a prestação de contas e os documentos comprobatórios foram enviados ao              
Conselho Fiscal da CBME em 02 de março de 2018. Os quatro membros titulares do Conselho                
Fiscal reviram e recomendaram a aprovação das contas: Redi Siqueira, Leandro Pereira,            
Daniela Farias e Thiago Santos. A mesma documentação foi enviada aos Presidentes das             
entidades-membro em 05 de de março de 2018 e foram disponibilizadas para os participantes              
da assembleia com antecedência. As contas foram aprovadas por unanimidade. 
 
Kika comunica a interrupção do patrocínio da Snake, uma vez que a empresa foi vendida e que                 
estamos conversando com outras marcas para potencial. Ao apresentar em detalhes as contas,             
verifica-se que em 2017 os custos da CBME foram quase o dobro das receitas. Kika, então                
apresenta propostas para minimizar custos, como fazer uma parceria com um contador e             
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alteração de banco, bem como aumentar a receita com a realização da Semana Brasileira de               
Montanhismo, parcerias com administração pública e participação em editais. Ricardo Garcia           
menciona o banco onde a Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa              
Catarina tem conta, que é uma cooperativa com taxas muito baixas, e conta espelhada no               
Banco do Brasil. Ricardo Garcia relata que em Santa Catarina, os custos cartoriais são bem               
mais baixos do que no Rio de Janeiro e sugere mudar a sede da CBME para lá e depois de                    
deliberações, opta-se por deixar a sede da CBME no Rio de Janeiro. 
 
Kika apresenta a tabela com o número de associados referentes a 31/12/2017. Nesse             
momento, Kika apresenta a situação da Federação de Montanhismo e Escalada de Minas             
Gerais (Fememg), contextualizando o histórico e informando que a proposta havia chegado no             
dia anterior. Nesse momento, tentou-se contato via internet com Giselle Saraiva de Mello,             
representante do grupo que está reerguendo a Fememg e Presidente do Clube Excursionista             
Mineiro, porém sem sucesso. A Fememg alega que os dados repassados à CBME desde 2011               
foram equivocados e pleiteia um abatimento na anuidade. Os presentes concordaram que a             
responsabilidade pelos dados enviados à CBME é das próprias entidades e que caberia às              
federações ter suas autonomias respeitadas, portanto não cabe a CBME ir diretamente aos             
clubes associados buscar as informações. Tampouco havia razão para a CBME desconfiar dos             
dados enviados pelo presidente da Fememg. Nesse sentido, os presentes consideram que o             
argumento dos dados terem sido repassados erroneamente pela Fememg não justifica o            
desconto pleiteado. Por outro lado, Ricardo Garcia lembrou que na Assembleia Geral Ordinária             
de 2017 foi oferecido à Valeska Oliveira a opção de obter um desconto com base na                
reestruturação da Fememg, aos moldes do que foi pleiteado pela Femesc.  
 
Ficou definido que as entidades-membros da CBME devem submeter suas Atas de            
Assembleias eletivas e a CBME deve passar a solicitar a atualização de tais atas. 
 
Deliberou-se sobre a possibilidade de criar-se um status de Inativo para entidades que             
perderem o contato (não prestarem contas, pagar anuidade, etc) com a confederação, que foi              
aceito por todos. A Diretoria da CBME assume a tarefa de trazer a proposta de texto para essa                  
definição e trazer na próxima assembleia para aprovação. 
 
Foram apresentados os custos fixos da CBME, a situação de pagamento das anuidades das              
entidades membro e o número de votos por entidade de acordo com o estatuto da CBME                
revisto em 2016. Com base nisso, foram apresentados e aprovados os valores de anuidade de               
2018. Femerj: R$ 4.480,00; Femesp, Femesc e Fepam, R$2.240,00; FGM, R$1.790,00.           
Associações, R$300,00.  
 
Sobre a eleição de representante de atletas, no momento, nenhum atleta se apresentou como              
candidato a representante. Há a proposta de definição no estatuto de “atletas” para “atletas              
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competitivos e do desporto de participação” (OBS: O desporto de participação é definido no              
texto da Lei 9615, art.3º) e não restringir à participantes de campeonatos. A CBME irá fazer um                 
chamamento público para representantes e tentar promover a eleição até dezembro através de             
um sistema de voto online.  
 
Na revisão do Estatuto Social, foram aceitas as mudanças conforme abaixo:  
 
O artigo 1o passa a ter a seguinte redação: "A Confederação Brasileira de Montanhismo e               
Escalada, designada pela sigla CBME, é uma associação para fins não lucrativos ou             
econômicos" [...] 
A letra "g" do artigo 5o passa a ter a seguinte redação: "Estimular e promover a organização de                  
eventos, congressos, feiras, seminários e a elaboração de pesquisas e desenvolvimento           
técnico sobre a prática do montanhismo e a escalada." 
Inclusão de três itens no parágrafo primeiro do artigo 6o: "Promover o voluntariado; Realizar,              
organizar e apoiar eventos sobre o montanhismo e a escalada (festivais, feiras, congressos,             
palestras, exposições, seminários, campeonatos, etc.) de cunho cultural, ambiental e esportivo;           
Promover o montanhismo e a escalada como atividades de valor cultural, esportivo, ambiental             
e social" 
Inclusão de um item no parágrafo terceiro do artigo 6o: "Promover a defesa, preservação e               
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável". 
Inclusão de um item no parágrafo quarto do artigo 6o: "Promover, apoiar, divulgar e defender a                
cultura do montanhismo e da vida ao ar livre através de eventos, produção cultural,              
congressos, pesquisas de cunho histórico sobre o montanhismo brasileiro" 
Inclusão de um artigo na seção III - Da Diretoria: "Poderão ser remunerados os dirigentes da                
entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam              
serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na             
região correspondente a sua área de atuação, mediante aprovação em assembleia". 
Os parágrafos segundo a quinto do artigo 53o foram retirados deste artigo e irão constar de um                 
novo artigo, ainda no capítulo V.  
Inclusão de artigo no capítulo V: "A CBME não distribui, entre os seus sócios ou associados,                
conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos         
ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos           
mediante o exercício de suas atividades. 
Parágrafo Único - Os eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, serão aplicados            
integralmente na consecução do respectivo objeto social" 

Inclusão de artigo no capítulo V: As normas de prestação de contas devem observar os               
princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

§ 1 - O balanço geral de cada exercício, acompanhado da demonstração de lucros e perdas,                
discriminará os resultados das contas patrimoniais e financeiras. 
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§ 2 - Os elementos constitutivos da ordem econômica, financeira e orçamentária serão             
escriturados e comprovados por documentos mantidos em arquivos.  

§ 3 - Os serviços de contabilidade serão executados em condições que permitam o              
conhecimento imediato da posição das contas relativas ao patrimônio, às finanças e à             
execução do orçamento. 

§ 4 - Todas as receitas e despesas estarão sujeitas a comprovantes de recolhimento ou               
pagamento e à demonstração dos respectivos saldos.  

§ 5 - Dever-se-á dar publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal,               
ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as            
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para              
exame de qualquer cidadão.  

§ 6 - Poderá ser realizada auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o               
caso, da aplicação dos recursos, incluindo recursos objeto de termo de parceria.  

§ 7 - Em caso de recursos e bens de origem pública recebidos, a prestação de contas deverá                  
ser feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal 

Inclusão de parágrafo no artigo 57: Art. 57, Para obter a associação, a Entidade nessas               
condições deverá seguir os termos dispostos no art. 56 deste Estatuto. 

Artigo 70 passa a ter a seguinte redação: "Em caso de dissolução da CBME o seu patrimônio                 
líquido reverterá “pro rata” em benefício das entidades filiadas diretas, entidades estas que são              
para fins não lucrativos ou econômicos e possuem objeto social similar ao da CBME, de acordo                
com definição em Assembleia. 
Parágrafo único - No caso da CBME vir a obter e, posteriormente, perder a qualificação de                
Organização Social de Interesse Público (OSCIP), o acervo patrimonial disponível adquirido           
com recursos públicos durante o período em que perdurou tal qualificação será transferido a              
outra pessoa jurídica que seja qualificada como tal, preferencialmente com o mesmo objeto             
social da CBME, nos termos da Lei 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999".  
 
Nas deliberações sobre essas mudanças no Estatuto, a Federação Gaúcha de Montanhismo            
se opôs à ideia de inclusão do artigo na seção III - Da Diretoria: "Poderão ser remunerados os                  
dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela               
prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo            
mercado, na região correspondente a sua área de atuação, mediante aprovação em            
assembleia". As outras mudanças foram aprovadas por unanimidade. Os artigos abaixo ficaram            
sem definição na assembleia e ficou acordado de montar um grupo de trabalho para elaborar               
essas redações: artigo 55, parágrafo segundo; nova redação para artigo 56; inclusão de um              
artigo que reconheça como parceiras entidades sem CNPJ; artigo 62, inclusão de outra letra.              
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Leandro Pereira, Renata Bradford (Kika) e a FGM (pessoa a ser designada no futuro) se               
voluntariaram para o grupo de trabalho.  
 
Nada mais havendo a se tratar, a presidente da Assembleia Renata Burlamaqui Bradford deu              
por encerrada a reunião. Eu, Emerson Alexandre Maluf, lavrei a presente ata que vai por mim                
datada e assinada. São Bento do Sapucaí, 18 de março de 2018 

  
  

Lista de Entidades Filiadas e Associadas Diretas e Representantes: 
Associação Capixaba de Escalada, CNPJ: 06.049.672/0001-78 
Representante: Redi Silva de Siqueira 
CPF:844.536.307-78 
Conselho de Direção 
Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ:            
04.138.795/0001-50 
Representante: Delson Luiz Martins de Queiroz 
(por procuração do Presidente Pedro Bugim, CPF: 042.979.187-90) 
Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo, CNPJ: 05.154.076/0001-95 
Representante: Flávio Kitahara. CPF: 053.838.308-98  
Presidente 
Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina, CNPJ:           
28.846.964/0001-74 
Representante: Ricardo Garcia, CPF: 022.018.349-03 
Presidente 
Federação Paranaense de Montanhismo, CNPJ 05.869.325/0001- 29 
Representante: Leandro Pereira da Silva, Brasileiro, CPF: 033.092.629-28 
Presidente 
Federação Gaúcha de Montanhismo, CNPJ: 03.928.572/0001-23 
Representante: Nelson Augusto Jardim Brügger (CPF: 035.350.627-30)  
Presidente 
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