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Motivação 20032011
1.0 – Reestruturação Estatutária da Confederação Brasileira de Mindball – cBm, Federação Mineira de Mindball –
Federação Mindball do Paraná FMP, Liga Municipal de Belo Horizonte - LmBh, Liga Municipal de João
Monlevade – LmJM e a Liga Municipal de Mindball de Divinópolis/MG - LmmD; 1.1 – Reestruturação dos
Estatutos “ONG Mindball” com adequação ao sistema operacional REDE Groupon Mesanets Mindball Brasil nas
versões Segundo, Minuto e Grau: 1.2 – Parceria com o Instituto HSBC - projeto Livro Vermelho & Mesanet com
Recall de Texto e Conteúdo (200 livros para as 50 escolas da rede de ensino fundamental). 1.3 - Campanha “Vamos Girar o Sol de Antônio Já” Transplante de rosto de Antônio Lúcio 1.4 - Programa Qualidade Total Mindball
– QTM com base nas normas internacionais ISO 9001:2000 e ISO 26.000/2010; S.A 8000/Social Accountability/
Programa Mindball Pari Passu; 2.0 – Relatórios das Atividades Mindball e a unificação para as datas das
Assembléias Ordinárias de todas as entidades Mindball em funcionamento no território brasileiro e alteração do
mandato para prazo indeterminado; 3.0 - Central de REDE Groupon Mezanets Mindball - REDE GmmB e seus
respectivos Telecentros TINSocial Mindball Brasil e todas as entidades Mindball com suas sub divisões; 4.0 Campanha “Cadeira de Crystal” que estabelece para 2014 a presidência entidade mundial “World Of. Mindball” a
presidência honorifica reservada para um dos Bilionários do grupo classificados como doadores espontâneos de
recursos financeiros para projetos sociais 5.0 – Avaliações dos Projetos em andamento e criação da Secretaria
Especial de assuntos Jurídicos e Financeiros – CONAMI.
Antonio Machado
Fundador
Presidente Confederação Brasileira de Mindball – cBm

ATA

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA COMUNIDADE NACIONAL MINDBALL - CONAMI
cBm / FMM / FMP – FMDF – FPM - LmBH – LmJM - LmmDI
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e onze, na Rua Itapecerica, 883Loja, Sidil Divinópolis MG – CEP:
35.500.018, a Comunidade Mindball reuniu-se, com o propósito de deliberarem sobre a motivação abaixo citada. O
presidente Comunidade Internacional Mindball – CM, o jornalista Toninho Mindball (Antônio Machado) fundador
da Comunidade Internacional Mindball deu início aos trabalhos e me convidou para secretariar os trabalhos da
Assembléia Ordinária da cBm. O Presidente em seguida convidou também o Senhores: Anselmo Alcântara - Vice
Presidente da cBm, o Presidente do Instituto Vida Natural Dr Wilson Nemes e o Presidente da Comissão Solidária
de Servidores Públicos e da Sociedade - Pró-Servir para compor a mesa, O presidente fazendo abertura da
Assembléia com a apresentação do relatório da Comunidade Nacional de Mindball – CONAMI, com ênfase nos
avanços das ações programadas pela Comunidade Nacional Mindball - CONAMI em especial a criação de mais
três Federações (São Paulo, Paraná e Distrito Federal) e as parcerias celebradas no decorrer do ano 2010 com
destaque em relação ao Banco HSBC - parceiro no Projeto Livro Vermelho & Mesanet com Recall de Texto e
Conteúdo (200 livros para as 50 escolas da rede de ensino fundamental). Relatou e esclareceu o desdobramento das
últimas reuniões da Comunidade Mindball. Considerando que a luta da Comunidade Mindball, nestes 26 anos, foi
financiada pelas pessoas voluntárias e simpáticas às ações promovidas pela organização e com agravante da grande
demanda de famílias carentes na busca de uma oportunidade através dos projetos criados pela organização,
motivou a criação de um programa de qualidade: “Programa Mindball Pari Passu” (lado a lado), tudo isto
direcionado pela necessidade de habilitar as políticas públicas dos governos Federal, Estadual e Municipal.
Continuando, o presidente apresentou as ações realizadas junto ao Ministério do Esporte, Bancos, Fundações e
outras instituições com programas de incentivos financeiros para projetos sociais. E, para proporcionar mais
visibilidade aos projetos Mindball ficou estabelecida a efetivação do Manual de Qualidade Total Mindball MQTM
com base nas diretrizes da nova norma ISO 26.000 que contribuirá na padronização das ações das ONGs
Mindball. Apresentou o lay out padrão distribuído em projetos por natureza (esportiva, sociocultural e
educacional) e em projetos titulares e auxiliares. Foi também definido o cadastramento de 6 projetos para cada
entidade Estadual e Municipal através dos anexos “Protocolo de Parceria” com as Secretarias de Esporte e os
Colégios/Escolas com foco na CAPACIDADE TÉCNICA OPERATIVA dos eventos “Circuito
Mindball/Homeless e a Copa Cover. Desta forma foi necessário realizar ajustes de reestruturação do Estatuto da
cBm e de suas afiliadas com a motivação estabelecida para ter aprovação nesta Assembléia juntamente com
definição de dois sub-projetos (Circuito Mindball/Homeless no formato pré vestibular a ser realizado no mês de
julho de 2011 e a Copa Cover & Mindball a ser realizado no mês de Dezembro. A realização destes eventos
proporcionará a efetivação do projeto da Escola Técnica Desportiva Mindball ETD TS previsto para ano de 2012.
Continuamos afirmando que o formato de homenagear os 64 países através das 64 delegações constituídas por
jovens adolescentes menos favorecidos financeiramente, juntamente com seus familiares, ampliou nossa
responsabilidade em atingir o núcleo da lei de incentivo, tendo em vista que representa esporte não olímpico,
passivo de financiamentos focados em ações transdisciplinares do esporte e tem desdobramento com resultado de
inclusão social. Com a criação de um Programa Mindball Pari Passu nos ampliamos geograficamente, definimos
um padrão internacional de gestão, diversificando as ações através do Programa Mindball Pari Passu (lado a lado)
que proporcionará ao Stakerolder Mindball maior visibilidade dos resultados a curto, médio e longo prazo, direta e
indiretamente. Em sequencia aos itens da “Motivação 1–2–3–4–5” foi dada ênfase na criação de duas Secretarias:
Especial de Assuntos Jurídicos e Financeiros – SEAJF e de Diplomacia, que foi justificado pela Dra. Elizabeth.
Dando seqüência o presidente abriu para deliberação, sendo votado, pelos presentes, com aprovação unânime, a
reestruturação estatutária da CONAMI: Confederação Brasileira de Mindball – ONG Mindball, e as demais ONGs
(Federação Mineira de Mindball- FMM, Liga Municipal de Mindball LmmDI e as novas entidades das
Comunidade Nacional de Mindball – CONAMI (Federações Estaduais “do Distrito Federal e dos Estados de São
Paulo e Paraná) além das Ligas Municipais de “João Monlevade e Belo Horizonte ’’. Desta forma foi feita a leitura e
os destaques dos novos diretores executivos para mandato indeterminado. Finalizando os trabalhos com o
depoimento do Mestre Wilson, presidente do Instituto Vida Natural, que apresentou o histórico da entidade
fundada em 1988 e agora necessita de ser revitalizada. Para isto, aceitaram a proposta da executiva internacional
Mindball, declarando a alteração da denominação e ampliando suas ações. O mesmo ocorreu com o senhor José
Oliveira Ribas Presidente do Pró - Servir\SP, que aceitou ampliar as ações e mudar a denominação para atuar em
todos os municípios do estado de São Paulo. Desta forma as ONGS Mindball ampliam suas ações de natureza
desportivas, socioculturais, educacionais, acrescentando o conjunto de atividades relativas a saúde e isto passa a ser
possível no formato de Federação Mindball. Dando seqüência o Presidente a destacou a criação da SEAJF em
votação que teve aprovação de todos os presentes. Para que sejam viabilizadas todas atividades financeiras da

Comunidade, foi informado aos novos diretores das ONGs Mindball que foi criado o Fundo único de recursos
financeiros da Comunidade Nacional Mindball – CONAMI com os seguintes registros para garantir a aplicação
financeira destes depósitos por parte dos Gestores de Projetos Mindball, responsáveis pelas ações do Programa
Mindball Pari Passu. Sendo que a retirada nos limite até 80%, ficando os 20% destes recursos para ser aprovado
através do Conselho de Gestores de Projetos Mindball com orientação estabelecido no Programa Qualidade Total
Mindball – PQTM com base nas normas internacionais ISO 9001:2008 e ISO 26.000/2010 Social Accountability,
os princípios do Programa Agenda 21 Global; Nacional; Regional; Estadual e Local, referenciados pelo Manual de
Qualidade otal Mindball – MQTM – Procedimentos e Instruções de Trabalhos. Esgotada a pauta da Assembléia, o
Presidente reafirmou a missão da Comunidade Nacional Mindball e suas afiliadas com a promoção da ética, paz,
cidadania, direitos humanos, democracia e outros valores universais; interagir com instituições e profissionais
especializados para discussão sobre políticas públicas e no planejamento de ações voltadas para a inclusão social e
digital das microempresas e empresas de pequeno porte, administrar as ações dos Mesanets com os Ciclos de
Atividades nos municípios e ligas municipais estabelecidas. Finalizando foi entregue aos presentes o Manual de
Qualidade Total Mindball e o Passaporte Mindball. Concluindo os trabalhos o presidente agradeceu, falou com
otimismo do futuro da CONAMI no Brasil e no Mundo e finalizou oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer
uso, não havendo nenhuma manifestação, o Presidente considerou encerrado os trabalhos. ..........................
Divinópolis, 20 de março de 2011
Antonio Machado
Elizabeth Guimarães Machado
PCBM0011984 – Presidente Fundador PCBM0011984-SEAJUF/CONAMI Advogada OAB/43289
Confederação Brasileira de Mindball - cBm
Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos /Financeiros

ESTATUTO SOCIAL
FEDERAÇÃO PAULISTA DE MINDBALL
FPM
CAPÍTULO I
Denominação , Sede
o

Art. 1 - A FEDERAÇÃO PAULISTA DE MINDBALL- FPM, doravante designada pela sigla ONG Mindball,
constituída em 27 de outubro de 2003 - Sede: Rua Ferdinando Paer, 4 Jardin Cléia - São Paulo - instalada
definitivamente como Entidade de administração estadual do Desporto Mindball(Comissão Solidária de
Servidores Públicos e da Sociedade - Pró-Servir) e estruturada para atender o conjunto de projetos (natureza
esportiva, sócio cultural e educacional) que foram criadas e desenvolvidas pela ONG World of Mindball. A ONG
Mindball é uma entidade com caráter e fins não econômicos de duração indeterminada, sendo pessoa jurídica
distinta de seus sócios, rege-se pelas leis brasileiras, pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem
aplicáveis e complementado pelo Manual de Qualidade MQTM / Princípios e Diretrizes da norma ISO 26.000,
Código de ética e Resoluções da Diretoria Executiva, tudo em conformidade com a legislação brasileira.
o

§ 1 - É vedada a militância política, partidária ou ideológica em nome da Entidade, bem como a utilização de suas
instalações para manifestações que impliquem nessas atividades;
§ 2o - Para execução e o desenvolvimento de suas atividades, a Entidade poderá contratar serviços, consultoria,
assessoria assistência técnica necessárias, bem como adquirir ou alugar estruturas físicas e bens necessários para
atender ao desempenho de suas atividades, no limite de suas possibilidades financeiras;
o
§ 3 - Este Estatuto poderá ser modificado, em Assembléia Geral, desde que as modificações a serem introduzidas
obedeçam aos objetivos da entidade;
§ 4º - A ONG Mindball, nos termos do inciso I, artigo 217, da Constituição Federal, goza de autonomia
administrativa, quanto à sua organização e funcionamento.
§ 5o A sede localizada na Rua Ferdinando Paer, 4 Jardin Cléia - São Paulo - SP.

CAPÍTULO II
Do objeto
o

Art. 2 - A FEDERAÇÃO PAULISTA DE MINDBALL - FPM é afiliada da cBm (COMUNIDADE NACIONAL DE MINDBALL - CONAMI), que tem como principal objeto: administrar as Ligas Municipais de Mindball,
uma entidade executora dos projetos de natureza esportiva, sóciocultural e educacional (Titulares, Auxiliares e
Anexos) que foram desenvolvidos pelo Grupo de Gestores de Projetos Mindball da entidade mundial World of
Mindball, em especial o Esporte Mindball e a Escola Técnica Desportiva Telê Santana – ETD-TS.
Art. 3o - A Entidade no atendimento ao seu plano de ação nacional se propõe:
1.0 - Gestão administrativa dos projetos abaixo e outros futuros a serem criados, desenvolvidos e
implementados:
1.1-TITULARES (T): A - Circuito Mindball/Homeless versão Pré Vestibular ETD TS; B - Cover & Mindball
Versão Vestibular ETD TS; C -Escola Técnica Desportiva Telê Santana ETD TS, D - Mindball of Table, E - Chair
Thirty (Cadeira de Crystal) Crystal Gentleman Mindball – 2014; F - Complexo X Ray Mindball; G - Giant Brain
(Cerebrão); H - Telecentro TIN-Social Mindball; I - Rede Groupon Mesanets Mindball Brasil – REDE GmmB; JRoteiro Longa Metragem Cavalheiro de Crystal & O Oitavo Índigo; K - Livro Vermelho e suas versões (Agenda
Godmind/100ERROS). Detalhamento no MQTM.
1.2-AUXILIARES: A - Mesanets Grau – Minuto-Segundo; B - Cittalfa (Gincana Literária com 250 pessoas
escrevendo uma novela (Record Guinnes Book); C - Teatro TX; Xadrezvivo; D - Documentário em fotos 360 graus
(Cidades dos Presidentes); E - Mindball Família Rural/Urbana; F - Mindball Cromo21; G - Mindball Talento; H Mindbal Bellaidade; I - Mindball Deficiência Visual; J -Mindball a Quilo; K - Cursos de qualificação profissional
e padronização internacional normas ISOs; L - Ensino semipresencial – Unimes; M - Documentário Mindball
Folias.
1.3-Estruturar as unidades de Telecentros TINSocial Mindball juntamente com a Rede Central de Groupon
Mesanets Mindball Brasil para proporcionar de treinamentos aos Gestores de Projetos Mindball e seus
articuladores criando Coletivos de Jovens locais nos municípios brasileiros com prioridades aos jovens
adolescentes carentes e seus familiares objetivando capacitação profissional e geração de renda;
1.4 – Incentivar, capacitar e profissionalizar os Gestores de Projetos Mindball a buscar os benefícios previstos nos
programas, editais abertos, leis de incentivos (Ministério do Esporte) juntamente com as Federações Estaduais para
atender os desportistas Mindball /X Ray em especial os jovens vestibulandos da Escola Técnica Desportiva Telê
Santana ETD TS;
1.5- Dirigir, controlar, difundir e incentivar os eventos esportivos oficiais da cBm;
1.6-Credenciar a ONG Mindball nos órgãos públicos estaduais, para obter os benefícios e incentivos ;
1.7-Disponibilização do Portal www.mindball.com.br aos seus filiados;
1.8-Interagir com as pessoas físicas e jurídicas do Groupon Mindball, com objetivo de conseguir investimento nos
projetos da ONG Mindball referenciados pela norma ISO 26.000 Social Accountability e identificado pelo SELO
SESIsa;
1.9- Participar nas categorias “JÚNIOR” de futebol do Campeonato Estadual juntamente com as Federações
Estaduais com o nome X-RAY - SPORTING STARS MINDBALL (jovens avaliados pelo sistema X-RAY
Mindball pré vestibular ETD TS com idade superior a 17 anos e menos 20 anos) que tenha perfil para ser jogador de
futebol profissional, sendo representando a Escola Técnica Desportiva Telê Santana, de ensino médio, das cidades
parceiras das Federações Estaduais;
1.10 - Reivindicar junto aos órgãos públicos áreas para as construções do COMPLEXO X - Ray Mindball.
1.11 - Promoção da assistência social às minorias excluídas e combate à pobreza através dos projetos Mindball;
1.12 - Preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
1.13 - Promoção da participação coletiva, proporcionando cursos e treinamentos oferecidos nos Telecentros;
1.14 - Promoção de direitos das pessoas portadoras de deficiência, dos direitos da mulher e da criança;
1.15 - Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e valores.
1.16 – Promover, anualmente, a Copa do Mundo de Futebol Cover & Esporte Social versão Mindball/X-RAY (RAY
SPOR -TING STARS) nos municípios brasileiros.
Parágrafo primeiro - A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução direta de
projetos, programas, planos de ações correlatos, por meio da doação de recursos físico, humano ou financeiro, ou
ainda pela prestação de serviços voluntários e/ou intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos
e a órgãos do setor público e privado, que atuem em áreas afins, além da participação em editais abertos,
governamental ou privado, com direito à um ganho específico vinculado ao previsto no projeto habilitado,
reservando o direito (exclusivo) aos Gestores de Projetos Mindball (REDE GmmB) de participarem da criação,
desenvolvimento e execução de projetos de natureza esportiva, sóciocultural e educacional.

Art. 4o - A ONG Mindball não se envolverá em questões religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras
que não se coadunem com seus objetivos institucionais.

CAPÍTULO III
Dos stakeholders Mindball
Art. 5º - A ONG Mindball, e suas afiliadas, criam e desenvolvem projetos com finalidade social, focando
segmentos específicos direcionados às áreas de esporte, sóciocultural e educação, e que, em sua grande maioria,
proporciona oportunidades para que vários outros segmentos, como partes interessadas, possam se beneficiar na
implementação e execução das ações, a saber: Redes Groupon Mesanet - Mindball categoria pessoa física
complementando com as demais categorias Stakeholder Mindball: (A = Pessoa Jurídica; B = colaboradores; C =
beneméritos; D = Discente; F = Docente ; Y = Coletivos de Jovens.
I – A = Pessoa Jurídica: são as empresas parceiras vinculadas aos projetos Mindball, aprovados através de editais,
programas, leis de incentivos editais livres;
II – B = Colaboradores: São os colaboradores pessoas físicas ou jurídicas, que venham a contribuir na execução de
projetos Mindball;
III – C = Beneméritos: Os títulos beneméritos são distribuídos para as pessoas (naturais ou jurídicas) que se
destacaram nas atividades voluntárias na ONG Mindabll.
IV– D = Discentes: São pessoas que, de alguma forma, recebem educação, treinamento ou qualquer tipo de
instrução continuada no ambiente do Telecentro Mindball e na Escola Técnica de Futebol Desportiva Telê Santana.
V – F = Docentes – São pessoas que ministram curso ou qualquer outro tipo de instrução educacional nas unidades
de Telecentros ou na Escola Técnica Desportiva Telê Santana ETD- TS;
VI – Rede GmmB é o ambiente virtual estruturado para atender à coletivos de pessoas organizadas em Redes
Groupon Mesanets Mindball - local virtual - composto por integrantes capacitados para criar, desenvolver, articular
e executar Projetos Mindball.

CAPÍTULO IV
Dos sócios, seus Direitos e Deveres
Art. 6º - Os associados, qualquer que seja sua categoria, não respondem individualmente, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da ONG Mindball, nem pelos atos praticados pelo Presidente ou pelo Diretor Executivo.
Parágrafo primeiro - A admissão de novos sócios, será decidida e aprovada pela Assembléia Geral, mediante
proposta de sócios ou da Diretoria.
Art. 7o Todas as desfiliações, independentemente da aplicação das sanções previstas no MQTM, têm caráter
definitivo, e os associados envolvidos renunciam ao direito de postular e recorrer ao Poder Judiciário para dirimir
eventuais litígios que tenham com a ONG Mindball ou outras afiliadas, comprometendo-se a aceitar as decisões da
Assembléia como definitivas para resolver tais questões, conflitos ou litígios.
Parágrafo único - A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, analisada e decidida pela diretoria
executiva, devendo o associado ter o direito de ampla defesa, podendo, ainda, usar de recurso junto à assembléia
geral convocada para fim específico, em grau definitivo.
o

Art. 8 - São direitos dos associados:
I - Propor por escrito à diretoria, quaisquer medidas de proveito para a organização;
II - Recorrer dos atos da diretoria quando julgá-los prejudicial aos seus direitos;
III- Solicitar esclarecimentos sobre as atividades , desenvolvimento de projetos e de atividades Mindball;
IV- Participar de cursos de treinamentos oferecidos pela Entidade;
V - Ter acesso aos livros de natureza contábil e financeira, prestações de contas e resultados de auditorias;
VI- Poder se desvincular, a qualquer momento, notificando por escrito com protocolo junto à Diretoria Executiva.
Art. 9o – São deveres dos associados:
I - Acatar os atos e deliberações da Assembléia Geral e da Diretoria e;
II - Cumprir com as disposições do Estatuto e MQTM da organização e participar das ações da ONG Mindball.
Parágrafo primeiro - Todos o Diretores Executivos da CONAMI assumem a obrigação acompanhar as ações da
entidade a ele vinculada, de forma presencial ou via internet, sob pena de descredenciamento.
Parágrafo segundo - Considera-se falta grave, passível de exclusão: provocar ou causar prejuízo material ou à
imagem à ONG Mindball; bem como o não acompanhamento das atividades, semanalmente, nos termos do
parágrafo primeiro deste artigo, ou ainda, o rompimento da affectio societatis,ou seja, do elo de confiança que deve
existir entre os associados).

Art. 10 - As obrigações contraídas pela ONG Mindball não se estendem as suas filiadas e vice-versa, não criando
vínculos de solidariedade entre as partes.
Art. 11 - Condições para filiação:
I - Pessoa Jurídica: Definido pelo MQTM - Capítulo ‘Parcerias Institucionais’.
II - Pessoa Física: ser atleta-aluno da Escola Técnica Desportiva Telê Santana - ETD-TS; ser jogador do X-Ray
Mindball; ser membro da REDE GmmB; ser padrinho ou madrinha Mindball; ser gestor(a) de projetos Mindball –
Mesanet G/M/S; ser executivo Mindball; ser aluno do Telecentro; ser diplomata Mindball no Brasil ou exterior.

CAPÍTULO V
Da natureza Desportiva
Art. 12– Com objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus poderes internos e fazer
cumprir os atos legalmente expedidos pelos órgãos ou representantes do Poder Público, a ONG Mindball poderá
aplicar às suas afiliadas, bem como aos atletas do desporto Mindball, direta ou indiretamente a ela vinculada, sem
prejuízo das sanções de competências da Justiça Desportiva, a realização de um processo administrativo interno,
com base e fundamento nas normas da justiça desportiva, e será realizado por comissão nomeada pelo Presidente da
ONG Mindball e tendo um prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do processo.

CAPÍTULO VI
Das assembléias gerais
Art. 13 - A Assembléia Geral é o órgão máximo composto de membros efetivos da ONG Mindball .
Art. 14 - A Assembléia Geral reunir-se-á , ordinariamente 1 (uma) vez por ano e, extraordinariamente sempre que
necessário, para deliberar sobre os seguintes temas:
I - apreciação e aprovação do Balanço Anual e demais relatórios financeiros do exercício anterior;
II- nomeação ou destituição dos: Secretário(a) Especial de Assuntos Jurídico e Financeiro (Função
remunerada) e Diplomata Mindball (Nacional e Internacional);
III - nomeação e destituição dos membros dos Conselhos Fiscal;
IV - deliberação sobre a reforma e alterações do Estatuto e MQTM;
V - deliberação sobre a extinção da Instituição e a destinação do patrimônio social e sobre casos omissos e não
previstos neste Estatuto.
Art. 15 - As Assembléias Gerais serão convocadas por qualquer membro da diretoria executiva, garantido a 1/5
(um quinto) dos associados o direito de promovê-la.
Parágrafo Único - A convocação da Assembléia Geral, ordinária ou extraordinária, dar-se-á através notificação, por
e-mail, endereçada a todos os sócios, e divulgada no site www.mindball.com com antecedência mínima de 7 (sete)
dias úteis antes da data de realização da respectiva assembléia, sem outras divulgações ou publicações..
Art. 16 - O quorum mínimo exigido para a instalação da Assembléia Geral, a qualquer tempo, é de 50% (cinqüenta
por cento) dos associados vinculados à diretoria executiva e membros do conselho fiscal, devendo os ausentes ou
dissidentes se submeterem à decisão.

CAPÍTULO VII
Da Administração
Art. 17 – Os órgãos deliberativos, definidos pelo MQTM são: Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, todos eleitos
em assembléias, para exercício de atividades por prazo indeterminado, podendo ser individualmente desligados,
por demissão, afastamento ou exclusão, com homologação em assembléia geral......................................................
I - A Diretoria Executiva é constituída por: Presidente; Vice-Presidente Administrativo; Secretário(a) Geral;
Secretário(a) Especial de Assuntos Jurídicos e financeiros.
II - O Conselho Fiscal é constituído por seis membros: Efetivos 1, 2 e 3; Suplentes 1, 2 e 3.
III - Os gestores de projetos Mindball (esportivos, sóciocultural ou educacional) são escolhidos pelos membros do
conselho executivo para atendimento aos projetos aprovados. Os gestores de projetos Mindball são classificados
em: Grau-Minuto e Segundo, conforme descrição no MQTM..................................................................................
IV - Diplomata: composto por pessoas selecionadas pelo conselho executivo para acompanhamento dos projetos.
Parágrafo primeiro - A administração caberá ao Presidente o qual representará a ONG em Juízo ou fora dele, ativa e
passivamente, bem como perante terceiros em geral, podendo nomear procuradores com poderes específicos e
mandato em prazo indeterminado..............................................................................................................................

Parágrafo segundo - Todas as atividades dos membros da Diretoria Executiva da ONG Mindball estão
classificadas, por responsabilidades e competências, no Manual de Qualidade Total Mindball - MQTM e seus
respectivos Procedimentos de Atividades Operacionais – parte consultiva deste estatuto.
Parágrafo terceiro - Compete à Diretoria Executiva a elaboração de seus respectivos regimes internos (Manual de
Qualidade Total Mindball - MQTM, Procedimentos e Instruções de Trabalho e demais documentos), homologados
pela assembléia geral.
Art. 18 – Do funcionamento da administração geral
I - coordenar e dirigir as atividades gerais específicas da ONG Mindball;
II - representar a ONG Mindball em eventos e reuniões, e demais atividades do interesse da entidade;
III - encaminhar anualmente aos associados efetivos, relatórios de atividades e demonstrativos contábeis das
despesas administrativas e de projetos; bem como os pareceres de auditores independentes, ou conselho fiscal, se
este estiver constituído, sobre os balancetes e balanço anual;....................................................................................
IV - contratar, nomear, licenciar, suspender e demitir funcionários administrativos da ONG Mindball;
V - propor aos associados efetivos reformas ou alterações do presente Estatuto;
VI - propor aos associados efetivos a fusão, incorporação e extinção da ONG Mindball, observando-se o presente
estatuto quanto ao destino de seu patrimônio;
VII – adquirir, alienar ou gravar os bens imóveis da ONG Mindball, mediante autorização expressa da Assembléia;
VIII - elaborar o MQTM e submetê-lo à apreciação e aprovação da Assembléia;
IX– Administrar os gestores(as) de projetos Mindball nas suas atividades operacionais (execução de projetos
Mindball aprovados por editais livres e abertos, programas e Leis de incentivos).
Parágrafo único - Todos os membros da diretoria são elegíveis para o exercício da função de Gestores de Projetos,
podendo, ainda, realizar atividades Mindball, com remuneração definidas nos Projetos, desde que sejam credencia
dos no Programa Mesanet Mindball 7-9-11-13-15, sem que este fato gere qualquer vínculo ou relação trabalhista.

CAPÍTULO VIII
Do Conselho Fiscal
Art. 19 - Quando convocados o Conselho Fiscal será fiscalizador da administração contábil financeira da ONG
Mindball e será composto por três membros titulares e três suplentes, de idoneidade reconhecida, sendo convidados
pelos sócios efetivos, e nomeados pela Assembléia Geral, nos termos do Artigo 16, inciso III deste Estatuto.
Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal, ou se for o caso, aos Auditores Externos: I - dar parecer formal sobre os
relatórios e demonstrações contábil-financeiras da ONG Mindball, oferecendo as ressalvas que julgarem
necessárias; II - opinar sobre as matérias que envolva o patrimônio da ONG Mindball; III - comparecer, quando
convocados, às Assembléias Gerais, para possíveis esclarecimentos. Eleger seu presidente....................................
.

CAPÍTULO IX
Do Grupo Gestor de Projetos e da Diplomacia
Art. 21 - Com o objetivo de proporcionar oportunidades aos diretores executivos e especialistas com perfil na
criação, desenvolvimento de projetos de natureza esportiva, sociocultural e educacional com foco no atendimento
aos jovens adolescentes e seus familiares em situação menos favorecidas financeira e socialmente, e, através dos
recursos financeiros provenientes dos programas, Leis de Incentivos Esportiva/Cultural e editais livres (Empresas,
Fundações), os gestores(as) de Projetos Mindball serão remunerados por atividades estabelecidas em projetos
Mindball e o credenciamento dos(as) gestores(as) deverá ser por indicação feita por diretores executivos
Mindball, com anuência do Presidente, sem que este fato gere qualquer vínculo ou relação trabalhista....................
Parágrafo único: As atividades diplomáticas da ONG Mindball são remuneradas e realizadas por profissionais
especializados em follow up dos projetos Mindball junto aos parceiros institucionais, agentes financeiros,
organizações e meios de comunicação, sem que este fato gere qualquer vínculo ou relação trabalhista...........

CAPÍTULO X
Do Patrimônio
Art. 22 - O Patrimônio compreende:
a) bens móveis e imóveis adquiridos sob qualquer título ou reserva; contribuições, legados ou verbas especiais;
donativos e subvenções, áreas, terrenos e outros imóveis a serem recebidos em doação e legados; troféus e prêmios
que serão insuscetíveis de alienação; saldos positivos da execução do orçamento; fundos existentes ou os bens
resultantes de sua inversão; resultados financeiros da marca Mindball, observados os parâmetros regulamentados
no art. 24 deste estatuto.

b) o patrimônio da ONG Mindball será constituído por doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público
ou privado, nacionais e estrangeiras.
Art. 23 - A ONG Mindball não distribuirá qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas receitas a título de lucro ou
participação dos resultados sociais e não poderá receber qualquer tipo de doação ou subvenção que possa
comprometer sua independência e autonomia perante os eventuais doadores ou subventores.
Art. 24 – O direito à fruição da propriedade da MARCA MINDBALL foi estabelecido em 51% para o seu criador o presidente Antonio Machado (fundador, estendido aos seus familiares) e o restante 49% foi, por ele, como titular
do direito autoral da marca, delegado para fruição da ONG Mindbal, observados os critérios estabelecidos pelo
MQTM.
Parágrafo primeiro – Nestas mesmas condições o fundador e presidente Antonio Machado, idealizador e criador do
subproduto MESANET P14A4, da marca Mindball, pode promover o registro da patente do subproduto em
questão, em seu nome, junto ao órgão competente, bem como o de outras criações por ele concebidas.
Art. 25 – A alienação ou oneração de qualquer imóvel, integrante do patrimônio da entidade deverá ser aprovada
em Assembléia Geral especialmente convocada, mediante deliberação de 2/3 (dois terços) da totalidade da diretoria
executiva e conselho fiscal.

CAPÍTULO XI
Do Exercício Social
Art. 26 - O exercício social da ONG Mindball é coincidente com o ano civil e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro
de cada ano. Deverão ser realizadas as demonstrações contábeis anuais para prestação de contas que realizar-se-á,
anualmente, no primeiro quadrimestre posterior ao encerramento do exercício social, devendo ser disponibilizadas
à Assembléia Geral, para análise, trinta dias anteriores à data de prestação de contas.

CAPÍTULO XII
Dos Recursos
Art. 27 - A receita da entidade será constituída por:
Mensalidades pagas pelos associados e inscrições em eventos; incentivos governamentais; taxas de licença para a
realização de jogos municipais, interestaduais, nacional ou internacional; subvenções e auxílios concedidos pelo
Poder Público e iniciativa privada; donativos em geral e rendas eventuais; dos resultados financeiros relativos a
programas governamentais, às Leis de Incentivos do Esporte e Cultura e editais livres; publicidade vinculada ao
projeto “Livro Vermelho com Recall de Texto e Conteúdo”; receitas específicas, destinadas às campanhas ou
projetos aprovados em Assembléia Geral.

CAPÍTULO XIII
Da Qualificação
Art. 28 - A ONG Mindball é qualificada como organização da sociedade civil de interesse público de acordo
com a Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1.999.
Art. 29 - A ONG Mindball não distribuirá, entre seus sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio.
Art. 30 – A ONG Mindball aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.

CAPÍTULO XI
Disposições Gerais
Art. 31 - No caso de dissolução, aprovada a extinção pela Assembléia Geral, convocada especialmente para este
fim, nos termos do art. 15, proceder-se-á o levantamento do seu patrimônio, que obrigatoriamente será destinado a
outras instituições legalmente constituídas, qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público e
sem fins lucrativos, que tenham objeto social igual ou semelhante.
Art. 32 - A ONG Mindball, em observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência, adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no
respectivo processo.

Art. 33 - O conselho fiscal terá competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro, contábil, as
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores.
Art. 34 - Haverá a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente
na gestão das atividades dos projetos Mindball e para aqueles que para ela prestam serviços específicos,
respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região, correspondente à sua área de
atuação.
Art. 35 - A ONG Mindball observará as normas de prestação de contas, que determinarão, no mínimo:
I - a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
II - que se disponibilize no portal da instituição (www.mindball.com.br), para averiguações, por ocasião do
encerramento do exercício social, os relatórios das atividades e demonstrações financeiras da ONG Mindball, num
prazo de 30 dias anteriores à data da efetiva prestação de contas;
Art. 36 - É vedada à ONG Mindball, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a participação em
campanhas de interesse político-partidárias ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.
Art. 37 – A Comunidade Nacional de Mindball – CONAMI é organizada e administrada pela Secretaria Especial
de Assuntos Jurídicos com competência exclusiva de representatividade legal de todas as unidades Mindball no
Brasil e no Exterior.

Parágrafo único – Todos os documentos (Atas, Estatutos, Procurações, Passaportes, Relatórios e outros
deverão ser validados com a assinatura do Presidente e do Titular da Secretaria Especial de Assuntos
Jurídicos da CONAMI.
Art. 38 - É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que envolvam a ONG Mindball em
obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos,
fianças e caução de favor.
Art . 39 - Este estatuto entra em vigor nesta data, aprovado que foi em assembléia geral.
Art. 40 - Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria ad referendum da Assembléia Geral.
Art. 41 - Fica determinado o foro da cidade de Divinópolis/MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos
deste estatuto.
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