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ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  1 

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC 2 

 3 

 4 
Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2021, às 22:20 horas, por meio eletrônico, através da 5 

plataforma Skype de Videoconferência Empresarial e Web Conferências 6 

(https://join.skype.com/ngcyqn7Ajnql), foi instalada a  4ª Reunião do Conselho Deliberativo da 7 

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, conforme a 8 

convocação por correio eletrônico enviada em 07/02/2021 em conformidade do que estabelece 9 

o Regimento Interno deste Conselho, em seu art. 5º, § 1º. Inicialmente verificou-se a presença 10 

da totalidade dos membros deste conselho, sendo:  a  Sra. Cleuma González dos S. da Rocha, 11 

Representante das Atletas; o Sr. Edilson Vieira de Sousa, Representante dos Atletas; o 12 

Professor Lincoln Luiz Fiuza Lima Junior, Representante dos Técnicos; a Professora Patrícia 13 

de Carvalho Reis, Representante dos Classificadores Funcionais; e o Professor Paulo 14 

Henrique Menezes Negri, Representante dos Árbitros. O presidente do Conselho, o Professor 15 

Lincoln Fiuza, declarou aberta a sessão, convidando o Sr. conselheiro Edilson Vieira de Sousa, 16 

conforme havia ficado combinado anteriormente que as nossas reuniões seriam iniciadas com 17 

uma fala de espiritualidade e de bênçãos e assim foi feita por parte deste conselheiro o uso da 18 

palavra proferindo uma fala espiritual e de fé a qual foi acompanhada por todos. Em seguida 19 

o Prof. Lincoln Luiz Fiuza Lima Junior agradeceu a presença de todos e iniciou a ordem do 20 

dia, destacando a pauta prevista na sua convocação: 1-AVALIAR E DELIBERAR SOBRE A 21 

DESFILIACAO DO ICED E UDF COM BASE NO PARECER DO DEPARTAMENTO 22 

JURÍDICO DA CBBC; 2-AVALIAR E DELIBERAR SOBRE A REFILIACAO FBCR-DF 23 

COM BASE NO PARECER DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA CBBC;3-SUBMETER 24 

Á APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE VISITA DO PRESIDENTE À NOVA SEDE DA 25 

CBBC EM NITERÓI-RJ ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2021; e 4-ASSUNTOS 26 

GERAIS. O Presidente Lincoln Fiuza começou esclarecendo a todos que os dois primeiros 27 

pontos de pauta se tratavam de manifestação solicitada pela diretoria executiva, encaminhada 28 

com os respectivos pareceres do departamento jurídico os quais identificaram a condição de 29 

omissão estatutária e o que remeteria a decisão ao Conselho Deliberativo para deliberação da 30 

mesma. Seguindo ao esclarecimento o Presidente Lincoln Fiuza esclareceu que no caso dos 31 

Clubes,  ICED de Santa Catarina e o Clube Harpia do Paraná se tratava da mesma  situação, 32 

pois ambas haviam recebido a homologação de suas filiações em Assembleia Geral, mas em 33 

função de que a Direção da CBBC à época submeteu as referidas homologações sem assegurar 34 
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o pagamento prévio da taxa de filiação, conforme previsto no Estatuto Social da Confederação 35 

em seu artigo 84, inciso V, alínea “a” o entendimento das duas entidades é de que as mesmas 36 

não teriam cumprido com todas as exigências estatutárias para o regular processo de filiação 37 

entendendo  que houve na época uma falha administrativa por parte dos gestores e que 38 

efetivaram a homologação em Assembleia sem que as referidas entidades tivessem cumprido 39 

com todos os requisitos e desta forma as mesma solicitavam que o processo de desfiliação 40 

fosse consideração nulo. No caso da Federação de Basquetebol em Cadeira de Rodas do 41 

Distrito Federal, da qual o Presidente Lincoln Fiuza compõe a Diretoria Executiva da mesma, 42 

como Diretor Administrativo, este esclareceu que a Federação do DF deveria ter tido sua 43 

desfiliação homologada na Assembleia Geral de setembro de 2020, visto que com a aprovação 44 

da revisão do processo de desfiliação da CBBC na Assembleia Geral Extraordinária de 45 

Revisão Estatutária de março de 2019, especificamente no que está previsto em seu artigo 6º, 46 

parágrafo 9º, que determina a desfiliação dos clubes que estiverem com 03 (três) anuidades 47 

em atraso o que  a mesma já atendia a este requisito pois à época se encontrava inadimplente 48 

desde 2012. Mais uma vez ficou constatada a omissão da gestão anterior da Confederação que 49 

não cumpriu o procedimento determinado em estatuto. O Presidente finalizou esclarecendo 50 

que a Federação do Distrito Federal no momento estava pleiteando a regularização de sua 51 

filiação junto a Confederação e o fato relatado estava inviabilizando seu retorno com todos os 52 

benefícios previsto no Estatuto da CBBC. Desta forma o Presidente Lincoln Fiuza colocou 53 

que em suma o que se requeria do Conselho Deliberativo era regularizar esta situação em 54 

função de um erro administrativo provocado pela gestão anterior. A Conselheira Patrícia Reis 55 

pediu maiores esclarecimentos sobre os três processos e após os esclarecimentos dados pelo 56 

Presidente Lincoln Fiuza, ficou entendido que as duas Associações, Harpia do Paraná e o 57 

ICED de Santa Catarina, não cumpriram com os requisitos para a filiação e mesmo tendo sido 58 

homologadas na Assembleia Geral legalmente elas não cumpriram com todos os passos para 59 

a sua efetiva e legal filiação, além do fato de não terem participado de nenhuma atividade 60 

administrativa e competitiva da CBBC neste período pós homologação. Ficou assim entendido 61 

por parte deste Conselho Deliberativo que este processo na prática se tornou nulo e desta 62 

forma os conselheiros deliberaram de forma unânime sobre a nulidade do processo de filiação 63 

das referidas associações. No caso da Federação de Basquetebol em Cadeira de Rodas do 64 

Distrito Federal ficou também entendido que o que faltou foi um cumprimento de um processo 65 

administrativo por parte da Diretoria anterior, ficando claro que no entendimento unânime dos 66 

conselheiros os Clubes/Federação não poderiam ser prejudicados por uma falha administrativa 67 
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da CBBC. Desta forma ficou deliberado, nos três casos, em favor do Clubes e da Federação 68 

do Distrito Federal e assim os Clubes Harpia do Paraná e o ICED de Santa Catarina, não forma 69 

de fato e nem de direito em algum momento filiados à Confederação e  a  Federação de  70 

Basquetebol em Cadeira de Rodas do Distrito Federal pode ser considerada desfiliada a partir 71 

de 2020  e desta forma às três organizações poderão dar seguimento em seus processos de 72 

regularização, caso assim pretendam, a partir de 2021 sem nenhum prejuízo ou penalidades 73 

que poderiam afetá-las. O Presidente Lincoln destacou que atualmente no site da CBBC pode 74 

se verificar de fato a real composição dos quadros de filiados da nossa Confederação, o que 75 

não se podia em passado recente, onde muitas vezes os clubes que lá estavam relacionados 76 

como filiados, alguns nem existiam mais e ainda constavam como membros da CBBC. A 77 

Professora Patrícia deixou registrado que este tipo de informação impacta muito na gestão da 78 

CBBC, pois sabendo-se o número correto dos clubes filiados todo o planejamento pode ser 79 

feito de forma precisa.  Em seguida o Presidente Lincoln Fiuza passou a debater sobre a 80 

aprovação do relatório de visita à sede da CBBC, feita por ele, inicialmente pediu desculpas 81 

por ter somente encaminhado o relatório no dia da reunião do Conselho, mas que estaria 82 

disponível para maiores esclarecimentos sobre esta atividade. A Professora Patrícia aproveito 83 

para buscar o esclarecimento quanto a participação do Presidente do Conselho Deliberativa 84 

na recém-criada UniBCR – Universidade do Basquetebol em Cadeira de Rodas do Brasil, na 85 

função de Coordenador, se esse fato não poderia ser algo relacionado como conflito de 86 

interesses, citando o exemplo da Conselheira Cleuma, que teve que renunciar a função de 87 

Presidente da Associação a qual ela era Presidente na Bahia. O Presidente Lincoln Fiuza 88 

esclareceu que no caso da Conselheira Cleuma existia um impedimento previsto na Lei Pelé, 89 

de que um dirigente de clube não pode assumir a gestão das entidades de administração do 90 

desporto, Federações ou Confederações. Esclareceu também que no caso da UniBCR, um 91 

projeto da CBBC, de uma Universidade Corporativa não haveria impedimento legal, além de 92 

que se tratava de uma função onde este exerceria uma atividade técnica, o Conselheiro Paulo 93 

Negri questionou a necessidade da permanência ou não do cargo dos departamentos de 94 

arbitragem e classificação funcional para se manter a independência destes departamentos 95 

dentro do modelo de gestão da Confederação. Colocou também que em sua opinião é 96 

necessária que tanto a Arbitragem como a Classificação Funcional fiquem sob 97 

responsabilidade de profissionais e que de preferência que tenham graduação Internacional, 98 

garantindo assim a qualidade da gestão e a autonomia destes dois braços da Confederação. O 99 

Presidente Lincoln Fiuza esclareceu, como membro da Comissão Especial de Revisão 100 
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Estatutária, esclareceu que o trabalho da comissão foi baseado na proposta de promover uma 101 

modernização do novo Estatuto, principalmente no sentido de dar uma agilidade maior na 102 

gestão da Confederação, promovendo uma desenho de estatuto que mantenha em seu corpo 103 

as matérias de fato que precisem ser reguladas a nível estatutário , migrando o que fosse 104 

possível para que muitas das definições possam ser reguladas em regimentos e regulamentos 105 

específicos. O Professor Paulo Negri se mostrou preocupado com a possibilidade de que a 106 

gestão da arbitragem fique nas mãos de quem veja mais o lado político acima do perfil técnico 107 

da equipe de profissionais que atuam na arbitragem. Destacou que até recentemente o que 108 

acontecia era que toda a avaliação passava pela mão do coordenador e que este sempre fazia 109 

um processo de avaliação da equipe de arbitragem, promovendo os feedbacks dos novos 110 

árbitros e principalmente estabelecendo a estratégia de promoção de carreira dos árbitros. O 111 

Professor Lincoln Fiuza esclareceu que quanto a forma de desenvolvimento dos novos 112 

profissionais no basquetebol em cadeira de rodas brasileiro ficará a cargo da UniBCR que o 113 

perfil de seus colaboradores está muito mais ligado ao mundo acadêmico e que as escolha dos 114 

profissionais que estão atuando no processo de planejamento da estruturação da UniBCR se 115 

baseou mais no envolvimento dos profissionais com experiências e práticas acadêmicas junto 116 

às universidades. Esclareceu também que todos os aspectos de desenvolvimento dos 117 

profissionais, no que se refere a atuação da UniBCR, todos os aspectos, serão observados, 118 

tanto na promoção da disseminação dos conhecimentos técnicos e das competências 119 

relacionas a sua aplicação, como também será construído o processo de constante avalição de 120 

desempenho dos árbitros em competições. O Conselheiro Paulo Negri destacou também que 121 

normalmente nos cursos de formação de novos árbitros a prática adotada era de que os árbitros 122 

internacionais conduziam os cursos de formação cada um ficando responsável por um aspecto 123 

técnico da arbitragem. A professora Patrícia Reis resgatou que o modelo que até hoje adotado 124 

se conduziu de forma a se adequar às práticas alinhadas ao plano modelo de adotado de forma 125 

internacional, principalmente com a interface feita com os departamentos da IWBF e ela 126 

entende que deveremos ter uma preocupação o quanto as novas propostas de gestão da 127 

classificação funcional no pais irá garantir no mínimo a continuidade deste processo de 128 

desenvolvimento e gestão da classificação funcional no pais. Ela relatou que por exemplo, no 129 

caso do Seminário Internacional de lançamento a UniBCR ela havia recebido um convite para 130 

participação e ao sondar no grupo dos classificadores se mais alguém havia recebido o mesmo 131 

convite ela identificou que somente 03 (três) haviam recebido este convite para o Seminário. 132 

Chegou inclusive a encaminhar um e-mail ao CBBC pedindo esclarecimento sobre esta 133 

D4Sign b53bce5b-23dc-4104-b063-aa0fbee00d17 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 

5 
 

situação, principalmente o porquê dos demais classificadores não terem recebido o mesmo 134 

convite. A professora Patrícia Reis informou que recebeu uma resposta, que ao seu ver foi 135 

uma resposta bem grosseira e que ela não ficou satisfeita com esta forma de resposta. 136 

Entendendo que deveriam buscar saber melhor com lidar com as pessoas. O Presidente 137 

Lincoln Fiuza destacou que é importante que a Diretoria da Confederação continue 138 

trabalhando de forma transparente e sempre que as decisões forem tomadas quanto aos 139 

planejamentos de área dentro da CBBC que o Conselho Deliberativo seja informado para que 140 

possamos atuar na fiscalização que cabe a nós dentro do que prevê o Estatuto Social de nossa 141 

Confederação. O Presidente Lincoln Fiuza reafirmou que em sua participação na reunião de 142 

trabalho na sede em Niterói deixou claro que o que é muito importante para o trabalho do 143 

Conselho Deliberativo é que todos os planejamentos sejam estabelecidos em tempo hábil e 144 

que o Conselho possa ter acesso às informações o quanto antes para atuar de forma eficiente. 145 

O Presidente Lincoln Fiuza destacou também que esta gestão de fato tem dado uma grande 146 

mostra de transparência nas atividades, visto que todos as ações são publicitadas no site oficial 147 

da CBBC. O Conselheiro Edilson Vieira solicitou o esclarecimento se o trabalho da revisão 148 

de estatuto já estava finalizado. O Presidente Lincoln Fiuza esclareceu que o documento final 149 

da Comissão Especial estava finalizado, que a dinâmica do trabalho dentro da Comissão foi 150 

realizada com base no debate das propostas, defendidas por cada membro, mas que a palavra 151 

final será dos delegados da Assembleia Geral Extraornária de Revisão Estatutária e que 152 

provavelmente será convocada para o dia 07 (sete) de agosto e que a pretensão do Presidente 153 

Mário Belo é de convocar o quanto antes a AGE para que os clubes possam avaliar a minuta 154 

apresentada pela Comissão e assim poderem colocar suas propostas e sugestões de alteração. 155 

A proposta do novo Estatuto foi encaminhada para uma análise prévia no Ministério da 156 

Cidadania, na Secretaria especial do Esporte para uma análise prévia. Como todos os temas 157 

da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente 158 

Lincoln Fiuza agradeceu a presença e a colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata 159 

foi lavrada, lida, achada conforme e assinada eletronicamente pelos membros presentes do 160 

Conselho Deliberativo da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - 161 

CBBC. 162 
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