


A CBBC - Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas apresenta o 
relatório de atividades executadas durante o ano de 2020. 

A CBBC durante todo o ano têm um calendário bastante extenso. São competições 
Internacionais, Nacionais e Regionais, submetidas a planejamento, elaboração e ex-
ecução de projetos e parcerias que devem ser efetivadas em diferentes países ou estados. 

A CBBC é a única entidade no Brasil responsável por realizar Competições Nacionais 
de basquete em cadeira de rodas por isso tem a obrigação de planejar, organizar e execu-
tar despesas como: hospedagem, alimentação e translado interno, de todos participantes 
e ainda, contratação e pagamento de fornecedores e despesas da equipe de trabalho que 
coordena o evento (coordenadores técnicos e de arbitragem, classificadores funcionais e 
mesários entre outros). 

Porém, alguns eventos devem, conforme regulamento técnico votado em assembléia, 
serem realizados somente em parceria com as prefeituras ou estados, como é o caso das 
Copas: Norte/Nordeste e, a Centro Sul/Sudeste. 

A CBBC mesmo tendo feito diversos esforços para realizar as referidas Copas, não ob-
teve o apoio necessário, com isso realizou somente em março de 2020 mas respectivo ao 
ano calendário de 2019, a Copa regional Centro Sul/Sudeste. Pois contou com a parceria 
da Prefeitura de Araçatuba em São Paulo, a qual promoveu o evento. 

Participaram da abertura e do encerramento do evento, o Excentíssimo Prefeito Dila-
dor Borges, a Vice Prefeita, Sra. Edna Flor, o Secretário de Esportes, Sérgio Tumelero, a 
Secretária de Educação, Sra. Silvana Souza, a Presidente da Câmara, Sra. Thiesa, e por fim, 
a Diretora Municipal de Esporte e Saúde, Sra. Andrea Silva.

Fizeram parte do espetáculo esportivo as equipes: ADR-SP, GAADIN-SP, ADDSG-RJ, 
ADF CASTRO-PR, TUBARÕES PONTA GROSSA-PR, ASSIPED-MS e a, ABIDS-DF. 

Os jogos foram bastante disputados e terminou com a equipe GAADIN-SP sagrando 
se vencedora da competição da Copa Centro-Sul-Sudeste 2019/2020. 

Já a Copa Norte/Nordeste, que seria realizada Manaus, infelizmente não aconteceu 
devido o número insuficiente de clubes inscritos e o advento da Pandemia.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS
PELA CBBC EM 2020



O ano de 2020 foi realmente um ano atípico para todos. Mesmo com a disseminação 
do Vírus, a CBBC precisava fazer as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 
2020. Com isso, teve que se adequar as normas de segurança e as tecnologias virtuais.

Por determinação do estatuto, a CBBC publicou no inicio do ano de 2020, em suas 
redes sociais oficiais, uma sugestão de calendário para o ano corrente, sublinhando a 
possibilidade para alteração de datas e locais. E também como determina o Estatuto, a 
sugestão do calendário 2020 foi apresentado aos filiados durante Assembleia virtual para 
votação. Contudo, devido a Pandemia o calendário de jogos foi cancelado pela maioria 
dos membros.  

Assim, o calendario de atividades da CBBC do ano de 2020 foi otimizado pelas Assem-
bleias Gerais Ordinária e Extraordinária que foram realizadas de forma virtual, utilizando 
as plataformas Microsoft Teams e ZOOM.

A AGO (Assembleia Geral Ordinária) ocorreu no dia 12 de setembro de 2020, com 
a primeira chamada às 08h e 30 min e a segunda chamada às 09h, e deliberou sobre os 
assuntos:

1° - Avaliação dos pedidos de filiação existentes nos termos do §3° do art. 6° do Estat-
uto.

2° - Conhecer o relatório de atividades da CBBC do exercício de 2019, bem como, apre-
ciar mediante parecer do Conselho Fiscal, as contas relativas ao mesmo exercício.

3° - Aprovar as alterações do Regulamento Técnico da CBBC e tomar conhecimento do 
Calendário Anual de Eventos.

4° - Assuntos gerais e o que ocorrer.

A AGE (Assembleia Geral Extraordinária) ocorreu no dia 17 de outubro de 2020, com 
a primeira chamada ás 08:00h e a segunda ás 09:00h, para deliberação acerca das se-
guintes matérias, a ser observada a ordem, procedimental adiante descrita:

1º Tratar especificamente da adequação e reforma estatutária parcia nos termos dos 
arts. 17, § 2°; 22, inciso I, alínea “a”, combinados com o art. 25, inciso V, todos do Estatuto.



Por questões de falta de data disponível em dezembro de 2019, somente em março de 
2020 é que aconteceu a Copa Centro-Sul-Sudeste referente ao ano anterior.

O evento foi realizado na cidade de Araçatuba-SP, no período de 10 a 15 de março de 
2020 e, teve a participação de 7 equipes: ADR-SP, GAADIN-SP, ADDSG-RJ, ADF CAS-
TRO-PR, TUBARÕES PONTA GROSSA-PR, ASSIPED-MS, ABIDS-DF.

COPA CENTRO-SUL-SUDESTE 2019/2020COPA CENTRO-SUL-SUDESTE 2019/2020

OBJETIVO

Este relatório tem o objetivo de garantir à transparência e o acesso irrestrito as infor-
mações das ações realizadas da CBBC à todas as pessoas, durante o ano de 2020. E ain-
da, subsidiar informações para servir de estudos a respeito das atividades realizadas pela  
Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas.

Pessoas atendidas: Atletas, Técnicos, Árbitros, Classificadores funcionais, Escaltistas, 
Mesários, Coordenadores e Dirigentes, Professores de educação física, fisioterapeutas e 
alunos da atividade correlata. 

Houve também uma Assembleia para candidatura dos representantes de Atletas, Técni-
cos, Árbitros e Classificadores Funcionais para compor o Conselho Deliberativo da Con-
federação, que ocorreu no período de 12 a 17 de dezembro de 2020, que por medidas de 
segurança realizou a Assembleia de forma virtual.

Enfim, no ano de 2020 a CBBC conseguiu promover somente uma competição esport-
iva e que foi respectiva ao ano anterior. Haja vista que durante aquele momento acontecia 
o início da Pandemia da Sars Covid-19 em nosso País.



CAMPEÃO GAADIN - SP
VICE-CAMPEÃO ADF CASTRO - PR

3° LUGAR TUBARÕES PONTA GROSSA - PR
4° LUGAR ABIDS - DF
5° LUGAR ASSIPED - MS
6° LUGAR ADDSG - RJ
7° LUGAR ADR - SP

CLASSIFICAÇÃO FINAL



ATLETA CLUBE CLASSE
PYTHER ABIDS - DF 4.5

VINICIUS TUBARÕES P. GROSSA - PR 4.0
EDIVALDO GAADIN - SP 3.0
MARCELO ADF CASTRO - PR 1.0

FELIPE TUBARÕES P. GROSSA - PR 1.5

N° ATLETA PONTOS EQUIPE
15 CLAITON PROCÓPIO RIBEIRO 142 GAADIN - SP
6 THIAGO RAFAEL TABOR 128 ADF CASTRO - PR

14 PYTHER BARBOSA DOS SANTOS 121 ABIDS - DF
11 ANTONIO FERNANDO DE BORBA 93 TUBARÕES P. GROSSA - PR
6 VINICIUS DA LUZ 84 TUBARÕES P. GROSSA - PR

ALL STAR TIME

CESTINHAS

Clube: GAADIN-SP. 
Copa Centro-Sul-Sudeste - 2019/2020



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020 - VIRTUALASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020 - VIRTUAL

Assembleia Geral Ordinária, realizada em Belém-PA, 12 de setembro de 2020 de forma virtual pela 
platadorma Microsoft Teams, metodo adotado devido as restrições ao COVID-19.



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2020 - VIRTUALASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2020 - VIRTUAL

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em Belém-PA, 17 de outubro de 2020 de forma virtual 
pela platadorma ZOOM, metodo adotado devido as restrições ao COVID-19.



ASSEMBLEIA DE CANDIDATURA DOS REPRESENTANTES ASSEMBLEIA DE CANDIDATURA DOS REPRESENTANTES 
DE ATLETAS, TÉCNICOS, ÁRBITROS E CLASSIFICADORES DE ATLETAS, TÉCNICOS, ÁRBITROS E CLASSIFICADORES 
FUNCIONAIS PARA COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO FUNCIONAIS PARA COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO 

DA CBBC. DA CBBC. 

Assembleia realizada em Belém-PA, 12 a 17 de dezembro de 2020 de forma virtual pela platador-
ma ZOOM, metodo adotado devido as restrições ao COVID-19.



 A realização dos eventos ocorreram dentro do planejado, diante de toda a infraestru-
tura proporcionada da CBBC, garantiu-se também, uma ótima forma de realizar suas 
Assembleias Ordinária e Extraoridnária de forma virtual, preservando assim a saúde de 
todos.

Desta forma, a CBBC conclui que realizou dentro da normalidade, todos os eventos 
do ano de 2020 os quais eram de sua responsabilidade, conforme preceitua o Estatuto e o 
Regulamento Técnico. 

Enfim, a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, demonstrou 
transparência de todas suas atividades por meio também do site oficial e das redes sociais 
como, Facebook e Instagram.

                                             Site - https://www.cbbc.org.br/

Facebook - https://www.facebook.com/CBBCbrasil/

Instagram - https://www.instagram.com/cbbc_oficial/

CONCLUSÃO

https://www.facebook.com/CBBCbrasil/
https://www.instagram.com/cbbc_oficial/

