
 
 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 

O Presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol 

em Cadeira de Rodas - CBBC, Valdir Soares Moura, no 

exercício de suas atribuições e de acordo com suas 

competências estatutárias, convoca a Assembleia  Geral  

Extraordinária,  com  fulcro  nos  artigos 17, §2°; 18 e 

19, §2°, 3° e 4°; 20, 21, 22 e 25, todos do Estatuto, a ser 

realizada  no dia 09 de janeiro de 2019, com a primeira 

chamada ás 18:00h e a segunda ás 19:00h, no auditório do 

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO, Rod. Imigrantes, São 

Paulo/SP, para deliberação acerca das seguintes matérias, a 

ser observada  a ordem  procedimental  adiante descrita: 

 

1° - Tratar especificamente da adequação e reforma 

estatutária parcial nos termos dos arts. 17, § 2°; 22, 

inciso I, alínea “a”, combinados com o art. 25, inciso V, 

todos do Estatuto. 

 

2° - Assuntos gerais e o que ocorrer. 

 

O primeiro procedimento objetiva única e 

especificamente reformar parcialmente e adequar o Estatuto 

Social da CBBC as disposições da Portaria nº. 115/2018 do 

Ministério do Esporte, bem como, proceder aos demais 

ajustes que se fizerem necessários. 

 

Para melhor análise dos Delegados e membros 

natos, são elencadas a seguir as propostas dos itens 

estatutários a serem alterados: 



 
 

  

 

1 - Modificação da redação do §2° do art. 6º: 

 

-  Redação atual 

 

Art. 6º A CBBC é constituída pelos seguintes membros filiados: 

 

§ 2º Os integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo são membros natos das Assembleias Gerais, com 

direito a voz e voto, exceto na Assembleia Geral de Eleição. 

 

 

- Proposta de Modificação 

 

Art. 6º A CBBC é constituída pelos seguintes membros filiados: 

 

§ 2º Os integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo são membros natos das Assembleias Gerais, com 

direito a voz e voto, exceto na Assembleia Geral de Eleição.  

 

I – Aos representantes dos atletas está garantido o direito a 

voto na Assembleia Geral de Eleição. 

 

 

2 – Modificação da redação do art. 76: 

 

-  Redação atual 

 

Art. 76 Os Departamentos Permanentes, compostos por 03 (três) 

membros nomeados pelo Presidente da Confederação, são órgãos de 

assessoramento técnico da CBBC. 



 
 

  

 

 - Proposta de Modificação 

 

Art. 76 Os Departamentos Permanentes, compostos por 03 (três) 

membros nomeados pelo Presidente da Confederação, são órgãos de 

assessoramento técnico da CBBC. 

 

Parágrafo único – O departamento técnico e/ou conselho técnico 

será composto por 03 (três) membros nomeados pelo Presidente da 

Confederação e mais 02 (dois) membros representantes dos 

atletas, devidamente eleitos pela categoria, assegurado o 

direito a voto na assembleia geral para aprovação de 

regulamentos. 

   

 

3 – Modificação da redação do art. 77: 

 

-  Redação atual 

 

Art. 77 Compete ao Departamento Técnico: 

 

- Proposta de Modificação 

 

Art. 77 Compete ao Departamento Técnico e/ou Conselho Técnico: 

 

 

4 – Modificação da redação do Título V Capítulo IV: 

 

-  Redação atual 

 

CAPÍTULO IV 



 
 

  

 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 92 Os membros da Diretoria Executiva e demais membros da 

CBBC usarão distintivo especial com a denominação de seus 

cargos, e terão direito de assistir esportivas promovidas pela 

CBBC em local especial. 

 

Art. 93 É proibido, em qualquer dos recintos da CBBC e seus 

segmentos, atividades de natureza político-partidária e 

religiosa. 

 

Art. 94 Qualquer membro dos órgãos da CBBC que faltar, sem a 

prévia justificativa, a duas consecutivas ou três alternadas de 

seu órgão, será destituído de suas funções, sendo a substituição 

regida por este Estatuto. 

 

Art. 95 Sempre que houver necessidade de se proceder a uma 

reforma ou alteração estatutária, o projeto será feito por uma 

Comissão Especial designada pela Diretoria Executiva e deverá 

encaminhar a minuta de alteração aos clubes filiados junto com o 

edital de convocação da Assembleia convocada para tal fim. 

Art. 96 Toda comunicação oficial da CBBC será feita em Nota 

Oficial Timbrada, e, obrigatoriamente, hospedada no Sítio da 

Confederação na Internet. 

 

Art. 97 Este estatuto foi reformado em Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária da CBBC, ocorrida no dia 29 de março 

de 2018, no Centro Paraolímpico Brasileiro em São Paulo/SP, por 

força da alteração da Lei nº 9.615/98 e entra em vigor 

imediatamente após sua aprovação. 

Parágrafo único. A elaboração das alterações do Estatuto da CBBC 

foi supervisionada pelo Advogado, Dr. Rodolfo José Ferreira 

Cirino da Silva, inscrito nos quadros da OAB/PA sob o nº. 

14.905-B.  

 



 
 

  

- Proposta de Modificação 

 

CAPÍTULO IV 

 

Da Transparência 

 

Art. 92. Para efeito da comprovação de regularidade a CBBC 

disponibilizará e manterá em seu sítio eletrônico, as 

seguintes informações e documentações comprobatórias: 

 

I - publicação anual de informações sobre as ações 

relacionadas ao recebimento e destinação de recursos 

públicos com a indicação dos respectivos instrumentos de 

formalização dos acordos, seu respectivo valor, prazo de 

vigência, nome da pessoa física ou jurídica contratada; 

 

II - publicação anual de relatórios de gestão e de execução 

orçamentária; 

 

III - publicação anual de balanços financeiros; 

 

IV - registro atualizado das competências e estrutura 

organizacional, endereços e telefones das respectivas 

unidades e horários de atendimento ao público; 

 

V - informações sobre remunerações recebidas por ocupante 

de cargo, posto, graduação, função, incluindo auxílios, 

ajuda de custo diárias, além de quaisquer outras vantagens 

pecuniárias, inclusive indenizatórias, oriundas de verbas 

públicas; 

 

VI - informações concernentes a procedimentos prévios à 

contratação, inclusive os respectivos editais e resultados, 

bem como instrumentos contratuais ou congêneres celebrados; 

e 

 

VII - seção contendo respostas às perguntas mais frequentes 

da sociedade. 

 

§ 1º Os dados econômicos e financeiros deverão considerar 

recursos de contratos, patrocinadores, direitos de imagem, 

propriedade intelectual e quaisquer outros relacionados à 

gestão da entidade. 

 

§ 2º A CBBC estará dispensada do cumprimento do previsto 

neste artigo quanto aos contratos comerciais celebrados com 

cláusula de confidencialidade. 



 
 

  

 

Art. 93. Considera-se sítio eletrônico página de domínio 

próprio da entidade criada na internet ou de redes sociais 

de amplo conhecimento e de livre acesso. 

 

§ 1º O sítio eletrônico de que trata o caput deverá 

atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação de forma objetiva, transparente e em 

linguagem de fácil compreensão; 

 

II - possibilitar a exportação de relatórios em diversos 

formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 

proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a 

facilitar a análise das informações; 

 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas 

externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina; 

 

IV - garantir a autenticidade, a integridade e a 

atualização das informações disponíveis; 

 

V - indicar local e instruções que permitam ao interessado 

comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão 

ou entidade; e 

 

VI - adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. 

 

5 – Inclusão do Capítulo V do Título V: 

 

-  Redação atual 

 

CAPÍTULO V 

 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 94 Os membros da Diretoria Executiva e demais membros da 

CBBC usarão distintivo especial com a denominação de seus 

cargos, e terão direito de assistir esportivas promovidas pela 



 
 

  

CBBC em local especial. 

 

Art. 95 É proibido, em qualquer dos recintos da CBBC e seus 

segmentos, atividades de natureza político-partidária e 

religiosa. 

 

Art. 96 Qualquer membro dos órgãos da CBBC que faltar, sem a 

prévia justificativa, a duas consecutivas ou três alternadas de 

seu órgão, será destituído de suas funções, sendo a substituição 

regida por este Estatuto. 

 

Art. 97 Sempre que houver necessidade de se proceder a uma 

reforma ou alteração estatutária, o projeto será feito por uma 

Comissão Especial designada pela Diretoria Executiva e deverá 

encaminhar a minuta de alteração aos clubes filiados junto com o 

edital de convocação da Assembleia convocada para tal fim. 

 

Art. 98 Toda comunicação oficial da CBBC será feita em Nota 

Oficial Timbrada, e, obrigatoriamente, hospedada no Sítio da 

Confederação na Internet. 

 

Art. 99 Este estatuto foi reformado em Assembleia Geral 

Extraordinária da CBBC, ocorrida no dia 09 de janeiro de 2019, 

no Centro Paraolímpico Brasileiro em São Paulo/SP, por força da 

alteração da Lei nº 9.615/98 e entra em vigor imediatamente após 

sua aprovação. 

 

Parágrafo único. A elaboração das alterações do Estatuto da CBBC 

foi supervisionada pelo Advogado, Dr. Rodolfo José Ferreira 

Cirino da Silva, inscrito nos quadros da OAB/PA sob o nº. 

14.905-B.  

 

 

 

6 – Modificação das redações do Título VI: 



 
 

  

 

-  Redação atual 

 

TÍTULO VI 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 98 Este Estatuto entra em vigor imediatamente após a sua 

aprovação pela Assembleia Geral. 

 

- Proposta de Modificação 

 
TÍTULO VI 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art 100. A CBBC atendará às disposições previstas na Lei nº. 

9.615 e mais disposições legais que a mesma exigir: 

 

I – atendará às disposições previstas nas alíneas “b” a “e” do 

§2º e no §3º do art. 12 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997: 

 

a) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 

b) manter escrituração completa de suas receitas e 

despesas em livros revestidos das formalidades que 

assegurem a respectiva exatidão; 

c) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, 

contado da data da emissão, os documentos que 

comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de 

suas despesas, bem assim a realização de quaisquer 

outros atos ou operações que venham a modificar sua 

situação patrimonial; 

d) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em 

conformidade com o disposto em ato da Secretaria da 

Receita Federal. 



 
 

  

 

II – destinará integralmente os resultados financeiros à 

manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 

 

III – será transparente na gestão, inclusive quanto aos dados 

econômicos e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de 

imagem, propriedade intelectual e quaisquer outros aspectos de 

gestão; 

 

IV – garantirá a representação da categoria de atletas da 

respectiva modalidade no âmbito dos órgãos e conselho técnico 

incumbido da aprovação de regulamento da competição; 

 

V – assegura a existência e a autonomia do seu conselho fiscal; 

 

VI – estabeleçam em seus estatutos: 

 

a) Princípios definidores de gestão democrática; 
b) Instrumentos de controle social; 
c) Transparência da gestão da movimentação de recursos; 
d) Fiscalização interna; 
e) Alternância no exercício dos cargos de direção; 
f) Aprovação das prestações de contas anuais por conselho 

de direção, precedida por parecer do conselho fiscal, 

devendo ser apresentadas as atas de aprovação das 

contas, referente ao exercício anterior, pelo conselho 

de direção e os pareceres do conselho fiscal; 

g) Participação de atletas nos colegiados de direção;  
h) Participação de atletas a eleição para os cargos da 

entidade. 

 

VII – garantam a todos os associados e filiados acesso 

irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação 

de contas, bem como àqueles relacionados à gestão da 

respectiva entidade de administração do desporto, os quais 

deverão ser publicados na íntegra no sítio eletrônico desta.   

 



 
 

  

Art. 101. Este Estatuto entra em vigor imediatamente após a sua 

aprovação pela Assembleia Geral. 

 

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será 

realizada no Centro Paraolímpico Brasileiro, localizado à 

Rod. dos Imigrantes, s/n - Vila Guarani, São Paulo - SP, 

04329-100. 

 

Belém, 21 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                           

                                                                                                                                                       

  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                              

                                                                                                      

 

 


