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ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  1 

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC 2 

 3 

 4 
Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2021, às 22:20 horas, por meio eletrônico, 5 

através da plataforma Skype de Videoconferência Empresarial e Web Conferências 6 

(https://www.skype.com/pt-br/), foi instalada a 1ª 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 9 

estabelece o Regimento Interno deste Conselho, em seu art. 5º, § 1º. Inicialmente 10 

verificou-se a presença da totalidade dos membros deste conselho, sendo:  a  Sra. Cleuma 11 

González dos S. da Rocha, Representante das Atletas; o Sr. Edilson Vieira de Sousa, 12 

Representante dos Atletas; o Professor Lincoln Luiz Fiuza Lima Junior, Representante 13 

dos Técnicos; a Professora Patrícia de Carvalho Reis, Representante dos Classificadores 14 

Funcionais; e o Professor Paulo Henrique Menezes Negri, Representante dos Árbitros. 15 

Também presentes estavam o Presidente da CBBC, o Sr. Mario José da Silva Belo, o Sr. 16 

Alexandre Rodrigues, Diretor Financeiro e o Sr. Franswillame Oliveira da Silva, Vice-17 

Diretor Financeiro, representantes da Diretoria Executiva da Confederação, em 18 

atendimento ao convite feito à Diretoria Executiva da Confederação feita em edital de 19 

convocação desta reunião. Aberta a sessão, o Sr. Edilson Vieira de Sousa solicitou a todos 20 

que incialmente fizéssemos uma oração para que os trabalhos fossem encaminhados com 21 

as bênçãos divinas e assim o mesmo fez o uso da palavra proferindo um texto com cunho 22 

espiritualizado e sendo acompanhado por todos. Em seguida o Prof. Lincoln Luiz Fiuza 23 

Lima Junior agradeceu a presença de todos e iniciou a ordem do dia, constante da pauta: 24 

1) Palavra do Presidente da CBBC - Sr. Mário José da Silva Belo, e desta forma foi dada 25 

a palavra ao Presidente da CBBC, o Sr. Mário José da Silva Belo que agradeceu ao 26 

convite, fez sua saudação inicial a todos, aproveitando para informar que vinha de uma 27 

reunião com os árbitros e classificadores, destacou que com muita satisfação estava 28 

atendendo ao convite do conselho, principalmente por ser uma reunião que marca o início 29 

da caminhada do novo trabalho de um Conselho Deliberativo. Destacou também a sua 30 

passagem como membro do mesmo Conselho na gestão anterior e que esta vivência havia 31 

sido de grande importância e aprendizados e que no seu entendimento essa experiência 32 

contribuiu para prepará-lo para o posto que atualmente assume na CBBC, de Presidente. 33 

Desejou que o grupo que assume agora no Conselho Deliberativo para o quadriênio 34 
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2021/2024 tenha todo o sucesso e que possa ir além do que foi produzido pelo grupo que 35 

fez parte na última gestão. Destacou que o Sr. Alexandre Rodrigues, também compôs a 36 

gestão anterior do CD e que em sua avaliação eles passaram por momentos de grande 37 

dedicação, muitas vezes sem que se tivesse a as condições mínimas de trabalho, não só 38 

os dois, mas fez uma citação direta do empenho do Professor Rogério Pinheiro, ex-39 

presidente do referido conselho, testemunhando a sua dedicação e empenho para que o 40 

trabalho avançasse. Desejou que todos os conselheiros tenham um excelente trabalho e 41 

que o Conselho atue de forma efetiva, mesmo sabendo das limitações que ainda existirão, 42 

principalmente por não ser um cargo remunerado, ser voluntário e que todos assumem 43 

esta função por amor ao basquetebol em cadeira de rodas brasileiro. Destacou que 44 

reconhece a importância do Conselho Deliberativo, como um dos poderes da CBBC e 45 

que sua gestão tratará o mesmo com todo o respeito, que no passado faltou em alguns 46 

momentos quando de sua participação como conselheiro, principalmente por parte da 47 

Diretoria Executiva da época. Deu exemplo da questão das fotografias no site oficial da 48 

CBBC, sua própria e da ex-conselheira Fabiane Ferreira que durante a participação dos 49 

dois não tiveram sequer as fotos colocadas na galeria de imagens do Conselho 50 

Deliberativo, mas que ele , diferente disso, em seu 2º dia de gestão, alertado pelo 51 

Professor Lincoln Fiuza, fez as correções na página da CBBC e colocando já os novos 52 

gestores e também as fotos dos atuais conselheiros, afirmou que está se dando o mesmo 53 

destaque no site aos três poderes da CBBC. Ressaltou que o mesmo respeito será 54 

dispensado a todos, incluindo os ex-presidentes da CBBC que terão espaço dentro do site 55 

oficial da Confederação, no sentido de se preservar a história do BCR Brasileiro. Se 56 

comprometeu mais uma vez em respeitar o trabalho do Conselho, entendendo ser normal 57 

que não se concorde obrigatoriamente com tudo, mas que as divergências representem 58 

um caminho de evolução da modalidade, uma ação conjunta para caminharmos no destino 59 

correto na gestão da Modalidade e que na sua opinião não se precisa ter no Conselho 60 

Deliberativo a figura de amigos, mas sim de pessoas comprometidas com o 61 

desenvolvimento do basquetebol em cadeira de rodas brasileiro, trabalhando juntos para 62 

promover as correções necessárias para que este objetivo possa ser alcançado com 63 

eficiência. Mais uma vez destacou que a palavra de ordem será o respeito aos conselheiros 64 

e ao trabalho do Conselho Deliberativo, lembrou que na gestão anterior aconteceram 65 

situações de discriminação por parte da ex-primeira dama, esposa do ex-presidente Valdir 66 

que fazia uso das redes sociais oficiais da CBBC para perseguir e bloquear que não 67 
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concordava com a gestão que estava sendo dada, inclusive fazendo isso com ele, 68 

pessoalmente. Destacou que de forma diferente, neste momento em que a Sra. Josiane 69 

compõe o Conselho Fiscal da CBBC, ele pessoalmente orientou que solicitassem a foto 70 

da ex-primeira dama para que de forma igualitária sua foto fosse colocada na galeria do 71 

site oficial da Confederação. Reafirmou mais uma vez o seu compromisso de respeito ao 72 

Conselho Deliberativo, considerando que tanto ele como o seu Diretor Financeiro, o Sr. 73 

Alexandre, conheciam muito bem os direitos e deveres deste poder da Confederação, por 74 

terem se dedicado exaustivamente ao estudo do Estatuto social da CBBC e de todo a 75 

legislação desportiva brasileira. Externou seu entendimento de que a atual formação do 76 

Conselho Deliberativo, composto de pessoas com grande preparo e conhecimento, trará 77 

efetivamente contribuições que assegurarão as mudanças para o basquetebol em cadeira 78 

de rodas brasileiro. Reforçou também que de sua parte e de toda a diretoria executiva, o 79 

conselho contará com todo o apoio para a implementar as sugestões dadas para que as 80 

pautas das diversas categorias, atletas, técnicos, árbitros e classificadores. Em seguida 81 

mais uma vez agradeceu o convite, em nome da sua Diretoria, para tomar parte da 1ª 82 

reunião deste novo Conselho Deliberativo e se comprometeu que toda a vez que for 83 

convidado fará todos os esforços para que sua Diretoria se fala presente em futuras 84 

reuniões. O Prof. Lincoln Fiuza, agradeceu as palavras proferidas pelo Presidente Mário 85 

Belo, destacando principalmente a forte indicação que trabalharemos em sintonia e que 86 

isso em muito contribuirá para a melhoria do basquetebol em cadeira de rodas brasileiro. 87 

A palavra foi passada ao Sr. Alexandre Rodrigues, Diretor Financeiro da CBBC, e este 88 

iniciou parabenizando todos os conselheiros pela vitória no processo eleitoral e destacou 89 

a importância e sua satisfação de que já no início deste ciclo de gestão o diálogo está 90 

sendo aberto entre a Diretoria Executiva e este Conselho Deliberativo, diálogo que 91 

sempre foi defendido de sua parte, desde a época de sua participação no Conselho 92 

Deliberativo da gestão passada até no processo eleitoral. Reafirmou a grande importância 93 

de quem participou deste momento histórico na CBBC, destacando que o atual conselho 94 

tem cem por cento de seus membros eleitos diretamente e de forma democrática pelos 95 

seus pares, considerando esse fato um grande avanço para o processo democrático na 96 

Confederação. Mostrou também que este é um processo que deverá ser melhorado a 97 

médio e longo prazo, para que cada vez esta representação se torne mais efetiva. Destacou 98 

que de fato em sua participação no Conselho Deliberativo da gestão passada requereu 99 

muita dedicação e desprendimento, pois muitas vezes as condições não eram as melhores, 100 
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principalmente pelo fato de tanto dele como do Presidente Mario Belo, em algumas 101 

ocasiões se alternavam na figura de atleta/conselheiro, jogando de dia e à note atuando 102 

como membro do Conselho Deliberativo, mesma situação vivida pelo Professor Rogério, 103 

como técnico e Presidente do Conselho, demonstrando o carinho que aquele Conselho 104 

tinha com o basquete, mesmo não percebendo da Diretoria Executiva da época o 105 

tratamento respeitoso devido a este importante poder constituído da CBBC  e que isso 106 

demonstrava claramente que não havia o ambiente de integração e parceira por parte da 107 

antiga Diretoria Executiva e que muito do sucesso nas ações do último Conselho 108 

Deliberativo se deu pela imperícia da gestão anterior da CBBC em não querer trabalhar 109 

em cooperação para a construção de melhores condições para o futuro do basquetebol em 110 

cadeira de rodas brasileiro. Destacou que a atual Direção da CBBC está empenhada em 111 

estabelecer um novo modelo de integração com o Conselho Deliberativo e que neste e 112 

nos demais ciclos futuros a relação entre o Conselho Deliberativo e as Diretoria 113 

executivas que virão seja mais pacífica e proveitosa. Lembrou que a atual gestão vem 114 

com muitas ideias de melhorias para a modalidade e que obrigatoriamente estas propostas 115 

deverão passar pelos poderes da CBBC bem como também pela aprovação dos filiados 116 

nas assembleias gerais e neste sentido desatacou a importância de que estas ideias sejam 117 

compartilhadas por todos e que os melhores caminhos sejam encontrados e se tornem 118 

reais e que se concretizem como melhores ações que atendam a todos. Reconheceu que 119 

mesmo com este objetivo de estreitarmos as relações entre os poderes, teremos momentos 120 

onde teremos diferenças de visão e propostas, que são normais neste processo, devido ao 121 

natural modo de pensar individualizado, mas que em todos os momentos o norte será o 122 

respeito a estas diferenças, pois em seu entendimento a liberdade de que tenhamos ideias 123 

diferentes não necessariamente implicará em conflitos desnecessários. Lembrou que o 124 

atual presidente e possivelmente a atual Diretoria Executiva como um todo certamente é 125 

a que assumiu a Direção da Confederação com idade mais nova da história da CBBC, 126 

mas que esse fator se torna secundário quando se resgata o apoio maciço dos atletas em 127 

um processo renovado de eleição, nunca realizado anteriormente, e que isso não significa 128 

que a atual gestão já traz todas as respostas prontas, ou até mesmo que sejam os “donos 129 

da verdade". Considerou também que muitas das soluções para o basquetebol em cadeira 130 

de rodas está por ser construída em parceiras como esta que se inicia agora entre o 131 

Conselho Deliberativo e a atual Diretoria Executiva. O sr. Alexandre colocou seu contato 132 

pessoal a disposição e informou a todos os presentes que está aberto para o debate sobre 133 
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a nossa modalidade, que busca dialogar de forma direta, sem medo de apontar as coisas 134 

que entende estarem erradas e que também se considera muito crítico, mas sempre 135 

trabalhando no sentido de se manter uma pauta positiva e que reflita em melhorias para o 136 

basquete. Destacou também que o que o move está relacionado ao fato de que querer 137 

retribuir tudo o que o basquete proporcionou em sua vida. Reforçou mais uma vez que 138 

está aberto ao debate, mesmo em momentos de conflitos ou não, mas que o respeito será 139 

sempre dado de sua parte com seus interlocutores, e que sempre haverá um diálogo 140 

respeitoso, mesmo que as divergências de ideias e crenças não sejam superadas de alguma 141 

forma. Em seguida a palavra foi passada para o Vice-diretor financeiro da atual gestão 142 

executiva da CBBC, o Sr. Franswillame Oliveira da Silva, mais conhecido no meio do 143 

BCR como Will, que inicialmente saudou os demais participantes da reunião e destacou 144 

a importância deste diálogo entre os poderes da CBBC, e que isso é uma preocupação da 145 

atual Direção, pois entende que acima das divergências, que certamente irão acontecer, 146 

está o respeito, muito já falado por todos até aquele momento da reunião e que o desejo 147 

da atual direção é de que os trabalhos sejam desempenhados a reforçar o caráter da 148 

comunhão  das ações entre aqueles que buscam a evolução do basquetebol em cadeira de 149 

rodas em nosso país. Conclamou para que todos coloquem a evolução de nossa 150 

modalidade acima das divergências. Reforçou o compromisso sinalizado pelo Presidente 151 

Mário Belo de que esta Diretoria, sempre que convocada, estará a disposição e aberta ao 152 

diálogo e novos momentos como estes serão de enorme importância para a concretização 153 

desta parceria entre os poderes da Confederação. Aproveitou também para parabenizar 154 

todos os conselheiros pela eleição, que recentemente participaram e venceram, 155 

destacando que tanto o processo eleitoral do Conselho e também da eleição da atual 156 

Diretora Executiva demonstram um grande avanço da democracia em nossa modalidade. 157 

O professor Lincoln Fiuza atendendo uma solicitação do Presidente Mario Belo passou a 158 

palavra novamente para destacar o compromisso e paixão que todos do Conselho, no seu 159 

entender, tem com a modalidade, citou a Professora Patrícia Reis, que mesmo adoecida, 160 

se superou para participar deste momento histórico no Basquetebol em Cadeira de Rodas 161 

Brasileiro, citou também o Professor Paulo Negri, parabenizando-o também pelo 162 

compromisso, bem como destacou o Prof. Lincoln Fiuza, que mesmo após uma jornada, 163 

como motorista UBER, estava ali, firme no propósito de contribuir com o basquetebol 164 

em nosso país. Concluiu fazendo uma fala especial aos atletas, Sr. Cleuma Gonzaléz e Sr. 165 

Edilson Vieira, destacou sua felicidade ao ver que os dois representavam com enorme 166 
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valor os atletas no Conselho Deliberativo, pessoas apaixonadas pela modalidade, com 167 

conhecimento, ambos já foram presidentes em suas instituições, com larga experiência 168 

tanto nas quadras como também na gestão e analisando de forma global disse que entende 169 

que o novo Conselho Deliberativo tem tudo para dar continuidade e até mesmo superar 170 

e, resultados a última formação, da qual tanto ele como o Diretor Financeiro o Sr. 171 

Alexandre Rodrigues fizeram parte. Em seguida a palavra foi franqueada a Prof. Paulo 172 

Negri, representantes dos árbitros, que inicialmente agradeceu a disponibilidade e 173 

paciência da Diretoria Executiva, para estar dialogando com o Conselho Deliberativo em 174 

sua 1ª reunião. Fez um destaque especial na fala do Sr. Alexandre Rodrigues, quando o 175 

mesmo colocou o respeito como um fator decisivo nas relações futuras dentro da gestão 176 

da CBBC, lembrando que até mesmo dentro da quadra, quando no exercício da função de 177 

árbitro esta foi sempre uma preocupação no tratamento com os atletas, buscando ver o 178 

lado da pessoa e do ser humano que está dentro de cada atleta. Finalizou se colocando à 179 

disposição para este trabalho de parceira com a Direção da CBBC e em tudo que puder 180 

ajudar e a agregar em prol do Basquetebol em cadeira de rodas ele estará sempre presente. 181 

A palavra foi passada para a Prof. Patrícia Reis que solicitou que fossem envidados 182 

esforço para que a reunião não se estendesse por um período maior de tempo, pois de fato 183 

ela se encontrava cansada e a este cansaço se somava a suspeita de Covid-19, pois 184 

realmente ela já estava no limite de suas forças. Mesmo com estas dificuldades ela 185 

declarou que estava muito feliz e que espera poder contribuir, destacando que muitos a 186 

conhecem dentro do meio do basquetebol em cadeira de rodas, informou de que teve sua 187 

formação há 30 anos, mesmo tempo que começou seu envolvimento com o movimento 188 

de luta da pessoa com deficiência, fez um breve resgate do início de sua trajetória que 189 

começou pelo trabalho no CVI do Rio de Janeiro, destacando o nome da Dra. Sheila 190 

Salgado e da admiração e apreço por todos que compõe a equipe de lá e que em seguida 191 

se envolveu com o esporte. Deixou registrado também a sua disposição para tentar 192 

auxiliar e crescer em todos os momentos que virão pela frente, e finalizou se desculpando 193 

pela situação pela qual estava passando. Em seguida o representante dos atletas, Sr. 194 

Edilson Vieira, fez uso da palavra e começou destacando que se sente lisonjeado por fazer 195 

parte da CBBC, pois considera que independentemente de estar participando do Conselho 196 

Deliberativo, seu entendimento é que todos somos CBBC. Seguindo sua fala o Sr. Edilson 197 

externou sua opinião de que a atual Diretoria, que ali estava, já havia demonstrado o seu 198 

desejo de andarmos juntos para que nossa modalidade cresça, e possamos caminhar no 199 
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mesmo sentido, mesmo sabendo que existem muitas vertentes de opiniões e ideias, mas 200 

que ele crê que existe uma grande chance, pelo sentimento de trabalharmos em parceria, 201 

para que o nosso basquete evolua, pois em sua mente sempre vem aquela frase : “Juntos 202 

somos mais fortes” e se somos a CBBC temos o compromisso de pensar como CBBC, 203 

que em seu entendimento significa pensar juntos pelo crescimento da nossa modalidade. 204 

Destacou também a disponibilidade da Diretoria ao debate, agradecendo também ao voto 205 

de confiança dado pelos atletas, na pessoa do Presidente Mário Belo.  A palavra passou 206 

em seguida para a Sra. Cleuma González, que inicialmente agradeceu a todo o apoio 207 

recebido e desejou que todos os membros do Conselho Deliberativo possam fazer um 208 

bom trabalho, que consigamos cumprir com tudo que possamos almejar, reconhecendo 209 

que não seremos cem por cento, mas o empenho não faltará pois trabalharemos para dar 210 

o máximo de nossos esforços e conhecimentos e que esta será certamente a primeira 211 

reunião de muitas que teremos neste 04 anos à frente deste Conselho  que eu todos que 212 

estão ali no Conselho Deliberativo estão de parabéns pois a luta de cada um foi muito 213 

grande para chegar até aquele momento. Fazendo uso da palavra em seguida o Professor 214 

Lincoln Fiuza, representante dos técnicos, destacou a fala do Sr. Alexandre Rodrigues, 215 

quanto a questão do respeito, registrou que em seu entendimento a divergência de ideias 216 

é salutar, pois reflete na busca de melhores resultados e melhores caminhos, e que 217 

associação da divergência com o respeito resulta em um diálogo produtivo que irá trazer 218 

resultados reais e positivos, pois sua compreensão é de que divergir na briga você só 219 

consegue produzir discórdia. Ressaltou que a possibilidade de divergir, no sentido de 220 

pensar o novo, na perspectiva de evoluir na busca de melhores alternativas e totalmente 221 

desejado. Destacou a fala também do Presidente Mário Belo onde o mesmo disse que está 222 

aberto a receber alertas sobre melhores alternativas, o que representa não uma intervenção 223 

mais sim uma cooperação entre os poderes constituídos da CBBC. Deixou registrado que 224 

a palavra “respeito”, inicialmente colocada pelo sr. Alexandre Rodrigues, sairia com 225 

destaque de uma atitude positiva da reunião. Em seguido o Professo Lincoln Fiuza, passou 226 

ao próximo ponto de pata prevista na convocação da reunião e que seria o processo de 227 

Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo, este esclareceu que a figura do 228 

Presidente do Conselho estava bem descrita o Estatuto Social da CBBC, como também 229 

sua atuação está determinada no regimento interno aprovado pelo Conselho Deliberativo 230 

da gestão anterior e que isso facilitou em muito condução dos trabalhos dentro do 231 

Conselho tendo sido o norteador das conduções neste novo Conselho Deliberativo, deste 232 
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os detalhes mínimos da convocação desta reunião até os prazos e procedimentos a serem 233 

adotados. Destacou também que a adoção dos procedimentos previstos no atual 234 

Regimento Interno do Conselho garantiria a legalidade e evitaria qualquer questionando 235 

que porventura pudesse acontecer no futuro. Esclareceu que recebeu o endereço de e-mail 236 

do Conselho Deliberativo da gestão anterior, passado a ele pelo Presidente Mário Belo, 237 

que à época era membro representante dos atletas no referido Conselho. Segui 238 

esclarecendo que ao receber o endereço de e-mail do Conselho organizou todos os 239 

arquivos que vinham da atuação do Conselho Deliberativo anterior em uma pasta e que 240 

tudo está guardado lá, para futuras consultas. Neste momento o Sr. Alexandre Rodrigues 241 

pediu a palavra para informar que a atual Diretoria está trabalhando para a criação dos 242 

endereços de e-mails corporativos, para sairmos do @gmail para o @cbbc.org.br e que 243 

considerava essa situação um caso absurdo que isso não tenha sido feito isso 244 

anteriormente. Disse que certamente em breve terá um e-mail corporativo também para o 245 

Conselho Deliberativo, o que além dos outros benefícios esta ação impactará 246 

adicionalmente na credibilidade da Confederação. Aproveitou também para informar que 247 

estão adotando as medidas para a plena funcionalidade dos processos financeiros da 248 

CBBC e que ao assumirem encontraram pagamentos parados desde o dia 19 de janeiro, 249 

mas que tudo estava em processo de regularização no momento de transição da 250 

administração anterior para a atual. O Professor Lincoln Fiuza reassumiu a fala e 251 

esclareceu que a manutenção do e-mail atual do Conselho atendia inclusive ao que estava 252 

previsto no Regimento Interno que citava expressamente este endereço eletrônico para as 253 

comunicações oficiais aos conselheiros, principalmente pela exigência legal de 254 

convocação e o retorno com a confirma de presença ou a justificativa de ausência que é 255 

um processo que possui desdobramentos dentro do próprio Estatuto Social da 256 

Confederação que prevê a até mesmo a destituição daqueles conselheiros que não 257 

justifiquem suas ausências, seria mais no sentido de preservar o bom andamentos dos 258 

trabalhos e aqueles membros que não participarem e nem tão pouco justificar sejam 259 

substituídos por pessoas que queiram de fato contribuir. O Sr. Lincoln Fiuza, esclareceu 260 

também o regimento não previa nenhuma forma de como eleição do Presidente do 261 

Conselho Deliberativo deveria ocorrer, somente o estatuto é que orientava para a eleição 262 

deste cargo na primeira reunião do Conselho e assim seria naquele momento procedida 263 

desta forma. Neste momento o Professor Lincoln Fiuza informou aos convidados que 264 

mais cedo, no grupo de WhatsApp do Conselho Deliberativo tinha colocado o seu nome 265 
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a disposição de concorrer ao cargo de presidente deste digníssimo Conselho. Aproveitou 266 

para esclarecer que estes eram os dois métodos de comunicação adotados pelo grupo: um 267 

seria o e-mail oficial do Conselho, conselhodeliberativocbbc@gmail.com e o outro seria 268 

o grupo de WhatsApp, para comunicações mais imediatas. Esclareceu que se sentia 269 

preparado para assumir a função em decorrência de todo o acompanhamento que vinha a 270 

muito temo fazendo dos trabalhos do antigo Conselho Deliberativo, bem como com a 271 

preparação de que isso resultou no conhecimento de todos os processos administrativos e 272 

políticos deste poder da CBBC. Concluiu afirmando que se os demais colegas 273 

conselheiros assim entendessem por sua condução ao cargo de presidente ele estaria apto 274 

e atento a assegura que todos as normas e procedimentos sejam seguidos para se garantir 275 

a segurança jurídica dos trabalhos. A Professora Patrícia Reis solicitou a palavra e 276 

perguntou se mais alguém se apresentaria como candidato, no que o Professor Paulo 277 

Negri, representante dos árbitros se manifestou, apresentando-se também como 278 

candidato. Neste momento houve a intervenção do Presidente Mário Belo, no sentido de 279 

que se houvesse necessidade a Diretoria Executiva poderia sair da reunião para deixar os 280 

conselheiros à vontade para proceder a eleição do Presidente do Conselho. O Professor 281 

Lincoln Fiuza, bem como os demais conselheiros, esclareceu que não havia nenhum 282 

obstáculo a permanência da Diretoria Executiva durante a eleição. A Conselheira Patrícia 283 

Reis pediu um esclarecimento se os candidatos também teriam direito a voto. O Professor 284 

Lincoln Fiuza esclareceu, que na sua opinião, os candidatos normalmente teriam o direito 285 

de exercer o seu voto. Sendo assim os Conselheiros passaram a votar, primeiramente a 286 

Professor Patrícia Reis, votou no Professor Paulo Negri, representante dos árbitros, em 287 

seguida foi a vez do voto do Sr. Edilson Vieira, representante dos atletas, que votou no 288 

Prof. Lincoln Fiuza, representante dos Técnicos, em seguida a Sr. Cleuma González, 289 

representante das atletas votou no Prof. Lincoln Fiuza, e com os votos dos dois candidatos 290 

evidentemente  na própria pessoa, o eleito foi o Professor Lincoln Fiuza, representante 291 

dos técnicos e agora eleito Presidente do Conselho Deliberativo da CBBC para o período 292 

de 2021 a 2024.  O Professor Paulo Negri fez uso da palavra para parabenizar ao eleito e 293 

desejou uma boa gestão com o presidente do nosso conselho. O Presidente eleito do 294 

Conselho o Professor Lincoln Fiuza fez o uso da palavra em agradecimento a todos pelo 295 

voto de confiança, principalmente ao apoio direto dos representantes dos atletas, Sr. 296 

Edilson Vieira e a Sra. Cleuma González. Destacou também o seu compromisso de 297 

garantir que todo o processo de decisão do Conselho Deliberativo seja pautado pelo 298 
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restrito cumprimento das normas, regimentos e legislações superiores. Reconheceu que 299 

todos ali representavam uma pauta especifica, mas que as ações deveriam se somar para 300 

garantir os avanços da nossa modalidade como um todo e desta forma o nosso somatório 301 

é que irá garantir que o basquetebol em cadeira de rodas avance. Constatou que pelas 302 

falas feitas pelos membros da Diretoria certamente o andamento dos trabalhos serão feitos 303 

de forma parceira e cooperativa, assegurando o espaço devido ao Conselho que poderá 304 

contribuir, opinar e deliberar sobre os caminhos que a nossa modalidade trilhará nos 305 

próximos anos. A Professora Patrícia Reis colocou que temos que a partir de agora 306 

sistematizar os trabalhos, sugeriu um planejamento de reuniões mensais, 307 

preferencialmente nas primeiras segundas ou terças de cada mês e caso necessário a 308 

convocação de reuniões extraordinárias para assuntos urgentes. Solicitou que estas 309 

atividades do Conselho Deliberativo sejam programadas para assegurar que ninguém seja 310 

sacrificado e que os processos caminhem de forma harmoniosa e principalmente que as 311 

decisões sejam deliberadas de forma coletiva. O Professor Lincoln Fiuza disse que à 312 

frente da presidência do Conselho irá trabalhar para a construção de consensos, mais uma 313 

vez reforçou que o debate certamente produzirá divergências, confrontos de ideias, 314 

diferenças de opiniões mas que temos construir o caminho do entendimento, saber ouvir 315 

o outro, certificando que estou entendendo sua posição e que você também tem total 316 

compreensão do que eu proponho, buscarmos soluções melhores, cada um  cedendo um 317 

pouco, propondo soluções viáveis, em tempos factíveis, buscando sempre a solução 318 

melhor possível para aquele momento, mas que pode a médio e longo prazo ser uma 319 

solução que ser torne realidade desde de que se construam os acordos. O Presidente 320 

Lincoln Fiuza, conduziu então ao próximo ponto de pauta, que tratou da aprovação do 321 

Regimento Interno, mesmo que de forma provisória, em que possa avaliar melhor a sua 322 

aplicabilidade e com certeza em um futuro breve serem propostos Melhoramentos, neste 323 

sentido foi encaminhado pelo Presidente que avaliemos o Regimento nos próximos 30 324 

dias, destacando que regimento atual prevê que sua alteração deve ser proposta com 10 325 

dias de antecedência e realizada com o quórum absoluto dos conselheiros. O presidente 326 

também destacou que o Regimento interno complementa o que está previsto no Estatuto 327 

Social da CBBC, em seus artigos de 60 a 62. O Presidente Lincoln Fiuza se comprometeu 328 

com todos em ser um defensor ferrenho do debate e da construção de consensos e acordos 329 

dentro das decisões no Conselho Deliberativo, inclusive consultando também a Diretoria 330 

Executiva para que se produza decisões que sejam apoiadas pela maioria.  A professora 331 

D4Sign 2e87956a-b60d-49f3-8053-5977eec954e7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 

11 
 

Patrícia Reis sugeriu a condução, de forma tranquila ao presidente Lincoln Fiuza e 332 

entende que este terá todas as condições de fazer um bom trabalho à frente do Conselho 333 

Deliberativo. O Presidente Lincoln Fiuza então conduziu a deliberação sobre a 334 

manutenção do regimento e acatando a uma proposta do Conselheiro Paulo Negri, ficou 335 

aprovado por todos, de forma unânime, que faremos uma avaliação após 30 dias, isto é, 336 

no dia 11 de março e que até lá debateremos através do grupo no WhatsApp a necessidade 337 

ou não de adequação, ficando sinalizado esta adequação, caso se entenda necessária, para 338 

um momento futuro, entre 10 a 15 dias após esta avaliação. O Presidente Lincoln Fiuza, 339 

em função do adiantar da hora propôs que o último ponto de pauta fosse debatido 340 

posteriormente, dentro do grupo de WhatsApp, e que seria relacionado ao planejamento 341 

de atividades para o 1º semestre, sugestão acartada por todos os Conselheiros. Neste 342 

momento a Prof. Patrícia Reis informou que se retiraria da reunião, em função de estar 343 

muito cansada, considerando também a sua condição de saúde. O Presidente agradeceu o 344 

esforço louvável da Professor Patrícia, e em seguida registrou sua saída da reunião a 345 

01(uma) hora e 01(um) minuto. Esclareceu então que trabalharíamos o planejamento de 346 

nosso semestre de atividades no debate pelo grupo no WhatsApp o que foi acatado por 347 

todos. O presidente sinalizou que a ideia seria mesmo de fazer uma reunião ordinária 348 

mensal, e que poderíamos definir um padrão, tipo, última quinta-feira do mês ou primeira 349 

terça-feira do mês, algo neste modelo. As reuniões extraordinárias seriam convocadas 350 

assim que fossem aparecendo demandas próprias ou mesmo por solicitação da Diretoria 351 

Executiva. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais 352 

quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Lincoln Fiuza agradeceu a presença e a 353 

colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme 354 

e assinada eletronicamente pelos membros presentes do Conselho Deliberativo da 355 

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC. 356 
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13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 19 de fevereiro de 2021,

13:20:34

DATE_ATOM: 2021-02-19T08:19:24-03:00

19 Feb 2021, 12:00:22
EDILSON VIEIRA DE SOUSA Assinou - Email: edilsongaivota7@hotmail.com - IP: 177.185.136.149
(177-185-136-149.corp.isotelco.net.br porta: 62698) - Documento de identificação informado: 836.394.543-91 -
DATE_ATOM: 2021-02-19T12:00:22-03:00

19 Feb 2021, 13:03:06
PAULO HENRIQUE MENEZES NEGRI Assinou - Email: paulonegri@ymail.com - IP: 177.194.114.104
(b1c27268.virtua.com.br porta: 37902) - Documento de identificação informado: 068.580.848-35 - DATE_ATOM:
2021-02-19T13:03:06-03:00

19 Feb 2021, 13:07:38
PATRICIA DE CARVALHO REIS Assinou - Email: patriciacarvalhofisio@yahoo.com.br - IP: 189.94.70.51
(189-94-70-51.3g.claro.net.br porta: 21712) - Documento de identificação informado: 971.393.607-82 -
DATE_ATOM: 2021-02-19T13:07:38-03:00

Hash do documento original
(SHA256):8c510ed881881a5eae45299ac3eca71482210c13dac2aaaf04f2667cc9f8130c
(SHA512):4f4a16637dec72554092df48e31323ed6b23d71594339b24681733770948d094eccede8e321f8c8081b9b6434df22ae82bdc188010cfca4b70666b527dcad794

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


		2021-02-19T13:20:45-0300




