
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

Assembleia Geral Extraordinária - AGE 

Eleição Complementar do Conselho Fiscal 

 

 

A Diretoria da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, por seu 

presidente, que no uso de suas atribuições, conforme dispõe os artigos 18, 19, 24, 49 e demais 

dispositivos relacionados a matéria eletiva contidos no Estatuto Social da CBBC e o art. 22 da Lei 

9.615/98, convoca os filiados em dia com suas obrigações administrativas e financeiras junto a 

CBBC, respeitadas as demais condições estatutárias, na forma do art. 16, bem como convoca a 

legitima representação dos atletas na equivalência de 1/3(um terço) dos votos dos filiados nos gozos 

de seu direitos, conforme estabelece o inciso I do parágrafo 2º, do art. 6º do Estatuto da CBBC, para 

que de fato os dirigentes e/ou delegados habilitados e representação dos atletas possam participar de 

forma transparente, regular, legal e democrática da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição 

Complementar da formação do conselho fiscal da CBBC, realizar-se-á semipresencial na sede da 

CBBC, endereço Av. Rômulo Maiorana, Torre Vitta Office nº 700 salas 505/506 - 

Marco/Belém/PA, CEP: 66.093-672, no dia 10 (sábado) de abril de 2021, em primeira chamada 

às 08:00 (oito) horas, com maioria absoluta dos filiados aptos a votarem para abertura e às 

09:00 (nove) horas em segunda chamada, com qualquer quórum dos filiados aptos a votarem 

(art. 20 do estatuto da CBBC) e ainda por vídeo conferência no mesmo dia e horário, no endereço: 

https://youtu.be/YSw3YRbjtK4 e para os delegados habilitados na plataforma zoom, em chave 

de acesso e senha a ser disponibilizado aos delegados habilitados em tempo hábil, tendo em vista a 

previsão legal contida no art.10 da Lei 14.073/2020 que acrescentou no Inciso IV do art. 22 da Lei 

9.615/98, considerando ainda as medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo corona vírus Estabelecidas em Decretos 

Federais, Estaduais e Municipais, Resoluções e Portarias baixadas pelos órgãos públicos 

competentes, bem como a necessidade de evitar contaminações em grande escala, a assembleia 

geral virtual é medida que se impõe para não prejudicar a saúde de todos e a continuidade da vida 

administrativa, econômica e esportiva das pessoas naturais praticantes do Basquetebol em Cadeira 

de Rodas, convalidando assim todos os atos decisórios lançados em Ata. Reunindo-se os 

representantes legais credenciados dos filiados e os representantes dos atletas para deliberar em 

AGE para Eleição Complementar da formação do conselho fiscal da CBBC, as seguintes sucessivas 

e subsequentes ordens do dia: 

 

I - Analisar e deliberar sobre as nove primeiras pautas preparatórias abaixo da AGE Eletiva e 

regulatórias do processo eletivo segundo o Edital de Convocação, para que o membro filiado e os 

representantes dos atletas tenham o legitimo direito de voz e voto na AGE eletiva em respeito ao 

que estabelece o art. 21 do Estatuto Social, na formação do quórum, válido e legal para as 

https://youtu.be/YSw3YRbjtK4


 
 

 

deliberações,  

 

conforme determina o parágrafo único do art. 16, Incisos I, II e III, letra “a” e o parágrafo único do 

art. 25 e demais dispositivos referente ao processo eletivo da CBBC, assegurado ainda o que dispõe 

o art. 22 e Incisos da Lei nº 9.615, de 1998, na seguinte forma composta pela Comissão Eleitoral: 

1ª. Ratificar o credenciamento dos delegados tidos em 05/04/2021 para participarem da assembleia 

geral com direito de voz e voto na forma do Estatuto Social da CBBC.  

 

2ª.  Aprovar, homologar e referendar todas as normas exauridas pela CBBC e o decisório da 

Comissão Eleitoral de eventual recurso sobre o direito de participar da Eleição Complementar da 

formação do Conselho Fiscal da CBBC. 

 

3ª.  Pronunciar a AGE sobre o mérito de eventual questão submetida ao Presidente da CBBC por 

entidade filiado com direito de voz e voto ou ainda sobre impugnação ao direito de participar das 

eleições de determinada entidade (clube ou federação) com questionamento fundamentado 

conforme dispõe o Estatuto Social da CBBC, em conformidade com o parágrafo único do art. 25 e 

34, § 1º.  

 

4ª.  Deliberar e convalidar ou não a eventual lista ordinária apresentada pela Comissão dos Atletas, 

constando os nomes em sequência ordinária dos representantes da categoria dos atletas perante o 

processo eletivo da CBBC, consignando na ata da AGE para Eleição Complementar da formação do 

conselho fiscal da CBBC.  

 

5ª.  Confirmar e informar ao seguimento dos atletas, quantos são os filiados no gozo de seus 

direitos, em condições de voto, presentes e participantes efetivamente da AGE para Eleição 

Complementar da formação do conselho fiscal da CBBC, na forma do art. 6º, parágrafo 2º, Incisos I 

e II do Estatuto Social e o Inciso VII em sua letra “h” do artigo 18 - A, da Lei 9.615/98.  

 

6ª.  Deliberar sobre a forma de registrar o voto na Ata dos aptos representantes dos filiados e dos 

atletas, bem como a forma de consignar a participação das pessoas naturais habilitadas e 

identificadas a votar na assembleia eletiva (delegados habilitados), que formam o quórum regular, 

válido e legal da assembleia geral eletiva, seja por videoconferência ou presencial, através de 

declaração expressa na Ata Eletiva do presidente de mesa e da CBBC ou por outro meio seguro e 

imune a fraude, meios eletrônicos, assim disponibilizado anteriormente. 

 

7ª.  Deliberar sobre a garantia do voto virtual e seguro dos delegados habilitados, conforme dispõe o 

art. 1º, parágrafo 9º e 10 do Estatuto Social ou por outro meio legal aprovado nesta AGE e de como 

consignar o voto aberto, ambos de forma segura e imune a fraude, conforme dispõe o inciso IV do 

art. 22 da Lei nº 9.615, de 1998.    



 
 

 

 

 

8ª. Deliberar sobre o acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação 

conforme dispõe o inciso V do art. 22 da Lei nº 9.615, de 1998.    

 

9ª. Deliberar e ratificar sobre a forma de registrar a participação e a qualidade do voto dos 

representantes legais dos filiados e dos atletas aptos ao exercício do voto e habilitados pela 

Comissão Eleitoral - CE e assim autorizadas pela assembleia a participarem com direito de voto, 

conforme prevê o Estatuto Social da CBBC, pelos meios eletrônicos, assim disponibilizados 

anteriormente. 

 

II - Pauta específica da AGO Eletiva: 

 

1ª. Julgar os eventuais recursos às recusas do registro das candidaturas individuais t idas pelo Sr. 

Presidente ou as impugnações apresentadas, de inscrição de todos os nomes dos respectivos 

candidatos, assim consignados em ata, segundo o que prevê os artigos 28, 29, 31, parágrafo único e 

caput do art. 32 e 34 do Estatuto Social da CBBC;  

2ª.  Julgar os eventuais recursos às recusas do registro das candidaturas individuais tidas pelo Sr. 

Presidente ou as impugnações apresentadas para o Conselho Fiscal, dos nomes aptos ou não a 

participarem da Eleição Complementar da formação do Conselho Fiscal da CBBC, consignados em 

ata, segundo o que prevê a parte final do parágrafo único e caput do art. 32 do Estatuto Social da 

CBBC;  

3ª. Apresentação para deliberação em plenário pelo presidente da Comissão Eleitoral - CE, 

relatórios e/ou pareceres de todas as inscrições válidas e acolhidas das candidaturas individuais 

registradas dentro do prazo legal, a partir da publicação ordinária do relatório de cada candidatura, 

que contém a análise das documentações completas protocoladas e o julgando com as devidas 

justificativas dá habilitação ou não cada candidatura apresentada tempestivamente, conforme dispõe 

o Estatuto Social;  

4ª.  Deliberar sobre a forma de consignar, registrar e convalidar o voto da ordem do dia na Ata dos 

delegados autorizados ao exercício do voto, conferência dos votantes com o número exato 

distribuído de senha para votação, de forma segura e imune a fraude, trabalho da CE no processo, 

do respectivo secretário, dos mesários, do fiscal do Conselho Fiscal, conforme dispõe o art. 38 e 

seguintes do Estatuto Social da CBBC, observado o art. 22 da Lei 9.615/98;  

5ª.  Realizar a Eleição complementar do Conselho Fiscal para o quadriênio 2021/2024, definir o 

número de escrutínio, na forma dos Incisos III, IV e V do art. 43, elegendo os membros do 

Conselho Fiscal, na ordem dos quatro mais votados, apuração e registro seguro dos votos de cada 

delegado em até 3 candidatos, dos votos válidos, brancos e nulos, proclamação do resultado, do 

membro eleito na condição de titular e três suplentes, conforme o Estatuto Social comanda, no art. 

43, Incisos I, II, III, IV, V e VI do parágrafo 1º;  



 
 

 

 

 

6ª. Posse imediata de todos os eleitos e declaração do encerramento dos trabalhos da CE, conforme 

comanda o parágrafo 1º, Inciso II, Letra “a” do art. 17, art. 38, 46 e 50 do Estatuto Social. 

É fundamental a manifestação de ciência de todos via e-mail enviado, assim como a presença na 

AGE Eletiva dos representantes legais das entidades adimplentes e dos atletas. No aguardo de vossa 

acolhida e participação à convocação.  

 

 

Subscrevemo-me. 

 

Belém/PA, 16 de março de 2021.   

 

 

 

 

 

 

Mário Belo                                                      Rogério Pinherio 

Presidente da CBBC                                     Presidente da Comissão Eleitoral 
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