
 
 

  

 

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA CBBC - EXERCÍCIO 2021 
Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC 

 

 

 

 

Conforme acordado entre todos os membros do Conselho Deliberativo da Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, e em conformidade do que 

estabelece o Regimento Interno deste Conselho, em seu art. 5º, § 1º, ficam convocados os 

membros relacionados abaixo para participarem da 1ª REUNIÃO DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA CBBC - EXERCÍCIO 2021,  que será realizada aos onze (11) dias 

do mês de fevereiro de 2021, às vinte e uma horas (21:00) , com o uso da plataforma 

Skype de Videoconferência Empresarial e Web Conferências 

(https://www.skype.com/pt-br/) para que com base nas competências estabelecidas nos 

artigos de 60 a 63 do Estatuto Social da CBBC se cumpra a seguinte ordem do dia: 

 

1º. Palavra do Presidente da CBBC - Sr. Mário José da Silva Belo. 

2º. Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo. 

3º. Aprovação do Regimento Interno. 

4º. Definição de um cronograma de atividades para o 1° Semestre. 

5º. Assunto Gerais. 

 

Prezado Conselheiro (a) solicitamos que no prazo de 72 horas, isto é, até o dia 10/02 às 

12:00, confirme sua presença ou mesmo justifique sua ausência em observância às regras 

previstas no Estatuto Social da CBBC, em atendimento ao art. 5º, § 2º que remete ao art. 

97 do Estatuto da CBBC e que estabelece que  “Qualquer membro dos órgãos da CBBC 

que faltar, sem prévia justificativa, a duas reuniões consecutivas ou 3 alternadas de seu 

órgão, será destituído de suas funções, sendo a substituição regida por este estatuto”. 



 
 

  

Ficou decidido também que esta convocatória será encaminhada a atual Diretoria 

Executiva para conhecimento e também como ato de formalização do convite para que 

participem deste nosso primeiro encontro, com espaço aberto na pauta desta reunião, para 

que, se assim desejarem, façam uso da palavra. 

 

Neste momento ficam convocados os seguintes Conselheiros (as): 

 

 Sra. Cleuma González dos S. da Rocha, Representante das Atletas; 

 Sr. Edilson Vieira de Sousa, Representante dos Atletas; 

 Professor Lincoln Luiz Fiuza Lima Junior, Representante dos Técnicos; 

 Professora Patrícia de Carvalho Reis, Representante dos Classificadores 

Funcionais; e 

 Professor Paulo Henrique Menezes Negri, Representante dos Árbitros. 

 

Encaminhamos esta convocação a todos os conselheiros relacionados acima, bem como 

à Diretoria Executiva da CBBC, para providências cabíveis de registro e publicidade. 

 

 

Comunicação datada de 07 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 


