
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas - CBBC, no exercício de suas atribuições legais e de 

acordo com suas competências estatutárias, convoca o (a) presidente 

de todos os filiados ativos com direito a voto, para participar de 

Assembleia  Geral  Extraordinária,  com  fulcro  nos  artigos 1º, §9º 

e §10º; 17, §2°; 18 e 19, §2°, 3° e 4°; 20; 21; 22, inciso I, alínea 

“a”; e 25, inciso V, todos do Estatuto Social, a ser realizada  no dia 

07 de agosto de 2021, com a primeira chamada ás 08:00h e em segunda 

chamada  ás 09:00h, por meio de videoconferência a ser realizada 

utilizando-se do programa/aplicativo ZOOM, para deliberação acerca 

das seguintes matérias, a ser observada  a ordem  procedimental  

adiante descrita: 

1° - Avaliar e homologar os pedidos de filiação e desfiliação 

existentes nos termos do art. 6°, §3° e §9º c/c art. 25, inciso X do 

Estatuto Social. 

2° - Tratar especificamente da adequação e reforma no todo do 

Estatuto Social da CBBC, nos termos dos arts. 17, §2°; 22, inciso I, alínea 

“a”, combinados com o art. 25, inciso V, todos do Estatuto Social, conforme 

minuta de estudo apresentada pela Comissão Especial de Reforma Estatutária 

(anexo I). 

3° - Assuntos gerais/O que ocorrer. 

Nos termos do art. 22 do Estatuto Social da CBBC, estão aptos com 

direito a voz e voto na Assembleia Geral Extraordinária os filiados ativos 

que preenchem os requisitos previstos no art. 16 do Estatuto Social, 

respeitando prazo de até o dia 03/08/2021 para efetuarem o pagamento da 

anuidade de 2021, no valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais).  

Os filiados ativos serão representados pelo seu presidente ou por 

representante que tenha procuração com poderes específicos, outorgado 



 
 
pelo(a) presidente da entidade filiada. A procuração deverá ser enviada 

até o dia 03/08/2021 para o e-mail mario.belo@cbbc.org.br  

O representante/procurador de um filiado não poderá cumular 

representação de outro filiado.  

O programa a ser utilizado para realização da assembleia, denominado 

de “ZOOM”, permite a realização de videoconferência de forma segura e 

gratuita, necessitando apenas de acesso à internet para utilização. 

O mesmo está disponível para os sistemas operacionais Windows, Mac 

OS X, Linux, Androide e IOS, e poderá ser baixado no link https://zoom.us/ 

em seu computador, notebook, tablet ou smartphone, facilitando assim a 

participação de todos.  

Para confirmação de participação na assembleia os representantes das 

entidades com direito a voz e voto deverão enviar para o e-mail 

mario.belo@cbbc.org.br o formulário (anexo II) devidamente preenchido até 

as 18:00 horas do dia 03/08/2021, para efetivar seu credenciamento e assim 

receber o link de acesso à sala da AGE.  

No aguardo de vossa acolhida e participação à convocação. 

Belém, 16 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Presidente da CBBC 
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