
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
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 Ordinária e Extraordinária, com fulcro nos
artigos 6°, §3°, 17, § 1°, inciso I, alíneas“a” a "d" e §2°; 18 e 19, §2°, 3°
e 4°; 20, 21, e 22 e 25, todos doEstatuto, a ser realizada no dia 28 de
março de 2020, com a primeira chamada ás 08:00h e a segunda ás
09:00h, para deliberação acerca das seguintes matérias, a ser
observada a ordem procedimental adiante descrita:

1° - Avaliar os pedidos de filiação existentes nos termos do §3° do art.

6° do Estatuto.

2° - Conhecer o relatório de atividades da CBBC do exercício de 2019,

bem como, apreciar mediante parecer do Conselho Fiscal, as contas relativas

ao mesmo exercício.

3° - Aprovar as alterações do Regulamento Técnico da CBBC e tomar

conhecimento do Calendário Anual de Eventos.

4° - Tratar especificamente da adequação e reforma estatutária parcial

nos termos dos arts. 17, § 1°, inciso I, alínea “d”, 22, inciso I, alínea “a”,

combinados comoart. 25, inciso V, todos doEstatuto.

5º - Analisar proposta de adequação e reforma estatutária apresentada

pelo Conselho Deliberativo.



6° - Assuntos gerais e o que ocorrer.

O quarto procedimento objetiva única e especificamente reformar

parcialmente e adequar o Estatuto Social da CBBC as disposições das

Portarias nº. 115/2018 e 392/2018 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 a proposta do item estatutário a ser alterado:

1 – Alteração da redação do inciso IV do artigo 29:

- Redação atual

Art. 29 O registro da chapa e da candidatura individual será requerido ao

Presidente da CBBC, em 02 (duas) vias e, entregue, contra recibo, na

Secretaria. Sendo que o pedido da chapa que concorrerá aos cargos da

Diretoria Executiva deverá estar instruído com os seguintes documentos,

também em 02 (duas) vias:

I – Ofício do Presidente da Entidade requerendo a inscrição da chapa;

II – Ficha de qualificação dos candidatos, com cópia autenticada de seus

documentos de identidade;

III – Documentos constitutivos da entidade proponente (Estatuto Social e ata da

eleição da diretoria);

IV - O candidato ao cargo de presidente ou dirigente máximo da entidade
deverá comprovar o apoiamento, limitada a, no máximo, 5% (cinco por
cento) do colégio eleitoral.



- Proposta de Alteração

Art. 29 O registro da chapa e da candidatura individual será requerido ao

Presidente da CBBC, em 02 (duas) vias e, entregue, contra recibo, na

Secretaria. Sendo que o pedido da chapa que concorrerá aos cargos da

Diretoria Executiva deverá estar instruído com os seguintes documentos,

também em 02 (duas) vias:

I – Ofício do Presidente da Entidade requerendo a inscrição da chapa;

II – Ficha de qualificação dos candidatos, com cópia autenticada de seus

documentos de identidade;

III – Documentos constitutivos da entidade proponente (Estatuto Social e ata da

eleição da diretoria);

IV – Documento que comprove o apoiamento de 5% (cinco por cento) do
colégio eleitoral para o cargo de presidente ou dirigente máximo da
entidade.

O quinto procedimento objetiva a análise das propostas apresentadas

pelo Conselho Deliberativo para reformar o Estatuto Social da CBBC.

Proposta de alteração do §5º e inclusão do §6º do artigo 43-A
§ 5º Terão direito a voto os atletas, técnicos, árbitros e classificadores

funcionais que estiverem participando dos campeonatos no ano da eleição do

conselho deliberativo, cada eleitor terá direito a um voto e cada representante

de categoria será eleito pelos seus respectivos pares. Poderão se candidatar

as vagas do conselho deliberativo os atletas, técnicos, árbitros e classificadores

funcionais, que estejam participando das competições no ano da eleição e/ou

tenha participado das competições no ano anterior.

Nova redação:
§ 5º Terão direito a votar os atletas e técnicos que estiverem participando dos



campeonatos no ano da eleição do conselho deliberativo, cada eleitor terá

direito a um voto e cada representante de categoria será eleito pelos seus

respectivos pares. Poderão se candidatar as vagas do conselho deliberativo os

atletas e técnicos que estejam participando das competições no ano da eleição

e/ou tenha participado das competições no ano anterior.

§ 6º Terão direito a voto os árbitros e classificadores funcionais que façam

parte do quadro de profissionais da CBBC, cada eleitor terá direito a um voto e

cada representante de categoria será eleito pelos seus respectivos pares.

Poderão se candidatar as vagas do conselho deliberativo os árbitros e

classificadores funcionais que façam parte do quadro de profissionais da CBBC.

I - Os árbitros e classificadores funcionais poderão votar durante as

competições ou através da carta cédula eleitoral que será enviada para os

mesmos, caso eles não sejam escalados para nenhuma das competições

oficiais da CBBC que aconteçam dentro do prazo do processo eleitoral.

Proposta de alteração do art. 60.
O Conselho Deliberativo será composto por 5 (cinco) membros efetivos para

mandato de 04 (quatro) anos, podendo se reeleger por mais um coincidente

com o mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, obedecendo a

seguinte composição representativa:

a - Dois representantes dos Atletas, sendo 01 (um) representando a

modalidade masculina e 01 (uma) representando a modalidade feminina;

b – Um representante dos Técnicos;

c – Um representante dos árbitros;

d – Um representante dos Classificadores funcionais;

I – Caso não haja representatividade das categorias o suficiente para compor o

quadro do Conselho Deliberativo através de eleições diretas realizadas para

este fim, as vagas restantes serão preenchidas através de eleição direta com

voto aberto, pelos delegados que estejam presentes na Assembleia de Eleição

da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.



Proposta de alteração do Art. 83
O Conselho Eleitoral de Atletas será composto pelos atletas que se

inscreverem no processo eleitoral para a formação do Colegiado Eleitoral de

Atletas. Este Colegiado Eleitoral de Atletas será criado para cumprir a

legislação vigente quanto a participação dos atletas com direito a votar para a

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da CBBC , sendo formado por 1/3 da

representatividade com direito a voz e voto dos filiados da CBBC.

I – Compete ao Conselho Eleitoral de Atletas habilitar os Atletas Delegados

que formarão o Colegiado Eleitoral de Atletas com direito a voto para a

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da CBBC, sendo formado por 1/3 da

representatividade com direito a voz e voto dos filiados da CBBC;

a – O Colegiado Eleitoral de Atletas será formado, pelos atletas que fazem

parte do Conselho eleitoral de Atletas.

b - Na formação do Colegiado Eleitoral de Atletas, só será permitido à

representação de um atleta por clube, respeitando a totalidade de 1/3 da

representatividade com direito a voz e voto dos filiados da CBBC;

c - Caso não haja o número de atletas o suficiente na formação do Colegiado

Eleitoral de Atletas respeitando a alínea anterior, o numero de vagas restante

serão preenchidas pelos atletas que comparecerem a Assembleia de Eleição

da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, respeitando a totalidade de 1/3 da

representatividade com direito a voz e voto dos filiados da CBBC, e os critérios

descritos no §2º deste Artigo, seguindo a ordem de inscrição na mesa de

credenciamento;

d – Os critérios para a eleição do Colegiado Eleitoral dos Atletas serão

elaborados pela comissão composta pelo Presidente do Conselho Deliberativo

e pelos representantes de atletas do Conselho Deliberativo, e publicados

através de edital especifico para formação do Colegiado Eleitoral de Atletas;

II – O mandato dos Integrantes do Conselho de Atletas será de 04 (quatro)

anos;



§ 1º A Comissão responsável pela organização do processo de formação e

ranqueamento do Conselho Eleitoral de Atletas, bem como do Colégio Eleitoral

de Atletas será composta pelo Presidente do Conselho Deliberativo e pelos

representante dos Atletas membros do Conselho Deliberativo;

I – A comissão responsável apresentará edital de inscrição de atletas

interessados em fazer parte do Conselho Eleitoral de Atletas até a data de

Assembleia Geral Ordinária da CBBC do ano anterior ao de eleição da Diretoria

Executiva e Conselho Fiscal.

II - O Edital de formação do Conselho Eleitoral de Atletas deverá orientar a

inscrição de forma individualizada dos atletas, por meio do encaminhamento

via e-mail para o Conselho Deliberativo de seu nome completo, RG, CPF, data

de nascimento, participações em competições nacionais e/ou internacionais e

nome da ultima equipe que participou pela ultimas vez de uma competição

oficial da CBBC.

III - O Prazo para envio do e-mail para o Conselho Deliberativo será de 30 dias

da publicação do Edital de formação do Conselho Eleitoral dos Atletas.

§ 2º Estarão aptos a compor o Colégio Eleitoral de Atletas, os atletas que

tenham participado de Competições realizadas pela CBBC e/ou tenha

participado das seleções brasileiras nos últimos 02 (dois) anos anteriores a

formação do Colégio Eleitoral dos Atletas.

Proposta de inclusão de inciso no § 2º do Art. 6
I - É vedado o recebimento de quaisquer recursos (passagens e diárias) por

parte de membros da Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal, Deliberativo,

funcionário e/ou colaboradores em geral, quando estes estiverem credenciados

como representantes de entidades ou clubes filiados nas assembleias da

CBBC.



Proposta de alteração de redação do § 6º do Art. 6
§ 6º O novo filiado, cumprindo as determinações estatutárias entregará

imediatamente o quadro de membros filiados da CBBC com direitos

estatutários e aguardará a próxima assembleia geral para referendar sua

filiação.

Nova redação:
A entidade proponente para filiação, se cumprir todas as determinações

estatutárias, integrará imediatamente o quadro de membros filiados, com seus

direitos e deveres estatutários após ter sido referendada na assembleia geral.

Proposta de inclusão de alínea no Art. 15, paragrafo único, I
b - No caso das eleições, o credenciamento poderá ser feito, com 2(duas)

horas de antecedência do início da instalação da assembleia de eleição,

ficando a CBBC, desobrigada a disponibilizar translado (rodoviária ou

aeroportos para local da Assembleia e retorno) e alimentação aos que optarem

por não credenciar com no mínimo 5(cinco) dias de antecedência da data de

sua realização.

Proposta de alteração do inciso I do §1. do Art. 17
I – Logo após o encerramento do calendário anual, para:

Nova redação:
I - Até a primeira quinzena do mês de abril do ano seguinte ao término do

calendário, exceto no ano de realização das eleições para diretoria executiva

onde a Assembleia Geral Ordinária deverá, obrigatoriamente, preceder o pleito

eleitoral, para:

Proposta de alteração do artigo 18



Art. 18 A assembleia Geral será convocada pelo presidente da CBBC com

antecipação mínima de 15 (quinze) dias.

Nova redação:
Art. 18 A assembleia Geral será convocada pelo presidente da CBBC com

antecipação mínima de 60 (sessenta) dias.

Proposta de alteração do artigo 37
Art. 37 O voto será secreto, mediante utilização de cédula única contendo

todas as chapas registradas, salvo nos casos de eleição por aclamação.

Nova redação:
Art. 37 O voto para as eleições da diretoria executiva será aberto.

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada no

Hotel Golden Martan, localizado à Rod. Mário Covas, nº. 91 - Coqueiro,

Belém - PA, 66.650-000.

Belém, 11 de março de 2020.


