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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO 
Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira De Rodas – CBBC 

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2020, as 20:00 (vinte horas) com o uso de 

uma plataforma de Videoconferência empresarial e Web Conferência 

(https://meet.google.com/ymp-yptg-aoh) reuniu-se de forma virtual os membros deste 

Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Rogerio Alípio de Ávila Pinheiro RG 

05xxxxxx25/SSP-BA, Denize Ferreira RG 12xxx40/SSP-GO, Fabiane Ferreira da Silva 

RG 59xx57/SESDEC – RO e Paula Frassinetti de S. L. Belian RG 36xxx51/SDS-PE. 

Alexandre Lourenço Rodrigues RG 10xxxxx59/IFP-RJ e Mário José da Silva Belo RG 

13xxxxx41tiveram as suas ausências justificadas. 

A reunião iniciou com a fala do presidente do Conselho Rogério Pinheiro que saudou as 

conselheiras presente, e em seguida foi feito a primeira deliberação da pauta, que teve 

por referencia  a PORTARIA CBBC N.º 004, de 22 de dezembro de 2020, que trata da 

regulamentação e nomeação da Comissão responsável pelo processo eleitoral da 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Basquete em 

Cadeira de Rodas - CBBC. 

 

 Primeiro foi feito uma análise referente ao que diz a Lei 14.073/2020 publicada 

em 14/10/2020 em seu art. 22 inciso VI, que determina que nos processos 

eleitorais deverão ser assegurada a constituição de pleito eleitoral por comissão 

eleitoral apartada da diretoria da entidade desportiva.  

Já nessa primeira analise, a composição da comissão eleitoral que será responsável pelo 

pleito eleitoral da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da CBBC tem prerrogativas 

para ser contestada e/ou impugnada, tendo em vista que dos três membros da comissão, 

dois são funcionários diretos da CBBC (funções administrativas e assessoria jurídica), 

sendo assim não apartados diretamente da Diretoria Executiva. 

 

 

 Segundo foi feito uma análise do Estatuto Social da CBBC, onde foi constatado 
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que no Capítulo V (artigos de 26 aos 50) que trata também do pleito eleitoral da 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da CBBC, não consta em nenhum desses 

artigos a criação e/ou formação de uma comissão eleitoral para ser responsável 

pelo pleito eleitoral.  

Constatamos também no Estatuto Social da CBBC que a criação das Comissões 

Temporárias, não é atribuição do Presidente da CBBC, mais sim é de 

competência do Conselho Deliberativo conforme o art. 61 inciso VIII.  

Sendo assim, com base nas análises feitas por este Conselho Deliberativo, 

deliberamos com força estatutária pela nulidade da PORTARIA CBBC N.º 004, DE 

22 DE DEZEMBRO DE 2020, que Regulamentou e nomeou a Comissão responsável 

pelo processo eleitoral da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Confederação 

Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas – CBBC. 

Desta forma, para que este processo eleitoral avance, garantindo sua legalidade, faz-se 

necessário que a definição desta Comissão Eleitoral que está prevista na Lei Pelé, seja 

definida por este Conselho, visto que existe previsão estatutária que também estabelece 

a este poder da Confederação a competência para a criação de Comissões Temporárias 

conforme o art. 61, Inciso VIII, que trata das competências do nosso Conselho 

Deliberativo. 

 

 

Em sequência a pauta desta reunião, foi encaminhado pela Diretoria Executiva o ofício 

093, datado de 22 de dezembro de 2020 referente a Cobranças de Anuidades do ano de 

2020 e Taxas de Filiação. Em resumo a Diretoria Executiva diz que a decisão de isentar 

todos os filiados da anuidade de 2020 e/ou da taxa de filiação aprovada na Assembleia 

Geral Ordinária realizada na data de 12/09/20, e sendo deliberada também pelo 

Conselho Deliberativo após Reunião Extraordinária por ser um caso omisso ao Estatuto 

Social, devido a declaração de estado nacional de calamidade pública por conta do caso 

da pandemia causada pelo Corona Vírus, é irregular por violar o que preceitua o art. 88 

§ 1º do Estatuto Social da CBBC. 

Este Conselho Deliberativo volta a pontuar que devido à declaração de estado nacional 

de calamidade pública por conta do caso da pandemia mundial, vivemos um caso 

omisso ao estatuto, onde todos os filiados passaram por dificuldades administrativas e 
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financeiras, bem como a CBBC também teve que suspender boa parte de suas ações de 

finalidade conforme o art. 2 do Estatuto Social. 

Sendo assim, este Conselho delibera novamente em manter a isenção da anuidade 

de 2020 e/ou da taxa de filiação dos filiados da CBBC, resolvendo assim este caso 

omisso ao Estatuto Social, conforme já deliberado em Reunião Extraordinária 

realizada aos doze dias do mês de novembro de 2020, tendo a sua Ata encaminhada 

para os e-mails oficiais da Diretoria Executiva da CBBC, dando assim ciência as 

deliberações referentes à isenção e taxas de filiação de 2020.  

 

 

 

Sem mais nada para deliberar nessa Reunião Extraordinária, o Presidente deste 

Conselho finalizou agradecendo a participação e o empenho de todos para a realização 

desta reunião e suas respectivas deliberações. 

 


