
 
 

  

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas – CBBC 

vem a público esclarecer os equívocos que estão ocorrendo em 

relação a PROPOSTA DE CALENDÁRIO esportivo do ano de 2020. 

 

O art. 56, inciso VI do Estatuto Social da CBBC preceitua que 

compete à Diretoria Executiva da CBBC apresentar, para 

deliberação do Conselho Deliberativo, o calendário anual da CBBC, 

vejamos: 

 

“Art. 56 Compete à Diretoria Executiva: 

(...) 

VI – Apresentar, para Deliberação do Conselho 

Deliberativo, o Calendário Anual da CBBC;”. 

 

No mesmo sentido, o art. 61, inciso XI do Estatuto Social da CBBC 

estabelece que compete ao Conselho Deliberativo aprovar o 

calendário anual da CBBC, in verbis: 

 

Art. 61 Compete ao Conselho Deliberativo, além 

do disposto neste Estatuto e na Legislação 

vigente, na forma do Regimento Interno, o 

seguinte: 

(...) 

XI – Aprovar o calendário anual da CBBC; 

 

Assim, a Diretoria Executiva da CBBC, mesmo sabendo do cenário 

de pandemia que o país se encontra, tem que cumprir os 

regulamentos estatutários, haja vista, que o calendário anual 



 
 

  

tem que ser apresentado na Assembleia Geral Ordinária para 

aprovação dos filiados. 

 

Portanto, o documento veiculado em vários canais de redes sociais 

é apenas uma proposta de calendário anual, pois o mesmo tem que 

ser apresentado ao Conselho Deliberativo para que aprove ou faça 

as suas considerações, para em seguida ser submetido a Assembleia 

Geral da CBBC, que é o órgão máximo da Confederação, sendo que é 

ela que aprova ou rejeita o calendário. 

 

Resumindo, o calendário esportivo anual de competições da CBBC 

para ser implantado depende da Diretoria Executiva, do Conselho 

Deliberativo e da Assembleia Geral. Então, não existe qualquer 

possibilidade de imposição do mesmo. 

 

Ocorre, que as informações veiculadas foram realizadas de maneira 

irresponsável, causando um caos desnecessário. Até porque, 

qualquer competição para ser realizada depende da liberação dos 

agentes de saúde e dos protocolos de segurança, haja vista, o 

momento que estamos vivendo. 

 

Por fim, a CBBC reitera que a Diretoria Executiva preza pela 

saúde de todos os seus filiados e que a apresentação da proposta 

de calendário tem que ocorrer por causa das disposições 

estatutárias, além de que, a mesma tem que ser aprovada pelo 

Conselho Deliberativo e Assembleia Geral, sendo uma 

responsabilidade de todos. 

 

Em conformidade com art. 99 do Estatuto Social, toda comunicação 

oficial da CBBC será feita em Nota Oficial Timbrada, e, 



 
 

  

obrigatoriamente, hospedada no Sítio da Confederação na Internet 

e nas suas redes sociais oficiais, não reconhecendo qualquer 

postagem em outro meio. 

 

Belém, 14 de julho de 2020. 

 

Atenciosamente, 

  

 


