
OFÍCIO CIRCULAR N° 028/2020- PRE/CBBC

Belém, 12 de março de 2020.

Prezados (as) Presidentes de Entidades filiados (as).

Vimos por meio deste informar aos Srs.(as) filiados (as) desta Confederação
Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que diante da realização da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que acontecerá no dia 28 de março do
corrente ano, na cidade de Belém/PA, com primeira chamada as 08:00 e a segunda
chamada as 09:00. Fica estabelecido:

1 - A CBBC arcará com os custos do almoço e jantar nos dias 27 e 28/03 e transporte
interno em Belém/Pa, percurso Aeroporto/Rodoviária/Hotel/Aeroporto, de todos os
representantes legais. No dia 29/03 data dos retornos para cidades de origens não
teremos almoço, apenas café da manhã;

2 – Por questão de logísticas, pedimos a gentileza que as confirmações de
participação sejão enviadas até o dia 25/03/2020;

3 - É importante lembrar que a CBBC só arcará com os custos de alimentação e
transporte interno para apenas 01 (um) Delegado (a) por clube ou entidade filiada;

4 - A entidade que enviar um representante mediante procuração, deve fazê-la
conforme estabelecido no Estatuto Social da CBBC, que diz: O membro filiado terá
direito a apenas um voto, independentemente do número de equipes que pratique a
modalidade sob sua responsabilidade, e será representado por seu respectivo
Presidente ou substituto legal, credenciado pelo mesmo especificamente para este fim,
mediante procuração com firma reconhecida em cartório;

5 - Destacamos que é imprescindível para efetivar a inscrição do delegado (a) e sua
participação com direito a voz e voto na AGO/AGE, que o (a) filiado (a), esteja em dia
com suas obrigações estatutárias.

6 - A ficha de inscrição deverá ser preenchida, assinada pelo presidente e
encaminhada a CBBC no e-mail projetos@cbbc.org.br/cbbcbasquete@gmail.com

Por fim, aproveitamos para saudar a todos e desejar uma boa viagem, colocando à
disposição a coordenação de eventos para outros esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,


