
 
 

  

 

  Ofício Nº 069/2020                                                                         Belém, 06 de agosto de 2020. 

   Aos Clubes filiados  

 

Vimos por meio deste, informar que recebemos a solicitação dos clubes datada do 

dia 30/07/2020 a qual solicita que a AGO seja realizada de forma REMOTA em função do 

estado de emergência devido a Pandemia do COVID-19 decretado pelo Poder Público 

Federal em fevereiro deste ano estendendo-se até 31/12/2020. 

Era do conhecimento de todos que a CBBC vinha trabalhando para realizar a AGO 

de forma presencial em Belém-Pará, levando-se em consideração as ótimas condições 

que o Estado e capital vive atualmente com: baixo número de ocupação de leitos, baixos 

número de óbitos, baixos números de casos de contaminação e todas as medidas 

protetivas que iríamos garantir durante a assembleia, tais como: apartamentos 

individuais para cada delegado, a distribuição de máscaras, álcool gel, medidor de 

temperatura na entrada e saída do hotel, distanciamento entre pessoas no auditório 

onde seria realizada a assembleia etc., Porém em reunião no dia 04 de agosto com 

membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva reavaliamos as 

possibilidades e riscos de contágio durante o deslocamento da cidade de 

origem/Belém/cidade de origem em decisão unânime dos poderes que constituem a 

CBBC e acatando a solicitação da maioria dos clubes filiados com direito a voz e voto na 

AGO optamos pela forma REMOTA para nossa Assembleia Geral Ordinária, onde foi 

decidida uma nova data para o dia 12 de setembro, levando-se em consideração de que 

será a primeira vez que realizaremos uma assembleia nesse formato e precisamos de 

tempo para providenciarmos toda a estrutura  para nossa AGO /REMOTA. 

Ficou estabelecido que o calendário de eventos esportivos para 2020 ficaria 

suspenso até que houvesse condições de realizar competições com segurança e garantia 

da integridade física de todos os participantes, mas que esta proposta seria colocada em 

pauta para ser aprovada durante a AGO/REMOTA. 

 

 


