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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 25 DE MAIO DE 2018

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2.018, às 13:30h, em 1ª convocação, sem quórum
necessário, e às 14:30h em 2ª convocação com qualquer número de presentes, nas dependências
da Arena Concórdia, situada à Rodovia Heitor Penteado, Campinas SP, reuniram-se as filiadas e
membros da Assembleia Geral da CBB, cuja lista de presença faz parte integrante da presente Ata.
O Presidente da CBB, Sr. Guy Rodrigues Peixoto Junior, agradeceu a presença de todos e, realizando
a segunda chamada, às 14:30 horas, declarou aberta a assembleia. Em seguida, o Presidente da CBB
pede que os membros da AGO indiquem um membro para a condução dos trabalhos, de acordo
com exigência do estatuto social. Mediante eleição, foi designado como Presidente da AGO, o Sr.
Marcílio Cassini da Silva, portador do CPF/MF: 881.785.366-68, que é Presidente da Federação
Mineira de Basketball, que indicou a Sra. Leticia Larangeira portadora do CPF/MF 083.809.947-52,
para que assumisse a função de Secretária da AGO, bem como os Srs. Carlos Roberto da Costa
Fontenelle e Vantuil Gonçalves para compor a mesa. O Presidente da AGO, Sr. Marcílio Cassini da
Silva deu início aos trabalhos passando a palavra à Sra. Leticia Larangeira, Secretária da Mesa, que
fez a leitura do Edital de Convocação da assembleia Geral Ordinária: “NOTA OFICIAL CBB 52/2018
Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da Confederação
Brasileira de Basketball, no uso das suas atribuições estatutárias, vem pela presente, na forma do
disposto no artigo 12 do Estatuto Social, convocar todos os membros que compõem a Assembleia
Geral da CBB para participar da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de maio de
2018, no auditório da Arena Concórdia, sito à Rodovia Heitor Penteado Km 6, Bairro Sousas,
Campinas, São Paulo, às 13:30 horas em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta
de seu membros, e, no mesmo dia, uma hora após e em segunda convocação, para deliberar, com
qualquer número, a seguinte ordem do dia: 1 - Apreciar e Deliberar sobre as contas do exercício
anterior, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, com balanço auditado por empresa externa
e independente; 2 – Deliberar sobre os Campeonatos Brasileiros de base do ano de 2.018; e 3 Assuntos Gerais.”.

Sendo assim, o presidente da Assembleia convidou a Sra. Maria Cecília

Casanova, representante da empresa de auditoria Pryze Consulting, Advisor, Audit e Tax para
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apresentar o relatório da auditoria, e, tendo o Secretário Geral da CBB feito uma pequena
apresentação sobre a empresa, a Sra. Maria Cecília iniciou a apresentação do relatório e do balanço
patrimonial da CBB, dando explicações detalhadas de cada item que compõem o balanço. Os ex
atletas Oscar Schmidt e Marcel Ramon Ponikwar de Souza pediram explicações sobre o que a CBB
poderia fazer a respeito dos anos anteriores a 2017, com relação à devolução de valores gastos
e/ou não comprovados feitos pela gestão anterior, bem como explicações sobre como a CBB
consegue atualmente ter acesso às verbas públicas de incentivo ao esporte. O Dr. Vantuil realizou
as explicações necessárias sobre os questionamentos feitos. O presidente da Federação do Mato
Grosso questionou se atualmente a CBB está em condições de executar os projetos através de
verbas públicas e se a CBB está em dia com as certidões, tendo recebido todas as explicações
cabíveis, ficando satisfeito com as respostas. Após a apresentação do relatório e do balanço, o
Presidente da AGO passa a palavra ao Secretário Geral que expôs o parecer do Conselho Fiscal que
pede a aprovação das contas do exercício 2017 por parte da AGO. Nenhum membro presente à
assembleia realizou quaisquer outros questionamentos sobre o ano de 2017 e, por unanimidade de
votos, as contas do exercício de 2017 foram aprovadas pela AGO da CBB. Após aprovação das
contas, o Vice Presidente da CBB, Sr. Manoel Cid de Castro, inicia a apresentação sobre os
campeonatos brasileiros de base e coloca em votação da AGO se concordam com os termos
apresentados e todos concordaram, com as ressalvas do ex-atleta Marcel Ponikwar que sugere que
sejam substituídos os termos “ambulância” e “fisioterapia” por “SERVIÇOS MÉDICOS”, e com a da
representante da Associação dos Atletas Helen Luz que complementa que esses serviços médicos
devem estar bem detalhados. Finalizada a apresentação sobre os Campeonatos Brasileiros de Base,
o Presidente da CBB, Guy Peixoto Jr. tomou a palavra e iniciou seu discurso sobre os assuntos
gerais, sendo: (i) redução significativa da dívida total da CBB, (ii) aprovação de verba COB para a
contratação do técnico Carlos Lima para a seleção feminina, (iii) expectativa da retirada total da
suspensão da FIBA sobre a CBB, (iv) agendamento de reunião com o Ministério de Esporte no
próximo dia seis de junho, (v) parceria com a Confederação Argentina de Basketball para
intercâmbio de atletas e comissões técnicas, (vi) agradecimento aos funcionários da CBB pela
colaboração exaustiva dos últimos meses, e (vii) doação do valor emprestado pelo Presidente,
apresentado no balanço de 2017.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da AGO agradeceu a presença de todos, dando por
encerrada a Assembleia, que depois de lida e aprovada, é assinada pelo Presidente da Assembleia,
e por mim Leticia Larangeira, Secretária.

_____________________________

______________________________

Marcilo Cassini da Silva

Leticia Melo Laranjeira Pinto

Presidente da Assembleia

Secretária da Assembleia

Campinas, 25 de maio de 2018.

