Confederação Brasileira de Basketball
Av. Salvador Allende, 6.555, Pavilhão 1, sala 107, Riocentro – Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ

Site: cbb.com.br

CEP: 22.783-127

Email: secretaria@basquetebrasil.org.br

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL
REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020.
Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano 2020, reuniram-se às 12h horas, em primeira convocação, na sede
da Confederação Brasileira de Basketball, de forma digital, consoante a Lei nº 14.010/2020 e conforme
convocação pela Nota Oficial nº 045/2020, datada de 22 de junho de 2020, através da plataforma de
videoconferência Google Meet, os membros do Conselho de Administração da CBB, cuja lista de presença faz
parte integrante da presente ATA, Sr. Guy Rodrigues Peixoto Júnior, Presidente da Confederação Brasileira de
Basketball – CBB e do referido Conselho, o Sr. Manoel Cid Lorenzo Costa Castro, Vice-Presidente da CBB, e 09
(nove) Presidentes das Federações Estaduais, dentre as 10 Federações que compõem o Conselho de
Administração da CBB. Esteve presente também o Sr. Carlos Roberto da Costa Fontenelle, Secretário Geral da
CBB.
Registradas as ausências do Sr. Juliano Lima, presidente da Federação de Basketball do Estado de Roraima, da
Sra. Maria Paula Gonçalves e do Sr. Ricardo Cardoso Guimarães representantes dos Atletas, do Sr. Marco
Aurélio Pegolo dos Santos, representante da Associação dos Treinadores, dos Senhores Marcelo Vido (Clube
de Regatas Flamengo) e Amauri Dias (Presidente Venceslau), representantes dos Clubes.
Aberta a Reunião, o Presidente da Confederação Brasileira de Basketball, Sr. Guy Peixoto, agradeceu a
presença de todos. Estavam presentes como ouvintes/testemunhas os Drs. Vantuil Gonçalves Júnior e o Sr.
Bruno M. Castello Branco. O Presidente esclareceu que a Assembleia estava sendo realizada de forma virtual,
em caráter excepcional, no intuito de zelar pelo ambiente saudável, com foco nos riscos de disseminação e de
tomar todas as medidas que prezem pelo bem estar de seus membros e colaboradores, em virtude do atual
cenário do surto do COVID-19 (Coronavírus) e de acordo com o decreto 47.027 publicado no Diário Oficial no
dia 13/04/2020 pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Wilson Witzel, no qual prorrogada a situação
de emergência no estado do Rio de Janeiro até o dia 30/04/2020. Após a abertura o Presidente passou a
palavra para o o Secretário Geral da CBB, Sr. Carlos Fontenelle, que agradeceu a presença de todos e começou
destacando que todos os documentos e informações foram enviados previamente a todos os presentes, por
meio eletrônico, nos dias 02/03/2020 e 15/06/2020. Ressaltou ainda que um profissional da CBB estava a
disposição durante a Reunião para fornecer suporte técnico online para todos, caso fosse necessário.
Aproveitou para frisar que a utilização das referidas plataformas, tanto para videoconferência quanto para
assinatura digital, garantem a segurança, a confiabilidade e a transparência necessárias, sendo preservado o
direito de participação, manifestação e voto a distância durante a realização da Reunião, com possibilidade de
visualização dos documentos apresentados durante a sua realização, registros dos votos, gravação integral da
reunião, registro de presença e a possibilidade de comunicação entre os presentes. Registrou ainda que todas
as instruções para acesso à plataforma de videoconferência foram enviadas, na Nota Oficial de Convocação,
Nº 045/2020 do dia 22 de junho de 2020. Ato contínuo, o Sr. Carlos Fontenelle fez a leitura da ordem do dia,
constante da convocação: a) Apreciar e deliberar sobre as contas do exercício de 2019, acompanhadas do
parecer do Conselho Fiscal. Em seguida, o Sr. Carlos Fontenelle convidou a representante da empresa de
auditoria PRYZE CONSULTING, ADVISOR, AUDIT E TAX, Sra. Maria Cecília Casanova para apresentar o parecer
elaborado, que não contém ressalvas com relação a prestação de contas apresentadas. O Secretário Geral da
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CBB, destacou que a documentação apresentada cumpre as obrigações estatutárias e a legislação pertinente
e que os referidos documentos foram enviados previamente a todos os presentes, por correio eletrônico, nos
dias 02/03/2020 e 15/06/2020 e, por fim, leu o parecer do Conselho Fiscal. Em seguida, ocorreu a discussão
dos referidos documentos por todos os presentes e foram prestados os devidos esclarecimentos sobre os
assuntos levantados. A seguir, Sr. Carlos Fontenelle colocou em votação, tendo sido a prestação de contas
referentes ao exercício 2019 aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, Secretário Geral
agradeceu a presença de todos e devolveu a palavra ao Presidente da CBB, que ressaltou a importância e
alegria do sucesso da primeira Reunião do Conselho de Administração realizada de forma totalmente
eletrônica, sendo um marco para o futuro da entidade e renovou seus agradecimentos a todos os presentes.
Em seguida, como o tema da ordem do dia foi apreciado, foi reconhecida a legalidade desse por todos
presentes e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi encerrada a Reunião do Conselho de
Administração, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada, de forma digital, pelo Sr. Guy Rodrigues
Peixoto Júnior, presidente da CBB, por mim, Letícia Melo Larangeira Pinto e pelas 2 testemunhas. Todos os
membros presentes assinaram, de forma digital a lista de presença em anexo.

GUY RODRIGUES PEIXOTO JÚNIOR
PRESIDENTE DA CBB

Testemunhas:
1)__________________________
Nome: Vantuil Gonçalves Junior
CPF: 028.451.717-81

LETÍCIA MELO LARANGEIRA PINTO
SECRETÁRIA

2)__________________________
Nome: Bruno M. Castello Branco
CPF: 084.122.017-44

