ATA DA ASSEMBLEIA GERAL – REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASKETBALL,
REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, nas dependências do ginásio
Max Rosenmann sito Avenida Rui Barbosa, número quatro mil novecentos e noventa e sete, em São José
dos Pinhais – PR, reuniram-se a diretoria da Federação Parananese de Basketball e alguns
representantes das entidades federadas para a realização da reunião técnica de início de ano. O
presidente Marival Antônio Mazzio Junior iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
apresentou os tópicos que seriam discutidos na reunião com base no cronograma. Marival apresentou as
novas diretoras que irão ocupar os cargos de Diretora Financeira e Diretora Secretária Geral, pelo motivo
que o atual Diretor Secretário Geral entregou o cargo por motivos pessoais e o atual Diretor Financeiro
não se adaptou ao cargo. Marival passou a palavra para Vice Presidente e Diretora técnica Fabiola Vila
dos Santos, que apresentou a necessidade da alteração do estatuto da federação para atender as
especificações da Lei de Incentivo Federal do Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte.
A alteração será no artigo vinte e três parágrafo três, artigo vinte e cinco parágrafo dois, artigo quarenta
e oito parágrafo um e artigo cinquenta e oito. Houve votação entre os presentes e de forma unanime foi
aceito as alterações apresentadas. Marival tomou a palavra para dar sequência na reunião e abordou o
assunto do déficit financeiro do ano de dois mil e dezenove, justificando o momento da federação em
relação a saída da Irene Karam e a entrada do Fabiano Medeiros. Mostrou o valor em aberto pelos clubes
inadimplentes que era de cento e vinte e nove mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos.
E um valor de setenta e oito mil e contas a pagar, na sua maioria pagamentos para arbitragem. Mostrou
que essa dívida é devido aos atrasos de pagamentos por partes dos clubes e que para reduzir esses
atrasos será feito o pagamento completo como taxa de inscrição do campeonato e não mais taxas
separadas de inscrição e arbitragem como nos anos passados. O representante da prefeitura municipal
de Castro mencionou que haveria dificuldades para o pagamento adiantado das competições, mesmo
sendo taxa de inscrição. Apresentou também uma alteração no pagamento das taxas de regularização
dos atletas, no ano de dois mil e vinte os clubes terão que pagar as taxas de regularização dos atletas
adiantadas e que não serão mais feitos pagamentos em fechamentos semestrais devido aos atrasos de
pagamentos no ano anterior. Ainda sobre a regularização de atletas foi informado que os clubes
inadimplentes não poderão regularizar os atletas até que seja quitado ou negociado as dívidas com a
federação. Fabricio representante do clube ADRM-Maringá se posicionou referente aos pagamentos em
atraso, destacando que no ano de dois mil e dezenove os valores com taxa de deslocamento dos árbitros
foram muito altos. Fabiola Vila diretora técnica e vice-presidente explicou que devido aos atrasos nos
pagamentos dos árbitros, muitos acabaram não se colocando a disposição de atuar em novos jogos
sendo assim se tornando necessário trazer árbitros de cidades vizinhas. Passando a palavra para o
Marival, foram apresentados os representantes do tribunal de justiça desportiva. Foi explicado pelo
Sr.Victor Hugo Baluta, presidente do TJD da FPRB que as autuações podem ser aplicadas desde o
torcedor até o técnico do time, mostrando também as punições e taxas de multa que podem variar de
cem reais até cem mil reais. Apresentou também os princípios da justiça desportiva e a hierarquia de
funcionamento. A palavra foi passada para a Fabiola que apresentou o caderno de encargos e sedes,
iniciou mostrando as exigências de alojamento para as sedes, a necessidade da separação de atletas e
técnicos no alojamento. Foi levantada a questão de duas equipes de diferentes entidades dividirem o
mesmo dormitório e foi decidido por unanimidade a não permissão de alojar equipes diferentes no mesmo
alojamento. Casos isolados poderiam ainda na reunião serem votados, e se acatados por todos os

participantes, aberto exceção nesse item para a sede em questão. Ainda sobre as sedes foi colocada em
votação a necessidade de ter ao menos um chuveiro no alojamento além dos que são disponibilizados
no vestiário, vencendo por dez votos a um que será necessário ter um chuveiro nos alojamentos. Sobre
as condições de jogo nas sedes, foi colocada em votação se poderá ser usada quadra coberta e com
nove votos a dois foi decidido que quadras cobertas não serão aceitas. Entendesse por quadra coberta
espaços que não tenham paredes de fechamento lateral. A palavra foi passada ao Marival que falou um
pouco sobre o sul brasileiro de clubes e os critérios de participação, mostrou quais serão as entidades
que vão competir em cada categoria, todos mostraram estar de acordo. Marival informou aos
representantes das entidades que no dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte terá uma reunião com
as federações da região sul e sudeste para viabilizar um campeonato entre estes entes da federação. Foi
comentado sobre o interesse da Confederação Brasileira de Basketball em voltar com a competição
Brasileiro de Seleções sub 15 e sub 17. Informou aos presentes que o estado do Paraná vai sediar o sul
brasileiro sub dezessete feminino e masculino no ano de dois mil e vinte nas cidades de Londrina e
Marechal Candido Rondon. Foi dando então a pausa para o almoço ao meio dia do dia. Retornando a
reunião a uma hora e trinta minutos tendo como assunto abordado pela Fabíola as sedes dos
campeonatos e a divisão das sedes por região do estado e quais entidades tinham interesse em sediar
as competições. Sobre as categorias de competição foi destacada a opção de unir o sub dezoito com o
sub dezenove e por votação venceu a opção de unir as duas categorias sendo mantido como sub dezoito.
Foi proposta por alguns representantes a criação de uma categoria sub vinte ou vinte e um futuramente,
mas não foi decidido nada no momento. A palavra foi passada ao Marival que chamou os diretores da
seleção paranaense masculina e feminina, Claudio e Fabio. Foram expostas as responsabilidades que
os diretores têm sobre as seleções. Marival também apresentou os nomes dos técnicos das seleções de
cada categoria para o ano de dois mil e vinte, será enviado um comunicado oficial com os nomes e a
escolha não foi contestada por nenhum representante presente. Foi passado a palavra para o diretor de
arbitragem, Diego Chiconato que iniciou a apresentação falando do mecanismo de três árbitros em
quadra e justificou a necessidade de manter esse funcionamento em quadra. Apresentou também a
visibilidade que a FPRB teve com o uso dessa mecânica em quadra, sendo um dos estados com mais
oficiais sendo convidados para estar nos jogos da CBB. Os representantes das entidades apresentaram
a necessidade da redução de custos, propondo curso de capacitação para mesários das cidades para
poderem ser usado nos jogos regionais e por votação entre os presentes foi aceito essa alteração. Ainda
sobre arbitragem foi decidido de comum acordo entre os presentes que o arbitro representante irá cuidar
apenas sobre os assuntos técnicos das partidas e a sede fica responsável por toda a estrutura do
campeonato realizado.
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