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Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e em segunda chamada as 

dez horas e trinta minutos, em caráter excepcional devido a pandemia e quarentena ocasionada 

pelo covid-19, reuniram-se virtualmente através da plataforma zoom, a diretoria da Federação 

Paranaense de Basketball e representantes das entidades federadas, conforme lista de presenças 

em anexo, para 1) discutir e deliberar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas e balanço 

referentes ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove e 2) 

aprovação, inserção de artigos e alteração do estatuto social, para atenderem a legislação vigente 

e dar continuidade à análise do processo de certificação da FPRB junto à Secretaria Especial de 

Esportes para poder submeter projetos à Lei de Incentivo Federal. O presidente Marival Antonio 

Mazzio Junior iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e explicando o artigo vigésimo 

quarto do estatuto vigente da FPRB que regulamenta que terão direito a voz e voto os filiados que 

estejam quites com suas obrigações financeiras junto a FPRB, e que tenham participado de pelo 

menos um campeonato dentre as Categorias de Base ou Adulto, no ano anterior ao da realização 

da Assembleia Geral. Em seguida, citou as equipes que se encontram nessa condição: Clube 

Curitibano, Clube Duque de Caxias, ABASFI/Foz do Iguaçu, P.M. Marechal Candido Rondon, P.M. 

Pérola D´Oeste, P.M. de São José dos Pinhais, Sociedade Thalia, ABAT/Terra Rica, P.M. de Toledo, 

P.M. de Castro e Círculo Militar do Paraná. Das onze entidades em condições, dez se fizeram 

presentes participando das votações. O presidente, evocando o artigo trigésimo primeiro do 

estatuto, que versa sobre o poder de deliberar matéria estranha à Ordem do Dia, a partir da 

resolução unânime dos membros aptos que estiverem participando da assembleia, solicitou a 

inclusão de mais três pautas para serem votadas. O Presidente então passou a palavra para a Vice 

Presidente Fabiola Vila dos Santos que explicou novamente que a votação de cada item para 

inclusão deveria ser unanime para ser incluída na pauta. A partir daí, deu-se a votação individual de 

cada item e todos foram aprovados para serem colocados em pauta de forma unanime. Foram 

incluídos os itens: 3) Inserção de artigo no estatuto que garante a participação dos atletas no 

âmbito de órgãos e conselhos técnicos incumbidos de aprovação de regulamento das competições 

(artigo vigésimo segundo) e que garantem a participação dos mesmos nos colegiados de direção 

da entidade incumbida diretamente de assuntos esportivos (artigo vigésimo terceiro); 4) Inserção 

de parágrafo único no estatuto sobre regras que versam o licenciamento dos clubes nas atividades 

na FPRB e 5) Inserção de artigo no estatuto sobre mudança de endereço da sede da entidade. A 

Vice Presidente devolveu a palavra novamente ao Presidente que explicitou a reunião feita pelo 

conselho fiscal onde foi aprovada a prestação de contas de dois mil e dezenove e explicou que a 

demora dessa aprovação se deu por conta das mudanças na Diretoria Financeira e pela situação da 

pandemia. O Presidente passou então a palavra para o contador da FPRB, o Sr. Marco, que informou 

aos presentes sobre a prestação de contas feita ao conselho fiscal da federação composto por 

efetivos Sr. Edson Hirata, Sr. Belmar Ramos Junior, Sr. Michel José Sena de Souza e suplentes Sr. 



Mario Carlos Welin Balvedi, Sr. Fabrício Augusto Nicolau e Sr. André Luiz Gabardo, em seguida leu a 

ata da reunião do dia quatorze de maio, na qual, foi aprovado por unanimidade as contas da 

Federação referente ao exercício encerrado em 31-12-2019, repassou também que as 

demonstrações contábeis serão divulgadas com transparência no site da Federação, os presentes 

estiveram de acordo com a decisão do conselho fiscal na aprovação das contas, dando uma salva de 

palmas, aprovando por unanimidade. A partir daí, a palavra voltou para a Vice Presidente Fabíola 

Vila que colocou em votação os itens pautados em edital e os aprovados na própria reunião. Os 

itens 1) Que dá direito a voto aos atletas (artigos vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete) foi 

aprovado por unanimidade; 2) Que dá transparência à Prestação de Contas da entidade (artigos 

setenta e três, setenta e quatro, setenta e cinco e setenta e seis) foi aprovado por unanimidade; 3) 

Que dão direito à participação e representatividade nos órgãos e conselhos técnicos, bem como nos 

colegiados da entidade (artigos vinte e dois e vinte e três) foram aprovados por unanimidade; 4) 

Inserção de regras de licenciamento das entidades filiadas que foi aprovado por unanimidade e 5) 

Inserção da Mudança de Endereço da Federação Paraense de Basketball foi aprovado por 

unanimidade. Finalizado os pontos de votação, a Vice Presidente agradeceu e encerrou as votações 

passando a palavra ao Presidente. Retomando a palavra o presidente Sr Marival, repassou aos 

presentes, as alterações no Estatuto Social, as quais foram apreciadas e discutidas por todos, após 

algumas manifestações, as mesmas foram aprovadas e aclamadas por unanimidade, onde o senhor 

Presidente informou, que a partir desta data, passa a vigorar este Estatuto, com nova redação, 

segundo as exigências legais, extinguindo o Estatuto anterior. Oferecida a palavra a quem dela 

quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, o Presidente Marival Antonio Mazzio Junior 

agradeceu a presença de todos reforçando que o novo endereço da FEDERAÇÃO PARANAENSE DE 

BASKETBALL, passa a ser Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 742, Centro, CEP 80.510-040 em Curitiba 

– Paraná, encerrando em seguida a reunião, que vai assinada pelo Presidente - MARIVAL ANTONIO 

MAZZIO JR e por mim Secretária – DANIELLE OTTO LAZIER. 
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