
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE

Aos 09 de janeiro do ano de 2021, às 10 horas,  reuniram-se em caráter extraordinário, por 
meio virtual, os associados da FBB para decidirem sobre recurso impetrado pela jogadora LEDA
PAIN, acusada de irregularidades, contra decisão da Diretoria que a suspendera pelo período 
de 3 (três anos) para a disputa de competições nacionais e internacionais de Bridge. 

Presidiu a Assembleia o Sr. Jeovani Paiva Salomão, na qualidade de presidente da FBB, nos 
termos do artigo décimo oitavo do Estatuto, o qual abriu os trabalhos na primeira hora 
designada pelo Edital de Convocação, tendo em mira a verificação de quórum mais do que 
suficiente para a validade da AGE. 

Ato contínuo à abertura da Assembleia, o Sr. presidente reiterou as observações necessárias 
para o bom desenvolvimento da AGE: haveria a apresentação resumida do processo por um 
representante da Diretoria, Sr. José Marcos de Paiva, igualmente Secretário desta Assembleia, 
para justificar a punição aplicada à jogadora, no prazo de dez minutos, em seguida, a 
apresentação de defesa pelo Dr. José Graça, advogado da recorrente, e também pelo assessor 
técnico , Sr. Cláudio Sampaio, ambos pelo prazo de quinze minutos, e , finalmente, a coleta de 
votos de cada associado, os quais , se assim o desejassem, poderiam justificar seu voto por 
escrito, no tempo hábil de 72 horas, para registro em Ata.

Tudo se passou como previsto, e as apresentações da Diretoria e da defesa poderão ser 
examinadas a qualquer tempo, haja vista a gravação de toda a reunião, desde o seu princípio, 
até o fim. O recurso da Jogadora Leda Pain foi rejeitado por 95 votos, contra 35 favoráveis e 33
abstenções. Houve uma única alteração na contagem de votos, depois de encerrada a 
Assembleia, em razão de um dos associados encontrar-se hospitalizado, mas, sendo certo, 
como adiante se apurou, que seu desejo era votar pelo provimento do recurso.

(Consigne-se aqui, por oportuno, que nessa Assembleia não houve voto de cabresto. 
Conquanto as disposições dos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 13º, do Estatuto, 
assegurem aos representantes dos clubes o direito de votarem pelos associados ausentes, no 
caso da presente AGE, por se tratar de questão personalíssima do juízo de cada um, os 
mencionados delegados de seus respectivos clubes indagaram a cada associado, sem exceção, 
depois de declinarem o próprio voto, se estavam com ele de acordo ou dele divergiam e, nesse
último caso, outorgassem procuração a qualquer outro associado, ou comparecessem à 
reunião, para votar conforme a sua convicção).

Dada a Assembleia por encerrada, o presidente ainda concedeu a palavra ao Sr. Francisco de 
Assis Chagas de Mello e Silva, o qual formulou proposta alternativa para a punição da 
recorrente, mas , sem delonga, foi advertido pelo presidente da AGE que mostrou a 
intempestividade da proposição em tela, apenas sugerindo que poderia a mesma ser discutida 
em assembleia futura.

A defesa encaminhou, a posteriori, questionamentos relativos à votação (impugnação de votos
de alguns eleitores) e à criação de um Comitê de Ética. Referido documento também poderá 
ser examinado por qualquer associado. 

Sendo o que havia para ser decidido e em não se colocando outro tema para debate, assinam 
a presente ata o Presidente e o Secretário da Assembleia.



 


