
 
 

ATA CORRESPONDENTE 

Do registro de inscrições individuais para complementação do 

Conselho Fiscal da CBBC. 

 

 

A presente Ata correspondente, informa e atesta oficialmente, neste ato, os nomes dos respectivos 

pré-candidatos que se inscreveram tempestivamente, aptos a participarem das Eleições 

Complementares aos cargos do Conselho Fiscal e os eventuais nomes daqueles que tiveram seus 

registros recusados, após avaliação dos documentos pela Comissão Eleitoral. Em cumprimento ao 

teor do art. 32 do Estatuto Social da CBBC, o Sr. Presidente da CBBC elaborou a presente Ata, 

consignando oficialmente para todo e qualquer fim o seguinte:  

 

1º. Foi aferido a validade e legalidade de inscrição de candidatura individual para concorrer ao 

cargo de membro do Conselho Fiscal no processo eletivo complementar da CBBC, em AGE eletiva 

complementar a ser realizada no dia 10/04/2021;  

 

2º. Foi observado, rigorosamente, o critério de tempestividade dos requerimentos de registro da 

candidatura individual, na forma do teor do art. 28 do Estatuto da CBBC, declarando - se e 

caracterizando - se neste ato, que às 17(dezessete) horas do dia 22 de março de 2021, se encerrou 

fisicamente todos os pedidos de inscrições, para a concorrência complementar do Conselho Fiscal 

da CBBC, do quadriênio 2021/2024;  

 

3º. Foi conferido cada um dos documentos que acompanharam o pedido de registro de candidatura 

individual, dirigidos tempestivamente ao Sr. Presidente da CBBC, sendo aferido a sua qualidade e 

quantidade exigida, no tipo, na forma, na sua originalidade, na validade e autenticidade do 

documento;  

  

4º. Constando - se existir apenas dois requerimentos de registro de inscrição individual para o 

Conselho Fiscal, a serem sequencialmente submetidas a análise técnica, jurídica, administrativa, 

financeira e documental em cumprimento ao Estatuto da CBBC e a legislação vigente, sendo o Sr. 



 
 

JOSÉ FERNANDO DA SILVA, portador da CI/RG nº. 36XXX65 SSP/GO e, o Sr. BRUNO 

D´ELIA MATZKE, portador da CI/RG nº.  099XXX870 IFP/RJ.  

 

 

 Os pedidos de impugnação deverão ser requeridos até o dia 26 de março de 2021 até às 

17:00hs deste mesmo dia, no endereço de sede da CBBC, ou alternativamente enviado 

com confirmação de envio para o e-mail eleicaocf2021@cbbc.org.br (art. 34 e 

paragrafo 1º) do estatuto da CBBC; 

 

Subscrevemo-nos. 

 

 

Belém, 23 de março de 2021 

 

 

 

Mário Belo                                                      Rogério Pinheiro 

Presidente da CBBC                                     Presidente da Comissão Eleitoral 
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