
 

  

ATA CORRESPONDENTE 

Do registro de chapa para Diretoria Executiva e  

inscrições individuais para o Conselho Fiscal da CBBC. 

 

A presente Ata correspondente, informa e atesta oficialmente, neste ato, todas as chapas e os nomes 

dos respectivos candidatos que se inscreveram tempestivamente, aptos a participarem das eleições 

aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, os eventuais nomes daqueles que tiveram 

seus registros recusados, após avaliação dos documentos pela Comissão Eleitoral, e ainda, os 

eventuais recursos e impugnações formalizadas tempestivamente em 3(três) dias, com parecer da 

Comissão Eleitoral, a serem julgados pela AGO, na forma do art. 28; 32 e §único e 34 do Estatuto 

Social da CBBC.  

Para tanto, segue as devidas análises documentais, com fundamento nos artigos 29, Incisos I, II, III, 

IV e § único, combinado com os artigos 13; 14; 16 e Incisos; art. 28; 29 e 84 do Estatuto da CBBC, 

bem como observado o art. 18 - A e B, o Inciso II, Letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, e “f” do art. 23; 24 e 90 

ambos da Lei 9.615/98, em confronto e segundo os documentos enviados tempestivamente pelos 

candidatos interessados via postal fisicamente em seus originais para a sede junto a secretaria da 

CBBC, até às 17horas do dia 19/01/2021, conforme estabeleceu o OFICIO CBBC nº. 10/2021.  

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 a legalidade de inscrição de chapa contendo a indicação de filiado para 

compor e concorrerem aos quatro cargos da diretoria executiva no processo eletivo da CBBC para o 

quadriênio 2021/2024, junto a Assembleia Geral Ordinária Eletiva a ser realizada no dia 30 de 

janeiro de 2021;  

2º. Foi aferido a validade e legalidade de inscrição de candidatura individual contendo a indicação de 

filiado para concorrer ao cargo de membro do Conselho Fiscal no processo eletivo da CBBC para o 

quadriênio 2021/2024, em AGO eletiva de 30/01/2021;  

3º. Foi observado, rigorosamente, o critério de tempestividade dos requerimentos de registro de 

chapa e da candidatura individual, na forma do teor do art. 28 e caput e, § único do artigo 29 do 

Estatuto da CBBC, declarando - se e caracterizando - se neste ato, que às 17(dezessete) horas do dia 

19 de janeiro de 2021(quinto dia), se encerrou fisicamente todos os pedidos de registros e inscrições, 

seja para a concorrência à diretoria executiva ou Conselho Fiscal, referente ao processo eletivo da 

CBBC do quadriênio 2021/2024, sendo precluso após às 17:01hs do dia 19/01/2021 a qualquer 

filiado, indicar chapa ou candidatura individual ou mesmo compor documentos;  

4º. A caracterização do respeito ou não, ao prazo estabelecido de registro de candidatura, se deu 

através da confirmação da entrega pelo interessado ou preposto do concorrente e do comprovado 

recebimento físico do requerimento e documento exigidos, na forma do art. 29, Incisos I, II e III e 

parágrafo único do Estatuto da CBBC, sendo conferido e atestado a entrega documental dentro do 



 

  

prazo de protocolo direto na sede da CBBC e/ou por via postal, pela constatada remessa de protocolo 

da ECT. E, de eventual confirmação de recebimento pela secretaria da CBBC do requerimento nos 

dois e-mails disponibilizados conforme informado no OFÍCIO CBBC nº. 10/2021, datado em 

14/01/2021 e, no Edital de Convocação, datado em 14/01/2021, considerando e respeitando ao que 

determina os artigos 26; 28; 29 e 43 do Estatuto Social da CBBC. 

5º. Foi analisado e relatado se o registro da chapa e da candidatura individual, foram requeridos ao 

presidente da CBBC, em 2(duas) vias, e entregue contra recibo. O que foi efetivamente cumprido 

junto à secretaria, pelos meios físicos e também por e-mail, na forma determinada no caput do art. 29 

e seu parágrafo único do Estatuto da CBBC.   

 

6º.  Foi conferido cada um dos documentos que acompanharam o pedido de registro de chapa ou de 

candidatura individual, dirigidos tempestivamente ao Sr. Presidente da CBBC, conforme determina o 

art. 29, Incisos I, II e III e parágrafo único do Estatuto da CBBC, sendo aferido a sua qualidade e 

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

documento;  

 

7º. A análise de cada documento foi feita, especificamente, sobre o teor da ficha de inscrição em 

duas vias conforme modelo enviado aos filiados pela Secretaria da CBBC via OFÍCIO CBBC nº. 

10/2021, a qual deverá conter o nome completo do candidato, dados pessoais e identificações, bem 

como subscrita a ficha no campo indicado, acompanhada do número do documento de identidade 

pessoal e cópias autenticadas do CPF e Carteira de Identidade, na forma determinada nos Incisos I e 

II do art. 29 do Estatuto da CBBC; 

8º.  Foram conferidas e analisadas as causas de inelegibilidade do que trata o Inciso II do art. 29; 

combinado com os Incisos I à VIII e o teor do parágrafo 1º do art. 13, ambos do Estatuto da CBBC; 

na conformidade ao que determina o Inciso II, Letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e se houve a 

incidência do parágrafo 1º, ambos do Art. 23 da Lei 9.615/98, e, pela confirmada exigência tida no 

OFÍCIO CBBC nº. 10/2021 de 14/01/2021; 

9º.  Foram conferidas e analisadas as causas de inelegibilidade de candidato ao cargo de presidente, o 

cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente em 

exercício da CBBC, na eleição que o suceder, do que trata o parágrafo 3º, Inciso II da Lei 9.615/98; 

combinado com o art. 8º, parágrafo único da portaria ME nº. 115/2018, pela confirmada exigência 

tida no OFÍCIO CBBC nº. 10/2021 de 14/01/2021; 

10º.  Foram conferidos e analisados os nomes de cada um dos candidatos constantes dos pedidos de 

registro de chapa e inscrição individual ao Conselho Fiscal, a vedação de que os membros eleitos 

sejam da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo ou Fiscal, de entidade filiada à CBBC, o 

exercício de cargo ou função na CBBC, em confronto direto com a ata eletiva e de posse da entidade 

relacionada ao candidato, se este é ou não dirigente, na forma que determina o art. 90 da Lei 

9.615/98, combinado com o art. 18 - B, § 1º da Lei 9.615/98, alterada pela Lei 14.073/98, pela 



 

  

qual confirma a exigência tida no OFÍCIO CBBC nº. 10/2021 de 14/01/2021; 

11º. Foram analisados os documentos constitutivos da entidade proponente (Estatuto e Ata da 

Eleição da Diretoria), na forma do Inciso III do art. 29 do Estatuto da CBBC;  

12º.  Foram analisados os documentos constitutivos da entidade proponente da chapa, 

especificamente a Ata registrada que analisou e aprovou em assembleia geral as contas do exercício 

anterior, com parecer do conselho fiscal, na forma do Inciso III do art. 29, o Inciso II, Letras “a”, 

“b”, “c” e “d” e Inciso III do art. 84 do Estatuto Social da CBBC e o art. 24 da Lei 9.615/98.  

13º. Constando - se existir apenas dois requerimentos de registro de chapas a serem sequencialmente 

submetidas a análise técnica, jurídica, administrativa, financeira e documental, em cumprimento ao 

Estatuto Social da CBBC e a legislação vigente. O primeiro da intitulada chapa “MUDAR DE 

VERDADE” por indicação da proponente Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos - ANDEF, 

via Oficio nº. 010/2021, subscrito por Washington Luiz Correa Mendes da Silva e um segundo 

registro da intitulada chapa “JUNTOS PELO BASQUETE” por indicação da proponente, Clube dos 

Amigos dos Deficientes - CAD/SJRP, via Oficio nº. 08/2021, subscrito por Wandemberg Nejaim do 

Nascimento; 

14º.  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. 

Cleber dos Santos, portador da CI/RG nº. 3.692.409 SSP/SC, indicado pelo Centro Esportivo para 

Pessoas Especiais - CEPE, via Ofício nº. 13/2021, subscrito por Sérgio Luiz Celestino da Silva e, da 

Sra. Josiane Montalvão da Silva Moura, portadora da CI/RG nº. 2321490 SEGUP/PA, indicada pela 

Associação dos Deficientes Físicos do Pará - ADFPA, subscrita por Rafael Costa de Brito.  

15º.  Por fim, comunicamos a todos os filiados que foi observado na íntegra o que determina os 

artigos 26; 28; 29 Incisos e parágrafo único; 30; 31 e parágrafo único; parágrafo único e o caput do 

art. 32; 33; e o parágrafo 1º do art. 37, todos do Estatuto da CBBC. Sendo analisado individualmente 

cada pedido de registro, dados e os documentos exigidos e encaminhados, no prazo, tanto dos 

candidatos quanto das entidades indicadoras na forma do art. 14, 16 e 29 e seguintes do Estatuto da 

CBBC.  

16º. Reiteramos a respeito do que dispõe o art. 26 e 29 do Estatuto Social, em que o sistema eleitoral 

se dá por processo de registro de chapa dentro do prazo de 5(cinco) dias contados da publicação do 

Edital (art. 28) que se deu em 14/01/2021, com a apresentação da chapa concorrente aos cargos da 

Diretoria Executiva, com registro requerido por oficio em duas vias de entidade filiada em dia, 

dirigido ao Sr. Presidente da CBBC, acompanhado da ficha de inscrição em duas vias conforme 

modelo anexo, com o preenchimento dos cargos em sua totalidade sobre pena de indeferimento da 

chapa pela comissão responsável(art. 30 do Estatuto da CBBC), as quais deverão conter os cargos, os 

nomes completos dos candidatos correspondentes, dados pessoais e identificações, bem como as 

quatro subscritas e respectivas autorizações individuais da composição da chapa, acompanhadas do 



 

  

número do documento de identidade pessoal e cópias autenticadas do CPF e Carteira de Identidade, 

demais documentos e comprovantes, além das certidões negativas criminais junto à Justiça Estadual 

e à Justiça Federal do Estado de origem.  

17º. A análise técnica dos requerimentos de inscrição e registro de candidaturas e da eventual decisão 

deste Presidente da CBBC, sobre a eventual recusa escrita, fundamentada e documentada, se traduz 

na forma abaixo ou anexa se for o caso, por meio de oficio emitido e comunicado o decisório ao 

interessado por e-mail, SITE da CBBBC e fixado na sede desta, na forma do §2º do art. 19, § único e 

caput do art. 31 do Estatuto Social.  

18º. Análise de eventual Ata registrada de entidade de prática filiada a CBBC, que conste a renúncia 

prévia de candidato registrado a concorrer ao cargo eletivo na diretoria executiva ou no Conselho 

Fiscal da CBBC e se eventualmente eleito para tomar posse e exercer função ou cargo de direção 

junto a CBBC, bem como os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal. Na forma do art. 43, 50 e 

51 do Estatuto da CBBC, combinado como o art. 90 da Lei 9.615/98. 

19º. Análise de eventual pedido de substituição de candidato que compõe chapa, para evitar a recusa 

do registro de chapa que não apresentar candidatos a todos os cargos da Diretoria Executiva ou 

impeditivo de sua candidatura, posse ou exercício do cargo que eventualmente foi eleito, na forma 

que determina o artigo 30; art. 31 e § único; 32 e § único; 34 e § 1º e 36 do Estatuto Social da CBBC, 

combinado como o art. 90 da Lei 9.615/98. 

 Ao exposto passa - se a aferição e a atestar na forma abaixo os correspondentes pedidos de registros 

de candidaturas. 

I – ANÁLISE DAS CHAPAS E DOCUMENTOS. 

CHAPA 01 (MUDAR DE VERDADE), Candidatos: Mario José da Silva Belo, como (Presidente); 

Silvio Antônio Ribeiro, como (vice - presidente); Alexandre Lourenço Rodrigues, como 

(Tesoureiro); e Franswillame Oliveira da Silva, como (vice - tesoureiro). Na forma do art. 26; 28; 30; 

32, 36, 50 e 51 do Estatuto da CBBC.  

ITEM 

Em duas vias 
ANÁLISE TÉCNICA MOTIVO Obs. 

1. Ofício do presidente da entidade filiada 

requerendo a inscrição da chapa, tempestivo. 

Art. 28 e Inciso I do art. 29 do Estatuto da 

CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

2. Ficha de qualificação/dados dos 4 

candidatos da chapa e assinaturas dos 

aceites no doc. e em declarações anexas 

a concorrerem ao cargo da Diretoria 

Executiva, Inc. II do art. 29 do Estatuto 

da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

3. Cópia autenticada da CI/RG de 

cada um dos 4 candidatos da chapa, Inc. 

      CUMPRIDO Em  



 

  

II do art. 29 do Estatuto da CBBC. conformidade 

4. Docs. constitutivos da entidade 

proponente da chapa (Estatuto Social e 

ata da eleição da diretoria) registrados e 

com mandato válido. Inc. III do art. 29 e 

84 Letras “a”, “b”, “c” e “d”; e Inc. III 

do Estatuto da CBBC. 

Pendente a 

apresentação da cópia 

de Ata de eleição que 

dá poderes ao 

subscrevente da 

entidade proponente 

da chapa e a 

comprovação da 

prestação de contas do 

exercício de 2019. 

Em 

desconformidade 

Prazo de 

representação 

27/01/2021 

5. O candidato a presidente, comprova o 

apoiamento máximo de até 5% do 

colégio eleitoral. Inc. IV do art. 29 do 

Estatuto Social. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

6. Requerimento para registro de chapa 

encaminhado à sede da CBBC, via 

postal e por e-mail, dentro do prazo de 5 

dias. § único do art. 29 e 28 do Estatuto 

da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

7. Nada consta da entidade proponente 

da chapa. Art. 16, Inc. I, do Estatuto da 

CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

8. Nada consta dos 4 candidatos da 

chapa. Art. 16, Inc. I, do Estatuto da 

CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

9. Certidões negativas criminais dos 4 

candidatos, que comprove cada um que 

é elegível, retiradas junto à Justiça 

Estadual e à Justiça Federal do 

Estado de origem. Art. 13, I do 

Estatuto da CBBC; e Inciso II, Letras 

“a”, “b”, “c”,“d”, “e”, e “f” do art. 23 da 

Lei 9.615/98. 

PARCIALMENTE  

CUMPRIDO  

Em 

conformidade 

 

1. O responsável legal presente da CBBC, recebeu na sede da CBBC, às 15:50hs do dia 19/01/2021, 

um envelope com identificação da empresa GOLOG com nº. 12766949190, com data de postagem 

de 18/01/2021, entregue em mãos pela atleta Lia Maria Soares Martins, diretamente à Sra. Andrea 

Lima,  sendo no ato emitido um contra recibo, subscrito por duas testemunhas, Sr. Marcos da Silva e 



 

  

Silva e Sra. Lia Maria Soares Martins, conforme constante dos autos e na forma autorizativa do § 

único do art. 29 do Estatuto da CBBC.  

Quando da abertura do envelope, constatou-se a existência dos seguintes documentos em original ou 

por cópia:  

1. Dois requerimentos originais de inscrição da chapa (“MUDAR DE VERDADE”) via ofício n.º 

010/2021, em papel timbrado da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos - ANDEF, subscrito 

por Washington Luiz Correa Mendes da Silva, com firma reconhecida nas duas vias originais;  

2. Duas fichas originais de qualificação dos candidatos indicados da chapa (“MUDAR DE 

VERDADE”), subscrito pelos quatro candidatos e por Washington Luiz Correa Mendes da Silva, 

com firma reconhecida deste, nas duas vias;  

3. Uma cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da ANDEF em duas laudas, datado de 

07/04/2017, com carimbo em cor azul e selo de autenticidade no anverso da primeira folha, assinada 

por Anderson Lopes Santos, na qualidade de Presidente de mesa, a qual informa que o presidente 

eleito da ANDEF, com poderes de representação da entidade é o Sr. José Alaor Boschetti, com 

mandato válido de 07 de abril de 2017 à 07 de abril de 2021. Assim, constatou - se que  Washington 

Luiz Correa Mendes da Silva, subscrevente da entidade proponente da chapa (ANDEF) não 

demonstrou sua capacidade de representação da entidade, via documento físico protocolado na sede 

da CBBC, conforme anunciado no item 1 retro.  

4. Uma cópia do Estatuto Social da ANDEF em 10(dez) laudas, aprovado em 06/10/2011, com 

carimbo em cor azul e selo de autenticidade no anverso, constando no art. 11,  que o mandato é de 

4(anos);  

5. Uma cópia da CI/RG do Sr. Washington Luiz Correa Mendes da Silva, com carimbo e selo de 

autenticidade;  

6. Uma cópia do CI/RG do Sr. Mário José da Silva Belo, com mais 9 documentos: uma cópia do 

comprovante de endereço; uma declaração autorizativa de inclusão de seu nome na chapa (“MUDAR 

DE VERDADE”; uma certidão Judicial Criminal do Tribunal Regional da 1ª Região; uma certidão 

de Nada Consta expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; uma certidão do 

Tribunal Superior Eleitoral - TSE; uma certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais; 

uma certidão negativa de débitos trabalhistas; um comprovante de situação cadastral no Cadastro de 

Pessoa Física - CPF e uma certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade;  

7. Duas cópias do CI/RG do Sr. Silvio Antônio Ribeiro; uma cópia do comprovante de endereço; 

uma declaração autorizativa de inclusão de seu nome na chapa “MUDAR DE VERDADE”; uma 

certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Polícia Federal; uma certidão de Antecedentes 

Criminais expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; uma certidão do Tribunal Superior 

Eleitoral - TSE; uma certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais; uma certidão 

negativa de débitos trabalhistas; um comprovante de situação cadastral no Cadastro de Pessoa Física 



 

  

– CPF, uma certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade; uma certidão de 

débitos negativos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União da Associação 

Paraolímpica Patense; uma certidão negativa de débitos trabalhistas da Associação Paraolímpica 

Patense; uma cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Paraolímpica Patense, 

datada de 27/01/2020. Constando - se a ausências das Certidões negativas criminais do candidato, que 

comprove cada um que é elegível, retiradas junto à Justiça Estadual e à Justiça Federal do Estado de 

origem. Art. 13, I; e Inciso II, Letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, e “f” do art. 23 da Lei 9.615/98, conforme 

estipulava também o OFÍCIO CBBC nº. 10/2021  

8. Uma cópia do CI/RG do Sr. Alexandre Lourenço Rodrigues; uma cópia do comprovante de 

endereço; uma declaração autorizativa de inclusão de seu nome na chapa (“MUDAR DE 

VERDADE”); uma certidão Judicial Criminal do Tribunal Regional da 1ª Região; uma certidão de 

Nada Consta expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; uma certidão do Tribunal 

Superior Eleitoral – TSE; uma certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais, uma 

certidão negativa de débitos trabalhistas, um comprovante de situação cadastral no Cadastro de 

Pessoa Física - CPF, uma certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade; 

9. Uma cópia do CI/RG do Sr. Franswillame Oliveira da Silva, juntamente com uma cópia do 

comprovante de endereço; uma declaração autorizativa de inclusão de seu nome na chapa “MUDAR 

DE VERDADE”; uma certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Polícia Federal; uma 

certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Tribunal de Justiça da Paraíba; uma certidão do 

Tribunal Superior Eleitoral - TSE; uma certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais; 

uma certidão negativa de débitos trabalhistas; um comprovante de situação cadastral no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF; uma certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade; e da 

entidade, uma certidão de débitos negativos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União 

da Associação Atlética das Pessoas com deficiência da Paraíba - AAPD/PB; uma certidão negativa 

de débitos trabalhistas da Associação Atlética das Pessoas com deficiência da Paraíba – AAPD/PB; 

uma cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas da Associação Atlética das 

Pessoas com deficiência da Paraíba - AAPD/PB, datada de 15/01/2020. Constando - se a ausência da 

Certidão negativa criminal do candidato, que comprove cada um que é elegível, retiradas junto à Justiça 

Federal do Estado de origem. Art. 13, I; e Inciso II, Letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, e “f” do art. 23 da Lei 

9.615/98, conforme estipulava também o OFICIO CBBC nº. 10/2021  

10. Uma proposta de gestão com 12 laudas na forma colorida e original, não subscrita. 

11. Constatou - se ainda a ausência da devida comprovação em Ata registrada da prestação de 

contas do exercício 2019 da entidade proponente, conforme exigido no OFÍCIO CBBC nº. 

10/2021, na forma do que dispõe o art. 29, Inciso III; Inciso II, Letras “b”, “c” e “d” e Inciso III 

ambos do art. 84 do Estatuto Social da CBBC, bem como o que estabelece o art. 24 da Lei 9.615/98.  

Ao exposto e acima lançado no quadro analítico elaborado, que subsidiou o presente parecer, dar-se 

neste ato publicidade a recusa de deferimento ao registro da chapa “ MUDAR DE VERDADE”, 

pelos fundamentos elencados acima e com as devidas provas documentais demonstradas, não 



 

  

habilitada a concorrer no processo eleitoral.  Sendo facultado a entidade proponente da chapa por seu 

representante legal, apresentar recurso no prazo de até 5(cinco) dias contados da publicação desta 

Ata (art. 31 do Estatuto) ou mesmo apresentar por oficio endereçado à CBBC e à Comissão Eleitoral, 

os documentos pendentes e o cumprimento integral das exigências apontadas anteriormente, 

enviando para o e-mail: comissaoeleitoralcbbc@gmail.com no prazo ora estabelecido 

estatutariamente.  

CHAPA 02 (“JUNTOS PELO BASQUETE”), Candidatos: Paulo Cesar dos Santos, como 

(Presidente); Bem Hur Chiconato, como (vice presidente); Flavio Pereira dos Santos, como 

(Tesoureiro); e Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e Costa Ribeiro, como (vice tesoureiro). Na 

forma do art. 26; 28; 30; 32, 36, 50 e 51 do Estatuto da CBBC.  

ITEM 

Em duas vias 
ANÁLISE TÉCNICA MOTIVO Obs. 

1. Ofício do presidente da entidade filiada 

requerendo a inscrição da chapa, tempestivo. Art. 

28 e Inciso I do art. 29 do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

2. Ficha de qualificação/dados dos 4 

candidatos da chapa e assinaturas dos aceites 

no doc. e em declarações anexas a 

concorrerem ao cargo da Diretoria Executiva, 

Inc. II do art. 29 do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

3. Cópia autenticada da CI/RG de cada um 

dos 4 candidatos da chapa, Inc. II do art. 29 

do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

4. Docs. constitutivos da entidade 

proponente da chapa (Estatuto Social e ata 

da eleição da diretoria) registrados e com 

mandato válido. Inc. III do art. 29 e 84 Letras 

a, b, c e d; e Inc. III do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

5. O candidato a presidente, comprova o 

apoiamento máximo de até 5% do colégio 

eleitoral. Inc. IV do art. 29 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Requerimento para registro de chapa 

encaminhado à sede da CBBC, via postal e 

por e-mail, dentro do prazo de 5 dias. § único 

do art. 29 e 28, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Nada consta da entidade proponente da 

chapa. Art. 16, Inc. I, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Nada consta dos 4 candidatos da chapa. Art. 

16, Inc. I, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 



 

  

Certidões negativas criminais dos 4 

candidatos, que comprove cada um que é 

elegível, retiradas junto à Justiça Estadual e 

à Justiça Federal do Estado de origem. 

Art. 13, I; e Inciso II, Letras “a”, “b”, “c”, 

“d”, “e”, e “f” do art. 23 da Lei 9.615/98. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

1. A inscrição da chapa e os documentos originais foram enviados via postal, SEDEX, ECT – EMP. 

BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Ag. 424217 - AGF Vila Redentora, na Cidade de São 

José do Rio Preto/SP CBBC, no dia 19/01/2021 à 16hs: 54 minutos, com ID Tíquete: 1959648633, 

na forma autorizativa do § único do art. 29 do Estatuto da CBBC.  

Quando da conferência, constatou-se a existência dos seguintes documentos em original ou por 

cópia:  

1. Dois requerimentos de inscrição da chapa (“JUNTOS PELO BASQUETE”) via ofício n.º 08/2021, 

em papel timbrado, da Associação Clube Amigos dos Deficientes - CADE, subscrito por 

Wandemberg Nejaim do Nascimento, com firma reconhecida nas duas vias originais;  

2. Duas fichas de qualificação dos candidatos indicados da chapa (“JUNTOS PELO BASQUETE”), 

subscrito pelos quatro candidatos e por Wandemberg Nejaim do Nascimento, com firma reconhecida 

deste, nas duas vias;  

3. Uma cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária de eleição do Clube Amigo dos Deficientes em 

duas laudas, datado de 10/03/2020, com carimbo e selo de autenticidade no verso e anverso, assinada 

por José Carlos Martins Garcia, na qualidade de Secretário da Assembleia, a qual informa que o 

presidente eleito do Clube Amigo dos Deficientes, com poderes de representação da entidade é o Sr. 

Wandemberg Nejaim do Nascimento, com mandato válido de 10 de março de 2020 à 10 de março de 

2024, assim constatou - se que Wandemberg Nejaim do Nascimento, subscrevente da entidade 

proponente da chapa (Clube Amigo dos Deficientes) demonstrou sua capacidade de representação da 

entidade.  

4. Uma cópia do Estatuto Social do Clube Amigo dos Deficientes em 18(dezoito) laudas, aprovado 

em 09/06/2015, com carimbo e selo de autenticidade, constando no art. 42, que o mandato é de 

4(anos);  

5. Uma cópia da CI/RG do Sr. Wandemberg Nejaim do Nascimento, com carimbo e selo de 

autenticidade;  

6. Uma cópia do CI/RG do Sr. Paulo Cesar dos Santos, com mais 9 documentos: uma declaração 

autorizativa de inclusão de seu nome na chapa (“JUNTOS PELO BASQUETE”); certidão de 

Distribuição de Ações Cíveis e Criminal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Certidão de 

Distribuição de fins Eleitoral Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Certidão de antecedentes 

Criminais da Policia Federal; duas certidões do Tribunal Superior Eleitoral; Atestado de antecedentes 



 

  

do Governo do Estado de São Paulo; Certidão Estadual de Distribuições Criminais do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo; Cadastro de pedido de certidão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.   

7.  Uma cópia do CI/RG do Sr. Ben Hur Chiconato; uma declaração autorizativa de inclusão de seu 

nome na chapa (“JUNTOS PELO BASQUETE”); uma Certidão Regional para fins Gerais Cível e 

Criminal da Justiça Federal da 4ª Região; uma Certidão Regional para fins Gerais Criminal da 

Justiça Federal da 4ª Região; uma Certidão para fins Eleitorais do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região;  uma Certidão Regional para fins Gerais TRF Cível do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região; uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral - TSE;  uma Certidão do Tribunal de Justiça do 

Estado o Paraná.  

8. Uma cópia do CI/RG do Sr. Flavio Pereira dos Santos; uma declaração autorizativa de inclusão de 

seu nome na chapa (“MUDAR DE VERDADE”); duas Certidões do Tribunal Superior Eleitoral – 

TSE; uma Certidão Judicial para fins Eleitorais da Justiça Federal; uma Certidão Judicial Cível da 

Justiça Federal; uma Certidão Judicial Criminal da Justiça Federal; uma Certidão Negativa de 

Distribuição Cível e Criminal do TJDFT; uma Certidão Negativa de Distribuição Cíveis do TJDFT; 

uma Certidão Negativa de Distribuição Criminais do TJDFT.      

9. Uma cópia do CI/RG do Sr. Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e Costa Ribeiro; uma 

declaração autorizativa de inclusão de seu nome na chapa (“JUNTOS PELO BASQUETE”); 

Certidão de Distribuição de Ações Cíveis, Fiscais e Criminal do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região; Certidão de Distribuição de fins Eleitoral Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Certidão 

de antecedentes Criminais da Policia Federal; duas certidões do Tribunal Superior Eleitoral; Atestado 

de antecedentes do Governo do Estado de São Paulo; Certidão Estadual de Distribuições Criminais 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.   

10. Uma proposta de gestão com 09 laudas, subscrita e com firma reconhecida em nome de Paulo 

Cesar dos Santos. 

11. Constatou - se ainda a existência da Ata registrada da prestação de contas do exercício de 2019 

da entidade proponente, conforme exigido no OFÍCIO CBBC nº. 10/2021, na forma do que dispõe o 

art. 29, Inciso III; Inciso II, Letras “b”, “c” e “d” e Inciso III ambos do art. 84 do Estatuto Social da 

CBBC, bem como o que estabelece o art. 24 da Lei 9.615/98.  

Ao exposto e acima lançado no quadro analítico elaborado, que subsidiou o presente parecer, dar-se 

neste ato publicidade ao ato e declaração aceitação e deferimento ao registro da chapa “ JUNTOS 

PELO BASQUETEBOL”, pelos documentos analisados acima e constantes do processo, estando a 

chapa habilitada ao processo eleitoral.   

II – ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS PARA O CONSELHO FISCAL. 

1. Análise dos candidatos, dados, certidões e documentos exigidos, dos inscritos tempestivamente a 



 

  

membro do Conselho Fiscal, que se inscreveram registrando suas candidaturas de forma autônoma e 

independente, na forma do artigo 26 e 43 do Estatuto e dentro do aprazado no art. 28, com a devida 

apresentação do requerimento do registro por oficio particular em duas vias, dirigido ao Sr. 

Presidente da CBBC, acompanhado da ficha de inscrição em duas vias conforme modelo 

disponibilizado no SITE da CBBC, contendo o nome completo do candidato, dados pessoais e 

identificações, bem como subscrita a ficha no campo indicado, acompanhada do número do 

documento de identidade pessoal e cópias autenticadas do CPF e Carteira de Identidade, além das 

certidões negativas criminais junto à Justiça Estadual e à Justiça Federal do Estado de origem.  

Candidata:  Sra. Josiane Montalvão da Silva Moura, portadora da CI/RG nº. 2321490. Na forma 

do art. 26; 28; 29 e 43 do Estatuto da CBBC.  

ITEM 

Em duas vias 
ANÁLISE TÉCNICA MOTIVO Obs. 

Ofício do presidente da entidade filiada 

requerendo a inscrição da chapa, tempestivo. Art. 

28 e Inciso I do art. 29, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Ficha de qualificação/dados do candidato ao 

Conselho Fiscal e assinatura. Inc. II do art. 

29, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Cópia autenticada da CI/RG do candidato. 

Inc. II do art. 29, do Estatuto da CBBC. 
      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Docs. constitutivos da entidade 

proponente/indicadora do Candidato 

(Estatuto Social e ata da eleição da diretoria) 

registrados e com mandato válido. Inc. III do 

art. 29 e 84 Letras a, b, c e d; e Inc. III, do 

Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Requerimento para registro de candidatura 

encaminhado à sede da CBBC, via postal e 

por e-mail, dentro do prazo de 5 dias. § único 

do art. 29 e 28, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Nada consta da entidade proponente da 

chapa. Art. 16, Inc. I, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Nada consta do candidato da chapa. Art. 16, 

Inc. I, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Certidões negativas criminais do 

candidato, que comprove que é elegível, 

retiradas junto à Justiça Estadual e à 

Justiça Federal do Estado de origem. Art. 

13, I do Estatuto da CBBC; e Inciso II, Letras 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 



 

  

“a”, “b”, “c”,“d”, “e”, e “f” do art. 23 da Lei 

9.615/98.  

3. Ao exposto e acima lançado no quadro analítico elaborado, que subsidiou o presente parecer, dar-

se neste ato publicidade ao fato de deferir o registro da candidatura da pessoa de Josiane Montalvão 

da Silva Moura, portadora da CI/RG nº. 2321490 a concorrer ao cargo de membro do Conselho 

Fiscal da CBBC. 

Candidato:  Sr. Cleber da Santos, portador da CI/RG nº. 3.692.409 SSP/SC, na forma do art. 26; 

28; 29 e 43 do Estatuto da CBBC. 

ITEM 

Em duas vias 
ANÁLISE TÉCNICA MOTIVO Obs. 

Ofício do presidente da entidade filiada 

requerendo a inscrição da chapa, tempestivo. Art. 

28 e Inciso I do art. 29, do Estatuto da CBBC.. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Ficha de qualificação/dados do candidato ao 

Conselho Fiscal e assinatura. Inc. II do art. 

29, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Cópia autenticada da CI/RG do candidato. 

Inc. II do art. 29, do Estatuto da CBBC. 
      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Docs. constitutivos da entidade 

proponente/indicadora do Candidato 

(Estatuto Social e ata da eleição da diretoria) 

registrados e com mandato válido. Inc. III do 

art. 29 e 84 Letras a, b, c e d; e Inc. III, do 

Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Requerimento para registro de candidatura 

encaminhado à sede da CBBC, via postal e 

por e-mail, dentro do prazo de 5 dias. § único 

do art. 29 e 28, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Nada consta da entidade proponente da 

chapa. Art. 16, Inc. I 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Nada consta do candidato da chapa. Art. 16, 

Inc. I, do Estatuto da CBBC. 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 

Certidões negativas criminais do 

candidato, que comprove que é elegível, 

retiradas junto à Justiça Estadual e à 

Justiça Federal do Estado de origem. Art. 

13, I do Estatuto da CBBC; e Inciso II, Letras 

“a”, “b”, “c”,“d”, “e”, e “f” do art. 23 da Lei 

      CUMPRIDO Em 

conformidade 

 



 

  

9.615/98.  

4. Ao exposto e acima lançado no quadro analítico elaborado, que subsidiou o presente parecer, dar-

se neste ato publicidade ao fato de deferir o registro da candidatura da pessoa de Cleber da Santos, 

portador da CI/RG nº. 3.692.409 SSP/SC a concorrer ao cargo de membro do Conselho Fiscal da 

CBBC. 

          Assim foi apresentado neste ato todas as chapas e os nomes dos respectivos candidatos e suas 

documentações analisadas, bem como os eventuais nomes daqueles que tiveram seus registros 

recusados pelo presidente da CBBC.  Esclarecendo que as eventuais impugnações deverão ser 

formalizadas tempestivamente em 3(três) dias da presente publicação, junto a Comissão eleitoral, na 

forma do art. 28; 32 e §único e 34 do Estatuto Social da CBBC.  

   Na oportunidade dar-se ciência a todos os filiados, candidatos, interessados, eventuais 

impugnantes e impugnados e a Comissão Eleitoral da CBBC, para efeito de interposição de recursos, 

impugnações, na forma do parágrafo do § 2º do art. 19; caput do art. 32, parágrafo único; art. 33 e § 

1º do art. 34 do Estatuto Social.         

 

Subscrevemo-nos.  
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