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RESULTADO PARCIAL DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE 

RECADASTRAMENTO E FILIAÇÃO 
 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL 
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE 
RECADASTRAMENTO E FILIAÇÃO 
CONFORME PREVISÃO NO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019. 
 

 
A confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) em 

alusão ao prazo conferido no Edital de Chamamento Público nº 001/2019 
divulga publicamente o resultado parcial da análise dos pedidos de 
recadastramento e filiação aos quadros da Confederação, salientando que as 
equipes que tiveram o indeferimento da filiação poderão apresentar recurso 
até 14 de fevereiro de 2020, sendo que, o prazo para apresentação do recurso 
será aberto na data de 03 de fevereiro de 2020, conforme item 4.1. do Edital. 

 
 
A entidade CRB – CLUBE DE REGATAS BRASIL realizou o envio 

dos documentos para recadastramento, entretanto, estão sendo realizadas 
algumas diligências que deverão ser cumpridas até o dia 14 de fevereiro de 
2020, sob pena de indeferimento do pleito. 
 

No que tange ao FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE – 
OSASCO, este teve o indeferimento do pleito de filiação, haja vista que foi 
enviado para o e-mail cadastro@cbvd.org.br APENAS o comprovante de 
inscrição e de situação cadastral, violando assim o tópico 3.1 do Edital de 
Chamamento Público nº 001/2019. 

 
Cumpre salientar que o aceite da filiação estaria atacando o princípio 

da legalidade e transparência, já que sequer houve o preenchimento do 
formulário contido no anexo I do Edital dentro do prazo conferido, qual seja 31 
de dezembro de 2019, sendo este um documento basilar para a postulação da 
filiação. 

 
Por fim, a respeito da ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES 

DE SERGIPE – ADM/SE, esta enviou todos os documentos contidos no tópico 
3.1 do Edital de Chamamento Público 001/2019, e após análise, esta sendo 
deferido o pleito de recadastramento. 
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