
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS ATLETAS RELATIVO AO 

CERTAME DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Comissão Eleitoral dos representantes dos atletas da CBVD que irão compor a 

Assembleia Geral da CBVD para os anos de 2021 a 2025, se reuniu na sede da CBVD 

na Rua José Freire, n° 508, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, no dia 25/11/2020 desde 

as 8:00 hs para acompanhar o andamento das eleições, bem como para dirimir qualquer 

celeuma que venha a ocorrer no tramite eleitoral. Tal ata será assinada por todos os 

membros da Comissão Eleitoral que atestam a lisura do escrutínio. A votação iniciou-se 

pontualmente às 09:00 hs. No decorrer da votação não houveram intercorrências no 

sistema, nem qualquer tipo de impugnação. Não havendo mais nenhuma pauta a 

solucionar, declaramos encerrada a votação às 17:01 hs. A apuração dos votos iniciou-

se às 17:02 hs, tendo sido realizado pelo Coordenador de TI do Comitê Paralimpico 

Brasileiro (CPB), Sr. Danillo Vieira Nascimento que acompanhou presencialmente na 

sede da CBVD todo o processo de votação juntamente com a Comissão Eleitoral. 

Destacamos que no Sudeste no gênero masculino, Daniel Yoshizawa teve 08 votos e 

Gilberto Lourenço da Silva teve 05 votos. No Sudeste no gênero feminino Ravelly 

Santana Silva teve 02 votos e Edwarda de Oliveira Dias teve 00 votos. No Sul/Centro-

Oeste no gênero masculino,  Alex  Pereira Witkovski teve 04 votos e Diogo Demarqui 

teve 02 votos. No Sul/Centro-Oeste no gênero feminino Iolanda Rodrigues de Sousa 

teve 04 votos e  Wilma  Graziely Rodrigues de Sousa teve 02 votos. No Nordeste no 

gênero masculino,  Isaias  José Antonio dos Santos teve 18 votos e  Tony  Marcelo 

Cavalcanti do Nascimento teve 15 votos. No Nordeste no gênero feminino Sara Ferreira 

Bispo teve 06 votos e Rosângela Alves dos Santos teve 02 votos. No Norte no gênero 

masculino, Fernando Hitalo Serrão  Levy  teve 11 votos e Paulo Mauricio Cavalcanti dos 

Santos teve 03 votos. No Norte no gênero feminino Simey Coelho da Silva teve 10 

votos e Bruna Nascimento Lima teve 03 votos. Foram verificadas 37 abstenções. Foram 

computados o total de 95 votos válidos. Declara-se Eleitos para a vaga titular no 

Sudeste Daniel Yoshizawa e Ravelly Santana Silva, no Nordeste  Isaias  José Antonio 

dos Santos e Sara Ferreira Bispo, no Sul/Centro-Oeste  Alex  Pereira Witkovski e Iolanda 

Rodrigues de Sousa e no Norte Fernando Hitalo Serrão  Levy  e Simey Coelho da Silva. 

Declara-se eleitos para a vaga de suplente no Sudeste Gilberto Lourenço da Silva e 

Edwarda de Oliveira Dias. Nesse caso destacamos que apesar de não ter sido votada, 

não existiram outros concorrentes, destarte, se utilizando do  art.  35 c/c  art.  38, ambos do 
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regulamento eleitoral, onde se destaca que os casos omissos serão decididos pela 

comissão eleitoral, e ainda que se houver apenas um concorrente não seria necessário 

votação, assim, por termos apenas duas candidatas A. vaga de atleta no Sudeste e uma ter 

sido mais votada que a segunda colocada, ainda que sem ter voto, declaramos eleita 

como suplente por falta de concorrência. No Nordeste  Tony  Marcelo Cavalcanti do 

Nascimento e Rosângela Alves dos Santos, No Norte Paulo Mauricio Cavalcanti dos 

Santos e Bruna Nascimento Lima e no Sul/Centro-Oeste Diogo Demarqui e  Wilma  

Graziely Rodrigues de Sousa. Assim, eu, Nivaldo dos Santos presidente da Comissão 

Eleitoral declaro encerrada a ata de eleição no dia 25/11/2020 às 18:05 hs que segue 

assinada por mim e por todos os membros abaixo assinado. 

Aracaju/SE, 25 de novembro de 2020. 

Nivaldo dos Santos 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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