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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO 

CNPJ – 05.634.009/0001-78 

 

O Presidente da CBVD – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

PARA DEFICIENTES, entidade nacional de administração do desporto com sede 

na Rua José Freire, n° 508, bairro Salgado Filho - Aracaju/ SE, CEP 49020-410, Sr. 

Angelo Alves Neto, portador do RG 887779 SSP/SE e do CPF 585.319.805-00, no 

uso de suas atribuições legais, nos termos do contido no Estatuto Social, convoca 

todos os filiados com direito a voto, conforme relação anexa, bem como os atletas 

que foram eleitos por seus pares para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, 

no próximo dia 31 de janeiro de 2021, às 14:00 horas em primeira chamada e às 

15:00 horas em segunda chamada, nas dependências do Real Praia Hotel, na Orla de 

Atalaia, Av. Santos Dumont, 1269, Bairro Atalaia, Aracaju/SE 49035-785, para 

discutir e votar a seguinte ordem do dia: 

 Eleição dos cargos de Presidente, Vice- Presidente (Presidência), Tesoureiro, 

Suplente de Tesoureiro, Secretário, Suplente de Secretário, 03 (três) Conselheiros 

fiscais e 03 (três) Suplentes de Conselho Fiscal, para o quadriênio 2021/2025. 

A posse dos eleitos se dará no dia 03 de maio de 2021. Normas para o pleito eleitoral: 

Para o processo de eleição dos membros da Presidência e do Conselho Diretor, os 

interessados deverão requisitar o respectivo formulário de candidatura pelo correio 

eletrônico eleicao2021@cbvd.org.br e encaminhá-lo devidamente preenchido, onde 

realizará o registro da chapa completa (todos os cargos e canditatos) com a 

identificação e qualificação de cada um dos candidatos: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário, Secretário Suplente, Tesoureiro e Tesoureiro Suplente, bem como dos 3 

(três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal, até às 18 

horas do dia 26 de janeiro de 2021, por documento firmado pelo canditado à 

Presidente, juntamente com documento (s) de apoio formal ao registro da Chapa, 
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firmado por no mínimo 5%  do colégio eleitoral conforme art. 30, c, e Lei nº 9.615/98, 

mediante protocolo na Secretaria da CBVD situada na Rua José Freire, n° 508, Bairro 

Salgado Filho, Aracaju/SE, no horário comercial (8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00), 

por e-mail (eleicao2021@cbvd.org.br) ou por correios com recebimento até o dia 26 

de janeiro de 2021; O candidato ao cargo de Presidente deverá comprovar quando do 

registro da chapa por documento idôneo, além do apoio já mencionado, que: “exerceu 

cargo de Direção da CBVD ou ABVP, por no mínimo um mandato” ou que tenha 

“exercido o cargo de Presidente de uma das filiadas, por no mínimo um mandato”. 

Demais normas legais pertinentes na forma da Lei nº 9.615/98 e Estatuto Social da 

CBVD deverão ser obedecidos. O processo de eleição constituirá e observará: Uma 

Comissão Eleitoral e Escrutinadores composta por RÔMULO AUGUSTO COSTA 

SANTOS (presidente), DEBORA VICTÓRIA ALVES SANTOS (membro) e 

BRUNA NASCIMENTO LIMA (membro)  para os atos eleitorais. Voto secreto em 

urna indevassável através de cedula de votação, voto de valor igual para cada filiado e 

atleta, um fiscal do processo para cada chapa, entrada no local da assembleia somente 

do representante do filiado e dos atletas com direito a voto. Poderão estar 

acompanhados de advogado, ou ainda do facilitador de locomoção, quando necessário. 

As procurações ou documentos de credenciamento outorgados pelos filiados aos seus 

representates serão analisados e decididos pela Comissão Eleitoral e Escrutinadores 

para ofertar validade nos termos do Estatuto. As procurações outorgadas, devem conter 

poderes específicos para representação nesta Assembleia Geral e ter firma reconhecida 

em cartório. Todas as demandas ou requerimentos serão analisados e decididos pela 

Comissão Eleitoral no ato da assembleia. O credenciamento de representantes das 

filiadas com direito a voto e dos atletas, encerrar-se-á às 13:30 horas para a primeira 

chamada e às 14:30 horas para a segunda chamada. 

Nos termos do art. 22 do Estatuto, os filiados com mais de 1 (um) ano de filiação e 

com direito a voto são: AADFEPA, AAEPED, AAPDP, AC – SOCIAL, ADAP, 

ADD, ADEFA, ADEFSMIC, ADESUL, ADFEGO, ADFPA, AMPARA, 
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ANTHARES, APFA, ASDEPA, ASSAMA, ATHLON, CETEFE, CIEP, CMTF, 

CRVG, ÉTICA, IBP, IPP, IRP, TUNA LUSO, SESI.  E ainda os atletas: Daniel 

Yoshizawa (Titular), Gilberto Lourenço da Silva (Suplente), Ravelly Santana Silva 

(Titular), Edwarda de Oliveira Dias (Suplente), Isaías José Antônio dos Santos 

(Titular), Tony Marcelo Cavalcanti do Nascimento (Suplente), Sara Ferreira Bispo 

(Titular), Rosângela Alves dos Santos (Suplente), Alex Pereira Witkovski (Titular), 

Diogo Demarqui (Suplente), Iolanda Rodrigues de Souza (Titular), Wilma Graziely 

Rodrigues de Sousa (Suplente), Fernando Hítalo Serrão Levy (Titular), Paulo 

Maurício Cavalcanti dos Santos (Suplente), Simey Coelho da Silva (Titular), Bruna 

Nascimento Lima (Suplente). Todos os atletas eleitos nas vagas de titular e suplente 

estão sendo convocados neste ato, contudo, no dia da eleição o presidente da mesa 

informará os atletas que poderão votar com o objetivo de respeitar o quorum de atletas  

de acordo com o que disciplina o Art. 5º, § 10º e seu inciso VI, do Estatuto da CBVD e 

o art. 18-A, incoso h da lei 9.615/98. Os filiados serão representados pelo seu 

Presidente ou por representante legal e os atletas pelo documento de identificação. O 

representante/procurador de um filiado não poderá cumular representação de outro 

filiado, e os atletas não poderão nomear procurador. Aqueles que pretendam participar 

da reunião, acaso queiram receber passagem, hospedagem e alimentação, deverá 

informar à CBVD até o dia 20 de janeiro de 2021 através do email 

eleicao2021@cbvd.org.br. 

 

Aracaju – SE, 15 de janeiro de 2021. 

 
ANGELO ALVES NETO 
PRESIDENTE DA CBVD 


