
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 

SECRETARIA ESTADUAL DA PERNAMBUCO (CBCE PE)  

 

Ilmo.  
Prof. Dr. Romilson Augusto dos Santos  
MD. Diretor Nacional de Secretarias Estaduais do CBCE  
 

Prezado Professor,  

A Comissão Eleitoral, designada pela Secretaria Estadual de  Pernambuco do Colégio 
Brasileiro de Ciências do Esporte, em 09 de setembro de 2020, de acordo com a alínea 
"a" do Art. 19, Cap.IV, do Estatuto da entidade, combinado com a alínea “e” do Art. 6, 
Cap. II do Regimento das Secretarias Estaduais, vem por meio deste apresentar um 
relato do pleito eleitoral do ano de 2020.  
Entre os dias 23/11/2020 e 30/11/2020 esteve aberta a urna eletrônica destinada a 
votação no processo eleitoral para gestão (2021|2023) da Secretaria Estadual de 
Pernambuco, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE-PE). O referido 
pleito teve apenas uma candidatura inscrita, constituída pela chapa denominada 
“CBCE/PE: AMPLIANDO LUTAS”, a qual obteve 100% (cem por cento) dos votos 
válidos.   
 
A distribuição dos votos se deu da seguinte maneira:  
Total de votos por chapa: 29 votos (CHAPA - CBCE/PE: AMPLIANDO LUTAS)  
Total de votos Brancos: 0  
Total de votos válidos: 29 (100%)  
Total de votos: 29  

Deste modo, o referido resultado foi divulgado aos associados no portal eletrônico do 
CBCE (http://www.cbce.org.br/noticias.php) conforme data prevista.  
Não havendo qualquer contestação ou objeções acerca dos resultados demonstrados, 
declaramos ELEITA e demos POSSE (ato de posse anexo) a chapa “CBCE/PE: 
AMPLIANDO LUTAS”, única no pleito, tendo sua composição representada pelos 
seguintes associados:  

1  

SECRETÁRIO ESTADUAL: Prof. Me. Gustavo José Silva de Lira 
SECRETÁRIO ADJUNTO: Prof. Me. João Paulo Santos Oliveira  
TESOUREIRO: Prof. Me. Allan Delmiro Barros 
 
Sendo esses os encaminhamentos pertinentes ao processo eleitoral para a Secretaria 
do CBCE-PE para o biênio 2021|2023, esta comissão considera encerrado o pleito e 
encaminha o presente relatório para devida apreciação e divulgação.  

 

Recife, 9 de dezembro de 2020.  

 
Lívia Tenorio Brasileiro 

Presidente | Comissão Eleitoral  


