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Ilmo. 

Prof. Dr. Romilson Augusto dos Santos 

MD. Diretor Nacional de Secretarias Estaduais do CBCE 

 

Prezado Professor. 

 

A Comissão Eleitoral, designada pela Secretaria Estadual do Paraná do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte, em 04 de dezembro 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 

2020/2021. 

 

Nos dias 11 a 16 de janeiro de 2021 esteve aberta a urna eletrônica destinada a votação no 

processo eleitoral para a gestão 2021/2022 da Secretaria Estadual do Paraná do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE-PR). O referido pleito teve apenas uma candidatura 

inscrita, constituída pela chapa denominada “Integração”, a qual obteve 100% (cem por 

cento) dos votos válidos e 83,33% (oitenta e três, trinta e três por cento) do total de votos. 

 

A distribuição dos votos se deu da seguinte maneira: 

 

Total de votos por chapa: 5 votos (83,33%) (CHAPA - Integração) 

Total de votos brancos: 1 

Total de votos válidos: 5 (100%) 

Total de votos: 6 

 

Deste modo, o referido resultado foi divulgado aos Associados no portal eletrônico do CBCE 

(http://www.cbce.org.br) conforme data prevista. 

 

Justificamos a baixa quantidade de votantes em decorrência do período eleitoral escolhido ter 
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sido no início de ano, quando poucos Associados já quitaram a anuidade corrente. Deixamos 

desde este Relatório Eleitoral, a sugestão para que a próxima gestão realize as Eleições no 

final de ano, quando mais associados estão quites com a anuidade e, portanto, aptos a votar. A 

pequena quantidade de votantes, contudo, embora deixe como aprendizado a revisão do 

período eleitoral desta Secretaria, não invalidada a eleição, pois votaram aqueles que se 

encontravam aptos a fazê-lo no ano de 2021, atendendo aos requisitos regimentais do CBCE.  

 

Não havendo qualquer contestação ou objeções acerca dos resultados demonstrados, 

declaramos ELEITA e damos POSSE (ato de posse anexo) à chapa “Integração”, única no 

pleito, tendo sua composição representada pelos seguintes associados: 

 

Secretário Estadual: Prof. Dr. Marcos Ruiz da Silva 

Secretário Adjunto: Prof. Dr. Ricardo Lemes da Rosa 

Tesoureira e Coordenadora Financeira: Profa. Dra. Morgana Claudia Silva 

Coordenadora Administrativa: Profa. Dra. Lilian Messias Sampaio Brito 

 

Sendo esses os encaminhamentos pertinentes ao processo eleitoral para a Secretaria Estadual 

do CBCE-PR para o biênio 2021/2022, esta comissão considera encerrado o pleito e 

encaminha o presente relatório para devida apreciação e divulgação. 

 

Maringá, 18 de janeiro de 2021. 

 

Comissão Eleitoral 
 

 

Prof. Dr. Felipe Canan (Presidente) 

Prof. Dr. Jeferson Roberto Rojo (membro) 

Prof. Me. João Paulo Melleiro Malagutti (membro) 
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ATO DE POSSE 

 

O presidente da Comissão Eleitoral 2020/2021 da Secretaria Estadual do Paraná do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), Professor Doutor Felipe Canan, no uso das suas 

atribuições em conformidade com o Capítulo II, artigo 6º, alínea “d” do Regimento das 

secretarias estaduais, conforme resultado eleitoral de 24 de dezembro de 2020, vem por meio 

deste dar posse à chapa “Integração”, eleita no pleito ocorrido nos dias 11 a 16 de janeiro de 

2021 para a Secretaria da entidade no estado do Paraná (CBCE-PR). 

 

A chapa nomeada acima foi eleita com 5 votos (100% dos votos válidos). 

 

O mandato da chapa será para o biênio 2021/2022. 

 

A chapa foi eleita com a seguinte composição: 

 

Secretário Estadual do CBCE-PR 2021/2022: Prof. Dr. Marcos Ruiz da Silva 

Secretário Adjunto do CBCE-PR 2021/2022: Prof. Dr. Ricardo Lemes da Rosa 

Tesoureira e Coordenadora Financeira do CBCE-PR 2021/2022: Profa. Dra. Morgana 

Claudia Silva 

Coordenadora Administrativa do CBCE-PR 2021/2022: Profa. Dra. Lilian Messias Sampaio 

Brito 

 

Maringá, 18 de janeiro de 2021. 

 

Prof. Dr. Felipe Canan 

Presidente da Comissão Eleitoral 


