REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL
19/03/2021
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze horas, via
plataforma digital, reuniram-se virtualmente os integrantes da Comissão Eleitoral da
CBC, nomeada nos termos do Edital de Convocação, publicado conforme dispõe a
Lei 9615/98, para analisar a documentação apresentada pelos interessados em
concorrer ao pleito designado para o dia vinte e sete de março de dois mil e vinte e
um aos cargos de Presidente e Vice da CBC, registrando que essa Comissão Eleitoral
recebeu as mensagens eletrônicas referentes ao registro da Chapa Renovação no
dia dezessete de março de 2021, as 14:35, com anexos e da Chapa Ciclismo para
Todos no mesmo dia as 22:11. Após análise da documentação acostada apuramos
que ambas as documentações estão bastante completas faltando contudo alguns
documentos e procedimentos para homologar em definitivo a Chapa Renovação a
saber: 1 – Apresentar o anexo 1.3 – Declaração de critérios de elegibilidade
do
candidato a 2ª Vice Presidência; 2 – Reconhecer a firma nos documentos exigidos
pelo regimento eleitoral, ficando outorgado o prazo de 72 horas a partir da publicação
dessa decisão para as correções apontadas. A comissão toma essa decisão em
apreço a Portaria 115 de 03 de abril de 2018 do então Ministério do Esporte. Nesses
termos a Comissão Eleitoral decide por unanimidade de votos HOMOLOGAR EM
DEFINITIVO O REGISTRO DA CHAPA CICLISMO PARA TODOS E CONCEDER O
PRAZO DE 72 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA
CHAPA RENOVAÇÃO. No mesmo ato a Comissão Eleitoral concede prazo adicional
de 72 horas para as EAD’s e EPD’s apresentarem documentos complementares
tendo em vista que algumas encontram-se em processo de registro de documentos.
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