
 

 

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA A 

ELEIÇÃO DOS CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E 

CONSELHO FISCAL DO CPB 

 

 

Considerando o estabelecido no artigo 53 e 94, §1º do Estatuto do CPB, 

bem como o encerramento do prazo de indicações, a Comissão 

Eleitoral, após reunião à distância realizada nesta data e no uso de 

suas prerrogativas, informa a todos os interessados o resultado das 

inscrições e indicações: 

 

1) Houve a indicação de apenas 1 (um) candidato ao cargo de 

Presidente do CPB, o senhor Mizael Conrado de Oliveira, 

tendo a indicação sido realizada pelos seguintes atletas e 

delegados da Assembleia Geral do CPB: 

 

1) Alana Martins Maldonado; 

2) Leomon Moreno da Silva; 

3) Simone Camargo Rocha. 

 

2) Houve 2 (duas) indicações para o cargo de Vice-Presidente do 

CPB, com os nomes listados abaixo em ordem alfabética, 

seguida da identificação do delegado que realizou a indicação:  

 

- Ivaldo Brandão Vieira, indicado pelo senhor representante 

da Associação Nacional de Desporto para Deficientes – ANDE; 

e 

 

- Yohansson do Nascimento Ferreira, indicado pelo atleta 

e integrante da Assembleia Geral, Sr. Yohansson do 

Nascimento Ferreira. 

 



 

 

3) Houve 8 (oito) indicações, sendo duas delas para a mesma 

pessoa, de candidatos para o cargo de membro do Conselho 

Fiscal do CPB, com os nomes listados abaixo em ordem 

alfabética, seguida da identificação do delegado que realizou 

a indicação: 

 

- Hélio dos Santos, indicado pelo senhor representante da 

Associação Nacional de Desporto para Deficientes – ANDE; 

 

- Marcelo Gonçalves Correa, indicado pelo senhor 

representante da Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes – ANDE; 

 

- Edênia Nogueira Garcia – indicada pela atleta e integrante 

da Assembleia Geral, Sra. Edênia Nogueira Garcia; 

 

- Flávio Pereira dos Santos – indicado pelo senhor 

representante da Confederação Brasileira de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas – CBBC; 

 

- Gustavo Normanton Delbin – indicado pela atleta, 

Presidente do Conselho de Atletas do CPB e integrante da 

Assembleia Geral, Sra. Simone Camargo Rocha; 

 

- Marcino Benedito de Oliveira – indicado pelo senhor 

representante da Confederação Brasileira de Desportos de 

Dificientes Visuais – CBDV; 

 

- Maria Naise de Moraes Pedrosa – indicada pelo senhor 

representante da Confederação Brasileira de Tenis de Mesa -  

CBTM e também indicada pelo senhor representante da 

Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD 



 

 

 

 

A Comissão Eleitoral, como já havia procedido e comunicado 

aos delegados que realizam as indicações, informa que todas 

atenderam ao disposto no Estatuto, estando todas, portanto, 

devidamente homologadas. 

 

Destacamos que os dados pessoais dos indicados foram 

omitidos nesse comunicado no intuito de preservá-los, bem 

como os formulários de inscrição, que se encontram em poder 

desta Comissão para qualquer consulta de quem possa 

interessar. 

 

Nada mais tratar, é o que tínhamos a informar. 

 

São Paulo, 16 de outubro de 2020 

 

  

_________________________ 

Presidente da Comissão Eleitoral CPB 2020  

 


