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Assunto: RE: Informações Eleição CBLP
De Gustavo Lopes Pires de Souza <gustavolpsouza@hotmail.com>

Para:
Henrique Nery Advogados <advogadosnery@gmail.com>, eleicao@cblp.org.br
<eleicao@cblp.org.br>

Cc:

FED LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO PR
<levantamentodepesoparana@hotmail.com>, Alceny Jose Serio Neto
<alcenyneto@gmail.com>, camila@pisaniadvocacia.com.br
<camila@pisaniadvocacia.com.br>, selmamelo.adv@gmail.com
<selmamelo.adv@gmail.com>, cblp@cblp.org.br <cblp@cblp.org.br>

Data 29/10/2020 16:00

Diante dos fatos narrados, solicito que toda documentação referente ao processo eleições desde a Assembleia
seja encaminhada a todos aqui copiados, bem como ao jurídico da CBLP e aos representantes da chapas AINDA
NO DIA DE HOJE. 
 
Ademais, para não pender qualquer dúvida quanto à transparência e publicidade do peito, solicito que todos os
documentos do processo eleitoral desde a Assembleia até a presente data, bem como os que venham a ser
apresentados, sejam disponibilizados de forma organizada e cronológica no site da en�dade. 
 
Belo Horizonte, 29 de outubro de 2020. 
 
Gustavo Lopes Pires de Souza 
Presidente da Comissão Eleitorial 

De: Henrique Nery Advogados <advogadosnery@gmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 18:51 
Para: eleicao@cblp.org.br <eleicao@cblp.org.br> 
Cc: FED LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO PR <levantamentodepesoparana@hotmail.com>; Alceny Jose Serio Neto
<alcenyneto@gmail.com>; gustavolpsouza@hotmail.com <gustavolpsouza@hotmail.com>;
camila@pisaniadvocacia.com.br <camila@pisaniadvocacia.com.br>; selmamelo.adv@gmail.com
<selmamelo.adv@gmail.com>; cblp@cblp.org.br <cblp@cblp.org.br> 
Assunto: Re: Informações Eleição CBLP
 
Prezados, boa tarde. 
 
Conforme solicitação da FELP-PR e resposta do presidente da Comissão Eleitoral da CBLP, os documentos estariam
disponíveis para acesso na sede da Confederação. 
 
Ocorre que hoje estive na sede por volta das 14:30 e fui informado pelo funcionário presente no local que lá não tinha
qualquer documento referente a eleição e que o mesmo não estava ciente de tal informação, sendo que não lhe foi
repassado qualquer instrução pelo presidente da CBLP ou pela Comissão Eleitoral.
 
No momento foi realizado uma ligação ao presidente da CBLP, Sr. Enrique Monteiro, no qual pediu ao funcionário para
repassar a informação de que la não tinha qualquer documentação e que tudo isso deveria ser olhado diretamente com
a Comissão Eleitoral. 
 
Tais informações incertas ou ausência de clareza no processo eleitoral da entidade tem causado prejuízos às demais
federações que não se encontram na mesma comarca da CBLP, sendo ainda a ausência de informações e clareza nos
procedimentos da eleição é incompatível com um processo democratico eleitoral.
 
Desta forma requer informações precisas do local e horário em que a FELP-PR por meio de um representante
poderá ter acesso a todos documentos relativos ao processo eleitoral da CBLP. 
 
Atenciosamente,
 
Henrique Nery Marques
OAB/MG 162.148



31/10/2020 Locamail :: RE: Informações Eleição CBLP

https://webmail-seguro.com.br/cblp.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=13&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/2

(31) 97531-0045 (33)99191-6040
 
Em sex., 23 de out. de 2020 às 15:00, <eleicao@cblp.org.br> escreveu: 

Boa tarde!
Concedida dilatação de prazo de forma improrrogável para 03/11/2020.
Os documentos podem ser acessados na sede da Confederação.
Em razão da atual pandemia, posso buscar auxilia-los intermediando o envio.
At.
Gustavo Lopes Pires de Souza
Presidente da Comissão Eleitoral
 
 
Em 23/10/2020 08:42, FED LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO PR escreveu:

Prezados,  
bom dia. 

Tivemos acesso ao despacho inicial da Comissão Eleitoral somente na quarta feira, sendo que não �nhamos qualquer
informação a respeito da Comissão Eleitoral e sequer os meios de contatos. 

Fomos ainda informados na madrugada dessa sexta-feira o e-mail de contato da Comissão Eleitoral, uma vez que
fomos informados pelo presidente da CBLP que a eleição é totalmente conduzida por essa comissão. 

A Federação Espor�va de Levantamento de Peso do Estado do Paraná (FELP-PR), se sente bastante prejudicada ate o
momento, uma vez que não recebeu qualquer informação a respeito da formação da comissão eleitoral, não recebeu
qualquer cronograma e demais informações, sendo ainda que, quando ques�onada por mais de uma vez por um de
nossos representantes, a CBLP deixou de emi�r qualquer resposta. 

Toda essa situação vem ferindo gravemente os princípios cons�tucionais democrá�cos de uma eleição, tendo em
vista a ausência de informação e publicidade de todos os atos da eleição, o que só vem a prejudicar uma Federação
que não se encontra no mesmo estado e local da CBLP. 

Desta forma, requer que seja dilatado o prazo para análise da documentação e apresentação de jus�fica�vas e
possíveis impugnação as demais chapas. 

Requer ainda informações do local e horário onde a FELP-PR poderá ter acesso as documentações referentes a
eleição da CBLP. 

Primando pela boa-fé e transparência na modalidade, aguardo tais informações.  
  
Atenciosamente, 
 
Andre Gusso.  
Presidente FELP-PR  
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