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Assunto: ID_22_PE_CBLP - 17-11-2020 - DESPACHO 

De 

Para: 

Cc: 

Data 

<eleicao@cblp.org.br> 

Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos <cblp@cblp.org.br>, FED 

LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO PR <levantamentodepesoparana@hotmail.com>, 

<fmlp@fmlp.org.br>, Henrique Nery Advogados <advogadosnery@gmail.com> 

<camila@pisaniadvocacia.com.br>, <selmamelo.adv@gmail.com>, Juridico - CBLP 

<juridico@cblp.org.br>, <eleicao@cblp.org.br>, Alceny Jose Serio Neto 

<alcenyneto@gmail.com>, Gustavo Lopes Pires de Souza 

<gustavolpsouza@hotmail.com>, <csssramalho@gmail.com> 

17/11/2020 14:01 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

DESPACHO 

Em atenção aos princípios da segurança jurídica, da transparência, da ampla defesa, do contraditório e do devido 
processo legal, bem como diante da complexidade em matéria de fato e de direito, designo para o dia 08/12/2020, às 
09:30 horas reunião/sessão virtual para que o saneamento do processo eleitoral seja feito em cooperação com as 
partes, que devem ser intimadas para, querendo, comparecer a fim de sustentar oralmente, integrar ou esclarecer 
suas alegações (aplicação análoga do CPC art. 357 § 4°). 

Adianto que cada uma das partes, por meio de seus procuradores ou em causa própria, disporá do tempo de 10 (dez) 
minutos para exposição oral. 

Ainda, em atenção aos princípios já elencados, intime-se a CBLP, que poderá ser representada por procurador, e, tal 
como as partes, também disporá de 10 (dez) minutos para fazer uso da palavra. 

As partes, advogados e interessados deverão se identificar quando do inicio da reunião, devendo informar nome 
completo, e-mail e telefones para controle de presença. 

A reunião virtual será realizada pela plataforma ZOOM, conforme abaixo especificado: 

Tópico: CBLP - REUNIÃO COMISSÃO ELEITORAL - 1 

Hora: 8 dez 2020 09:30 AM São Paulo 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71706606599?pwd=YVFTb0ZJUWVURXNzTlM1QkJTUVh1dz09 

ID da reunião: 717 0660 6599 

Senha de acesso: hcxc9p 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

Gustavo Lopes Pires de Souza 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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Os dados de acesso à reunião foram devidamente encaminhados às partes 

envolvidas. Todavia, por questão de segurança foram suprimidos para publicação 

externa. 

mailto:eleicao@cblp.org.br
mailto:cblp@cblp.org.br
mailto:levantamentodepesoparana@hotmail.com
mailto:fmlp@fmlp.org.br
mailto:advogadosnery@gmail.com
mailto:camila@pisaniadvocacia.com.br
mailto:selmamelo.adv@gmail.com
mailto:juridico@cblp.org.br
mailto:eleicao@cblp.org.br
mailto:alcenyneto@gmail.com
mailto:gustavolpsouza@hotmail.com
mailto:csssramalho@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/71706606599?pwd=YVFTb0ZJUWVURXNzTlM1QkJTUVh1dz09
https://webmail-seguro.com.br/cblp.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=13&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1

