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Assunto: RE: Informações Eleição CBLP
De FED LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO PR <levantamentodepesoparana@hotmail.com>
Para: eleicao@cblp.org.br <eleicao@cblp.org.br>

Cc:
Alceny Jose Serio Neto <alcenyneto@gmail.com>, advogadosnery@gmail.com
<advogadosnery@gmail.com>, gustavolpsouza@hotmail.com
<gustavolpsouza@hotmail.com>

Data 27/10/2020 11:59

Bom dia. 
 
Agradeço a atenção, iremos mandar um representante para analise da documentações. 
 
tem algum horário especifico para ter acesso a essa documentação?
 

De: eleicao@cblp.org.br <eleicao@cblp.org.br> 
Enviado: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 15:00 
Para: FED LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO PR <levantamentodepesoparana@hotmail.com> 
Cc: Alceny Jose Serio Neto <alcenyneto@gmail.com>; advogadosnery@gmail.com <advogadosnery@gmail.com>;
gustavolpsouza@hotmail.com <gustavolpsouza@hotmail.com> 
Assunto: Re: Informações Eleição CBLP
 
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, 
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Andre Gusso.  
Presidente FELP-PR  


