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Ilmo.  

Prof. Dr. Romilson Augusto dos Santos  

Diretor Nacional de Secretarias Estaduais do CBCE  

 

Prezado Professor,  

 

A Comissão Eleitoral, designada pela Secretaria Estadual de Goiás do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte, em 03 de outubro de 2019, de acordo com a 

alínea "a" do Art. 19, Cap.IV, do Estatuto da entidade, combinado com a alínea “e” 

do Art. 6, Cap. II do Regimento das Secretarias Estaduais, vem por meio deste 

apresentar um relato do pleito eleitoral do ano de 2019.  

 

Entre os dias 03 e 05 de dezembro de 2019 esteve aberta a urna eletrônica 

destinada a votação no processo eleitoral para gestão (2020-2022) da Secretaria 

Estadual de Goiás, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE-GO). O 

referido pleito teve apenas uma candidatura inscrita, constituída pela chapa 

denominada “Ciência, Democracia e Compromisso Social”, a qual obteve 100% 

(cem por cento) dos votos válidos.  

 

A distribuição dos votos se deu da seguinte maneira:  

Total de votos por chapa: 13 votos (CHAPA “Ciência, Democracia e Compromisso 

Social”)  

Total de votos Brancos: 0  

Total de votos válidos: 13 (100%)  

Total de votos: 13  

 

Deste modo, o referido resultado foi divulgado aos associados por email no dia 06 

de dezembro de 2019, em conformidade com o previsto no edital.  

 

Não havendo qualquer contestação ou objeções acerca dos resultados 

demonstrados, declaramos ELEITA e demos POSSE (ato de posse anexo) a 



chapa “Ciência, Democracia e Compromisso Social”, única no pleito, tendo sua 

composição representada pelos seguintes associados:  

 

SECRETÁRIA ESTADUAL: Profa. Dra. Angela Rodrigues Luiz 

SECRETÁRIO ADJUNTO: Prof. Dr. Hugo Leonardo Fonseca da Silva 

TESOUREIRO: Prof. Dr. Fernando Henrique Silva Carneiro 

 

Sendo esses os encaminhamentos pertinentes ao processo eleitoral para a 

secretaria do CBCE-GO para o biênio 2020-2022, esta comissão considera 

encerrado o pleito e encaminha o presente relatório para devida apreciação e 

divulgação.  

 

 

Goiânia, 11 de maio de 2020.  

 

 

 

Priscilla de Cesaro Antunes 

Presidente | Comissão Eleitoral 


