
 

 
 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 2021 
 
 
Ao décimo segundo dia do mês de março de 2021, às 18:30 horas, através da plataforma virtual 
Google Meet, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral 2021, Nikolas Salvador Bottós e 
Edgar Antonio Hubner, ausente justificadamente o membro Edson Silva, para tratar dos 
seguintes temas: (i) requerimento da chapa “União Para Reconstrução” sobre o prazo de 
regularização das Federações filiadas à CBCa; (ii) reapresentação de questionamentos já 
respondidos por esta Comissão Eleitoral pela chapa “Evolução”; (iii) manifesto das chapas 
“Descentralização Já” e “União Para Reconstrução”; e (iv) solicitação de contatos telefônicos dos 
eleitores feito pela chapa “Evolução”. Após a análise e debate acerca da documentação 
apresentada, decidiram  
 
 
1- REQUERIMENTO DA CHAPA “UNIÃO PARA RECONSTRUÇÃO”: 
 
A matéria já foi analisada por esta comissão, em virtude de requerimento formulado pela chapa 
“Evolução”, que se manifestou pela regularidade do prazo em comento, por estar de acordo com 
o Regulamento do Processo Eleitoral, com o Estatuto da CBCa e com a legislação vigente.  
 
 
2- REAPRESENTAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS PELA CHAPA “EVOLUÇÃO”: 
 
Todos os questionamentos apresentados pela chapa “Evolução” já foram objeto de debate por 
esta Comissão Eleitoral, não cabendo reanalise. A alegação de que houve mudança na 
presidência desta Comissão Eleitoral não é suficiente para alterar decisões já tomadas, bem como 
ficam as mesmas ratificadas expressamente.  

 
 

3- MANIFESTO DAS CHAPAS “DESCENTRALIZAÇÃO JÁ” E “UNIÃO PARA RECONSTRUÇÃO”: 
 

Não cabe a esta Comissão Eleitoral se manifestar sobre qualquer situação que não envolva 
diretamente o pleito eleitoral da CBCa. Muito menos é possível que esta Comissão Eleitoral 
controle manifestações de pessoas ou entidades sobre o tema, quanto mais em mídias socias e 
internet.  
 
 
4- SOLICITAÇÃO DE CONTATOS TELEFÔNICOS DOS ELEITORES PELA CHAPA “EVOLUÇÃO”: 
 
Tal solicitação deverá ser feita à CBCa, haja vista esta Comissão Eleitoral também não deter tais 
informações. Além disso, a lista completa dos membros do colégio eleitoral da CBCa para a 



 

eleição são há muito de conhecimento e estão publicadas no site da entidade, inclusive com a 
realização de eleições para os atletas e clubes com direito a voto. Não há previsão estatutária 
nesse sentido de obrigar a CBCa a fornecer tais dados, nem no regulamento. E, para além disso, 
encontra-se vigente a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), que veda o compartilhamento 
de dados pessoais sem o consentimento expresso de seu titular, sujeitando a infrator a severas 
penalidades em caso de descumprimento. 
 
 

Curitiba, 12 de março de 2021. 
 
 

Níkolas Salvador Bottós 
Presidente da Comissão Eleitoral 

  


