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João Pessoa, 20 de outubro de 2015. 

Ofício 08/2015 
Assunto: Solicitação de descredenciamento 
 

Ao Presidente da CBPq 

Sr. Luiz Cláudio Ribeiro Santiago, 

  

Conforme regras contidas nos estatutos da Federação e Clube, segue solicitação 

dedescredenciamento  do Sr. Marcelo Silva Durães - CBPq 45376  de acordo com os motivos 

descritos abaixo e documentos comprobatórios em anexo. 

  

Solicitação:  

  

Solicito que seja tomada as devidas providencias no sentido de retirar do cadastro geral da 

CBPQ, do registro do Sr. Marcelo Silva Durães - CBPq Nº 4 5376, os nomes do Clube de 

Paraquedismo de Campina Grande – CPCG e da Federação Paraibana de Pára-quedismo, tendo 

em vista a reincidência do não cumprimento das normas estabelecidas nos estatutos do clube e da 

federação. 

  

Dos fatos : 

  

A Federação Paraibana de Pára-quedismo recebeu várias denúncias (em anexo) contra o Sr. 

Marcelo Silva Durães, instrutor da Federação Paraibana de Pára-quedismo e dono da Skydive 

Natal, onde o mesmo foi acusado de aplicar golpes financeiros contra alunos e atletas da sua 

escola, onde os mesmos fizerem pagamentos referentes a cursos e saltos e até hoje não os 

realizaram. O mesmo também foi acusado de sumir com toda a quantia repassada, bem como, com 

o carro de um dos atletas, que inclusive prestou queixa na delegacia de Natal. (Registro do 

desaparecimento em anexo). Diante de tudo isso, a federação envio um comunicado para o Sr. 

Marcelo, solicitando explicações e até a data de hoje não recebeu resposta. Então foi enviado outro 

comunicado ao clube que o mesmo é filiado, onde recebemos a reposta no último dia 02/10/2015, 

confirmando sua exclusão do quadro de filiados. (em anexo), bem como a solicitação de 

providencias por parte de federação e confederação. 

  

Do descredenciamento legal CPCG:  

  

Baseado no Estatuto vigente do Clube, onde foi enquadrado como atentado contra a moralidade 

social do clube e contra superiores interesses do clube, por ser reincidente em fazer uso de forma 

indevida e não autorizada do nome do clube. 

  

Do descredenciamento legal da Federação:  

Baseado nos Capítulo II - Dos Sócios, Artigo 7º ,Consideram-se sócios, aqueles pertencentes aos 

quadros das entidades filiadas(clubes e escolas) desde que em dia com as obrigações contidas 

neste Estatuto. 
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Capítulo V - Da Diretoria, Título VI - Do sistema Discip linar, Artigo. 56º , Será Advertido, 

repreendido, eliminado ou expulso, conforme a gravidade do caso, o associado que: Inciso I  - 

Infringir na disposições legais da Entidade ou normas regulamentares da CBPq. Inciso II  - Contribuir 

com ação ou omissão para o descrédito ou prejuízo da Entidade. 

  

Artigo 57º , A Entidade poderá aplicar através da diretoria, as seguintes sanções 

disciplinares: Inciso I - Advertência, Inciso II - Repreensão pública afixada no quadro de 

aviso, Inciso III - Suspensão de gozo dos seus direitos de sócio, por prazo máximo de 90 

dias. Inciso IV - Expulsão aplicada pela assembléia geral, por solicitação da diretoria nos casos 

graves que afetam a honra do sócio ou Entidade, ou cause prejuízo de qualquer natureza à 

Entidade. 

  

Capítulo IV - Dos Deveres dos Sócios, Artigo 11.  

  

Sem mais no momento, solicito as providência o mias rápido possível e desde agrade a atenção. 

  

Roberto Muniz 

Presidente FPBPq 
 

 
 
 


