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RELATÓRIO DO CEM PARA O ANO DE 2020
O Comitê de Equipamentos e Manutenção (CEM) da Confederação Brasileira de Paraquedismo
(CBPq), vem por meio deste relatório prestar contas, à comunidade de profissionais de manutenção e aos
atletas, e dar publicidade das ações desenvolvidas ao longo desse ano, em maior parte ações administrativas
em função do quadro pandêmico que se apresenta, dificultando a realização de eventos presenciais.
O relatório é um resumo, a fim de objetivamente pontuar o quantitativo dos atos deste Comitê.
Semanalmente, ao longo de todo o ano, este comitê buscou observar, desenvolver e despachar assuntos
relativos à segurança e atender às demandas dos profissionais na manutenção de suas habilitações.
O CEM participou ativamente na implementação e divulgação do Protocolo de Prevenção
COVID-19 (https://www.cbpq.org.br/site/covid19) através de vídeos e lives nos canais e mídias sociais
oficiais de divulgação da CBPq, com orientações sobre os cuidados com equipamentos como: manutenção,
armazenagem e higienização no período mais crítico da pandemia.
Fomos atendidos com a publicação do Parecer da Diretoria Jurídica da CBPq
(https://www.cbpq.org.br/site/download/i/cma/file/d1a6c149e7b19e6f65127843f5f94e9a9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094.pdf) versando sobre dispensa de reconhecimento de assinatura em
cartório, satisfazendo assim, o anseio desta comunidade.
Conseguimos
também
a
publicação
da
Portaria
(https://www.cbpq.org.br/site/download/i/dca/file/c2af9959b75ea1885f6dab609134017941f1f19176d383480afa65d325c06ed0.pdf) com a atualização das nossas Normas, Regulamentos e
Procedimentos do CEM, com o intuito de regularizar na CBPq este documento, tornando ainda mais sólido
o trabalho monumental de gestões anteriores nas pessoas de Nykolas Montebugnoli, Marcelo Juliano
Longo, José Barbosa, Pedro Henrique Hilú, Fábio Cabrita Nascimento e Vladimir Cardoso da Silva.
Normas estas que estavam revogadas desde o início de 2019 com a Portaria Nº 005 de 02 de maio de 2019,
no seu Art 4º, (https://www.cbpq.org.br/site/download/i/dca/file/c2af9959b75ea1885f6dab60913401794c5bde74a8f110656874902f07378009.pdf), a mesma Portaria na qual publicou-se a gestão do CEM/2019,
tendo como chefe Adalberto Fernandes de Oliveira Júnior, antecessor do atual.
O mesmo trabalho foi feito em relação ao Código de Ética e Regimento Interno do CEM, estes
documentos, no entanto, ainda aguardamos até o momento um despacho da Diretoria Jurídica e Diretoria
da CBPq.
De igual modo elaboramos e publicamos um Boletim Informativo através do Ofício Circular
nº
001
de
26
de
junho
de
2020
(
https://www.cbpq.org.br/site/download/i/cma/file/d1a6c149e7b19e6f65127843f5f94e9a9dcb88e0137649590b755372b040afad.pdf ), com a finalidade de corrigir repetidos erros de
fechamento de principal observados em diferentes áreas Brasil afora e também conseguimos lançar no
sistema as atualizações nas habilitações dos profissionais autorizados a realizarem teste de tensão.
Por fim, temos abaixo um gráfico das ações realizadas ao longo desse ano. Agradecemos a
cooperação de muitos no encaminhamento desses trabalhos, e na manutenção de um CEM cada vez mais
sólido e profissional e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento através do e-mail
cem@cbpq.org.br.
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Macapá-AP, 28 de dezembro de 2020.

DENILSON DE ANDRADE CÂMARA
CHEFE DO CEM

“NENHUM DE NÓS É MELHOR DO QUE TODOS NÓS JUNTOS!”
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