
 

 

São Paulo, 30 de novembro de 2015. 
 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

ATLETA 
 
 
 Pelo presente edital, ficam convocadas os atletas ranqueado entre os 300 
primeiros do ranking ATP ou WTA, caso seja atleta de tênis na categoria simples 
ou entre os 200 primeiros do ranking ATP ou WTA, caso seja atleta de tênis na 
categoria de duplas; os atletas de beach tennis ou tênis em cadeira de rodas 
ranqueados entre os 50 primeiros do ranking da ITF, na categoria simples ou nas 
duplas; se não estiver em atividade, os atletas que tenham ocupado as 
100 primeiras posições do ranking da ATP ou WTA nos últimos 5 (cinco), 
a contar do dia 12/12/2015, data da eleição, para a eleição do Presidente da 
Comissão de Atletas, que ocorrerá na sala dos atletas, no Correios Brasil Master 
Cup 2015, também denominado de evento teste Aquece Rio, que ocorrerá no 
Centro Olímpico de Tênis, localizado dentro do Núcleo do Parque Olímpico do Rio, 
em Jacarepaguá, no dia 12/12/2015, entre às 11 horas e 15 horas. 
 
 Os atletas que preencherem os requisitos acima mencionados e não 
puderem comparecer ao local da votação no horário acima indicado, poderão votar 
enviando um e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br até às 15 
horas do dia 12/12/2015 com o nome do candidato que escolhido. Será 
considerado o horário de recebimento do e-mail, pois após às 15 horas ocorrerá 
imediatamente a apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do 
Presidente eleito.  
 
 O atleta interessado em se candidatar ao cargo de Presidente da Comissão 
de Atletas deverá preencher algum dos requisitos previsto no art. 13, do Regimento 
Interno de Comissão de Atletas e do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da CBT, que 
são as mesmas exigências para participar da votação, conforme já informado neste 
edital e enviar um e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br 
solicitando o seu registro até o dia 07/12/2015.  
 
 Os nomes dos candidatos que solicitarem o registro e que participarão da 
eleição será divulgado no 08/12/2015 no site da CBT e constarão em uma relação 
no local da votação.  
 
 Serão responsáveis pelo acesso ao e-mail, organização da eleição, 
apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do Presidente eleito os 
atletas Beatriz Haddad Maia e Rogério Dutra da Silva. 
 

 
 
 

André Rezende Sá 
Presidente da Comissão de Atletas da CBT 

 


