
 

	

  São Paulo, 20 de julho de 2016. 
 
 

Nota Oficial - NO nº 006/2016 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
    Pelo presente edital, ficam convocadas as federações 
estaduais filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e o represente 
dos atletas (Presidente da Comissão de Atletas), para reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária, a qual será realizada no Hotel Maria do Mar, 
situado na Rodovia João Paulo, n. 2285, Bairro João Paulo, Florianópolis/SC, 
às 11 horas em primeira convocação ou, em segunda convocação, às 
11h30min, do dia 30 de julho de 2016, a fim de deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 
 

 1. Eleição do Presidente, do 1° e 2° Vice-Presidentes, dos 
membros do Conselho Fiscal titulares e suplentes, todos da CBT, para o 
mandato de 4 anos, que iniciará em 2017, conforme previsto no Estatuto da 
entidade e deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 
09/04/2016;  
 
  2. Assuntos Gerais.  
 
  Os candidatos deverão registrar a sua chapa, mediante 
requerimento endereçado ao Presidente da CBT e à Comissão Eleitoral, 
mencionando no mesmo requerimento o nome completo e as qualificações 
dos concorrentes a todos os cargos referidos no item 01 deste edital, até o 
dia 25 de julho de 2016, às 17h, na Secretaria da CBT, devendo 
obrigatoriamente cumprir todos os requisitos exigidos pelo Estatuto da CBT, 
em especial os do art. 33.  
 
 Considerando o disposto no art. 32, do Estatuto da CBT, nomeio 
os Srs. Paulo Roberto Santos Castelo Branco, Matrud Bechara Neto e Luiz 
Fernando Balieiro, Presidentes das Federações Amazonense, Mineira e 
Paulista de Tênis, respectivamente, para compor a Comissão Eleitoral, que 
será responsável pela homologação das chapas e realização da eleição 
durante a assembleia. As chapas homologadas e as impugnações serão 
divulgados no site da CBT no dia 27/07/2016, podendo, no caso de 
impugnação, os candidatos apresentarem defesa prévia escrita que será 
apreciada e deliberada antes do início da eleição durante a Assembleia Geral 



 

	

Ordinária do dia 30/07/2016. O prazo para a apresentação da defesa prévia 
escrita, no caso de impugnação, será até às 17h do dia 29/07/2016, devendo 
ser assinada pelo candidato a Presidente da chapa e protocolizada na 
Secretaria da CBT. Os candidatos da chapa impugnada que apresentarem 
defesa prévia escrita poderão participar da Assembleia Geral Ordinária do dia 
30/07/2016. 
 
 Informamos, ainda, que somente poderão participar da 
Assembleia Geral Ordinária as filiadas que estiverem de acordo com as 
regras do Estatuto da CBT. 
 
 Atenciosamente, 
 
   
   

Jorge Lacerda  
Presidente 

Confederação Brasileira de Tênis 
 
 

 
 

 
 


