
  

  
  

Florianópolis/SC, 01 de dezembro de 2017.  
  
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA  
COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TÊNIS (CBT)  
  
  
 Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os 
requisitos previstos no art. 15, do Regimento Interno da Comissão de 
Atletas da CBT, para a eleição do Presidente da Comissão de Atletas da 
CBT para o mandato de 02 (dois) anos, que iniciará com a posse após a 
apuração dos votos. A eleição ocorrerá na sede da CBT, localizada na Av. 
Governador Irineu Bornhausen, s/n, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, 
entre as 14h e 16h (horário de Brasília).  
  
 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 as 16h (horário de 
Brasília) do dia 08/12/2017, identificando-se e informando o nome do 
candidato em que está votando. Será considerado o horário de 
recebimento do e-mail para fins de validade do voto, pois após as 16h 
(horário de Brasília) 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 previstos no 
art. 13, do Regimento Interno da Comissão de Atletas e do art. 28, alínea  
“b”, do Estatuto da CBT e enviar um e-mail para 
eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br solicitando o seu registro 
como candidato até o dia 05/12/2017. Os nomes dos candidatos que 
concorrerão serão divulgados no site da CBT no dia 05/12/2017 e 
eventuais impugnações de candidatura deverão ser realizadas até o dia 
06/12/2017, as 14h (horário de Brasília). Caso ocorra alguma 
impugnação, o candidato impugnado será intimado no dia 06/12/2017, até 
as 16h (horário de Brasília), pelo email por meio do qual realizou o registro 
da candidatura, e poderá apresentar defesa prévia até o dia 07/12/2017, 

 



às 16h (horário de Brasília). O resultado da impugnação será divulgado 
no site da CBT no dia 07/12/2017 até as 20h (horário de Brasília). A CBT 
tomará todas as providências cabíveis para que a impugnação seja 
processada e a defesa do candidato oportunizada nos horários acima 
indicados. A impugnação, a defesa e as demais solicitações relacionadas 
à eleição deverão ser enviadas para o email 
eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br.      
  
 Diante da impossibilidade de o Presidente da Comissão de Atletas estar 
presente no dia da eleição, serão responsáveis pelo acesso ao email, 
organização da eleição no dia 08/12/2017, apuração dos votos, 
proclamação do resultado e posse do Presidente eleito os atletas Thiago  
Moura Monteiro e Beatriz Haddad Maia  
  

    

                                                                                 
                                                           André Sá                                                    Rafael Westrupp  

Presidente da Comissão de Atletas da CBT                     Presidente da CBT  
 

 


