
 
 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Eu, ALEXANDRE LOURENÇO RODRIGUES, portador do RG de Nº10781385-9 IFPRJ, na função 

de Coordenador da Comissão Organizadora responsável pelo processo de formação e 

ranqueamento do Conselho de Atletas da CBBC – Confederação de Basquetebol em Cadeira 

de Rodas, instituída pela RESOLUÇÃO CBBC Nº. 001, DE 06 DE MAIO DE 2020 e em 

conformidade com o estabelecido na Legislação Federal nº 9615/98 - Lei Pelé, que em seu 

artigo 18-A, inciso VII, item “h”, determina que o colégio eleitoral das entidades sem fins 

lucrativos componentes do Sistema Nacional do Desporto será constituído no mínimo, 1/3 

(um terço) de votos de atletas, observado também o que prevê o inciso “k”, de que estes 

atletas sejam eleitos diretamente e de forma independente pelos atletas filiados da entidade 

e conforme os poderes estabelecidos no Art. 83 do nosso Estatuto Social, convoco os Clubes 

e Entidades filiadas que esteja em dia com suas obrigações financeiras a apresentarem suas 

indicações para a composição do referido Conselho. 

Conforme previsto no Art. 83, § 2º, cada Entidade ou Clube Filiado deverá indicar 01 (um) 

atleta representante da modalidade masculino para compor o Conselho de Atletas. As 

Entidades e Clubes que tiverem equipes femininas que tenham participado no último 

Campeonato Brasileiro Feminino antes da indicação, deverão indicar 01 (um) atleta 

representante da modalidade feminino. Essas indicações são obrigatórias e o não 

cumprimento dessa indicação, desabilita a participação da Entidade e/ou o Clube na 

Assembleia Geral de Eleição que será realizada em 2021. 

Em atendimento ao § 3º, também do Art.83, estarão aptos a compor esse Conselho, os 

atletas que tenham participado de competição realizada e/ou reconhecida pela CBBC nos 

últimos 02 anos. 



 
 

  

 

As indicações deverão ser encaminhadas em formulário próprio para o e-mail 

comissaocbbcatletas@gmail.com até o dia 14 de junho de 2020. O formulário se encontra 

em anexo a esse edital e também no site oficial da CBBC. 

Após a divulgação da composição do Conselho de Atletas, será concedido o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para possíveis contestações. Elas deverão ser encaminhadas 

tempestivamente para o e-mail comissaocbbcatletas@gmail.com contendo: nome 

completo, CPF, telefone(s) de contato e o motivo da contestação. E-mails apresentados com 

dados incompletos ou fora do prazo serão desconsiderados. 

 

Niterói, 15 de maio de 2020. 

 

 

_________________________________________________ 

Alexandre L. Rodrigues 

Coordenador da Comissão Organizadora 
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