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Circular CBCa 010/2018 
Curitiba, 23 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
Aos Filiados, 
 
 
 
Assunto: Convocação para candidatura de atletas da Paracanoagem para vaga na comissão 
do colegiado de atletas 
 
 

Prezados, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, entidade nacional de 
administração do desporto, através do seu Presidente vem, por meio desta, CONVOCAR os 
atletas da modalidade Paracanoagem, interessados a fazer parte dos membros da Comissão 
do Colegiado de Atletas que terão direito de voto nas Assembleias da entidade conforme 
Art. 26 do Estatuto e regulamento eleitoral do colegiado de atletas. 

 
O motivo desta convocação é por conta do falecimento do atleta José 

Agmarino, da modalidade Paracanoagem, conforme divulgado na notícia - 
http://www.canoagem.org.br/imprensa/noticia/titulo/despedida_de_um_campeao/paginas
_id/166/noticias_id/3038. 
 

Fica determinado que somente os atletas que estejam em conformidade com 
o artigo 14, § 1º e 2º e artigo 15 do regulamento eleitoral do colegiado de atletas poderão se 
candidatar: 
 

Artigo 14º. Só poderão ocupar os cargos de membros do colegiado os atletas 
maiores de 18 (dezoito) anos que tiverem participado efetivamente de eventos 
do circuito nacional do ano imediatamente anterior ao ano olímpico. 
Parágrafo 1º - São inelegíveis para os cargos de membros do colegiado de 
atletas que estejam respondendo processo administrativo da entidade ou 
ainda que não estejam com situação regular junto a mesma; 
Parágrafo 2º - É obrigatório o afastamento preventivo e imediato dos membros 
eleitos, caso incorram na hipótese do parágrafo primeiro, assegurado o 
processo regular e a ampla defesa para a destituição. 
Artigo 15º. O processo eleitoral dos membros do colegiado da CBCa assegurará 
defesa prévia, em caso de impugnação do direito de participar da eleição. 

mailto:cbca@canoagem.org.br
http://www.canoagem.org.br/
http://www.canoagem.org.br/imprensa/noticia/titulo/despedida_de_um_campeao/paginas_id/166/noticias_id/3038
http://www.canoagem.org.br/imprensa/noticia/titulo/despedida_de_um_campeao/paginas_id/166/noticias_id/3038


 
 

 
Confederação Brasileira de Canoagem 

Rua Monsenhor Celso, 231 - 6º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-150  
Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699 E-mail: cbca@canoagem.org.br – Site: www.canoagem.org.br 

Diga não ao Doping 

 

 
Os interessados em se candidatar deverão inscrever na correspondência o seu 

nome completo, número de CPF e a qual modalidade pertencem, apondo sua assinatura, 
conforme modelo constante do Anexo I. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio 
do regulamento do colegiado de atletas e pelos telefones (041) 3083-2600 e pelo fax (041) 
3083-2699. 

 
Fica determinado o prazo de recebimento das candidaturas e validação das 

mesmas até o dia 11/02/2018. 
 
 
Atenciosamente, 

 
João Tomasini Schwertner 

Presidente 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO COLEGIADO DE ATLETAS 
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM 
 

Nome completo do atleta: 
 

CPF: 
 

Data de nascimento: 
 

Gênero:                              Masculino                              Feminino 
 

Modalidade: 
Paracanoagem 

Assinatura: 
 

 
 
 
 

ÁREA PARA PREENCHIMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

Data de Recebimento da Inscrição: 
 

Nome completo do membro da comissão que recebeu: 
 

Cargo do membro: 
 

Atleta está apto ou inapto para se candidatar:          Apto                    Inapto 
 

Assinatura do presidente da comissão: 
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