
 

   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
ELEIÇÃO DO CPB 

 

 

O Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, Mizael Conrado 

de Oliveira, portador do R.G. 283.667.461 SSP/SP e CPF Nº. 

163.487.998-01, no exercício de suas atribuições e de acordo com 

suas competências estatutárias, convoca a Assembleia Geral 

Ordinária de Eleição do CPB, com fulcro nos artigos 42, §2º e 

94 do Estatuto Social, a ser realizada em 30 de novembro de 

2020, segunda-feira, com a primeira chamada às 10:00h e a 

segunda chamada às 11:00h. 

 

A convocação da Assembleia Geral Ordinária de Eleição observará a seguinte 

ordem procedimental dos trabalhos: 

 

1) Eleger os membros da Diretoria Executiva; 

2) Eleger os membros da Conselho Fiscal; 

 

As entidades e atletas aptos e interessados em indicar candidatos para os cargos 

da Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Fiscal devem solicitar o respectivo 

formulário de candidatura pelo correio eletrônico “eleicao2020@cpb.org.br” e 

encaminhá-lo devidamente preenchido, à Secretaria Geral do CPB, conforme o 

disposto nos artigos 53 e 94, §1º do Estatuto Social do CPB, observado o prazo 

limite de indicação que é 15 de outubro de 2020.  

 

Em atenção aos artigos 59 e seus parágrafos e 94, § 2º, informo que os trabalhos 

de credenciamento dos delegados, de instalação e realização da Assembleia 

Geral Ordinária de Eleição serão conduzidos pelo Presidente da Comissão 

Eleitoral e de Credenciamento, que será composta pelos seguintes membros:  



 

   

 

• Sr. Paulo Victor Barchi Losinskas – Presidente da Comissão Eleitoral; 

• Sr. Jonas Rodrigo Alves Pereira Freire;  

• Sr. Angelo Alves Neto. 

 

A Assembleia Geral Ordinária de Eleição será realizada no Centro de Treinamento 

Paralímpico Brasileiro, situado na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, São Paulo – 

SP. 

 

Para os procedimentos de inscrição, passagem aérea e hospedagem, favor 

contatar a Sra. Fernanda Viana, no telefone (11) 4710-4050 e e-mail 

fernanda.viana@cpb.org.br, até o dia 13 de novembro de 2020. 

 

São Paulo - SP, 15 de setembro de 2020. 

                                                      

 
 
 

Mizael Conrado de Oliveira  

Presidente do CPB 
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