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RESOLUÇÃO 003/2017 
  
O Presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, em face da eleição da Diretoria 
da CBC ao quadriênio 2017/2021 que será realizada no próximo dia 28 de janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento no artigo 22 da Lei 
9.615, de 24 de março de 1998 e nos artigos 19 e 43 do Estatuto Social,  
RESOLVE: 
  
I - DIVULGAR ao Colégio Eleitoral e toda a comunidade, a composição das chapas que 
protocolaram requerimento de inscrição para concorrer aos cargos eletivos da Diretoria 
da CBC ao próximo quadriênio, como segue: 
  
CHAPA 1  - “CICLISMO PARA TODOS” 
Presidente – José Luiz Vasconcellos 
1º Vice-Presidente – Gilvan Costa Cavalcante 
2º Vice-Presidente – Marcos Lorenz 
  
CHAPA 2 – “ # JUNTOS PODEMOS MAIS” 
Presidente – Edmilson Vieira das Virgens 
1º Vice-Presidente – Sandro de Oliveira 
2º Vice-Presidente – Renato Buck 
  
II - CONSTITUIR Comissão Eleitoral aos procedimentos de análises de documentos, 
impugnações, recursos, escrutínio e outros expedientes referentes ao pleito eleitoral e, 
especialmente para os fins do artigo 22 da Lei 9.615/98, composta pelos seguintes 
membros: (i) Fernando Silva Jr, advogado e membro do Comitê de Ética e Integridade 
da CBC; (ii) Alessandro Kioshi Kishino, advogado e membro da Comissão de Direito 
Desportivo da OAB/PR e membro do STJD do Ciclismo; e, (iii) Rafael Fabricio de Melo, 
advogado e Presidente da Comissão Disciplinar do STJD do Ciclismo. 
  
III - INFORMAR que estará submetendo a Comissão Eleitoral para homologação todos 
os processos de escolha dos representantes da categoria dos Atletas e do 
reconhecimento dos clubes com direito a voto; e que as cópias dos protocolos dos 
requerimentos de inscrição e documentos que os acompanham encontram-se à 
disposição dos candidatos e dos componentes do colégio eleitoral, bem como de seus 
representantes (mediante apresentação de procuração), na sede da Confederação 
Brasileira de Ciclismo (Av. Maringá, 627, sala 501, em Londrina, Paraná) ou perante a 
Comissão Eleitoral. 
  
IV – INFORMAR, que solicitou a presença de membro do Ministério Público para 
acompanhar o pleito. 
  
V - INFORMAR, ainda, que os atos de comunicação da Comissão Eleitoral serão 
publicados por meio do site da CBC (www.cbc.esp.br), e-mail ou fax; e, os prazos 
serão contados a partir da publicação. 
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VI - NOTIFICAR os candidatos e o Colégio Eleitoral acerca do prazo para quaisquer 
impugnações contra as chapas inscritas, a vencer-se às 18h00 do dia 27 de janeiro de 
2017, e contra indicações ao Conselho Fiscal após a indicação e antes da votação de 
seus membros. 
  
Publique-se. 
Londrina, 19 de janeiro de 2017. 
 
JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS 
Presidente 


