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REQUERIMENTO

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - DN
Associado à SBPC - Gestão 2001/2003 - Consolidando
Compromissos - CNPJ 51.146.611/0001-83

Ao ESCRIVÃO DO 2° CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
São Caetano do Sul - SP

Silvia Cristina Franco Amaral, Diretora Administrativa do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, abaixo assinado, portadora da
Cédula de identidade n" 2035701578 e do CPF 505015180-53, vem mui
respeitosamente requerer a Vossa Senhoria o devido Registro e a
incorporação ao inteiro teor desta Sociedade Científica, registro 075 -
19/09/1979, a ata Ordinária da Diretoria do Colégio Brasileiro de Ciências
do Esporte, realizada emjaneiro de 2003 na cidade de Porto Alegre - RS.

Prezado Senhor

N. Termos
P. Deferimento

Campinas, UNICAMP, 03 de abril de 2003.
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A Diretoria Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte reunid~m I ~
••.•• I.....J

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, aos vinte e quatro dias do m~ de! ~
10::

• I C-:I

janeiro de dois mil e três, de posse da carta de pedido de afastamento d~eu I ~

Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do Colégio Brasileiro de

Esporte

presidente, professor Lino Castellani Filho, do cargo que vinha ocupando desde a

eleição desta diretoria, em setembro de dois mil e um, e de acordo com o que

estatuto da entidade, resolve dar posse ao cargo de presidente do C CE

professora Ana Márcia Silva, eleita nesta mesma diretoria para o cargo de ice-

presidente. Sendo o que tínhamos a tratar, demos por encerrada a reunião,

c lavrando a presente ata que vai por nós assinada. Porto Alegre, vinte e quatro de
"4/?-,.,

~G~1?4~~~~ef?de dois ~ e três.
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r--1 1::1!::Do: Presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte

Para: Membros da Diretoria Nacional
Assunto: Comunica convite para participar da equipe governamental r. io
Esporte e convoca reunião de diretoria para encaminhamento dos procedim ntos
passagem do cargo de presidente de conformidade com o Estatuto da entidade.

Prezados (as) Colegas

Como é de conhecimento de todos vocês, fui convidado pelo Ministro do Esporte,
Deputado Federal Agnelo Santos Queirós Filho, para integrar sua equipe de governo, na
qualidade de Secretário da Secretaria Nacional do Desenvolvimento do Esporte e do Lazer,
a ser criada.

Diante de meu aceite a esse honroso convite - a mim dirigido menos por meus
méritos pessoais e sim por conta dos segmentos acadêmico e partidário que integro - valho-
me do presente instrumento para formalizar junto a esta Diretoria Nacional a necessidade
de meu afastamento do cargo que ocupo na estrutura desta sociedade científica, por
entender materializar-se com minha presença na esfera governamental federal, um campo
aberto a possíveis conflitos de interesses das instâncias mencionadas.

Assim, em um misto de satisfação oriunda do convite em apreço e de tristeza por ter
que me afastar da direção desta entidade, venho convocar uma reunião de Diretoria a ser
realizada dia 25 do mês em curso, em Porto Alegre, RS, por ocasião da presença do CBCE
no Ill Fórum Social Mundial, para tratarmos da passagem do cargo de Presidente à vice-
presidente, Professora Ana Márcia Souza, de acordo com o preceituado no Estatuto desta
sociedade científica.

Sem mais para o momento e certo de êRcontrá-los em POA, despeço-me


