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ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS ATLETAS (COMISSÃO DE 
ATLETAS) NA ASSEMBLÉIA GERAL DA CBAt 

Atualizado em 17.02.2021 – Comissão Eleitoral 

 

REGULAMENTO 
 

Art. 1º A eleição de Representantes dos Atletas (Comissão de Atletas) com direito a integrar a 
Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt para substituição de três 
membros que renunciaram a seus cargos durante o mandato atual será regido pelo estatuto 
da CBAt e por este regulamento. 

 
§ único Serão eleitos 2 (dois) representantes do gênero masculino e 1 (uma) representante do 

gênero feminino. 
 
Art. 2º Os Representantes dos Atletas eleitos em conformidade com este regulamento terão 

mandato a contar da data da promulgação do resultado da presente eleição até a reunião 
ordinária da Assembleia Geral da CBAt no dia 30 de março de 2021. 

 
Art. 3º O processo de votação será realizado de forma virtual, através de sistema específico para 

esse fim, com acesso pelo endereço http://votacao.cbat.org.br/ , o qual é imune a fraudes, 
com abrangência de todo o território nacional, contratado pela CBAt e será realizado em 
quatro fases: 

 
a) Período de Candidaturas: será do dia 15 até as 23h59min do dia 19 de fevereiro de 2021; 

não serão aceitas candidaturas após esse prazo. 
 

b) Cadastro Pré-votação no sistema da eleição: será do dia 22 ao dia 25 de fevereiro de 
2021. 

 
c) Período de Votação: será do dia 26 até as 23h59min do dia 28 de fevereiro de 2021; não 

serão computados votos após esse prazo. 
 
d) Promulgação do resultado: será no dia 1º de março de 2021, após aprovação do mesmo 

pela Comissão Eleitoral indicada para esta eleição. 
 

§ único No momento da votação, cada eleitor poderá votar em até 2 (dois) candidatos do gênero 
masculino e 1 (uma) candidata do gênero feminino, não havendo obrigação do eleitor votar 
em três candidatos (a opção será do eleitor). 
 

Art. 4º A Comissão Eleitoral será composta pelas seguintes pessoas, conforme aprovado pelo 
Conselho de Administração da CBAt, a qual acompanhará todo o processo eleitoral, desde 
o recebimento dos pedidos de candidaturas, bem como, análise, deferimento ou 
indeferimento. A comissão acompanhará, ainda, todo o processo de votação e divulgará o 
resultado da eleição: 

  
- Alberto Murray Neto – Representante da CBAt; 
- Wanessa Taciana Zavolski de Melo – Presidente da Comissão de Atletas da CBAt; 
- Diogo Dias Gamboa - Membro da Comissão de Atletas da CBAt; 
- Eloah Caetano Scramin - Membro da Comissão de Atletas da CBAt; 
- Gladson Alberto Silva Barbosa - Membro da Comissão de Atletas da CBAt; 
- Hederson Alves Estefani - Membro da Comissão de Atletas da CBAt; 
- Joana Ribeiro Costa – Membro da Comissão de Atletas da CBAt. 
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Art. 5º O resultado oficial da eleição será publicado na íntegra, em Nota Oficial da CBAt, após 
aprovação pela Comissão Eleitoral específica para esta eleição, sendo que os 2 (dois) 
candidatos mais votados no gênero masculino e a candidata mais votada no gênero 
feminino, obrigatoriamente já serão indicados como Representantes dos Atletas (e membros 
da Comissão de Atleta) na Assembleia Geral da CBAt, de forma imediata, após a 
promulgação do resultado em conformidade com este regulamento. 

 
Art. 6º As solicitações de candidaturas deverão ser apresentadas por escrito pelos atletas 

interessados com as condições estatutárias abaixo:  
 

I -  Estar registrado na CBAt pelo menos 2 (dois) anos antes da eleição; 
 
II - Estar com inscrição válida por uma entidade de prática do Atletismo, devendo a inscrição 
ser válida na data da eleição (26 a 28 de fevereiro de 2021); 
 
III - Ter participado de 2 (duas) edições do Troféu Brasil de Atletismo, nos últimos 5 (cinco) 
anos ou estar entre os 10 (dez) primeiros colocados do Ranking Brasileiro da Maratona, nos 
últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ano da eleição. 
 
IV – Ter dezoito (18) anos de idade, até a data da promulgação do resultado da eleição. 
 

§ 1º As solicitações de candidaturas escritas deverão ser enviadas no período acima indicado 
por e-mail, para o endereço eleicoesatletas@cbat.org.br. 

 
§ 2º A Comissão Eleitoral comunicará a todos os candidatos, pela mesma via, o aceite ou não de 

sua candidatura. 
 
Art. 7º O processo eleitoral ocorrerá em 4 (quatro) etapas: 

I - Primeira Etapa – Candidatura: será realizada do dia 15 até as 23h59min do dia 19 de 
fevereiro de 2021, não sendo aceitas candidaturas enviadas após esse prazo. 

 
II - Segunda Etapa – Cadastro de Eleitores: os atletas com direito a votar, devem se 
cadastrar no sistema de votação que será utilizado nas eleições, do dia 22 ao dia 25 de 
fevereiro de 2021, devendo ser observado o seguinte: 
 
a) Para poder participar e votar na eleição, o atleta deverá estar registrado na CBAt e 

possuir inscrição válida por uma entidade de prática do Atletismo. 
 
b) Ter mais que 16 (dezesseis) anos de idade. 
 
c) Acessar a plataforma das eleições, (http://votacao.cbat.org.br/) e cadastrar um e-mail e 

senha para serem utilizados no momento da votação, o sistema checará as informações 
do atleta nesse momento com o banco de dados da CBAt; concluído isto o (a) atleta 
estará apto (a) a votar. 

 
III – Terceira Etapa – Votação: será realizada no sistema de votação, do dia 26 até as 
23h59min do dia 28 de fevereiro de 2021, sendo que não serão computados votos após esse 
prazo. 
 
IV – Promulgação do Resultado: finalizada a votação e verificados pela Comissão Eleitoral 
todos os relatórios do sistema eletrônico, e aprovado o resultado oficial final será promulgado 
pela mesma Comissão no dia 1º de março de 2021, o qual será publicado em Nota Oficial 
da CBAt. 
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Art. 8º A Comissão Eleitoral determinada no Artigo 4º acima, acompanhará todas as etapas da 
eleição e irá dirimir todas as dúvidas que surgirem, decidindo todas as situações que 
sujeitarem este regulamento à interpretação. 
 
 

Art. 9º Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou informações sobre o resultado devem ser 
apresentados para a Comissão Eleitoral constante do Artigo 4º deste Regulamento, por 
escrito, até vinte e quatro (24) horas após a publicação da Nota Oficial com o resultado, o 
qual se tornará oficial a partir do término de tal prazo. 

 
Art. 10  Este regulamento e toda a normatização do processo eletivo se tornam válidos quando da 

publicação dos mesmos em Nota Oficial da CBAt. 
 
Art. 11 Os casos omissos são decididos pela Comissão Eleitoral prevista no Artigo 4º acima. 


