
Regulamento Eleitoral da Comissão de Atletas da CBCa

Estabelece normas relativas ao processo eletivo da Comissão 
de Atletas da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), 
em conformidade com a Lei n.º 9615/1998 e com o Estatuto 
da CBCa.

CAPÍTULO I – DO OBJETO

Art. 1º - Este Regulamento Eleitoral tem por objetivo organizar, estabelecer procedimentos e disciplinar
o Processo da Eleição dos membros da Comissão de Atletas da CBCa, em cumprimento ao que
estabelece o artigo 56 do Estatuto da Entidade.

§ 1º - Os membros eleitos da Comissão de Atletas, além das sugestões e acompanhamento dos tra-
balhos da CBCa, terão direito cada um a um voto nas Assembleias Gerais da CBCa. Também fica
garantida a participação de um atleta como membro do Comitê da respectiva modalidade.

§ 2º - O membro de cada modalidade, conforme categorizado no artigo 10º, com o maior número de
votos participará, com direito a voz e voto, do Comitê da respectiva modalidade. Havendo em-
pate, caberá ao Presidente da Comissão de Atletas indicar qual representará a categoria.

§ 3º - Será designada pela presidência da CBCa uma Comissão Eleitoral que será responsável pela or-
ganização do Processo Eleitoral.

CAPÍTULO II – DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 2º - A Comissão Eleitoral é o grupo de trabalho transitório e com finalidade específica, composta por
5 (cinco) membros funcionários da entidade.

§ 1º - A Comissão Eleitoral será formada até o final do mês de março do ano olímpico.

§ 2º - Formada a Comissão Eleitoral, seus membros elegerão de imediato seu Presidente e Secretá-
rio.

Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral:

I. orientar e conduzir o processo eleitoral conforme este Regulamento;
II. receber a inscrição dos atletas e proceder ao exame dos requisitos a serem observados

pelos candidatos como referido no Artigo 14 deste Regulamento;
III. orientar os candidatos sobre as questões por eles apresentadas, a fim de assegurar a le-

gitimidade e a moralidade do processo eleitoral, a isonomia entre os candidatos, o cum-
primento das normas eleitorais, do Estatuto da CBCa, encaminhando as infrações aos ór-
gãos competentes, respeitando os processos estabelecidos;

IV. preparar as cédulas eleitorais, o respectivo envio aos eleitores e organizar o local de
apuração da votação;

V. dar publicidade do processo eleitoral em todas as suas fases, de modo que os associados
e interessados possam acompanhar os trabalhos;

VI. promover a apuração dos votos;



VII. deliberar sobre os pedidos de impugnação de votos;
VIII. redigir a Ata de Apuração do Resultado;
IX. encaminhar a Ata com o resultado da eleição, para homologação pela da Diretoria;
X. deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento;

Art. 4º - As decisões nas reuniões da Comissão Eleitoral serão tomadas pelos votos da maioria simples
de seus membros.

Art. 5º - A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente com a posse dos eleitos.

CAPÍTULO III – DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 6º - As eleições de que trata este regulamento serão realizadas a cada quatro anos, acompanhando
o ciclo olímpico e o voto será facultativo, acontecerão através de eleição on-line no site www.ca-
noagem.org.br ou de forma presencial nos respectivos campeonatos brasileiros.

Art. 7º -  A Comissão Eleitoral, em até 05 (cinco) dias úteis após sua constituição, publicará no site da
CBCa, em local de fácil acesso, edital de instalação do processo eleitoral, convocando os atletas
para registro das candidaturas, informando o correio eletrônico para envio das correspondên-
cias dos interessados.

§ 1º - O registro da candidatura será através de correio eletrônico, devendo ser enviado no endereço
informado no Edital em até 10 dias úteis após a publicação do Edital.

§ 2º - Os interessados em se candidatar deverão inscrever na correspondência eletrônica o seu nome
completo, número de CPF, a qual modalidade pertencem e o currículo esportivo, enviando atra-
vés do seu e-mail de cadastro, conforme modelo constante do Anexo I no Edital de convocação
para candidatura. 

§ 3º - Não havendo registro válido de candidatura da modalidade específica, o Presidente da entida -
de deverá indicar os atletas.

Art. 8º - Recebidas todas as inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará no site da CBCa os candidatos com
seu respectivo currículo e enviará para cada atleta com direito a voto os passos a seguir através
do e-mail de cadastro.

§ 1º - O endereço de envio será aquele constante do cadastro da CBCa, competindo aos eleitores
mantê-lo atualizado.

§ 2º - Na correspondência a Comissão Eleitoral deverá informar um endereço de e-mail para que os
eleitores sanem eventuais dúvidas.

§ 3º - Em caso de votação eletrônica, a Comissão Eleitoral enviará e-mail individual informando os
procedimentos para o login de acesso ao sistema de votação, que deverá ser efetuado até às 24
horas do dia anterior ao dia de votação.

 § 4º - No caso de ser votação presencial, a Comissão Eleitoral, emitirá as normas apropriadas para
cada caso. 

Art. 9º - A votação eletrônica acontecerá em um único dia, tendo início às 9h e encerramento às 16h e o
seu resultado publicado até às 17h do mesmo dia.
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Art. 10º - Nos termos do artigo 26º do Estatuto da entidade, serão eleitos:

I. 02 (dois) atletas representantes da Canoagem Velocidade;
II. 02 (dois) atletas representantes da Canoagem Slalom;
III. 02 (dois) atletas representantes da Paracanoagem;
IV. 03 (três) atletas representantes das demais modalidades;

Art. 11 - Após a realização das eleições para os membros da Comissão deverão eleger entre eles, no pra-
zo de 30 dias, respeitando as mesmas regras deste Regulamento, o Presidente e Vice-Presidente
para representá-los.

Parágrafo Único - O Presidente e Vice-Presidente são membros automáticos do Conselho de Administra -
ção da CBCa.

Art. 12 - O mandato dos membros da Comissão será de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) única recon -
dução.

Art. 13 - Poderão votar para a escolha dos membros da Comissão todos os atletas maiores de 16 anos e
que participaram efetivamente de campeonatos nacionais do ano imediatamente anterior ao
ano olímpico.

§ 1º - Cada eleitor deverá votar no número de vagas disponíveis na respectiva modalidade, ou seja,
02 (duas) na Canoagem Velocidade, 02 (duas) na Canoagem Slalom e 02 (duas) na Paracanoa-
gem. Nas demais modalidades, os atletas votarão em 01 (um) candidato de suas respectivas mo-
dalidades, sendo que não poderá haver mais de um eleito por modalidade não olímpica ou não-
paralímpica.

Art. 14 - Só poderão se candidatar e ocupar os cargos de membros da Comissão os atletas maiores de 18
(dezoito) anos e que tenham participado efetivamente de campeonatos nacionais do ano imedia-
tamente anterior ao ano olímpico.

§ 1º - São inelegíveis para os cargos de membros da Comissão atletas que estejam respondendo pro -
cesso administrativo da entidade ou ainda que não estejam com situação regular junto a mes-
ma;

§ 2º - É obrigatório o afastamento preventivo e imediato dos membros eleitos, caso incorram na hi-
pótese do parágrafo primeiro, assegurado o processo regular e a ampla defesa para a destitui -
ção.

Art. 15 - Em caso de impugnação do direito de participar da eleição o processo eleitoral dos membros da
Comissão Eleitoral da CBCa assegurará defesa prévia.

Art. 16 - Cada eleitor poderá votar somente uma vez, sendo impossibilitado o voto por procuração.

CAPÍTULO IV - DA CAMPANHA ELEITORAL

Art. 17 - Na campanha eleitoral, que terá início 10 (dez) dias antes da data da apuração dos votos, será
assegurada plena liberdade de propaganda aos candidatos e eleitores.



§ 1º - Os gestores da entidade não poderão criar obstáculos ao desenvolvimento da campanha, mas
deverão, contudo, zelar pela manutenção da disciplina e da ordem.

§ 2º - Os atletas que se candidatarem a algum dos cargos previstos no artigo 10º deste regulamento
deverão respeitar os respectivos calendários de treino e competição, de forma que a campanha
eleitoral não lhe traga prejuízos.

§ 3º - Será vedada a fixação de materiais de campanha nas dependências da entidade, ou nas mídias
sociais da CBCa.

§ 4º - Serão franqueadas aos candidatos as dependências físicas da entidade para a realização de
reuniões, desde que não prejudiquem o seu normal funcionamento.

§ 5º - As atividades da campanha encerrar-se-ão 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para
apuração dos votos.

CAPÍTULO V- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E POSSE

Art. 18 -  O presidente da Comissão Eleitoral indicará três (03) integrantes da Comissão Eleitoral para
constituir a Mesa Apuradora.

Art. 19 - Antes de iniciar a apuração, todas as ocorrências lançadas na Ata de Votação deverão ser anali -
sadas e resolvidas pela Mesa Apuradora e Comissão Eleitoral.

Art.  20  -  O  sistema  de  votação  eletrônica  deverá  permitir  auditoria  caso  seja  requerida  pelos
participantes, onde neste será analisado os dados utilizados para o voto on-line, sendo: data e
hora de realização da votação e quantidade de votos feitos por pessoa de acordo Art. 13 inciso
1º;

Art. 21 -  Serão considerados eleitos, os candidatos que obtiverem o maior número de votos em sua
modalidade.

Parágrafo único - Ocorrendo empate, será considerado eleito o atleta filiado à entidade há mais tempo
e, persistindo o empate, será considerado vencedor o atleta mais velho.

Art. 22 - Concluída a apuração dos votos o presidente da Mesa Apuradora deverá:

I. Lavrar a Ata de Apuração;
II. Preencher o Boletim de Apuração;
III. Se eleição presencial, recolocar as cédulas nas urnas, lacrá-las e assinar o lacre;
IV. Se eleição eletrônica, fechar sistema de apuração e validar com usuário e senha do pre-

sidente da mesa;
V. Entregar a Comissão Eleitoral os documentos acima citados e as urnas;
VI. Encerrar os trabalhos da eleição.



CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25 - Eventuais omissões ou conflitos deste regulamento e outras normativas serão dirimidos medi-
ante a interpretação conjunta de normas aplicáveis à espécie, dentre estas o Estatuto da Confe -
deração Brasileira de Canoagem. 

João Tomasini Schwertner
Presidente
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