Circular CBCa 036/2020
Curitiba, 24 de novembro de 2020
Aos filiados,

Assunto: Processo de eleição – Atleta com direito a voto
Prezados,
A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa, entidade nacional de administração
do desporto, vem por meio desta divulgar informações acerca do processo de eleição de 01 (um)
atleta para compor o grupo de elegíveis e com direito a voto na Assembleia Geral Eletiva da CBCa
que ocorrerá em 2021.
Em acordo com o item do estatuto da CBCa Art. 26, III. A qual concede a
possibilidade de participação da categoria de atleta, a qual será equivalente a no mínimo 1/3 do
valor total dos votos...b) eleição dos demais atletas para completar a quantidade mínima exigida,
ocorrerá preferencialmente no primeiro semestre do ano anterior a Assembleia Geral Eletiva,
segundo regulamento a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
A eleição será realizada de forma remota, pelo sistema SGE, o qual apresenta toda
a segurança e imune a fraude, no dia 12 de dezembro de 2020 no período entre as 09hrs e 16hrs
horário de Brasília. O link e informações pertinentes a forma de votação serão encaminhadas em
uma circular específica e divulgada no site da CBCa e em todas as redes sociais.
Os interessados em se candidatar deverão preencher o Anexo I (formulário de
Inscrição). Os registros das candidaturas deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail
comissao.eleitoral@canoagem.org.br, até as 23:59, horário de Brasília, do dia 02 de dezembro de
2020.
A lista de atletas aptos ao voto será publicada em próxima circular, onde
contemplará todas as informações dos procedimentos de votos.
Atenciosamente,

Jean Gorski
Presidente da Comissão Eleitoral

ANEXO I
(Formulário de Inscrição para Eleição de Atleta Eleitor AGE 2021)

Nome Completo do atleta

CPF

Data de Nascimento

Gênero

FEMININO

MASCULINO

Assinatura

ÁREA DE PREENCHIMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL
Data de Recebimento da Inscrição
Nome Completo do Membro da Comissão que recebeu:
Cargo do Membro:
Atleta está para Apto ou Inapto para se candidatar:
Assinatura do Presidente da Comissão

DATA______/________/___________.

Apto

Inapto

