
  

  

    

PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS PARA A ELEIÇÃO 

DOS CANDIDATOS AO CARGO DE REPRESENTANTE  

DOS ATLETAS E REPRESENTANTE DAS ATLETAS QUE 

IRÃO COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO DA 

CBBC  

  

• A eleição dos candidatos ao cargo de Representante dos Atletas e 

Representante das Atletas que irão compor o Conselho Deliberativo 

da CBBC será realizada no ano de 2018, onde o processo de votação 

acontecerá em todas as competições oficias realizada pela CBBC.  

  

• Na reunião informativa, cada equipe irá indicar um represente de cada 

equipe para compor a uma comissão de fiscalização eleitoral de cada 

competição no período de votação, exceto os atletas que estejam 

concorrendo na eleição para as vagas de representantes dos atletas.  

  

  

• O processo de votação em cada competição se iniciará a partir do 

horário marcado para começar o primeiro jogo da competição e 

terminará ao final do último jogo realizado no último dia anterior a 

cerimônia de encerramento da competição que está sendo realizado o 

processo de votação.  

  

• Nos dias de votação, a mesa de registros e a urna de votação ficarão 

localizadas na quadra principal da competição a partir do horário 

marcado para começar o primeiro jogo, e serão recolhidas ao termino 

do último jogo do dia.   

  

  



  

  

    

• Caso os jogos sejam realizados em dois ou mais períodos do dia, será 

respeitado um intervalo para o almoço da comissão eleitoral, entre as 

12h00min e 14h00min.  

  

• A mesa de registro será formada preferencialmente pelos 3 membros 

da comissão eleitoral, porem em casos extraordinário não seja possível 

o comparecimento de algum membro no período de votação em uma 

determinada competição, a mesa terá que ter no mínimo um dos 

membros da comissão de eleição na mesa de registro.  

  

  

• O atleta eleitor terá o direito a um voto para o cargo de representante 

dos atletas.  

  

• A atleta eleitora terá o direito a um voto para o cargo de representante 

das atletas.  

  

  

• Cada atleta estará em condições de votar desde que esteja participando 

da competição oficial da CBBC em andamento ou tenha participado 

de alguma das competições oficiais da CBBC de 2018 anteriores a que 

está sendo realizada.  

  

• Para votar cada atleta irá se dirigir até a mesa de registro com um 

documento oficial com foto, onde assinará uma lista de registro e 

recebera a cédula de votação, se dirigirá até a urna de votação e após 

a sua votação depositara a sua cédula de votação dentro da urna.   

  

  



  

  

    

• Ao final do último jogo realizado no último dia anterior a cerimônia 

de encerramento da competição, a votação será encerrada. Após o 

encerramento da votação, os membros da comissão de eleição 

presentes na competição, juntamente com a comissão de fiscalização 

(ou sua maioria) presente, dará início a abertura da urna e iniciará o 

processo de contagem dos votos.  

  

• Após o final de contagem dos votos, será redigida uma ata do processo 

de eleição realizado na competição em andamento, onde será assinada 

por todos que participaram da contagem dos votos e pelo chefe da 

delegação da CBBC responsável pela competição em andamento.  

  

  

• Todos os resultados de contagem de votos de cada etapa da eleição dos 

representantes de atletas serão publicados no site oficial da CBBC.  

  

• Ao final da contagem de votos de todas as etapas de eleição, o 

candidato e a candidata que tiver o maior número de votos serão 

declarados eleitos, desde que tenham cumprindo todos os 

procedimentos de sua candidatura conforme escrito no estatuto da 

CBBC.   

  

• Os casos omissos a este protocolo de votação serão avaliados e 

julgados pelos membros da comissão eleitoral e pelo representante da 

CBBC chefe da organização presente na competição em andamento. 

 

• Caso haja empate entre dois ou mais candidatos ao cargo de 

representante de atleta no conselho deliberativo da CBBC, adotaremos 

o seguinte critério: O candidato com maior idade será considerado o 

vencedor  

  



  

  

    

Belém, 30 de maio de 2018.  

  

  

 
  


