NOTA OFICIAL Nº 32/2022
I. Eleição para Representantes dos Árbitros, Atletas e Treinadores na Assembleia Geral da FAP
Publicam-se, em anexo, os regulamentos da eleição em referência, devidamente atualizados. A eleição
acontecerá durante a realização dos 66º Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo Adulto, a ser
realizado nos dias 08 e 09 de outubro de 2022 no CNTA Cascavel. O processo de votação será realizado
fisicamente, conforme sistema aprovado em Assembleia Geral da FAP e terá duas fases:
a) Período de Candidaturas: será do dia 12 setembro ao dia 20 de setembro de 2022, sendo que podem se
candidatar Árbitros com registro na CBAt/FAP e com inscrição, sendo que podem se candidatar atletas com
registro na CBAt e com inscrição válida por uma entidade de prática do Atletismo, maior de dezoito (18) anos de
idade, até a data da promulgação do resultado da eleição.
b) Período Eletivo: será do dia 08 de outubro ao dia 09 de outubro de 2022, durante a realização do 66º
Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Adultos, sendo a votação realizada em sistema específico para isto,
podendo participar da votação somente atletas com registro na CBAt/FAP e com inscrição válida por uma
entidade de prática do Atletismo e maiores de dezesseis (16) anos, até a data da promulgação do resultado da
eleição.
Uma Comissão Eleitoral, indicada pela FAP, nos termos do artigo 48 de seu estatuto, acompanhará todo o
processo eleitoral, desde o recebimento dos pedidos de candidaturas, bem como, análise, deferimento ou
indeferimento das mesmas, como também, acompanhará todo o processo de votação, realizará a contagem dos
votos e divulgará o resultado da eleição.
A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes integrantes:
- Representante dos Árbitros:
- Representante dos Atletas:
- Representante dos Treinadores:
- Secretário:

Valter Augusto de Oliveira - CBAt Nº 737
Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski - CBAt 22848
Silvana Vieira - CBAt 702
Anderson Moraes Lemes Rosa - Dir. Executivo FAP

A quem interessar possa, informa-se que de acordo com os regulamentos anexos, os pedidos de candidaturas
devem ser enviados para o e-mail anderson@cbat.org.br no período de 12 a 20 de setembro de 2022.
Curitiba, 24 de agosto de 2022.

COMISSÃO ELEITORAL
Em atendimento aoArtigo 48 do Estatuto da FAP

- Representante dos Árbitros:

Valter Augusto de Oliveira - CBAt Nº 737

- Representante dos Atletas:

Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski - CBAt 22848

- Representante dos Treinadores:

Silvana Vieira - CBAt 702

- Secretário:

Anderson Moraes Lemes Rosa - Dir. Executivo FAP

A eleição acontecerá durante a realização do 66º Campeonato Paranaense Adulto, a ser
realizado dias 08 e 09 de outubro de 2022 no CNTa Cascavel.

PROCESSO DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS
ÁRBITROS NA ASSEMBLÉIA GERAL DA FAP
Alínea “e)” do Parágrafo 1º do Artigo 30 do Estatuto da FAP

REGULAMENTO
Art. 1º O processo de votação para eleição dos Representantes dos Árbitros com direito a integrar
a Assembleia Geral da Federação de Atletismo do Paraná - FAP, em conformidade com a
alínea “b)” do parágrafo 1º do Artigo 30 do estatuto da FAP, será regido pela norma
estatutária e por este regulamento.
Art. 2º Os Representantes dos Árbitros na Assembleia Geral da FAP terão mandato a contar da
data da promulgação do resultado da eleição, até a data da reunião ordinária da
Assembleia Geral da FAP no ano de 2026, sendo admitida somente uma recondução.
Art. 3º O processo de votação será realizado fisicamente, conforme sistema aprovado em
Assembleia Geral da FAP e terá duas fases:
a) Período de Candidaturas: será do dia 12 setembro ao dia 20 de setembro de 2022,
sendo que podem se candidatar Árbitros com registro na CBAt/FAP e com inscrição válida,
maior de dezoito (18) anos de idade, até a data da promulgação do resultado da eleição.
b) Período Eletivo: será do dia 08 de outubro ao dia 09 de outubro de 2022, durante a
realização do 66º Campeonato Paranasense Loterias Caixa de Adultos, sendo a votação
realizada em sistema específico para isto, podendo participar da votação somente Árbitros
com registro válido na CBAt/FAP.
Art. 4º Será formada uma Comissão Eleitoral, indicada pela CBAt, nos termos do artigo 48 de seu
estatuto, e que acompanhará todo o processo eleitoral, desde o recebimento dos pedidos
de candidaturas, bem como, análise, deferimento ou indeferimento das mesmas, como
também, acompanhará todo o processo de votação, realizará a contagem dos votos e
divulgará o resultado da eleição.
Parágrafo único – A Comissão eleitoral se caracteriza por ser ‘pro tempore”, extinguindo-se
com a promulgação do resultado da eleição.
Art. 5º O resultado da eleição será publicado, na íntegra, em Nota Oficial da CBAt, sendo que os
2 (dois) candidatos mais votados, sendo 1 (um) homem e 1 (uma) mulher,
obrigatoriamente já serão os Representantes dos Árbitros na Assembleia Geral da FAP, 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 Árbitros
interessados, com registro válido na CBAt/FAP.
§ 1º

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

§ 2º

A FAP comunicará a todos os candidatos, pela mesma via, o aceite ou não de sua
candidatura.

Art. 7º A votação será realizada da seguinte forma:
a) O eleitor, comprovada a sua capacidade para votar, conforme disposto na alínea b) do
Artigo 3º, receberá uma cédula com os nomes dos candidatos e deverá escolher até 2
(dois) nomes dentre todos constantes da cédula de votação, devendo ser obrigatoriamente
um homem e uma mulher.
b) O eleitor, de posse da cédula de votação, será conduzido a cabine de votação para
escolher seus candidatos, constantes da cédula de votação.
c) Escolhido os candidatos, o eleitor deverá depositar a cédula na urna de votação.
d) A votação será feita presencialmente nos dias 08 e 09 de outubro de 2022, sendo o
período de votação das 09:00 às 16:00 horas no dia 08 de outubro e das 08:00 às 10:00
horas no dia 09 de outubro de 2022, para que a Comissão Eleitoral tenha tempo hábil de,
ainda no dia 09 de outubro de 2022, contabilizar os votos e divulgar o resultado.
e) No período de votação, membros da Comissão Eleitoral estarão à disposição dos
eleitores, para sanarem qualquer dúvida no processo, garantindo a lisura do mesmo.
Art. 8º A promulgação do resultado da eleição será através de Nota Oficial da FAP, no dia
seguinte ao do término do período de votação estabelecido neste regulamento.
Art. 9º Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou informações sobre o resultado devem ser
apresentados para a FAP, 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. 10º
Este regulamento e toda a normatização do processo eletivo se tornarão válidos
quando da publicação dos mesmos em Nota Oficial da FAP.
Art. 11º

Os casos omissos serão decididos pela Conselho de Administração da FAP.

