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     CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CBT DE 2021 

 

a) dia 16 de novembro de 2021: divulgação no site da CBT do Regulamento da Eleição; 

b) dias 18, 19 e 20 de novembro de 2021: publicação do edital da eleição da Comissão de Atletas 
no Jornal Estado de São Paulo; 

c) dia 18 de novembro de 2021: publicação do edital da eleição da Comissão de Atletas no site 
da CBT; 

d) de 18 de novembro de 2021 até 28 de novembro de 2021: prazo para que os atletas aptos 
realizem as suas inscrições como candidato para a eleição da Comissão de Atletas da CBT, bem 
como para que indiquem delegados, nas formas previstas nos art. 6º parágrafo terceiro, e art. 7º, 
parágrafo primeiro, do Regulamento da Eleição.   

e) dia 26 de novembro de 2021: primeira divulgação do colégio eleitoral, contendo os nomes dos 
atletas que neste dia estiverem com os valores das anuidades em dia e aptos a votarem na 
eleição; 

f) dia 30 de novembro de 2021: última dia para que os atletas coloquem os valores das anuidades 
em dia e possam votar na eleição que acontecerá no dia 08 de novembro de 2021; 

g) dia 30 de novembro de 2021: divulgação no site da CBT dos nomes dos atletas inscritos e 
cuja candidatura foi homologada para participar da eleição, bem como dos atletas inscritos e que 
possuirão prazo para apresentar defesa prévia, uma vez que a sua inscrição, por ora, não foi 
homologada pela Comissão Eleitoral; 

h) de 01 de dezembro de 2021 até 03 de dezembro de 2021: prazo para que os atletas, que não 
possuíram as suas inscrições como candidato homologada, apresentem defesa prévia, antes da 
decisão sobre a impugnação ou não da sua candidatura; 

i) dia 03 de dezembro de 2021: segunda divulgação do colégio eleitoral;  

j) dia 05 de dezembro de 2021: divulgação da lista final dos nomes dos candidatos que 
concorrerão na eleição, após a decisão sobre a impugnação ou não das candidaturas, bem como 
dos nomes das candidaturas que foram impugnadas.  

k) dia 08 de dezembro de 2021, entre às 8h e 17h (horário de Brasília): eleição da Comissão de 
Atletas da CBT; 

l) dia 08 de dezembro de 2021, às 17h01min (horário de Brasília): início da apuração dos votos 
e, após o término, divulgação no site da CBT dos nomes dos atletas eleitos e posse dos mesmos. 

 

Obs: Os prazos previstos nas alíneas “d” e “f” acima iniciarão às 00:01h (horário de Brasília) do 
dia previsto para o seu começo e encerrará às 23:59h (horário de Brasília) do dia previsto para 
o seu término.  


