Rio de Janeiro, RJ, 14 de agosto de 2019.
OF / CBE / Presidência / Nº 2019.380.
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Senhores(as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis pelas
Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: REGULAMENTO ELEITORAL – Eleições Estatutárias 2019.
Prezados(as) Senhores(as),

COLÉGIO ELEITORAL:
De acordo com o Estatuto da CBE, Artigo 30, Parágrafo 1º, letras “a”, “b” e “c”, o
Colégio Eleitoral da CBE é constituído por 22 (vinte e dois) membros em três categorias distintas
de eleitores, todas elas com proporcionalidade de 1/3 de peso de voto e serão assim

distribuídas:
a) Categoria das Federações Filiadas: todas as 4 (quatro) Federações Filiadas que estejam
em pleno gozo de seus direitos estatutários e que constem na data da eleição ao menos com
01 (um) ano de filiação à CBE com peso 5 (cinco);
b) Categoria das Entidades de Prática Desportiva - EPDs: as 10 (dez) maiores EPDs
vinculadas à CBE, sendo consideradas aquelas com maior número de atletas inscritos,
excluídos os avulsos, em provas nacionais nos últimos 24 (vinte e quatro) meses,
desconsiderados os 2 (dois) últimos meses que antecedem a assembleia, independente de
categoria, organizadas diretamente ou por delegação pela CBE que constem na data da
eleição ao menos com 01 (um) ano de vinculação à CBE e, ainda, que não estejam em débito
com a CBE, sendo o peso dos votos de cada EPD dividido da seguinte forma:
1. Duas maiores EPDs: Peso 3 (três).
2. Terceira e quarta maiores EPDs: Peso 2,5 (dois vírgula cinco).
3. Quinta e sexta maiores EPDs: Peso 2 (dois).
4. Sétima e oitava maiores EPDs: Peso 1,5 (um vírgula cinco).
5. Nona e décima maiores EPDs: Peso 1 (um).
c) Categoria dos Atletas: os 8 (oito) membros da comissão de atletas, sendo
obrigatoriamente seis da esgrima convencional, representando cada uma das três armas e
os dois gêneros e dois da esgrima em cadeira de rodas, representando cada um dos
gêneros. O voto de cada representante dos atletas terá peso 2,5 (dois vírgula cinco).
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O Colégio Eleitoral da CBE (22 membros) elegerá nessas eleições:
- Os membros elegíveis do Conselho de Administração;
- Os membros elegíveis do Conselho de Ética.

ELEITORES PRESENCIAIS INTEGRANTES DO COLÉGIO ELEITORAL:
Devem estar presentes (voto presencial) na Assembleia Geral Eletiva os atuais
membros efetivos da Assembleia Geral da CBE, quais sejam:
- 04 (quatro) Federações Estaduais;
- 01 (um) representante da Comissão de Atletas.

DEMAIS ELEITORES INTEGRANTES DO COLÉGIO ELEITORAL:
Os 17 (dezessete) demais eleitores integrantes do Colégio Eleitoral poderão participar da
Assembleia Geral Eletiva de forma presencial caso seja dos seus interesses ou, ainda, votar pela
via eletrônica, em formulário próprio e individual a ser enviado oportunamente.

ELEITORES ESPECÍFICOS:
Eleitores específicos são aqueles que votam em suas próprias categorias (seus
pares), podendo participar da Assembleia Geral Eletiva de forma presencial caso seja dos seus
interesses ou, ainda, votar pela via eletrônica, em formulário próprio e individual a ser enviado
oportunamente. São eles:
- Todas as EPDs vinculadas à CBE podem votar em 01 (um) candidato a representante das EPDs
para integrar a Assembleia Geral da CBE como membro efetivo;
- Todas as EPDs vinculadas à CBE votam em 01 (um) candidato a representante das EPDs para
integrar o Conselho Técnico;
- As Federações filiadas à CBE votam em 01 (um) candidato a representante das Federações
filiadas para integrar o Conselho Técnico;
- Os Técnicos cadastrados à CBE votam em 08 (oito) candidatos a representantes dos técnicos
para integrarem o Conselho Técnico.

VOTO ABERTO:
De acordo com o Estatuto da CBE, os votos presenciais e/ou eletrônicos serão
necessariamente abertos.
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VOTO PRESENCIAL:
Os eleitores que se fizerem presentes na Assembleia Geral Extraordinária Eletiva
exercerão o seu direito a voto a partir do seu início, ou seja, a partir das 09:30h do dia 21 de
agosto em primeira chamada ou a partir das 10:00h do dia 21 de agosto em segunda e última
chamada.
VOTO ELETRÔNICO:
Cada eleitor integrante do Colégio Eleitoral da CBE e cada eleitor específico (pares)
receberá da CBE, via email, uma cédula de votação eletrônica, contendo os candidatos das
categorias em que poderão votar.
Os eleitores poderão votar até a quantidade máxima de candidatos referentes às
vagas em disputa em cada uma das categorias. Caso algum eleitor vote em número superior de
candidatos ao número de vagas em disputa, esse voto será anulado.
IMPORTANTE:

Para participar da votação eletrônica aos cargos elegíveis da CBE
será necessário o uso de uma Conta do Google.
Caso o eleitor não possua uma Conta do Google, a CBE, como
agente facilitador, produziu um breve tutorial de como criar esta conta e
enviamos em anexo a este ofício.
Também anexo a este ofício está um tutorial de como votar usando
a Conta do Google.
Solicitamos que todos os eleitores enviem à CBE os seus
endereços de e-mail vinculados à Conta do Google para o endereço de e-mail
inscricao@brasilesgrima.com.br até o dia 17 de agosto de 2019, às 14:00
horas. Este prazo não poderá ser estendido e, em caso de não atendimento, a
CBE entenderá como abstenção ao processo eleitoral.
PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO VOTO ELETRÔNICO:
A CBE encaminhará as cédulas eletrônicas aos eleitores que não participarão
presencialmente da Assembleia Geral Extraordinária Eletiva até às 14:00 horas do dia 19 de
agosto de 2019, quando, então, será dado o início do processo eleitoral eletrônico.
O processo eletrônico de votação permanecerá aberto durante 24 horas, ou seja,
até às 14:00 horas do dia 20 de agosto de 2019, quando, então, o processo eleitoral eletrônico
será encerrado.
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Início da votação eletrônica: 14:00 horas do dia 19 de agosto de 2019
Término da votação eletrônica: 14:00 horas do dia 20 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

Ricardo Machado
Presidente
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Caso não tenha uma conta no Google, seguem as instruções para a criação de uma nova conta.
Na página inicial do Google clicando no item abaixou ou acessando este link https://accounts.google.com/signup

Clique em Crie uma conta

Preencha seus dados

Clique em Próxima

Continue preenchendo seus dados e clique em Próxima.

Clique em Agora não.

Role a texto para baixo

Clique em Concordo.

Se
mesmo
assim
ainda
restou
alguma
dúvida
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=pt-BR

sugerimos

a

ajuda

do

Google

em

Tutorial para Votação Eletrônica com o uso da Conta do Google
Caso você já possua uma conta no Google, faça Login em sua conta conforme as imagens abaixo

Abra o e-mail que você recebeu da CBE. O e-mail será similar ao da imagem abaixo
Clique em “PREENCHER FORMULÁRIO”

Inicie o preenchimento da Cédula de Votação. Note que seu endereço de e-mail será mostrado.

Selecione os candidatos observando a quantidade de vagas disponíveis.

Ao selecionar um candidato, este aparecerá com um sinal de ☑ antes de seu nome.
Ignore o campo de “ADICIONAR ARQUIVO”.
Quando terminar clique no botão “ENVIAR” para computar o seu voto.

Esta tela aparecerá confirmando que seu voto foi enviado.

Você também receberá um e-mail com o seu voto

