COMISSÃO ELEITORAL
FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO
Pleitos para as eleições de Representantes dos Atletas, Treinadores e Árbitros.
Exercício 2021/2024

SEGUNDA REUNIÃO
Em segundo Ato a Comissão Eleitoral da FPA para os Pleitos Eleitorais dos Representantes de Atletas,
Treinadores e Representantes, na data de 16 de março, se deu em três oportunidades, por
videoconferência.
A partir das 17 horas, José Geraldo da Silva Carvalho, direciona aos presentes, Joana Ribeiro Costa,
Antonio Carlos Fernandez, Mariana Grasielly Marcelino e Antonio Adolfo Balbuena, a tomada de
conhecimento, das tratativas que se deu pela manhã em reunião com Rogério Bispo e Tomer da FPA.
Quando ficara definida a ampla divulgação das ações da Comissão através site e redes sociais.
Antes do início da reunião principal convocada, com os presentes, abriu a tratativa conclusiva referente
ao detalhamento do Artigo 3º, parágrafos §1º, 2§, 3§, Itens I, II, III, IV. Era o principal item para a
construção da participação dos colégios eleitorais. O Artigo 3º foi desmembrado, separando candidatos
e votantes, de forma a contemplar a especificada de cada categoria e atuação dentro do processo. Foi
criado o Artigo 6º, que renumerou os artigos a seguir e definiu as idades iniciais para votantes nos 16
anos e candidatos nos 18 anos. O Regimento foi terminado e encaminhado para a FPA logo após.
Na sequência tem início a videoconferência, agora já sem a presença do membro Joana Ribeiro Costa,
que tinha compromissos com a CBAt, e agora com as presenças de Rogério Bispo, Tomer da
comunicação da FPA e Cesar Fuentes da CF da empresa de TI, que será responsável pela preparação
processamento dos dados da eleição.
Diante das explanações de ambos os setores, Comissão Eleitoral e CF, chegou a conclusão dos caminhos
que ambas as estruturas tomariam. A Comissão desenvolver o Formulário Google de coleta de dados
dos candidatos e votantes no período, então, 17 a 23 de março. CF receberá os dados em 24 de março.
Definida as ações é encerrada reunião e os trabalhos pendentes até aquele momento foram todos
elaborados nesta noite.
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