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ELEIÇÕES BIÊNIO 2021-2023 
 

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ABRAGESP 
 

CIRCULAR 01/2021 

 
A Comissão eleitoral da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, de acordo com estatuto vigente e de 
posse de plenos poderes delegados pela diretoria da Abragesp, torna público: 
 
1) A eleição da Diretoria Executiva (cinco membros, Art. 32º) e do Conselho Fiscal (três membros, Art. 42º) 

será realizada durante a Assembleia Geral Ordinária, parte do 12º Congresso Brasileiro de Gestão do 
Esporte, e de forma remota por meio do aplicativo de videoconferência Zoom, dentro do perfil 
corporativo da entidade através do link 
https://zoom.us/j/94774083811?pwd=YnFhMnpOd1MyVTdlWEVtTkpnSDczQT09 , no dia 16 de outubro 
de 2021 (sábado), às 10h00 (primeira convocação). 
 

2) Desta forma ficam convocados os associados Fundadores, Honorários, Efetivos e Acadêmicos para as 
eleições, sendo que estarão aptos a votar os associados Fundadores, Honorários, Efetivos e Acadêmicos 
que sejam associados a mais de um ano, considerando-se os itens V e VI do Artigo 13º, do Capítulo 4, 
DOS DIREITOS E DEVERES, ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS, do Estatuto vigente. 

 
3) A inscrição dos candidatos, em forma de chapa, deverá ocorrer até uma hora antes do início da Assembleia 

Geral Ordinária, ou seja, até às 9 horas do dia 16 de outubro de 2021, junto à secretaria da Associação 
Brasileira de Gestão do Esporte. 

 
4) Podem candidatar-se a cargos eletivos os associados em pleno gozo de seus direitos conforme o item VI 

do Artigo 13º, do Capítulo 4, DOS DIREITOS E DEVERES, ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO DOS 
ASSOCIADOS, do estatuto vigente. 

 
5) É vedada a participação de candidatos em mais de uma chapa. 

 
6) Os integrantes das chapas concorrentes deverão apresentar documento de aceitação da inclusão de seus 

nomes nas chapas-inscritas, com os devidos cargos, e estarem quites com a tesouraria da Abragesp. 
 

7) A apuração será realizada durante a Assembleia Geral Ordinária, presidida pelo presidente da Abragesp. 
 
 

São Paulo, 01 de setembro de 2021. 

 
___________________________________ 

FLÁVIA DA CUNHA BASTOS 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 
 
 

Comissão eleitoral: Donald Veronico Alves da Silva, Flávia da Cunha Bastos, Heglison Custódio Toledo, 
Marcelo Curth de Oliveira e Sabrina de Lima Vitório. 
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