Florianópolis, 02 de outubro de 2020.
Ao
Presidente em exercício do COB
Conselho de Administração do COB
Conselho Fiscal do COB
Conselho de Ética do COB
Comitê de Assessoramento para Assuntos Eleitorais do COB
E-mail para: presidência.cob@cob.org.br , paulo.wanderley@cob.org.br
C/C: etica@cob.org.br , bsanti@cbboxe.com.br , amellao@amhconsultoria.com ,
vidal@bkr-lopesmachado.com.br , Rogerio.Sampaio@cob.org.br ,
Marco.Laporta@cob.org.br , brajzman@terra.com.br , andrew.parsons@paralympic.org
,sergio@srst.com.br , ossox@globo.com , silvioacacio@cbj.com.br ,
euclidesgusi@cbg.com.br , presidencia.cbdg@cbdg.org.br ,
matheus.figueiredo@cbdg.org.br , presidencia.cbvela@cbvela.org.br ,
joao.tomasini@canoagem.org.br , presidencia.cbca@canoagem.org.br ,
presidente@brasilesgrima.com.br , machado.esgrima@gmail.com ,
karatecbk@uol.com.br , tiagoippon2012@hotmail.com , yanemcfmarques@hotmail.com

Ref. Questionamentos sobre a eleição do Comitê Olímpico Brasileiro

Ilmos. Senhores,
RAFAEL BITTENCOURT WESTRUPP, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador do RG nº 3810191, emitido pela SSP/SC, devidamente inscrito no
CPF/MF sob o nº 030.280.349-13, domiciliado e residente em Florianópolis/SC, vem, pela
presente, realizar os seguintes questionamentos:
a) Considerando o disposto no art. 22, I, da Lei 9615/98, quais
Confederações e atletas estão aptos para votarem na eleição para os
cargos de Presidente e Vice Presidente do COB, que acontecerá no dia
07/10/2020;
b) Considerando o mesmo dispositivo legal acima referido, em relação a
Confederação Brasileira de Handebol, como ocorrerá a sua representação
legal na eleição para os cargos de Presidente e Vice Presidente do COB,
que acontecerá no dia 07/10/2020, bem como quem poderá ser o seu
representante legal na oportunidade;
c) Qual o tempo de intervalo entre o 1º e o 2º turno, se houver, na eleição
para os cargos de Presidente e Vice Presidente do COB, que acontecerá
no dia 07/10/2020;
d) A eleição será por meio de cédula de papel ou urna eletrônica;
e) Atualmente quem são os atletas licenciados da Comissão de Atletas do
COB, considerando que o ofício em anexo foi atualizado em julho de 2020,
bem como qual será o critério de ordem utilizado caso algum atleta

licenciado resolva voltar da licença para a mencionada Comissão,
considerando a ordem que consta no já referido ofício em anexo.
Considerando que a eleição acontecerá na próxima semana e os
esclarecimentos acima são fundamentais para a transparência do pleito, solicito,
gentilmente, que as respostas aos questionamentos acima referidos sejam encaminhadas
para o e-mail rwestrupp@gmail.com até o dia 04/10/2020.
Ciente de vossa atenção, registramos os votos de estima e consideração.

Rafael Bittencourt Westrupp

CACOB – 2016/2020
LISTA DO COLEGIADO ATUAL – 12 membros mais votados.

•
•

O critério da ordem abaixo é o maior número de votos recebidos pelos seus
pares.
Considerando que o Emanuel Rego e o Arthur Zanetti estão licenciados, o
Hugo Hoyama e o Marcelo Machado atualmente os substituem.

1) Eduarda Amorim
2) Beatriz Futuro
3) Fabiana Mürer
4) Yane Marques
5) Tiago Camilo
6) Poliana Okimoto
7) Thiago Pereira
8) Emerson Duarte
9) Fabiano Peçanha
10) Bruno Mendonça
11) Hugo Hoyama
12) Marcelo Machado
Como informação adicional, segue a lista completa dos 15 atletas eleitos.
1) Eduarda Amorim
2) Beatriz Futuro
3) Emanuel Rego – LICENCIADO
4) Fabiana Mürer
5) Yane Marques
6) Tiago Camilo
7) Poliana Okimoto
8) Thiago Pereira
9) Arthur Zanetti – LICENCIADO
10) Emerson Duarte
11) Fabiano Peçanha
12) Bruno Mendonça
13) Hugo Hoyama
14) Marcelo Machado
15) Iziane Marques
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