
 

ATO COMISSÃO ELEITORAL FBF Nº 002/2022 

 

 

ELEIÇÃO FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL – FBF PARA O QUADRIÊNIO 2023/2027 

RELAÇÃO DE CHAPAS HOMOLOGADAS COM CANDIDATOS A PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E 

MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES AO CONSELHO FISCAL 

 

 

A Comissão Eleitoral da FBF reuniu-se para tratar dos seguintes temas: (i) análise da documentação 

e pedido de registro de candidatura apresentadas para Presidente e Vice-Presidentes e membros 

do Conselho Fiscal da FBF; e (ii) julgamento de eventuais impugnações apresentadas. 

 

Registram os membros da Comissão Eleitoral da FBF que o protocolo da entidade funcionou 

normalmente nos dias 1º e 2 de maio de 2022, e que não foram apresentadas impugnações seja em 

relação ao pedido de registro da Chapa “FBF 23 A 27 – MAIS GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E 

MODERNIDADE.”, seja em relação aos membros que compõem o colégio eleitoral. Ou seja, decorreu 

in albis o prazo previsto no Regulamento do Processo Eleitoral para eventuais impugnações. 

 

Com isso, inicialmente, fica homologada a composição do colégio eleitoral, cuja relação foi 

publicada no site da FBF1.  

 

A Comissão Eleitoral da FBF, então, prosseguiu com a análise e debate acerca da documentação 

apresentada no único pedido de registro de Chapa, o da Chapa “FBF 23 A 27 – MAIS GESTÃO, 

TRANSPARÊNCIA E MODERNIDADE.” e atestou que o pedido de registro e documentos 

apresentados cumprem integralmente os requisitos previstos nos artigos 4º e 5º do Regulamento 

do Processo Eleitoral, não se verificando em relação aos candidatos nenhuma das hipóteses de 

inelegibilidade previstas do artigo 6º do mesmo Regulamento.  

 

 

 
1 https://www.fbf.org.br/assets/documentos/eleicao/Col%C3%A9gio_Eleitoral_Atualizado1.pdf  

https://www.fbf.org.br/assets/documentos/eleicao/Col%C3%A9gio_Eleitoral_Atualizado1.pdf


 

Sendo assim, na forma da legislação vigente, do Estatuto e do Regulamento do Processo Eleitoral, 

garantindo-se, uma vez mais, a legalidade e lisura do procedimento, a Comissão Eleitoral da FBF 

vem dar publicidade que, por unanimidade, decidiu pela HOMOLOGAÇÃO para participação na 

Assembleia Geral Eletiva da FBF da Chapa “FBF 23 A 27 – MAIS GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E 

MODERNIDADE.” com a seguinte composição Chapa: 

 

RELAÇÃO DE CHAPAS HOMOLOGADAS:  

 

1) Chapa “FBF 23 A 27 – MAIS GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E MODERNIDADE.”: 

 

 

 



 

 

Por fim, a Comissão Eleitoral da FBF atesta que também decorreu in albis o prazo para os membros 

do Colégio Eleitoral manifestarem a opção pela modalidade votação não presencial. 

 

Salvador, 3 de maio de 2022. 

 

 

Gustavo Alves Pinto Teixeira 

Presidente da Comissão Eleitoral da FBF 

 

 

Lizandra Colossi Oliveira 

Comissão Eleitoral FBF 

Juliana de Souza Camões 

Comissão Eleitoral FBF 
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