
 
 

COMUNICADO 
 
 

 Conforme inciso II, artigo 12, do Estatuto 
Social vigente, o Presidente do Conselho Deliberativo faz publicar as “NORMAS 

ESTATUÁRIAS QUANTO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO”, conforme Capítulo IV, c.c. § 1º do artigo 11, e § 2º do artigo 
15, todos do predito Estatuto, que orienta a Eleição dos órgãos da próxima 
Administração, biênio 2020/2021, conforme segue: 

 
 

 Constitui o procedimento eleitoral o conjunto dos atos necessários para 
garantir as eleições dos componentes: 

  I)  Do Conselho Deliberativo; 
  II) Do Conselho Fiscal. 
 
 São condições de elegibilidade: 

I) ser associado proprietário com idade mínima de 21 (vinte e um) anos 
completos na data da inscrição, mínimo de 2 (dois) anos como 
integrante do quadro associativo e ser residente em Brotas 

  II) estar quites com a Tesouraria do Clube 
III) não ter integrado Diretoria Executiva anterior à última eleita que não 

tenha prestado contas 
 
 As eleições, para composição do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, 

são garantidas pela organização de chapas independentes, encabeçada 
pelo primeiro candidato inscrito e que deverão ser registradas na Secretaria 
do Clube até às 18 horas do dia 26 de outubro p.f. 

 
 Expirado o prazo para o registro das chapas, a Diretoria Executiva divulgará 

a composição de cada uma e tomará as providências necessárias à 
realização do pleito. 

 
 A eleição ocorrerá em 24 de novembro de 2019, as 9 horas, sendo que 

cada associado(a) proprietário(a) só terá direito a um voto qualquer que seja 
o número de títulos que possua, vedado o voto por procuração, salvo 
impossibilidade justificada, ficando sub-rogado no direito seu cônjuge ou 
companheiro(a). 

 
 Se houver o registro de apenas uma chapa a eleição acontecerá por 

aclamação, pela manifestação expressiva dos associados legitimados a 
votar e presentes ao primeiro minuto do horário estabelecido. 

 
 O associado em condições de elegibilidade e interessado em concorrer ao 

pleito, só poderá integrar uma única chapa. 
 
 
    Afixe-se nos locais de costume para conhecimento de todos. 
      
    Brotas, 25 de agosto de 2019. 
 
 

 

CARLOS JOSÉ SIGNORI 
Presidente do Conselho Deliberativo 

Clube de Campo de Brotas 

 
 


