
INSTRUÇÃO MCC N 01/2021 

 

A Comissão Eleitoral constituída pelo Conselho Deliberativo do Marília 

Country Club, nos limites de sua competência, estabelecida nos artigos 52 a 55 

do Estatuto Social, baixa a seguinte instrução para as eleições do CLUBE a 

realizar-se este ano. 

 

I. DO CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

As inscrições das chapas:  serão improrrogáveis até  19 de novembro 

de 2021, às 17 horas; 

 

Data das eleições (No dia da Assembleia Geral): 26 de novembro de 

2021, das 19 horas às 21:00 horas. 

 

II. DAS INSCRIÇÕES 

 

A eleição será realizada para os cargos do Conselho Deliberativo, em 

número de DEZ titulares e DEZ suplentes, e somente será permitida a inscrição 

sob forma de chapa completa, vedada à participação do candidato em mais de 

uma chapa. Estarão aptos a se inscreverem como candidatos os candidatos que 

preencherem cumulativamente as condições definidas no Art. 51 do Estatuto 

Social, e que são as seguintes: 

 

a) Ser sócio TITULAR e ter pelo menos dez anos de vida associativa, 

sem interrupção, comprovado pela posse do respectivo título patrimonial; 

 

b) Estar quite com a Tesouraria do Clube; 

 

 

c) Não ter sofrido qualquer penalidade ou punição associativa, nos 

cinco anos anteriores à candidatura pretendida; 

 

d) Gozar de bons antecedentes civis e sociais, comprovado por 

atestado expedido por autoridade competente; 

 

 

e) Aderir ou liderar a formação de uma chapa, que deverá ser 

completa, com concorrentes a todas as vagas efetivas e de suplência; 

 



f) Atender às demais exigências estabelecidas pela Comissão 

Eleitoral. 

 

As inscrições dos candidatos far-se-ão perante a Comissão Eleitoral, 

somente nos dias úteis (terca-feira a sexta-feira), das 09 horas às 11:00 hrs e 

das 12:30 hrs as 17 horas. Encerrando-se o prazo no dia 12/11/2021, às 17 

horas, na Sede Csmpestre do clube – Rod. Marilia Porto Ferrão km 318,5 – 

Marília – SP) e serão feitas em folha de tamanho A4 (211 x 297 mm), 

datilografadas ou impressas eletronicamente, em duas vias, contendo o nome 

dos candidatos a membros efetivos, o nome dos suplentes, ou números dos 

respectivos títulos patrimoniais e devidamente assinadas por todos os candidatos 

da chapa. 

 

Serão canceladas as chapas que não atenderem todas as disposições 

estatutárias e das presentes instruções. 

 

III. DA VOTAÇÃO  

 

Estarão aptos a votar, os associados definidos no Art. 11 do Estatuto 

Social do CLUBE, que se encontrarem quites com suas obrigações sociais e 

financeiras na data da eleição. 

 

A cédula eleitoral deve ser rubricada pelo  

Presidente e um Membro da Comissão Eleitoral no ato de sua entrega ao 

associado votante, evitando-se assinatura prévia, vedado o voto por procuração. 

 

O associado para votar, deverá comparecer à mesa receptora, munido 

da Carteira Social do Clube ou qualquer outro documento oficial de identidade e 

recibo de pagamento da taxa de manutenção. 

 

Ao depositar a cédula na urna, o associado votante deverá exibir a 

rubrica do Presidente da Comissão, cabendo a este a necessária conferência. 

 

É vedada a chamada “boca de urna” em relação aos associados que já 

se encontrarem na fila de votação, bem como no interior no interior do recinto em 

que estiver a cabine indevassável e à urna.  

 



Os votos serão vinculados, ou seja, somente será válido o voto na 

chapa completa. 

 

À mesa Receptora ou Apuradora, será admitida a presença do 

candidato apenas para fins de fiscalização, pessoalmente ou por meio de 

associado eleitor credenciado pela Comissão Eleitoral, até uma hora antes do 

início da votação. 

 

Qualquer voto que for impugnado pela Mesa Receptora será tornado 

em separado, com rubrica do presidente da mesa e anotação com o nome do 

eleitor, bem como motivo da impugnação. Antes de iniciada a apuração, a 

Comissão Eleitoral decidirá sobre a validade do voto tomado em separado. 

 

A votação será realizada no dia 26 de novembro de 2021, em período 

ininterrupto de duas horas, com início às 18 horas e término às 20 horas, 

conforme Edital de Convocação a ser publicado no Jornal da Manhã nos dias 05 

de novembro de 2021. 

 

IV. DOS TRABALHOS DE VOTAÇÃO 

 

A Comissão Eleitoral deverá realizar os trabalhos de votação e 

apuração do pleito, apurando todos os votos acolhidos. Exceto aqueles tomados 

em separado (nomes que não constem da listagem). 

 

Providenciará ainda, que todo o material para votação (como cabine 

indevassável, urna receptora lacrada, cédulas oficiais, sobrecartas rubricadas, 

canetas e etc.) estejam em ordem no horário marcado para o início da votação, 

isto é, às 19 horas do dia 26 de novembro de 2021, no local designado conforme 

edital de convocação.  

 

Credenciará, até uma hora antes do início da votação, os associados 

eleitores representantes de chapas que quiserem fiscalizar os trabalhos 

eleitorais, com um representante para cada chapa. 

 

Caberá ao Presidente da Mesa Receptora junto de um Membro, 

rubricar a cédula oficial e sobrecarta, zelar pelo bom andamento do pleito e 

decidir as reclamações verbais sobre a matéria eleitoral. Na sua falta ou 



impedimento, assumirá em seu lugar um dos membros, por ordem de 

designação, conforme lista anexa. 

 

A votação será feita em período ininterrupto de 2 horas, com início às 

19 horas e término às 21:00 horas, impreterivelmente, não se admitindo nenhuma 

prorrogação. 

O voto impugnado será tornado em separado, em sobrecarta maior, 

igualmente rubricada pelo Presidente da Mesa, com anotação do nome do eleitor 

e do motivo da impugnação. 

A decisão das reclamações feitas por associado, quando verificar 

qualquer irregularidade no processo eleitoral, será proferida nesta Comissão 

Eleitoral em caráter definitivo no ato de sua apresentação. 

 

Antes de iniciada a apuração, a Comissão Eleitoral decidirá sobre a 

validade do voto tomado em separado. Validado o voto, o mesmo será 

depositado na urna receptora. 

 

V. DA APURAÇÃO   

A apuração será pública, realizada pela Comissão Eleitoral e/ou 

escrutinadores designados por ela, e iniciada imediatamente após o 

encerramento do pleito. 

Será nulo o voto quando não utilizada a cédula oficial instituída pela 

Comissão Eleitoral. 

 

O voto será vinculado em relação aos cargos em disputa. 

Após a apuração, a Comissão Eleitoral deverá lavrar Ata conforme 

modelo anexo, com o resultado das apurações e assinada pelos integrantes da 

Comissão, na qual constará:  

a) Número de votos em branco; 

b) Número de votos nulos;  

c) Número de votos em separado (e não apurados); 

d) Número de votos válidos para as chapas. 

A Comissão Eleitoral decidirá sobre os casos omissos. 

 

                                                                    Marilia-SP, 05 de Novembro de 2021. 

    

    Thayla de Souza        Geraldo Porto Sparapan          Joselito dos Santos Maced 

                            Rg. 4.792.571-2                           Rg 10.463.043                             Rg. 5.246.909                                  



 

 

 


