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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE 1 DE AGOSTO DE 2017 
 
 
1. Data e Local: Em 1 de Agosto de 2017, às 19:30, na sede da Associação Futebol de 

Pais, localizada na Av. Ceci, 1.888. 
2. Presenças e Mesa: Presentes um total de 6 Associados, conforme Lista de Presença 

emitida no ato, o que satisfaz o quórum de instalação. Foram aclamados, como 
Presidente da Mesa o associado Celso Augusto Jorge, e como Secretário o associado 
Mauricio Nogueira Escobar  

3. Ordem do Dia: 
a. Definir o cronograma e procedimentos do processo de Eleição dos novos 

administradores para o mandato 2018/2019 
4. Deliberações: 

a. Os associados aprovaram, por unanimidade, a data de 23 de Setembro de 2017 
(sábado) para a realização de Assembleia Geral para Eleição dos novos membros 
da Comissão Executiva para o mandato 2018/2019 

b. De acordo com os prazos previstos no Estatuto Social da Associação, 
especialmente aqueles previsto em sua Cláusula 20a., os presentes aprovaram, 
por unanimidade, o seguinte cronograma: 

Até dia 15 de Agosto de 2017 Publicação do Edital e Convocação de 
Assembleia no mural da chácara, 
website e na sede da Associação 

Até dia 31 de Agosto de 2017 Prazo para inscrição e registro das 
Chapas. 

Até dia 5 de Setembro de 2017 Validação (ou Impugnação) das chapas 
pela Comissão Executiva 

Dia 23 de Setembro de 2017 Realização da Assembleia Geral de 
Eleições 

 
c. Os presentes aprovaram, por unanimidade, a sistemática a ser utilizada para 

apuração do processo eleitoral, a saber: 
i. Em cumprimento ao disposto na Cláusula 19a. do Estatuto Social, os associados 

interessados em participar do processo eleitoral como candidatos deverão 
compor chapa, listando os nomes e contatos dos associados indicados para a 
Comissão Executiva (Diretoria da Associação), em todos os seus cargos, a saber: 
Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico e Fiscal, 
Diretor de Arbitragem, Diretor de Comunicação e Marketing, Diretor de 
Suprimentos. 

ii. O registro da chapa deverá ser feito via correspondência, a ser entregue a 
qualquer um dos membros da Comissão Executiva, pessoalmente ou por via 
eletrônica (e-mail) 



 
iii. Inscritas as chapas, a Comissão Executiva terá prazo para validar os nomes 

indicados, em consonância com os critérios indicados na Cláusula 20a. do 
Estatuto Social, e organizar o processo eleitoral. Em caso de impugnação, a 
Comissão deverá comunicar devidamente o candidato e os demais membros da 
sua chapa, explicando os motivos. 

iv. A eleição acontecerá, no dia e hora fixados na convocação da Assembleia, de 
forma presencial, não sendo permitidos votos por procuração ou por via 
eletrônica.  

v. A Mesa da Assembleia (Presidente e Secretário) será a responsável pelo 
procedimento eleitoral. A Mesa deverá ser composta por membros da 
Comissão Executiva, e que não sejam candidatos por nenhuma chapa, para 
garantir a transparência do processo. 

vi. Em caso de haver somente uma chapa, a mesma será aclamada como 
vencedora.  

vii. Em caso de haver mais de uma chapa concorrente, a Mesa Diretora da 
Assembleia disponibilizará os meios para que aconteça votação escrita, 
depositada em urna, a ser disponibilizada para que os associados possam 
exercer seu voto no horário compreendido entre 10h e 15h, restando 
vencedora a chapa que obtiver o maior número de votos absolutos. 

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o conclave, lavrando-se 
esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelo Presidente e 
pelo Secretário da Mesa, e arquivada na Sede da Associação 

 
 

São Paulo, 1 de agosto de 2017 
 
 
 
 

Celso Augusto Jorge   Mauricio Nogueira Escobar 
Presidente da Mesa   Secretário da Mesa 

 


