
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ELEITORAL 

O JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, diante da aprovação de seu novo Estatuto 

Social pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada aos 07/02/2017, e na 

forma das Disposições Transitórias constantes dos artigos 102 e seguintes do 

referido Estatuto, convoca os Associados Efetivos que tenham completado 3 

(três) anos de sua admissão ao quadro social, para participarem da 

Assembleia Eleitoral, que será realizada no próximo dia 14 de marco do 

corrente ano, no horário das 09:00 às 18:00 horas, com a finalidade de 

eleger, mediante votação direta, os membros do Conselho de Administração e 

do Conselho Fiscal, bem como seus respectivos suplentes, através de chapa 

composta por 19 candidatos, a saber: 

a) 4 (quatro) membros efetivos sendo um deles, necessariamente, 
Representante do Turfe que serão eleitos para o Conselho de Administração 
com prazo de mandato de 3 (três) anos; 

b) 4 (quatro) membros efetivos sendo um deles, necessariamente, 
Representante do Turfe e que serão eleitos para o Conselho de Administração 
com prazo de mandato de 2 (dois) anos; 

c) 4 (quatro) membros efetivos sendo um deles, necessariamente, 
Representante do Turfe que serão eleitos para o Conselho de Administração 
com prazo de mandato de 1 (um) ano; 

d) 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente que serão eleitos para o 
Conselho Fiscal, com prazo de mandato de 3 (três) anos; 

e) 3 (três) membros suplentes, eleitos para o Conselho de Administração 
com prazo de mandato de 1 (um) ano. 

 
O processo eleitoral inicia-se com a publicação do presente Edital quando, a 

partir de então, estará aberto o período de registro de chapas concorrentes, a 

ser apresentado perante a Secretaria Geral, mediante o cumprimento dos 

seguintes requisitos: 

I- Solicitação do registro através de requerimento; 

II- Autorização expressa e individual de cada um dos candidatos de 

cada chapa manifestando sua concordância com a inclusão nela de 

seus nomes; 

III- Indicação do nome de um dos subscritores do requerimento para 

representar a chapa e responder perante a Secretaria Geral pelo 

respectivo registro; 

IV- Os associados poderão se candidatar a membro do Conselho de 

Administração ou Conselho Fiscal, desde que esteja em dia com 

suas obrigações financeiras junto ao JCSP. 

O prazo final para recebimento do registro de chapas será dia 6 de março de 

2017 as 17:00 horas. 
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O prazo final para regularização das obrigações financeiras será o dia 28 de 

fevereiro/17, quando será gerada a LISTAGEM OFICIAL DE ASSOCIADOS 

ELEITORES formada por todos os Associados que poderão votar na 

Assembleia Eleitoral. 

Em relação aos candidatos Representantes do Turfe, deverão comprovar que 

estão registrados como criador e/ou proprietário de cavalo de corrida no Stud 

Book Brasileiro ininterruptamente nos 36 (trinta e seis) meses que antecede a 

data da convocação da Assembleia Eleitoral. Devendo, neste sentido, 

considerar a data do presente Edital Eleitoral. 

A Secretaria Geral comunicará ao responsável pelo pedido de registro de 

chapa qualquer irregularidade ou omissão que impeça o respectivo 

deferimento, devendo as eventuais correções serem apresentadas no prazo de 

3 (três) dias úteis. 

Deferido o registro, a composição da chapa será afixada, a partir do dia 

seguinte ao deferimento, até o dia das eleições, na quadro de avisos da Sede 

Social e no Site oficial do Jockey Club de São Paulo. 

É vedada a alteração da chapa após o registro, salvo para substituição de 

candidato em razão de falecimento ou comprovada incapacidade 

superveniente, física ou psíquica. 

O voto é secreto e recairá em chapa completa, obedecido o registro prévio.  

Serão nulos os votos dados a chapas ou nomes em desacordo com o registro 

prévio ou que indiquem mais de uma das chapas registradas, bem como os 

votos que apresentarem emendas, rasuras, sinais ou expressões. 

No prazo de até 5 (cinco) dias úteis subsequentes à proclamação, os eleitos 

para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, tomarão posse 

mediante assinatura do respectivo termo em livro próprio, entrando no exercício 

imediato dos cargos. 

Para qualquer comunicação sobre o processo eleitoral do Jockey Club de São 

Paulo, deve ser endereçada ao seguinte endereço eletrônico: 

eleicao@jockeysp.com.br 

 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017. 

 

Eduardo da Rocha Azevedo 
Diretor Presidente 
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