
 
C.N.P.J N° 61.700.225/0001-45 

AVENIDA SÃO LUIZ, 50 - “EDIFÍCIO ITÁLIA” – CEP 01046-000 – SÃO PAULO - SP. 
TEL.: (0xx11) 3154-29-00                  Fax.: (0xx11) 3255-2485 

circolo@circoloitaliano.com.brwww.circoloitaliano.com.br 

 
 

 
A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições, tendo em vista a 

proximidade das eleições para Presidente, Vice-Presidente, Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal, informa aos associados interessados quais 
são os requisitos estatutários para concorrer aos cargos. 
 

A- REQUISITOS APLICÁVEIS PARA TODOS OS CARGOS: 
 

 Ser associado em uma das seguintes categorias:  
o efetivo pessoa física (apenas o titular no caso de associação 

familiar); ou  
o efetivo pessoa jurídica (apenas o seu representante formalmente 

designado); ou 
o honorário (desde que tenha a prerrogativa); ou  
o benemérito; ou  
o vitalício. 

 

 Ter, no mínimo, 2 (dois) anos de inscrição como associado se tiver 
cidadania italiana ou comprovada ascendência italiana; 

 

 Ter, no mínimo, 6 (seis) anos de inscrição como associado se não for 
italiano ou de comprovada ascendência italiana; 

 

 Estar em dia com as contribuições sociais; 
 

 Não estar inscrito em mais de uma chapa; 
 

 Não estar impedido por lei ou ter sido condenado por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 

 
 

B- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CONCORRER AOS CARGOS DE 
PRESIDENTE E DE VICE-PRESIDENTE 

 

 Ter exercido pelo menos 1 (um) mandato completo como membro 
efetivo do Conselho de Administração do CIRCOLO; 

 

 Ter concluído o ensino médio (ou equivalente caso tenha concluído os 
estudos no exterior) ou ter exercido o cargo de administrador ou de 
diretor de empresa pelo período mínimo de 2 (dois) anos; 

 

 Não ter exercido o cargo de presidente ou de vice-presidente nos dois 
últimos mandatos. 
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C- REQUISITO ESPECÍFICO PARA CONCORRER AO CARGO DE 

CONSELHEIRO FISCAL 
 

 Ter concluído o ensino médio. 
 
 

São Paulo, fevereiro 2020. 
 

A COMISSÃO ELEITORAL 
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