
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, DOUTOR JOSÉ 
MANSSUR 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________, 

Conselheiro, associado matrícula nº ___________, admitido em 

___/___/_____, na qualidade de candidato ao cargo de Presidente da 

Diretoria do Esporte Clube Pinheiros para o biênio 2021/2023, 

vem, nos termos do Estatuto Social, do Regulamento Geral, do 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo, do Regimento das 

Eleições no Conselho Deliberativo e do Edital publicado em 25 de 

março de 2021, requerer digne-se V.Sa. registrar a Chapa 

______________________________________________________________________, 

cor ____________________ - pantone _____________________, para 

concorrer às eleições a se realizarem em Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo marcada para dia 26 de abril de 2021, em 

formato virtual, sendo candidato à Vice-Presidência, pela referida 

Chapa, o Conselheiro 

____________________________________________________________, também 

abaixo-assinado, associado matrícula nº _______________, admitido 

em ___/___/_____. 

Os subscritores declaram para todos os efeitos de direito e desde 

logo, que não estão incluídos nas inelegibilidades constantes do 

Art. 7º, incisos I, II e parágrafo único, do Regimento das Eleições 

no Conselho Deliberativo, conforme documentação em anexo. 

 
N.Termos 

P.Deferimento 
 
 

São Paulo, ____ de ______________ de 2021. 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 

(assinatura) (assinatura) 



São Paulo, ____ de ______________ de 2021. 
 
 
Ilustríssimo Senhor 
Doutor José Manssur 
Digníssimo Presidente do Conselho Deliberativo 
Esporte Clube Pinheiros 
 
 
 
Senhor Presidente. 
 
 

Nos termos do Estatuto Social, do Regulamento 

Geral, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, do 

Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo e do Edital 

publicado em 25 de março de 2021, solicito minha inscrição pela 

Chapa _________________________________________________________ para 

concorrer às eleições a se realizarem em Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo marcada para dia 26 de abril de 2021, 

postulando o cargo de Presidente da Diretoria do Esporte Clube 

Pinheiros para o biênio 2021/2023. 

 
Contando com a concordância de V.Sa., 

subscrevo-me 

 
 

atenciosamente, 
 
 

_____________________________________ 
(assinatura) 

 
 
Nome: 
___________________________________________________________________ 
Matrícula: ___________________________ 
Data de admissão no Clube: ___/___/_____



São Paulo, ____ de ______________ de 2021. 
 
 
Ilustríssimo Senhor 
Doutor José Manssur 
Digníssimo Presidente do Conselho Deliberativo 
Esporte Clube Pinheiros 
 
 
 
Senhor Presidente. 
 
 
 

Nos termos do Estatuto Social, do 

Regulamento Geral, do Regimento Interno do Conselho 

Deliberativo, do Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo e 

do Edital publicado em 25 de março de 2021, solicito minha 

inscrição pela Chapa ___________________________________________ para 

concorrer às eleições a se realizarem em Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo marcada para dia 26 de abril de 2021, 

postulando o cargo de Vice-Presidente da Diretoria do Esporte 

Clube Pinheiros para o biênio 2021/2023. 

 
Contando com a concordância de V.Sa., 

subscrevo-me 
 
 

atenciosamente, 
 
 

_____________________________________ 
(assinatura) 

 
 
Nome: 
___________________________________________________________________ 
Matrícula: ___________________________ 
Data de admissão no Clube: ___/___/_____ 
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