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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – TRE/
SP, sob a Presidência do Exmo.  Desembargador 
Carlos Eduardo Cauduro Padin, vem realizando 
importante e valoroso trabalho nos municípios de 
nosso Estado, expandindo o programa de identifi-
cação biométrica, para que nas Eleições de 2022 
todos os eleitores já tenham seus dados biométri-
cos devidamente cadastrados. 

Neste passo, em uma ação conjunta entre o 
Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros 
e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, será 
instalada nas dependências de nosso Clube uma 
unidade de atendimento itinerante da Justiça 
Eleitoral, para que associados e colaboradores 
possam colher os dados biométricos e efetivar o 
recadastramento de forma confortável e sem ne-
cessidade de deslocamento ao cartório eleitoral.

Para tanto, o associado ou colaborador terá 
apenas que apresentar um documento de iden-
tidade original com foto e comprovante recente 
de endereço. Em seguida, haverá a coleta das 
digitais dos dedos, captura de imagem para fo-
tografia e assinatura digital. A apresentação do 

Um convite aos nossos associados

título de eleitor agilizará ainda mais o processo, 
mas não é obrigatória.

O referido cadastramento biométrico ocor-
rerá, muito provavelmente, no início de dezembro 
e estará disponível por um período determinado, 
sendo certo que todas as informações neces-
sárias, tais como datas, local e horários de 
atendimento serão oportunamente detalha-
das nos meios de comunicação do Clube com 
o associado.

Parabenizo o Desembargador Carlos Eduardo 
Cauduro Padin pelo competente trabalho à frente 
do TRE/SP e agradeço pela deferência ao Esporte 
Clube Pinheiros por disponibilizar este relevante 
serviço ao corpo associativo. 

Por fim e como sempre faço, reitero o con-
vite aos associados, para que compareçam nas 
reuniões do Conselho Deliberativo, realizadas 
no auditório do CCR sempre na última segun-
da-feira de cada mês, com início às 20:00 horas, 
lembrando que as sessões são transmitidas pela 
internet, através do site do Clube.

Um forte abraço a todos, 


