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RESOLUÇÃO – 001, DE 24 DE MARÇO DE 2023. 

 

A Comissão Executiva Instituidora do União Brasil no Estado de São Paulo, no 

uso das suas atribuições estatutárias, visando à constituição de órgãos de 

direção Municipal;  

 

RESOLVE:  

Art. 1º Autorizar a realização de Convenção para eleição de Diretórios Municipais nas 

cidades do Estado de São Paulo compreendidas no Anexo I, no ano de 2023, conforme as normas 

estipuladas no Estatuto do União Brasil e nesta Resolução.  

Art. 2º As deliberações serão tomadas por voto secreto, admitida deliberações por 

aclamação, a critério do Presidente, quando houver apenas uma chapa registrada ou não houver 

dissenso em relação aos temas constantes da pauta de votação. 

§ 1º. Nas Convenções são proibidos o voto por procuração e o voto cumulativo, sendo 

permitida a votação por meio eletrônico. 

§2º. As Convenções poderão ser realizadas por meio virtual, de acordo com 

regulamentação expedida pela Comissão Executiva Nacional, em consonância com a legislação em 

vigor. 

Art. 3º. A convocação das Convenções deverá observar os seguintes requisitos:  

I - publicação de Edital na imprensa local com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

corridos; 

II - indicação, no Edital e na notificação, do dia, da hora e do local da reunião, com 

declaração da matéria incluída na pauta e objeto de deliberação (modelo Anexo II); 

Parágrafo Único. Inexistindo no município órgão de imprensa, o Edital poderá ser 

divulgado em rádio, serviço de alto-falante, ou afixado no Cartório da Zona Eleitoral ou na Câmara 

de Vereadores. 

Art. 4º. Será considerada eleita, em toda a sua composição, a chapa que alcançar 70% 

(setenta por cento) dos votos válidos apurados.  
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§1º. Se houver uma só chapa registrada e o Presidente da Convenção não optar pela 

aclamação, será ela considerada eleita, em toda a sua composição, desde que alcance 30% (trinta 

por cento) da votação válida apurada.  

§2º. Contam-se como nulos os votos em branco e as cédulas rasuradas.  

§3º. Se, tiver sido registrada mais de uma chapa, e nenhuma delas alcançar o percentual 

de 70% (setenta por cento) dos votos dos convencionais, excluídos os nulos e os brancos, os 

lugares a prover serão divididos proporcionalmente entre aquelas que tenham recebido, no mínimo, 

30% (trinta por cento) dos votos, obedecida a ordem de inscrição dos nomes no pedido de registro.   

Art. 5º. O registro das chapas deverá ser realizado no prazo máximo de 03 (três) dias antes 

da data designada para realização da convenção, por escrito e protocolado perante a respectiva 

Comissão Executiva Estadual, compreendendo, no que couber:  

I - os candidatos ao Diretório, em número igual ao de vagas a preencher, inclusive os 

suplentes;  

II - candidatos a Delegados e suplentes, em número igual ao de vagas a preencher;  

Art. 6º. Havendo pluralidade de chapas disputando as Convenções, o encerramento da 

votação ocorrerá 05 (cinco) horas após o seu início, podendo ultrapassar o limite do dia. 

Art. 7º. Cada Diretório Municipal terá direito a eleger 01 (um) Delegado titular e 01 (um) 

suplente à Convenção Estadual.  

Art. 8º. Os Delegados e os suplentes serão registrados na mesma chapa do Diretório. 

Parágrafo Único. Caberá à Comissão Executiva remeter ao órgão de direção de hierarquia 

imediatamente superior, juntamente com a nominata dos demais órgãos eleitos e empossados, a 

relação dos seus Delegados e respectivos suplentes, no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da Convenção, para fins de homologação. 

Art. 9º. Somente serão constituídos Diretórios nos Municípios onde o Partido tenha número 

mínimo de filiados, de acordo com as seguintes faixas:  

I - nos Municípios com até 500.000 eleitores, mínimo de 50 filiados;  

II - nos Municípios de 500.001 até 1.000.000 eleitores, mínimo de 100 filiados; 

III - nos Municípios com mais de 1.000.000, mínimo de 200 filiados. 

Art. 10 . O quórum qualificado de deliberação é de 30% (trinta vinte por cento) do número 

mínimo de filiados para os municípios com até 200.000 (duzentos mil) eleitores e de 25% (vinte e 
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cinco por cento) do número mínimo de filiados para os municípios com acima de 200.000 (duzentos 

mil) eleitores. 

Art. 11. Os Diretórios Municipais se constituirão com 11 (onze) a 29 (vinte e nove) 

membros, mais um terço de suplentes, conforme ficar expresso no Edital de Convocação das 

respectivas convenções, não computados os membros natos. 

§1º. São membros natos dos Diretórios os Líderes em exercício nas respectivas Casas 

Legislativas com direito a voz e sem direito a voto. 

Art. 12. O Diretório Municipal elegerá, imediatamente, ou até 05 (cinco) dias após a 

respectiva Convenção, excluído o dia do evento, a sua Comissão Executiva composta de: 

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente; 

III - Secretário-Geral; 

IV - Secretário Adjunto; 

V - Tesoureiro; 

VI - Tesoureiro Adjunto; e 

VII - 03 (três) membros. 

§1º. Além da composição indicada neste artigo, integra a Comissão Executiva Municipal 

como membros natos, sem direito a voto, o Prefeito e o Vice-Prefeito. 

Art. 13. Sem prejuízo das demais competências estatutárias, a Comissão Executiva 

Estadual Instituidora poderá, a qualquer tempo, cancelar ou anular as eleições municipais do União 

Brasil em São Paulo – SP, independente de prévia comunicação.   

Art. 14. Esta resolução entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em 

contrário.  

 

 

Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda 

Presidente Estadual 
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