
 

 

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE, no uso das 

atribuições, RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir, de acordo com o artigo 3º do Regulamento Interno da Comissão de Eleição, a Comissão 

responsável pelo pleito eleitoral de 2020, com a seguinte composição: 

 

I – Membros do Conselho de Administração:  

 

Fabiana de Almeida Murrer e Euclides Antonio Gusi. 

 

II – Membros independentes: 

 

Salvador de Oliveira Ferreira Neto, Pedro Cavazzoni e Marcelo Cavichio Unti. 

 

§1º Os membros independentes tiveram seus nomes aprovados, por maioria simples, em reunião convocada 

pelo Conselho de Administração especificamente para tal fim, nos termos do §3º, artigo 3º. 

 

Art. 2º Os membros da Comissão de Eleição deverão realizar as atribuições determinadas no artigo 4º do 

Regulamento Interno da Comissão de Eleição, dentre as quais:  

a) Acompanhar, avaliar e validar a conformidade dos procedimentos de votação durante as eleições para 

cargos eletivos da CBGOLFE; 

b) Verificar se os perfis dos candidatos atendem aos critérios profissionais, éticos e de balanço de gênero 

exigidos para cada cargo; 

c) Realizar background check dos candidatos para os cargos eletivos, de acordo com os pré-requisitos 

estabelecidos no Código de Conduta da CBGOLFE; 

d) Realizar o processo de reconhecimento e apuração de votos. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Ficam revogadas as demais disposições em contrário. 

 

 

 

________________________ 

Euclides Antonio Gusi 

Presidente da Confederação Brasileira de Golfe 
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Assinaturas (1)

Euclides Antonio Gusi (Participante)
Assinou em 19/09/2020 às 10:07:51 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

18/09/2020 às 14:52:33 
(GMT -3:00)

Daniel Carvalho de Toledo solicitou as assinaturas.

19/09/2020 às 10:07:51 
(GMT -3:00)

Euclides Antonio Gusi E-mail euclidesgusi@cbgolfe.com.br, IP: 
179.209.142.16 assinou.
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