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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO

JARAGUÁ COUNTRY CLUB

CAPÍTULO I

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 1° – O Conselho Deliberativo é órgão colegiado representa-
tivo dos sócios e atuará de acordo com as competências lhe atri-
buídas neste Regimento Interno e no Estatuto Social do Jaraguá 
Country Club.

Parágrafo Primeiro – O Conselho Deliberativo atuará como man-
datário e representante dos associados, que por meio dele manifes-
tam-se coletivamente, excetuados os casos em que por lei tal repre-
sentação não possa ocorrer.

Parágrafo Segundo – O Conselho Deliberativo tem sua sede em Belo 
Horizonte/MG, à Rua Amável Costa, 7, Bairro Jaraguá, CEP 31270-
470, onde realizará suas reuniões ordinárias e extraordinárias.

Art. 2° – Compete ao Conselho Deliberativo: 

I. Respeitar e fazer respeitar as disposições deste Regimento 
Interno e do Estatuto Social, cabendo-lhe ainda indicar a sua 
forma de interpretação e de aplicação, bem como resolver os 
casos omissos;

II. Convocar oficialmente todo e qualquer membro da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal, funcionários ou associados do 
Jaraguá Country Club para prestar esclarecimentos, quando 
se fizer necessário;



5

III. Destituir, quando ficar positivada infringência às disposições 
legais, estatutárias, regimentais, bem como às suas pró-
prias determinações, com o voto de 2/3 (dois terços) de seus 
membros (Conselheiros Titulares e Natos): 

a) Os membros de sua Mesa Diretora; 

b) Os membros de suas Comissões. 

IV. Reportar ao Presidente da Diretoria Executiva quando fi-
car positivada infringência às disposições legais, estatu-
tárias, regimentais por parte de: diretores, assessores e 
funcionários;

V. Ratificar/anular ou alterar, pelo voto da maioria dos seus 
membros (Conselheiros Titulares e Natos) presentes, à vis-
ta de representação dos associados, as penalidades im-
postas pelo Presidente do Jaraguá Country Club;

VI. Alterar este Regimento Interno conforme definido no Art. 55 
deste Regimento;

VII. Demais funções claramente identificadas no Art. 39 do Esta-
tuto Social do Jaraguá Country Club.

Art. 3º – O Conselho Deliberativo é um órgão colegiado que deci-
dirá pelo voto da maioria de seus membros (Conselheiros Titulares 
e Natos), prevalecendo o voto do Presidente nos casos de empate. 
Deverão ser respeitados os casos de votação qualificada definidos 
no Estatuto Social do Jaraguá Country Club.
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CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E MANDATO DO 

CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 4° – A composição do Conselho e o mandato de seus membros 
obedecerão às regras previstas no Estatuto Social do Jaraguá 
Country Club, dispostas no Art. 37 do referido Estatuto Social. 

Parágrafo Único – Ocorrendo vacância oficializada um suplente, na 
sequência da relação de eleição apresentada pela chapa, assumirá 
as funções de titular. A vacância de que trata este parágrafo poderá 
ser temporária ou definitiva.

CAPÍTULO III

DA INSTALAÇÃO

Art. 5º – A eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo será 
feita por voto dos seus membros (Conselheiros Titulares e Natos), 
em conformidade com o Art. 39 do Estatuto Social do Jaraguá 
Country Club.

Parágrafo Primeiro – Para o primeiro ano do triênio, esta eleição 
deverá acontecer em até 10 (dez) dias após a posse do Conselho 
Deliberativo. Esta reunião do Conselho Deliberativo será instala-
da e presidida pelo Conselheiro mais antigo (data de filiação no 
Jaraguá Country Club), que indicará dois membros para atuarem 
como secretários. A Mesa Diretora eleita toma posse imediata-
mente e tem mandato até o dia 31 de dezembro deste mesmo 
ano.
Parágrafo Segundo – No intervalo entre a posse e a reunião cita-
da no parágrafo acima, o Conselheiro mais antigo (data de filiação 
no Jaraguá Country Club) assume interinamente a Presidência do 
Conselho Deliberativo.
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Parágrafo Terceiro – Para o segundo e terceiro anos do triênio, 
esta eleição deverá acontecer na reunião do mês de novembro do 
ano anterior e deverá ser presidida pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo em exercício. A Mesa Diretora eleita toma posse no 
dia 1° de janeiro do ano seguinte e tem mandato até o dia 31 de 
dezembro deste mesmo ano.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 6º – O Conselho Deliberativo é constituído dos seguintes órgãos:

a) Plenário;

b) Mesa Diretora;
c) Comissões Permanentes;

d) Comissões Temporárias.

O Conselho Deliberativo, em sua plenitude, é constituído por todos 
os seus membros em Plenário, podendo modificar decisões de seus 
outros órgãos.

Art. 7º – A Mesa Diretora compõe-se de:
a) Presidente;

b) Vice-Presidente;

c) Primeiro Secretário;

d) Segundo Secretário.

Art. 8º – Em caso de vacância de qualquer dos membros da Mesa 
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Diretora ocorrerá substituição da seguinte forma:

	Do Presidente pelo Vice-Presidente;

	Do Vice-Presidente pelo Primeiro Secretário;

	Do Primeiro Secretário pelo Segundo Secretário;

	Do Segundo Secretário por um membro do Conselho, definido 
por eleição.

Art. 9º – Os integrantes da Mesa Diretora poderão integrar qualquer 
Comissão Permanente ou Temporária.

Art. 10º – Os integrantes da Mesa Diretora poderão participar dos 
debates, nos mesmos moldes estabelecidos para os demais Conse-
lheiros.

Art. 11 – Além das atribuições da Mesa Diretora previstas neste Re-
gimento Interno e no Estatuto Social do Jaraguá Country Club, a ela 
compete especialmente:

I. Controlar as manifestações de pessoas estranhas ao Conse-
lho Deliberativo;

II. Somente com prévio consentimento do Presidente do Con-
selho Deliberativo, permitir irradiar, filmar ou televisionar as 
reuniões;

III. Conceder licença aos Conselheiros Titulares.

Art. 12 – O Presidente do Conselho Deliberativo representa o Con-
selho Deliberativo perante os demais poderes do Jaraguá Country 
Club e terceiros.

Art. 13 – Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:
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I. Convocar, presidir, abrir, suspender e encerrar as reuniões;

II. Organizar a pauta e ordem do dia, coordenando e dirigindo os 
trabalhos das reuniões;

III. Usar, obrigatoriamente, o voto de desempate nas votações 
do Plenário, respeitando as votações qualificadas;

IV. Manter a ordem e fazer observar o Estatuto Social do Jaraguá 
Country Club e este Regimento Interno;

V. Fazer ler a ata, o expediente e as comunicações pelos Secre-
tários, quando solicitado pelo Plenário;

VI. Conceder a palavra aos Conselheiros;

VII. Interromper o orador, para adverti-lo, retirando-lhe a palavra 
em caso de insistência que:

a) Se desviar da questão em exame;

b) Falar sobre matéria vencida;

c) Faltar com o devido respeito aos membros da Diretoria 
Executiva ou dos Conselhos do Jaraguá Country Club.

VIII. Determinar que não sejam registradas em ata as manifesta-
ções anti-regimentais;

IX. Fazer cumprir o que este Regimento Interno determina como 
tempo limite para manifestações, ficando este tempo estabe-
lecido em no máximo 5 (cinco) minutos, prorrogáveis por mais 
5 (cinco) minutos, a critério do Presidente do Conselho Deli-
berativo. O número de intervenções de cada Conselheiro não 
pode ultrapassar a 3 (três);

X. Informar o orador quando esgotar o tempo a que tem direito;

XI. Decidir soberanamente sobre as questões de ordem e as re-
clamações, podendo delegar ao Plenário a decisão;

XII. Estabelecer como deve ser o sistema de votação;
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XIII. Determinar, nas hipóteses previstas neste Regimento Interno 
e em qualquer fase dos trabalhos quando julgar necessário 
ou a requerimento de qualquer Conselheiro, a verificação de 
presença;

XIV. Distribuir, no prazo de até 15 (quinze) dias após a instrução, 
expedientes e processos à Comissão de Ética e Disciplina;

XV. Recusar qualquer proposição que não atenda às exigências 
regimentais;

XVI. Convocar reunião extraordinária das Comissões quando en-
tender necessária;

XVII. Ordenar a publicação de matérias que devam ser divulgadas;

XVIII. Zelar pelo prestígio e decoro do Conselho Deliberativo, bem 
como pela liberdade e dignidade de seus membros, assegu-
rando a estes o respeito e demais prerrogativas;

XIX. Instaurar contra os Conselheiros processo disciplinar por in-
fração ao Estatuto Social do Jaraguá Country Club, a este 
Regimento Interno ou à lei, bem como aplicar as sanções pre-
vistas neste Regimento Interno;

XX. Decidir sobre o regime de urgência a ser impresso a qualquer 
propositura, por iniciativa própria ou desde que o requeiram 
em petição específica:

a) O Presidente da Diretoria Executiva do Jaraguá Country 
Club;

b) A Comissão Permanente;

c) O pleito de pelo menos 1/3 (um terço) dos membros do 
Conselho Deliberativo (Conselheiros Titulares e Natos);

XXI. Administrar os bens e as dependências de uso do Conselho 
Deliberativo ou que se encontram sob sua guarda, bem como 
gerir as verbas que lhe foram destinadas;

XXII. Superintender e dirigir todos que prestem serviços ao Conse-
lho Deliberativo;
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XXIII. Convocar o Conselheiro Suplente para exercício do cargo, 
nos casos de impedimento do Titular ou vacância;

XXIV. Diplomar na última reunião do triênio os eleitos para os car-
gos de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva, 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e homologar 
os nomes indicados pelo Presidente eleito para as funções 
de Diretoria;

XXV. Nomear Secretário “ad-hoc”, na hipótese de ausência à ses-
são do Primeiro e Segundo Secretários;

XXVI. Assinar a correspondência ou autorizar o Secretário a fazê-lo, 
em seu nome;

XXVII. Levar ao conhecimento do interessado, efetuando a neces-
sária divulgação da perda de seu mandato de Conselheiro 
Titular, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da respectiva 
comunicação que lhe efetuar o Primeiro Secretário;  

XXVIII. Resolver os casos omissos quando questão de ordem for le-
vantada em Plenário.

Art. 14 – Ao Vice-Presidente, além de outras atribuições, compete:

I. Substituir o Presidente nas suas ausências, impedimentos e 
afastamentos;

II. Supervisionar os serviços administrativos do Conselho Deli-
berativo, exceto o que competir ao Secretário;

III. Divulgar a lista dos aniversariantes, dos falecimentos, bem 
como dos agraciados por qualquer fato relevante dentro ou 
fora do Jaraguá Country Club.

Art. 15 – Ao Primeiro Secretário, além de outras atribuições, compete:

I. Lavrar, no livro próprio, as atas das reuniões;

II. Responder pelo expediente da Secretaria, redigindo, assi-
nando, quando autorizado, e expedindo a correspondência;
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III. Providenciar a gravação dos debates;

IV. Zelar pelos papéis, livros e documentos, providenciando o 
seu arquivamento metódico e ordenado;

V. Proceder a leitura do edital de convocação, do expediente e 
das comunicações, quando solicitado;

VI. Auxiliar o Presidente em tudo que for necessário;

VII. Informar ao Vice-Presidente a lista dos aniversariantes, dos 
falecimentos, bem como dos agraciados por qualquer fato re-
levante dentro ou fora do Jaraguá Country Club.

Art. 16 – Ao Segundo Secretário, além de outras atribuições, compete:

I. Substituir o Primeiro Secretário nas suas ausências, impedi-
mentos e afastamentos;

II. Ler as atas das reuniões, quando solicitado;

III. Efetuar, quando for o caso, a chamada dos Conselheiros;

IV. Auxiliar o Primeiro Secretário no desempenho de suas funções;

V. Anotar o tempo e as vezes em que o Conselheiro usar da pa-
lavra sobre o assunto em debate, comunicando ao Presidente 
o término dos prazos regimentais;

VI. Controlar as listas de presença e de assinatura;

VII. Informar ao Primeiro Secretário a relação dos Conselheiros 
que estão em vias de perder o cargo em virtude de excesso 
de faltas.
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CAPÍTULO V

DAS COMISSÕES

Art.17 – As Comissões do Conselho Deliberativo são:

I. Comissão Permanente de Ética e Disciplina;

II. Comissão Permanente de Estatuto e Regimento Interno;

III. Comissão Permanente de Orçamento;

IV. Comissão Permanente para Homenagens e Agradecimentos;

V. Comissão Temporária de Obras e Reformas;

VI. Comissões temporárias, quando constituídas em caráter tem-
porário, com finalidades específicas ou de representação, ex-
tinguindo-se quando preenchido o fim a que se destinam.

Parágrafo Primeiro – As Comissões Temporárias serão criadas:

I. Por proposição do Presidente do Conselho Deliberativo;

II. Por iniciativa de 1/3 (um terço) dos Conselheiros Titulares, 
inclusive os Natos.

Parágrafo Segundo – O mandato dos membros das Comissões 
Permanentes terá como limite o mandato da Mesa Diretora que os 
deu posse e se estenderá até a posse dos membros que comporão 
as novas Comissões para o mandato seguinte.

Parágrafo Terceiro – É permitida a eleição de um mesmo Conse-
lheiro para ocupar cargo em até duas Comissões.

Art. 18 – Os membros das Comissões definirão internamente seu 
coordenador. Este coordenador convocará as reuniões e definirá 
suas pautas.
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Art. 19 – Compete à COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E DIS-
CIPLINA relatar, informar e dar parecer sobre:

a) Processos para aplicação de penalidades cuja competência 
privativa seja do Conselho Deliberativo;

b) Processos contra qualquer dos membros da Diretoria Execu-
tiva do Jaraguá Country Club, dos Conselhos, assessores e 
funcionários;

c) Qualquer questão disciplinar por infração à lei, ao Estatuto 
Social ou ao Regimento Interno;

d) Recursos submetidos ao Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único – Esta Comissão deverá ser composta de no mí-
nimo 5 (cinco) membros, tendo pelo menos dois deles formação 
jurídica.

Art. 20 – Compete à COMISSÃO PERMANENTE DE ESTATUTO 
E REGIMENTO INTERNO avaliar e propor alterações no Estatuto 
Social do Jaraguá Country Club e no Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, considerando a necessidade de revisão ou adequação 
às leis e novas condições sociais, observando as Leis Gerais, o Có-
digo Civil e Regulamentos do País, Estado e Município; com compa-
tibilidade às condições físicas, à infraestrutura, ao custo financeiro, 
às cláusulas pétreas do Estatuto Social do Jaragua Country Club; 
com isonomia para todos os associados.

Parágrafo primeiro – Esta Comissão será composta por 7 (sete) 
membros, sendo 5 (cinco) membros do Conselho Deliberativo, pre-
ferencialmente que tenham participado desta Comissão em anos an-
teriores, mais 1 (um) membro indicado pela Diretoria Executiva e 1 
(um) membro indicado pelo Conselho Fiscal.

Parágrafo segundo – Nas reuniões referentes ao Regimento 
Interno, apenas os membros do Conselho Deliberativo serão con-
vocados.
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Art. 21 – Compete à COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMEN-
TO, acompanhar junto à Diretoria Executiva do Jaraguá Country 
Club a elaboração do orçamento para o exercício seguinte:

	Relatar, informar e dar parecer sobre o Orçamento para os 
demais Conselheiros, objetivando esclarecer detalhadamen-
te o Conselho Deliberativo antes da reunião de análise de 
aprovação;

	Acompanhar o cumprimento durante o exercício em curso do 
Orçamento aprovado, relatando aos membros do Conselho 
Deliberativo, através da Mesa Diretora, possíveis distorções.

Parágrafo Único – A Comissão Permanente de Orçamento será 
composta de 5 (cinco) membros, eleitos entre os candidatos que re-
únam conhecimento e experiência da matéria.

Art. 22 – Compete à COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE 
PARA HOMENAGENS E AGRADECIMENTOS analisar e dar parecer 
sobre as propostas de Homenagens e Agradecimentos apresentadas 
por Conselheiros, considerando as condições de relevantes serviços 
efetivamente prestados que tenha engrandecido o Jaragua Country 
Club e seus associados, e homenageados que tenha conduta ilibada.

Parágrafo Único – Esta Comissão deverá ser composta por 3 (três) 
membros.

Art. 23 – Obrigatória e previamente será formada uma COMISSÃO 
PROVISÓRIA DE OBRAS E REFORMAS para todas as obras e re-
formas que tiverem custo estimado em valor superior ao definido no 
Art. 57, Inciso X do Estatuto Social do Jaraguá Country Club.

Parágrafo Primeiro – Esta Comissão deverá ser composta de 5 
(cinco) membros, com conhecimentos técnicos para avaliar, relatar, 
informar e dar parecer sobre:
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I. Existência de projeto legal, observando leis, normas, ins-
truções e apresentação formal;

II. Existência e conformidade de propostas técnicas e comer-
ciais, devidamente equalizadas e analisadas pelo Conse-
lho Fiscal com parecer favorável;

III. Cronograma, Avanço Físico e Avanço Financeiro das 
obras;

IV. Acompanhamento da execução da obra e correta aplica-
ção de técnicas e materiais, conforme projeto aprovado.

Parágrafo Segundo – Esta Comissão fará apresentação sobre a 
obra ou reforma aos demais membros do Conselho Deliberativo em 
toda reunião ordinária que ocorrer durante a realização de obras.

CAPÍTULO VI

DOS CONSELHEIROS

Art. 24 – Ao Conselheiro compete:

I. Comparecer pontualmente às reuniões;

II. Assinar o livro de presença em cada reunião apresentando 
sua carteira de Conselheiro, quando solicitada;

III. Solicitar e aguardar o consentimento do Presidente para fazer 
uso da palavra, respeitando o tempo limite para fala e apartes;

IV. Acatar as decisões, mesmo quando voto vencido;

V. Não levantar questões estranhas ao assunto em debate ou à 
ordem do dia;

VI. Fazer uso da palavra somente no microfone, identificando-se 
antes;
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VII. Pedir permissão para apartear o orador, não provocando dis-
cussões paralelas;

VIII. Permanecer nas reuniões, somente delas devendo retirar-se 
com autorização do Presidente;

IX. Propor votação de medidas que julgar convenientes, bem 
como daquelas que lhe pareçam prejudiciais ou injustas;

X. Respeitar as disposições estatutárias, regulamentares e re-
gimentais;

XI. Exercer o cargo para o qual tenha sido eleito ou designado.

Art. 25 – Ao Conselheiro é facultado:

I. Propor a inversão total ou parcial da ordem do dia;

II. Propor votação nominal à deliberação do Presidente;

III. Usar da palavra, desde que tenha se inscrito e dentro dos 
limites de tempo previstos;

IV. Efetuar na Secretaria do Conselho a leitura das atas, bem 
como o exame de todos os livros e documentos arquivados;

V. Propor ou requerer esclarecimento necessário à melhor apre-
ciação e votação de matérias de competência do Conselho 
Deliberativo; 

VI. Compor Comissões especiais ou grupos de trabalho.

Art. 26 – O Conselheiro terá a sua falta abonada quando estiver em:

a) Missão do Jaraguá Country Club;

b) Missão oficial do Governo;

c) Exercício de cargo público relevante;
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d) Exercício de cargo em entidades associativas.

Parágrafo Primeiro – Para efeito deste artigo considera-se:

I. Missão do Jaraguá Country Club:

a) O exercício de cargo de Assessor do Presidente;

b) O exercício de cargo da Diretoria;

c) Viagens, representações e atividades em geral em favor 
do Jaraguá Country Club.

II. Missão oficial do governo, exercício por designação de au-
toridade pública, de função especial, temporária e deter-
minada, de natureza diplomática, científica, cultural, militar 
ou política.

III. Cargo público relevante:

a) Cargos eletivos Federais, Estaduais e Municipais;

b) Cargos de Ministro do poder Executivo Federal, Secretá-
rio de Estado e Municipal;

c) Juízes e Desembargadores, Promotores e Procuradores 
de Justiça.

Parágrafo Segundo – Para efeito de controle e anotações, a Mesa 
Diretora será comunicada por escrito:

I. Pelo Presidente da Diretoria Executiva do Jaraguá Country 
Club o fato de o Conselheiro se encontrar em uma das situa-
ções previstas no inciso I do parágrafo anterior, em atividades 
relacionadas à Diretoria;

II. Pelo próprio Conselheiro o fato de se encontrar em uma das 
situações previstas nos incisos II a III do parágrafo primeiro 
deste artigo, juntando os elementos necessários à compro-
vação.
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Parágrafo Terceiro – Poderá o Conselheiro renunciar ao direito que 
lhe é conferido pelos incisos II a III do parágrafo primeiro deste arti-
go, hipótese em que deverá fazê-lo expressamente à Mesa Diretora:

a) Até 20 (vinte) dias contados da data em que o interessado foi 
investido no cargo;

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias contados da posse como Con-
selheiro, se na oportunidade ele já se encontra em uma da-
quelas situações.

Art. 27 – O instrumento de renúncia e as comunicações previstas 
nos parágrafos segundo e terceiro do Artigo anterior e os pedidos 
de licença em geral serão protocolados na Secretaria do Conselho.

Art. 28 – O Conselheiro perderá o mandato:

a) Por faltar às reuniões nos casos previstos no Art. 37, 
Parágrafo 6º do Estatuto Social do Jaraguá Country 
Club;

b) Por motivo de renúncia;

c) Na hipótese prevista no Art. 25, inciso IV do Estatuto Social 
do Jaraguá Country Club.

Art. 29 – A pena de advertência aplicar-se-á pela prática de infração, 
desde que não caiba outra penalidade.

Art. 30 – É passível da pena de suspensão o Conselheiro que:

a) Reincidir em infração já punida com advertência por escrito;

b) Praticar ato censurável ou ter comportamento inconveniente 
durante as reuniões;

c) Atentar contra a imagem e reputação  do Jaraguá Country 
Club, por ação ou omissão.
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Art. 31 – A apuração dos fatos puníveis com a pena de suspensão 
previstos no Art. 30 deste Regimento será feita por meio de proces-
so, cuja instrução ficará a cargo da Comissão Permanente de Ética 
e Disciplina.

Parágrafo Primeiro – O processo será instaurado pelo Presidente 
do Conselho, por iniciativa própria, ou com base em representação 
fundamentada efetuada:

a) Pela Mesa Diretora;

b) Pela Comissão Permanente;

c) Por iniciativa de no mínimo 1/3 (um terço) dos membros (Titu-
lares e Natos) do Conselho Deliberativo.

Parágrafo Segundo – Instaurado o processo, o Presidente pro-
porá à Mesa Diretora, se for o caso, a aplicação do disposto nos 
incisos do Art. 25 do Estatuto Social do Jaraguá Country Club, 
remetendo em seguida à Comissão Permanente de Ética e Disci-
plina.

Art. 32 – As audiências da Comissão de Ética e Disciplina serão re-
duzidas a termo, assegurando ampla defesa ao acusado.

Parágrafo Primeiro – A Comissão fará relatório circunstanciado de 
suas conclusões, propondo, se for o caso, a penalidade cabível.

Parágrafo Segundo – A Comissão proporá o arquivamento do pro-
cesso, se concluir pela improcedência da acusação.

Parágrafo Terceiro – Será reservado ao acusado o direito de apre-
sentar defesa oral ou escrita no Plenário, por si próprio ou procura-
dor devidamente constituído. No caso de sustentação oral, o limite 
de tempo será o deste Regimento.

Art. 33 – O julgamento de todas as penas compete ao Plenário do 
Conselho Deliberativo, em votação por maioria simples dos seus 
membros (Titulares e Natos) presentes.
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Parágrafo Único – Salvo deliberação em contrário do Plenário, o 
voto será secreto.

Art. 34 – Em qualquer caso, a aplicação da penalidade competirá ao 
Presidente do Conselho, que notificará o Conselheiro da pena que 
lhe foi aplicada no prazo de 5 (cinco) dias por meio de ofício entregue 
sob registro postal.

Art 35 – É facultada a apresentação de recurso contra a decisão que 
concluir pela aplicação da penalidade pelo Conselho Deliberativo, no 
prazo de 15 (quinze) dias da ciência da decisão.

Parágrafo Primeiro – Caberá pedido de reconsideração uma única 
vez, desde que sejam apresentados fatos novos.

Parágrafo Segundo – A apresentação de recurso exclui a possibili-
dade de pedido de reconsideração.

Parágrafo Terceiro – A interposição dos recursos se fará no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data:

a) Do conhecimento pelo interessado;

b) Da postagem, na hipótese de comunicação via correio.

Parágrafo Quarto – O recurso será apreciado pela Comissão no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua interposição.
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CAPÍTULO VII

DAS REUNIÕES

Art. 36 – Sobre as reuniões do Conselho Deliberativo:

I. O Conselho Deliberativo reunir-se-á mensalmente, conforme 
previsto no Art. 38 do Estatuto Social Jaraguá Country 
Club;

II. O Conselho Deliberativo reunir-se-á, extraordinariamente, por 
convocação do Presidente do Conselho Deliberativo ou pela 
maioria dos seus membros (Conselheiros Titulares e Natos), 
conforme previsto no Art. 38 do Estatuto Social do Jaraguá 
Country Club.

Art. 37 – Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas.

Parágrafo Único – Poderão participar das reuniões, exceto no caso 
de reuniões secretas, todos os demais associados e funcionários do 
Jaraguá Country Club, entretanto sem direito a voto.

Art. 38 – Realizar-se-ão reuniões secretas por deliberação da Mesa 
Diretora, ou quando assim o requererem no mínimo 2/3 (dois terços) 
dos membros do Conselho Deliberativo (Conselheiros Titulares e 
Natos), cabendo ao Presidente deferir esse requerimento ou subme-
tê-lo à discussão e votação do Plenário.

Parágrafo Primeiro – Nas reuniões secretas é vedada a entrada de 
pessoas estranhas ao Conselho Deliberativo, inclusive membros de 
outros poderes e funcionários do Jaraguá Country Club, salvo aque-
las especialmente convocadas.

Parágrafo Segundo – Ao deliberar que uma reunião pública se 
transforme em secreta, o Presidente determinará o cumprimento do 
disposto no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro – Iniciada a reunião secreta, o Plenário decidirá, 
liminarmente, se o objeto proposto deverá continuar a ser tratado 
secretamente, caso contrário, será transformada em reunião pública.

Parágrafo Quarto – Decidido pela manutenção do sigilo, a nenhum 
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Conselheiro será lícito divulgar o que se passou na reunião secreta.

Art.39 – As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas, 
salvo disposição em contrário, pelo seu Presidente, via postal ou 
internet, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, constando, no 
mínimo, as seguintes indicações:

a) Dia, hora e local;

b) Ordem do dia;

c) Dispositivos do Regimento Interno ou do Estatuto Social do 
Jaraguá Country Club;

d) Hora de encerramento da assinatura do livro de presença;

e) Natureza da reunião – pública ou secreta.

Paragrafo Único – Não haverá deliberação de qualquer matéria 
sem que seja devida e previamente incluída na ordem do dia, comu-
nicada a todos os Conselheiros na forma do disposto no caput deste 
Artigo.

Art. 40 – Salvo nos casos de quórum especial, o Conselho se reuni-
rá, em primeira convocação, com a presença mínima de 1/3 (um ter-
ço) dos Conselheiros e, em segunda convocação, meia hora após, 
com qualquer número.

Art. 41 – Na ausência de todos os integrantes da Mesa Diretora, a 
reunião estará automaticamente suspensa e as responsabilidades 
serão apuradas. Nova reunião será marcada, não sendo necessaria-
mente a sequencial do calendário anual.

Parágrafo Único – No caso de nova reunião sem a presença da 
Mesa Diretora, o Plenário escolherá, para presidir os trabalhos, um 
Conselheiro que não faça parte de outro poder do Jaraguá Country 
Club, que designará um Secretário para auxiliá-lo.
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Art. 42 – A duração das reuniões será de no máximo 2 (duas) horas, 
admitindo-se a prorrogação, a critério da Mesa Diretora.
Parágrafo Único – Esgotado o tempo previsto no caput deste arti-
go, os itens da ordem do dia não apreciados, total ou parcialmente, 
serão deliberados na próxima reunião ordinária, em seguida à leitura 
e aprovação da ata da reunião anterior, facultado ao Presidente a 
convocação de reunião extraordinária para continuidade da Ordem 
do Dia ora suspensa, no prazo de até 15 (quinze) dias.

Art. 43 – Para manutenção da ordem, observar-se-á o que segue:

I. Não serão permitidas conversas que perturbem os trabalhos;

II. O orador deverá identificar-se e falar de frente para o Plená-
rio, salvo permissão do Presidente em contrário;

III. A ninguém será permitido falar sem pedir a palavra e sem que 
o Presidente lhe conceda;

IV. O orador dirigirá a palavra ao Presidente ou ao Plenário de 
modo geral;

V. A ninguém será permitido referir-se ao Conselho Deliberativo, 
a qualquer de seus membros, a qualquer representante de 
outro poder do Jaraguá Country Club, enfim a qualquer pes-
soa, de forma descortês ou injuriosa;

VI. Para início de cada votação, o Conselheiro deve permanecer 
assentado em cadeira a sua disposição no Plenário.

Parágrafo Primeiro – Na hipótese de inobservância do disposto no 
inciso IV, bem como de permanência do Conselheiro na tribuna, ou 
de qualquer outro procedimento antirregimental, o Presidente o ad-
vertirá convidando-o a sentar-se, se for o caso.

Parágrafo Segundo – Se apesar da advertência e do convite previs-
to no parágrafo anterior houver insistência, o Presidente dará por ter-
minado o pronunciamento que estiver sendo efetuado pelo faltoso.

Art. 44 – O Presidente, terminada a Ordem do Dia, e observado o 
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tempo de duração da sessão, poderá permitir o prosseguimento dos 
trabalhos.

Art. 45 – Por decisão do Presidente ou deliberação do Plenário, o 
Conselho Deliberativo poderá manter-se em sessão permanente.

Art. 46 – Nas votações do Conselho Deliberativo o direito de voto é 
pessoal, sendo vedada a representação.

Art. 47 – São 4 (quatro) os processos de votação:

a) Simbólico;

b) Nominal;

c) Por escrutínio secreto;

d) Por aclamação.

Art. 48 – Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a vo-
tação de qualquer matéria, convidará os Conselheiros que estejam 
a favor para que permaneçam como estão, e a seguir proclamará o 
resultado manifesto dos votos.

Art. 49 – A votação nominal se fará pela lista de Conselheiros que se-
rão chamados pelo Secretário, e responderão SIM ou NÃO, segundo 
sejam favoráveis ou contrários ao que estiver votando.

Art. 50 – A votação por escrutínio secreto praticar-se-á mediante cé-
dula impressa, recolhida em uma urna à vista do Plenário, ou me-
diante urna eletrônica.

Art. 51 – A votação por aclamação dar-se-á por meio de aplausos, vivas e/
ou outras ovações, em substituição ao escrutínio ou à votação individual.
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Art. 52 – As votações se processarão na forma a ser determinada 
pelo Presidente.

Art. 53 – O Conselheiro poderá votar, abster-se de votar ou votar em 
branco.

Art. 54 – Quando se tratar de matéria em causa própria, ou de as-
sunto que tenha interesse individual, o Conselheiro estará impedido 
de votar, mas poderá assistir à votação.

Art. 55 – As reuniões para alteração do presente Regimento somente 
se realizarão com a presença mínima de 45 (quarenta e cinco) de 
seus membros (Conselheiros Titulares e Natos). As alterações pro-
postas terão que ser aprovadas pela maioria dos membros presen-
tes.

Parágrafo Único – As propostas de alteração serão apresentadas:

a) Pela Mesa Diretora do Conselho;

b) Pela Comissão Permanente de Estatuto e Regimento Interno;

c) Ao requerimento de pelo menos 1/3 (um terço) de seus mem-
bros (Conselheiros Titulares e Natos).

Art. 56 – Caso haja qualquer confl ito entre as disposições deste Re-
gimento Interno e do Estatuto Social do Jaraguá Country Club, pre-
valecerá o disposto no Estatuto Social do Jaraguá Country Club.
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