
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO CEESP 

Diretrizes para o recadastramento de filiados no Estado de São Paulo, regulamentando
Estatuto do PSDB. 

A Comissão Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE:

Art.1º.  O recadastramento de filiados a que se refere o inciso V, do Art.11, do nosso Estatuto deve ser convocado através de 

Edital, na forma do Art.32, inciso I, e comunicado, amplamente, aos filiados através 

pessoal, via correio ou eletrônica, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, contendo indicação dos locais, horário e prazo 

final de recadastramento. 

Parágrafo Único. O Edital e as regras do recadastramento devem ser enviados para aprovação, antes da sua publica

Secretaria do Diretório Estadual. 

Art.2º.  Todos os filiados, independente do cargo que ocupam ou do tempo de filiação, devem se recadastrar, pessoalmente ou 

através de formulários enviados via e-mail ou via correio.

Art.3º. No período de recadastramento, as novas filiações continuam normalmente,

nosso Estatuto. 

Art.4º.   Após o término do período de recadastramento, os filiados não recadastrados ficam sujeitos ao cancelamento da sua 

filiação, exceto os filiados : 

a) ocupantes de qualquer cargo partidário ou eletivo;

b) que tenham menos de dois anos de filiação a contar da data final do recadastramento.

Art.5º.  O cancelamento da filiação de que trata o artigo anterior só poderá ser efetivado mediante os seguinte

I  -  notificação pessoal, via e-mail e/ou correio, a cada filiado, dando um prazo adicional, não inferior a 15 (quinze) dias da 

notificação, para o recadastramento, informando que a filiação será cancelada se 

II -  publicação em jornal de grande circulação no Município, quando existente, ou afixação nos, respectivos, Cartórios Eleitorais,

lista de filiados sujeitos ao cancelamento da sua filiação, c

um prazo adicional, não inferior a 10 (dez) dias, para manifestação,  antes da efetivação do cancelamento.

§ 1º.  Estão dispensados dos procedimentos constantes desse artigo, os filiados que durante o processo de recadastramento 

manifestarem, por escrito, o desejo de não permanecerem filiados ao PSDB.

§ 2º.  A Comissão Executiva Municipal, visando cumprir o que dispõe o Inciso I

mail atualizado dos filiados não recadastrados através da internet, 

eleitorais e em outros cadastros disponíveis no município.

Art.6º.  O descumprimento dessa Resolução poderá acarretar a nulidade dos atos dela decorrentes.

Art.7º.  Os casos omissos ou conflitantes, não previstos nessa Resolução, serão resolvidos, mediante representação, pela Comissão 

Executiva Estadual. 

     Cesar Gontijo                                                                                                            Mend

    Secretário Geral                                                                                                             

 
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO CEESP – 01/2009 

Diretrizes para o recadastramento de filiados no Estado de São Paulo, regulamentando os §§ 5º e 6º do

A Comissão Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE:

O recadastramento de filiados a que se refere o inciso V, do Art.11, do nosso Estatuto deve ser convocado através de 

Edital, na forma do Art.32, inciso I, e comunicado, amplamente, aos filiados através dos meios de comunicação e da

a correio ou eletrônica, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, contendo indicação dos locais, horário e prazo 

O Edital e as regras do recadastramento devem ser enviados para aprovação, antes da sua publica

Todos os filiados, independente do cargo que ocupam ou do tempo de filiação, devem se recadastrar, pessoalmente ou 

mail ou via correio. 

mento, as novas filiações continuam normalmente, em conformidade com o que dispõ

Após o término do período de recadastramento, os filiados não recadastrados ficam sujeitos ao cancelamento da sua 

ocupantes de qualquer cargo partidário ou eletivo; 
que tenham menos de dois anos de filiação a contar da data final do recadastramento. 

O cancelamento da filiação de que trata o artigo anterior só poderá ser efetivado mediante os seguinte

mail e/ou correio, a cada filiado, dando um prazo adicional, não inferior a 15 (quinze) dias da 

notificação, para o recadastramento, informando que a filiação será cancelada se o mesmo não for efetivado

publicação em jornal de grande circulação no Município, quando existente, ou afixação nos, respectivos, Cartórios Eleitorais,

lista de filiados sujeitos ao cancelamento da sua filiação, com nome completo,  número do Título de Eleitor

para manifestação,  antes da efetivação do cancelamento. 

Estão dispensados dos procedimentos constantes desse artigo, os filiados que durante o processo de recadastramento 

escrito, o desejo de não permanecerem filiados ao PSDB. 

A Comissão Executiva Municipal, visando cumprir o que dispõe o Inciso I  desse artigo, deve pesquisar o endereço e/ou e

mail atualizado dos filiados não recadastrados através da internet, listas telefônicas, telefones de parentes ou amigos, cartórios 

eleitorais e em outros cadastros disponíveis no município. 

O descumprimento dessa Resolução poderá acarretar a nulidade dos atos dela decorrentes. 

ntes, não previstos nessa Resolução, serão resolvidos, mediante representação, pela Comissão 

São Paulo,  

 

Cesar Gontijo                                                                                                            Mendes Thame

Secretário Geral                                                                                                             Presidente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

os §§ 5º e 6º do inciso V, Art.11 do 

A Comissão Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE: 

O recadastramento de filiados a que se refere o inciso V, do Art.11, do nosso Estatuto deve ser convocado através de 

dos meios de comunicação e da comunicação 

a correio ou eletrônica, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, contendo indicação dos locais, horário e prazo 

O Edital e as regras do recadastramento devem ser enviados para aprovação, antes da sua publicação, à 

Todos os filiados, independente do cargo que ocupam ou do tempo de filiação, devem se recadastrar, pessoalmente ou 

em conformidade com o que dispõe o art.5º do 

Após o término do período de recadastramento, os filiados não recadastrados ficam sujeitos ao cancelamento da sua 

O cancelamento da filiação de que trata o artigo anterior só poderá ser efetivado mediante os seguintes procedimentos: 

mail e/ou correio, a cada filiado, dando um prazo adicional, não inferior a 15 (quinze) dias da 

efetivado.  

publicação em jornal de grande circulação no Município, quando existente, ou afixação nos, respectivos, Cartórios Eleitorais, a 

número do Título de Eleitor e Zona Eleitoral, dando 

 

Estão dispensados dos procedimentos constantes desse artigo, os filiados que durante o processo de recadastramento 

desse artigo, deve pesquisar o endereço e/ou e-

listas telefônicas, telefones de parentes ou amigos, cartórios 

ntes, não previstos nessa Resolução, serão resolvidos, mediante representação, pela Comissão 

São Paulo,  26 janeiro de 2009. 

 

es Thame 

Presidente 


