
ATA  RESUMIDA  DA  504ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA,  REALIZADA  NO  DIA  17  DE 
NOVEMBRO DE 2003.

1) DATA E PRESENÇA
Dia dezessete  de  novembro  do ano dois  mil  e  três,  com início  em segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e trinta e 
três Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria “ad hoc”: Cintia Turella di Stasi

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução 

do Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) COMPOSIÇÃO DA MESA
Presidente –  Inicialmente,  a  par de justificar  a intenção, explicou  que,  por  se 
tratar de objeto bonito e frágil, com risco de chegar quebrado nas residências se 
entregue  por  moto-boy,  o  brinde  deste  ano  estava  sendo  distribuído  aos 
Conselheiros  na  entrada  da  reunião.  Ressaltou  tratar-se  de  uma  singela 
homenagem do Conselho, pelo trabalho realizado pelos Conselheiros durante 
todo este ano. Justificou a ausência da Segunda Secretária Amarilis Pacheco 
Orsi, por motivo de ordem profissional, indicando ao plenário que a Conselheira 
Cintia Turella di Stasi ocupasse a Segunda Secretaria “Ad hoc”. Aprovado.
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5) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo).
Presidente –  Comunicou que naquela data havia falecido, em Ilhabela, a Sra. 
Maria  Elisa  Corrêa  Schleier,  mãe  do  Conselheiro  Ernesto  Júlio  Santos  Corrêa 
Schleier. Deu informações sobre o velório e a cremação do corpo, que seria na 
manhã do dia seguinte, e propôs fosse consignado em ata voto de profundo 
pesar.  Aprovado. Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as  seguintes 
propostas:  votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa: a) subscrito pelo plenário 
como  um  todo,  pelo  falecimento  do  Sr.  René  Cibelli  Mixéu,  esposo  da 
Conselheira Maria Sylvia Ayrosa Galvão Mixéu; b) pelo falecimento do Sr. Walter 
Carvalho Silva, ex-Conselheiro e ex-Diretor, pai do ex-Conselheiro Renato Cunha 
Carvalho Silva, voto subscrito pelos Conselheiros Paulo Roberto Taglianetti, José 
Roberto Pacheco França, Cezar Roberto Leão Granieri,  Pedro Antonio Lousan 
Badra, Nice de Lima e família, bem como pelo plenário como um todo; c) pelo 
falecimento de José Ulysses Vianna Coutinho (Luli), irmão do Conselheiro José 
Edmur Vianna Coutinho e tio dos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda, 
Ricardo Coutinho Carvalhal e Flávio Alterthum, subscrito pelos Conselheiros Paulo 
Roberto Taglianetti  e Nice de Lima e família;  informou o Sr.  Presidente que a 
missa de sétimo dia seria realizada no dia seguinte; 2) de iniciativa da Primeira 
Secretária Dulce Arena Avancini: a) pelo falecimento do ex-Conselheiro Américo 
Rossini (Barão); b) pelo falecimento do Sr. Remo Ópice, ex-Conselheiro; votos de 
congratulações:  1)  de  iniciativa  do  Conselheiro  Célio  Cássio  dos  Santos,  aos 
Conselheiros  Luiz  Eduardo  Cardia,  eleito  Membro  do  Conselho  de  Ética  do 
Diretório Estadual do PSDB de São Paulo, e Cláudio Damasceno Júnior,  eleito 
Membro  do  Diretório  Estadual  do  PSDB  de  São  Paulo;  2)  de  iniciativa  do 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, a) à associada Eva Wilma, atriz e ex-
bailarina, que está completando 50 anos de carreira no Teatro, TV e Cinema 
brasileiros,  com mais  de 300 peças  em seu currículo;  b)  ao  associado Jorge 
Sahran Salomão,  pai  da escritora  Leila  Sahran Salomão,  ex-Conselheira,  cujo 
nome foi dado, pelos relevantes serviços ao comércio de São Paulo, ao Ginásio 
de  Esportes  do  SESC Ipiranga.  Aproveitou  para  estender  agradecimentos  do 
Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall,  pelos  votos  de  pronto 
restabelecimento recebidos do Conselho.

Anamaria Andrade Damasceno – Parabenizou a Diretoria, o Diretor de Relações 
Sociais, Luiz Eduardo Fernandes e o Diretor Adjunto do Boliche,  João de Martino 
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Junior,  pela  mudança  promovida  na  seção  de  Boliche,  comentando  sobre 
Torneio de Duplas,  recentemente realizado, quando se pode verificar grande 
animação  e  dinamismo,  com  a  presença  de  associados  menos  jovens 
misturados aos mais jovens, inclusive tendo sido criado um sistema de handicap, 
que deixou tudo muito alegre.

Alberto  Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Propôs  voto de congratulações  com a 
Diretoria, em razão do teor da correspondência dando conta do ocorrido na 
Festa da Cerveja. Observou que neste ano, na Festa da Cerveja, foram dados 
somente 9 convites de cortesia. Parabenizou a Diretoria por esse procedimento, 
que entendeu como uma forma de se redimir  da exagerada distribuição de 
convites que ocorreu na Festa de Aniversário, cerca de 550. Disse entender que 
o Sr. Presidente da Diretoria está no caminho certo, e o parabenizou por essa 
mudança de rumo. Voto aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Anamaria  Andrade  Damasceno –  Fazendo  alusão  às  próximas  eleições  para 
renovação de  um terço do Conselho, ressaltou a importância de se enfatizar o 
lado ético da convivência entre os associados. “Somos associados, pertencemos 
a um grupo, e é muito importante, daqui para frente, que nos dirijamos cada vez 
mais para a ética.” Neste sentido, elogiou mensagem que havia sido distribuída 
aos Conselheiros no saguão, pelo associado Gilberto Arantes Lanhoso. Salientou 
que tem certeza que os  atuais  Presidentes  do  Conselho  e  da Diretoria  estão 
procurando  primar  pela  ética.  Muitas  das  ações  que  o  associado  Lanhoso 
colocou em sua mensagem estão sendo praticadas, haja vista que hoje vamos 
votar a nova sistemática de eleger Conselheiros, embora alguns detalhes devam 
ser considerados, como distribuição de brindes, boca de urna, panfletagem, voto 
consciente. Queremos nos candidatar a Conselheiros, e devemos dar exemplo de 
boa  convivência,  e  pensar  realmente  se  queremos  o  bem  do  Clube,  ou  se 
queremos tirar alguma vantagem.

Presidente -  Como o processo eleitoral  é  conduzido pela Mesa do Conselho 
Deliberativo, recebeu as recomendações e prometeu que fará o possível e o 
impossível para melhorar o comportamento ético nas eleições do Clube.
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Item 2 - Apreciação da ata da 503ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 
de outubro de 2003.

Antonio  Moreno  Neto  –  Pediu  que  fosse  retificada  a  parte  final  de  seu 
pronunciamento no item "A Voz do Conselheiro", sobre sua proposta de criação 
de  comissão  de  ética,  para  constar  que  havia  sido  aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho, e não à Diretoria. 

Presidente –  Submeteu  a  ata  ao  plenário  e,  não  havendo  contestação,  a 
considerou aprovada com a retificação solicitada.

Item 3 - Apreciação do processo CD-13/2002 – Primeira discussão da proposta de 
alteração  de  dispositivos  do  Estatuto  Social  e  do  Regulamento  para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.

Presidente –  Antes de passar à apreciação o item seguinte da Ordem do Dia 
(primeira discussão de projeto de reforma do sistema eleitoral),  submeteu ao 
plenário e foi aprovada proposta do Presidente da Comissão de Esportes, Luiz 
Koji  Ohara,  no  sentido  de  inverter  a  pauta,  para  que  fossem  votadas,  em 
primeiro lugar, as quatro concessões de títulos de Atleta Benemérito, objeto dos 
itens 4 a 7, que tinham sido propostos pela Diretoria anterior e ratificados pela 
atual, bem como que a votação fosse feita em bloco.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  – Propôs  que  fosse  realizada  votação 
simbólica. Aprovado.

Deliberação:
Submetidas ao plenário  pelo Sr.  Presidente,  foram aprovadas as  propostas da 
Diretoria, objeto dos itens 4 a 7 da Ordem do Dia (processos CD-04/2003, CD-
05/2003, CD-06/2003 e CD-07/2003), concedendo-se o título de Atleta Benemérito 
a  Mariangela  Nascimento  Correa,  Mariana  Barreto  Fleury,  Mariana  Delboni 
Secches e Raquel Kibune Maizza Chiappini, todas da seção de Pólo Aquático.

RETORNO AO ITEM 3 DA ORDEM DO DIA
Joaquim  Dias  Tatit  –  Explicou  que  apresentou  um  voto  em  separado  por 
discordar de um único ponto do excelente trabalho elaborado pela Comissão 
Especial,  item  que determina,  precisamente,  como se  fará  a  contagem  dos 
votos obtidos pelas chapas disputantes.  Esse número, que representa quantos 
votos os eleitores deram para uma determinada chapa, é de suma importância, 
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pois  da grandeza desse valor dependerá o número de vagas que a referida 
chapa conseguirá  conquistar  para o Conselho.  Isto  é,  quanto maior  for  esse 
número, maior será o número dessas vagas. Isto porque, com a introdução do 
quociente eleitoral para as próximas eleições, o número total de votos que uma 
chapa tiver será dividido pelo quociente eleitoral, e o resultado dessa divisão, 
chamado quociente de chapa, dirá quantas vagas essa chapa conquistou. Nas 
eleições  passadas  não  havia  necessidade  de  se  saber  quantos  votos  uma 
determinada chapa conquistou, pois não se usava o quociente eleitoral. Então, 
se  eram  70  vagas  a  serem  disputadas  na  eleição,  eram  convocados  os  70 
candidatos  mais  votados,  independentemente da chapa a que pertenciam, 
podendo  acontecer  de  pertencerem  à  mesma  chapa  os  70  eleitos,  como 
ocorreu nas últimas eleições. Acontece que nas próximas eleições, se aprovada 
a  proposta  da  Comissão  Especial,  os  escrutinadores  primeiro  irão  calcular 
quantas vagas cada chapa conquistou, para, só depois, chamar os candidatos 
eleitos, respeitando a ordem decrescente dos votos de cada um. Pelo processo 
de  contagem  de  votos  das  chapas  que  propus,  o  eleitor  poderá  votar  em 
quantos candidatos quiser, mesmo sendo de chapas diferentes. A novidade é 
que  agora  deverá  indicar  qual  a  chapa de  sua  preferência,  não  podendo 
indicar duas chapas, e, para isso, colocará o X ou o sinal convencional ao lado 
do nome da chapa. O número de candidatos escolhido pelo eleitor, seja 5 ou 
50,  não  influirá  no  número  de  votos  da  chapa  escolhida.  Cada  eleitor  só 
contribuirá, no máximo, com um voto para sua chapa preferida, ou poderá nem 
escolher chapa alguma, votando apenas nos nomes dos candidatos, votos estes 
que serão devidamente computados. O que não é admissível é eliminar o voto 
na  chapa,  pois  isso  obrigaria  aquele  eleitor,  por  exemplo,  que  escolheu  7 
candidatos, precisar votar em todos os demais da chapa para que os seus 7 
candidatos  escolhidos  tenham  chance  de  ser  eleitos.  Para  uma  boa 
compreensão,  um exemplo  é  sempre  oportuno,  para  uma chapa chamada 
Vermelha obter 2.800 votos na eleição, pelo meu critério de contagem, 2.800 
sócios terão necessariamente que votar nessa chapa. Analogamente, para uma 
chapa Verde obter 1.400 votos, 1.400 associados terão que sufragar esta chapa. 
A chapa Vermelha, tendo o dobro dos votos da chapa Verde, elegerá para o 
Conselho o dobro dos candidatos eleitos pela chapa Verde, estabelecendo-se 
uma  perfeita  proporcionalidade  dentre  os  votos  dos  associados  e  as  vagas 
conquistadas. Democracia é isto. Entretanto, usando o processo de contagem 
sugerido  pela  Comissão  Especial,  essa  proporcionalidade  entre  votos  dos 
eleitores  e  votos  das  chapas  deixará  de  existir,  pois,  não  havendo  votos 
específicos das chapas, mas apenas votos de candidatos, o eleitor que escolher 
mais candidatos de uma chapa estará dando a ela um número maior de votos, 
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em  detrimento  daquele  eleitor  que  votou  em  menos  candidatos.  Os  votos 
passarão a ter pesos diferentes de um eleitor para outro, e o que aconteceu nas 
últimas duas eleições poderá se repetir.  No exemplo dado, uma chapa, pelo 
critério de contagem que propus, só terá 2.800 votos, se 2.800 eleitores votarem 
nela.  Pelo  processo  de  contagem  da  Comissão,  apenas  40  eleitores, 
convenientemente preparados por cabos eleitorais, poderão dar à outra chapa 
2.800 votos, bastando, para isso, que todos eles votem nos 70 candidatos dessa 
chapa. Será, então, inevitável, como aconteceu em 2000 e 2002, a correria dos 
cabos eleitorais  para convencer  o  maior  número de eleitores  a votarem em 
maior número possível de candidatos. Seria isso bom para o Clube? Pelo critério 
sugerido  pela  Comissão  Especial,  se  um  eleitor,  examinando  às  vistas  dos 
pretendentes ao Conselho, selecionar criteriosamente 7 nomes de uma chapa, 
ele estará dando a esta chapa 7 votos.  Em seguida, poderá vir  um segundo 
eleitor e votar nos 70 candidatos desta ou de outra chapa. Este eleitor dará 70 
votos para esta chapa. Isto é, o seu voto será 10 vezes mais valioso que o voto 
do primeiro eleitor, que, criteriosamente, selecionou apenas 7 candidatos. Meu 
voto em separado é contra essa situação. E espero que seja aprovado pelo 
plenário,  para  que  o  excelente  trabalho  da  Comissão  Especial  fique  melhor 
ainda, pois o voto de um eleitor não pode ter mais poder decisório que o do 
outro.  É  essa  a  essência  do  regime  democrático  do  mundo.  Não  pode  ser 
diferente.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  - Explicou  que  sua  emenda  foi  integralmente 
baseada na emenda do Conselheiro  Joaquim Dias  Tatit,  com o  objetivo  de 
corresponder  o  resultado  da  votação  à  vontade  expressa  nas  urnas,  sem 
vantagem para legenda de maneira nenhuma. A diferença está na forma de 
apurar  o  voto  de  legenda.  Aproveitando  a  possibilidade  que  nos  dá  das 
votações  serem  apuradas  por  computador,  e  que  qualquer  conta  por 
computador  é  fácil  de  ser  feita,  em  lugar  de  o  candidato  manifestar 
expressamente sua vontade por uma legenda, apurar-se-ia essa vontade pelo 
porcentual  de  votos  dados  na  sua  cédula  para  cada  legenda.  Como  o 
porcentual sempre soma 100% ou 1, quer dizer, ela corresponde exatamente, no 
final, aos termos da proposta do Conselheiro Joaquim Dias Tatit, com a exata 
correspondência entre os votos dados e os votos que foram para as respectivas 
legendas.

Francisco Carlos Collet e Silva – Em primeiro lugar, disse que considera inevitável 
para o Clube modificar o atual sistema eleitoral. O sistema que hoje se apresenta 
permite  distorções  muito  graves  e  desconsidera  a  representatividade  dos 
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candidatos. O Pinheiros que, pelo Estatuto atual previa candidaturas individuais 
por força da prática, já adotou chapas, quer dizer, os candidatos das chapas 
nas últimas eleições têm pedido votos não para si, mas para a própria chapa. 
Acho também que uma eleição no sentido do tudo ou nada, sem considerar os 
votos recebidos pelos candidatos, também não é possível. Nas últimas 2 eleições 
a chapa vitoriosa teve por volta de 60% dos votos, ao passo que a perdedora 
teve por volta de 40% dos votos. E chapa perdedora nas duas hipóteses não fez 
nenhum candidato,  não fez nenhum Conselheiro. Então, a proporcionalidade 
do voto é uma questão que se impõe ao ECP, no sentido de procurar dar maior 
representatividade aos votos. Até porque isso não é uma questão jurídica, mas 
uma questão de civilização. No mundo hoje não se concebe, não existe no 
mundo civilizado sistema que não seja o proporcional.  Louvou a iniciativa da 
Mesa, no sentido de constituir a Comissão Especial, que, com um trabalho muito 
intenso, ouvindo diversos Conselheiros, logrou produzir um trabalho, em especial 
o Conselheiro Joaquim Dias Tatit, pelo trabalho que apresentou em separado. 
Particularmente, acho que um voto proporcional não prescinde da questão da 
legenda. A proporcionalidade exata, que representaria melhor a vontade do 
associado, seria a sugerida pelo Conselheiro Joaquim Dias Tatit, através do voto 
em legenda. Porém, por outro lado, existe uma tradição no ECP, no sentido de 
permitir que o associado, além de uma chapa, vote também nos seus amigos, 
nos seus conhecidos de outra chapa. O voto na legenda especificamente, e o 
segundo voto, no candidato, seria apenas classificatório interno da chapa, mas 
seria um bom critério.  Sugeriu uma pequena modificação: que o voto então 
fosse inteiramente vinculado, porque a liberdade de votos em dois candidatos, 
para efeito meramente classificatório, poderia estimular o voto do contra, quer 
dizer, eu não quero eleger determinados candidatos da chapa B, mas eu votei 
na legenda A,  mas  posso votar  na B.  Portanto,  vou votar  em todos  aqueles 
candidatos da chapa B,  exceto aqueles que eu não quero.  Ou seja,  estaria 
fazendo o meu voto contra, embora o meu voto seja do A. Talvez isso merecesse 
observar estritamente a legenda, ou procurar um outro critério. O outro critério 
que chamou a atenção foi a questão do limite de voto. A potência do voto de 
cada eleitor poderia ficar diferenciada em determinadas propostas, talvez até 
na brilhante proposta da Comissão. Quer dizer, se eu sou eleitor e exerço o voto, 
mas subscrevo apenas seguindo o exercício do Conselheiro Tatit em apenas 7, 
ao passo que o outro associado, por uma liberdade absoluta de votos, vota em 
150, ou 70, ou 80 candidatos, a potência do voto não estaria respeitada, o meu 
voto estaria valendo 70 vezes menos que daquele outro associado. A questão 
de  limitação de  voto  em  qualquer  sistema proporcional  que  não  seja  o  do 
Conselheiro Tatit se coloca como fator corretivo de distorção. Se tivermos, por 
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exemplo,  70  vagas,  aproximadamente,  por  qualquer  outro  dos  critérios 
apresentados, se não houver uma limitação de voto haverá distorção. Se forem 
70 vagas,  e eu posso votar  em 150, 80 de uma chapa, 30 da outra, isso,  na 
compensação, poderá apresentar graves distorções. E aqui não é uma questão 
de saber quem aproveitaria semelhante história, mas, apenas, que não seria um 
sistema claro. O Conselheiro Bandeira consegue, de um certo modo, fazer um 
link entre  a  proposta  apresentada  inicialmente  pela  Comissão  Especial, 
observando os princípios  e  ponderações  do Conselheiro  Tatit.  Apenas,  como 
existem propostas dos Conselheiros Fasanaro e Dutra, no sentido de limitação de 
voto, ainda acho que mesmo na proposta do Conselheiro Bandeira como é que 
se faria. Apurar-se-ia a representatividade de cédula por cédula, cada cédula 
significaria, em função do voto do eleitor, um determinado percentual, que seria 
considerado no final, não só para efeito de qual a quantidade de percentual de 
cada chapa, mas, também, para a classificação dos Conselheiros eleitos. Acho 
que  na  hipótese  apresentada  pelo  Conselheiro  Bandeira  seria  também 
conveniente fazer a limitação do número de votos ao número de vagas. Isso é 
básico para evitar distorções em qualquer um dos sistemas apresentados. 

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  -  Concordou  com  as  ponderações  do 
Conselheiro  Bandeira,  cuja  proposta  adotava  todo  o  princípio  muito  bem 
demonstrado pelo Conselheiro Tatit,  expurgando eventual  dúvida,  justamente 
com relação à identificação da chapa inicialmente.  Existe,  realmente,  muita 
restrição de votar em chapa, identificar uma chapa. A proposta do Conselheiro 
Bandeira com relação a isso, resolveria da mesma forma o problema e evitaria 
essa identificação. Disse que o preocupou muito a ponderação do Conselheiro 
Collet, com relação à possibilidade de alguém votar numa determinada chapa 
e, depois, para evitar que certos candidatos venham a ser eleitos, carregarem 
nomes menos representativos da outra chapa, ou pessoas que não vão interferir 
em  nada,  no  voto,  só  vai  atrapalhar  a  chapa  contrária.  À  vista  dessas 
considerações, e de certa forma encaminhando seu voto, entendo que se não 
houver aprovação, porque acredito que a colocação a ser feita seria, primeiro, 
a proposta da Comissão completa, ou a proposta da Comissão com alternativa 
apresentada  pelo  Conselheiro  Tatit.  Nessa  hipótese,  caso  a  proposta  do 
Conselheiro Tatit não seja nessa oportunidade, meu voto é no sentido de que 
aproveitemos sua idéia e aceitemos a emenda do Conselheiro Bandeira. Com 
relação à sua emenda, explicou que a única restrição mais importante dentre 
aquelas que apresentou era, efetivamente, a limitação de votos. Mas, como na 
proposta  do  Conselheiro  Bandeira  não  sabia  se  seria  tão  importante  essa 
limitação, deixaria isso à consideração de cada Conselheiro.
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José  Edmur  Vianna  Coutinho  –  Encarregado  pelo  Presidente  da  Comissão 
Especial,  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira,  licenciado do Conselho  por  exercer 
cargo executivo, manifestou-se fazendo uma apresentação sucinta do projeto 
elaborado. Há um aspecto histórico, o fato de existirem as chapas, que antes 
eram oficiosas. A Comissão resolveu oficializar isso, porque vivemos num mundo 
político. O homem é político por natureza, e todo político toma partido de algo 
ou de alguma idéia. Enfim, todo o homem tem uma tendência favorável  ou 
contrária  a  uma opinião.  Por  isso  que a  Comissão propôs  que  se  inscrevam 
chapas, e que todo candidato tem que se inscrever numa chapa. Porque a 
chapa  vai  apresentar  a  sua  plataforma,  e  o  eleitor  vai  querer  saber  o  que 
pensam os candidatos a respeito de assuntos de interesse do Clube. É o que 
vem acontecendo há dezenas de anos; acredito que não vai mudar porque 
vamos mudar o sistema eleitoral. Este é o primeiro princípio: a chapa é um fato 
inegável que tem que existir.  O segundo ponto, e aqui divirjo do Conselheiro 
Tatit, é o seguinte: há uma tendência de se permitir que a cédula na qual se faz 
um sinal qualquer, ou o computador se fosse usar o sistema informatizado, que se 
assinale ao lado do nome da chapa. Isto significaria, de acordo com a proposta 
do Conselheiro Tatit, que tendo votado nesta chapa, votou em todos os seus 
candidatos. Não há necessidade portanto de votar em nomes, se quiser poderá 
votará  em  nomes,  mas  não  é  necessário.  O  que  acontecerá  em  termos 
práticos? Conhecemos muito bem o sistema e como é o eleitor em geral, não só 
no Pinheiros, ele não quer ter muito trabalho. Se ele puder assinalar ao lado da 
chapa  e  ir  embora,  é  muito  melhor.  Isto  ainda permitirá  que  aquilo  que  se 
combate, ou seja, aumentará a possibilidade de acontecer novamente o que 
ocorreu nas últimas eleições, de uma chapa eleger todos os seus candidatos e a 
outra chapa não eleger ninguém. Acho que o voto em chapa é um perigo, pela 
facilidade que dá para que se faça um trabalho só de chapa, que é o que 
queremos  evitar.  A  Comissão  também  propôs  que  seja  possível  votar  em 
quantos candidatos se queira. Uma chapa tem 20 candidatos,  outra tem 50, 
outra tem 70 e eu vou escolher em cada uma das chapas o nome que me 
interessar. Se eu quiser votar, tendo em vista o programa daquela chapa, votarei 
nos candidatos daquela chapa.  Fez  isso porque o voto do Pinheiros  é muito 
dirigido a uma pessoa que se conhece, a um amigo, alguém que merece o 
nosso apoio. E, do jeito como foi elaborado, esse sistema permitirá que o eleitor 
leve ao Conselho o candidato que lhe interessa, que lhe convém. Em face disso, 
não havendo voto em chapa, a Comissão propôs então, e isso partiu também 
das reuniões havidas, inclusive com a presença do Conselheiro Tatit, que se faça 
um quociente eleitoral, não através da divisão do número de votos dados em 
chapa,  mas,  sim,  da  divisão  do  número  de  votos  dados  a  candidatos.  É 

9



importante que o número de votos, cerca de 300 mil votos, que sejam dados 
numa  eleição  como  foi  na  última,  divide-se  pelo  número  de  vagas,  dá  o 
quociente eleitoral  e,  a partir  desse quociente, vai  se saber em cada chapa 
quem foi eleito. Parece um sistema muito mais razoável, porque o que se viu foi a 
pessoa que foi votada, e não simplesmente uma chapa. Permitirá que o eleitor 
eleve à condição de Conselheiros aquelas pessoas que entende que mereçam. 
E  esse  é um tributo que se  está  prestando ao eleitor  do Pinheiros.  Um outro 
aspecto que também foi abordado aqui que gostaria de enfatizar, é a questão 
do número de candidatos. 

Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Fiquei com uma dúvida, Conselheiro. 
É do número total de votos 300 mil divide-se pelo número de candidatos?

José Edmur Vianna Coutinho - De vagas.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Ah de vagas! Obtém-se um valor que o senhor 
está chamando de...

José Edmur Vianna Coutinho – quociente.

Arlindo Virgílio Machado Moura – a partir daí se define o ...

José Edmur Vianna Coutinho –  exatamente, é o quociente de chapas. Está no 
artigo....

Arlindo Virgílio Machado Moura – é um único número? Serão eleitos conselheiros 
aqueles que tiverem um número de votos igual ou maior que aquele?

José Edmur Vianna Coutinho – A chapa no caso não tem importância. A chapa 
serve  apenas  como elemento  de  aglutinação de  um grupo  de  pessoas  de 
determinada idéia. É só isso.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  –  Entendi.  Aí  obtido  esse  número  que  é  o 
quociente de chapa...

José Edmur Vianna Coutinho – quociente eleitoral. 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Você tem um número. Este número definirá a 
partir daí os candidatos eleitos. É isso que eu quero entender. Nós temos 300 mil 
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votos divididos por 100 candidatos, então dá 3.000 votos. Aqueles que tiverem, 
os primeiros que tiverem acima dos 3.000...

José Edmur Vianna Coutinho –  na ordem decrescente. Eu queria lembrar que o 
Art. 23 estabelece o quociente eleitoral. Resultado da divisão do número de votos 
válidos  e  não  cédulas  pelo  número  de  vagas  a  serem preenchidas.  E  o  §1º 
determina o que chamamos -  e que o próprio Conselheiro Tatit  chamou - de 
quociente  de  chapa,  ou  seja,  o  número  de  candidatos  eleitos  por  uma 
determinada chapa será o resultado da divisão do número total de votos dessa 
chapa (aí sim interessa o número de votos que a chapa teve) pelo resultado da 
divisão desse número pelo quociente eleitoral. Então é importante que a chapa 
trabalhe pelo maior número de votos dos seus candidatos. 

Arlindo Virgílio de Moura – Muito obrigado.

José Edmur Vianna Coutinho –  Gostaria de enfatizar mais  dois pontos que eu 
acho importantes, que são a questão da proposta de uma alteração no sentido 
de que haja em cada chapa número máximo de candidatos igual a 1 e ½ vez o 
número de vagas.  Admitindo que seja 60 o número de vagas,  o número de 
candidatos será 90. É isso que se pretende. E outra questão que não ficou bem 
clara é que não haja limitação do número de votos que se possa dar, e a razão 
é bem de ordem prática. Quatro, cinco, seis mil pessoas vêem aqui pra votar e 
está lá “Olha você só pode votar em 63 pessoas”, ela vai e vota em 64. É voto 
nulo. É de doer, por um erro desse anular um voto em que a pessoa expressou a 
sua vontade. Outra coisa, além dos 60 ele queria votar em mais dois,  três ou 
quatro. Isso é permitido pelo que propõe a Comissão. 

José Carlos Rizzo Mirisola Junior (aparte) -  Quer dizer então que 1 e ½ vez o 
número de candidatos. A chapa só pode ter vagas no Conselho, por exemplo 
na classe B, quantas são? 

José Edmur Vianna Coutinho – São...59.

José Carlos Rizzo Mirisola Junior - Então nós vamos poder ter quantos candidatos 
em cada chapa? 

José Edmur Vianna Coutinho – No caso, 90.
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José Carlos  Rizzo  Mirisola Junior  -  Mas isso  então é  antidemocrático.  Porque 
existem sócios e mais sócios que querem fazer parte de uma chapa. Por que não 
podem? Vai começar uma briga anterior  a essa discussão...  Depois,  limitar a 
quantidade de votos a cada sócio, isso é absurdo, também é absurdo... você 
vai poder votar em 64 pessoas. 

José Edmur Vianna Coutinho –  Ou seja, o senhor é contrário a que se limite o 
número de pessoas. 

José Carlos Rizzo Mirisola Junior – Lógico. E também ao número de pessoas que 
se candidatem numa chapa.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  –  Aí  eu  queria  lhe  dizer  o  seguinte:  é  livre  a 
formação de chapas. Tanto pode ser... 

José Carlos Rizzo Mirisola Junior - Mas uma chapa vai poder lançar um número 
mínimo de candidatos.

José Edmur Vianna Coutinho – É possível que haja chapa de uma só pessoa. 

José Carlos Rizzo Mirisola Junior – É o que eu acho, terão várias chapinhas...

Presidente – Para evitar debates paralelos, esclareceu que se procurava adotar 
um sistema eleitoral em que a apuração seja proporcional ao número de votos. 
Mas existem 4 ou 5 emendas divergentes. Há quem queira limitar o número de 
candidatos, há quem limita o número de votos, há quem não queira limitar nem 
número de vagas, nem número de votos. Isso será decidido em voto hoje. O 
Conselheiro José Edmur está defendendo a sua emenda, limitada.

José Edmur Vianna Coutinho –  A minha exposição é no sentido de explicar o 
voto da Comissão, e há vários outros votos divergentes.

Tarcísio Barros Bandeira (aparte) –  Louvando o trabalho da Comissão Especial, 
entendeu que tinha ficado um problema sem ser resolvido, que o Conselheiro 
Tatit  tentou resolver e ele,  aparteante, aproveitou a leva e tentou solucionar, 
que é a igualdade de um voto em relação ao outro. No sistema proposto pela 
Comissão,  o associado que vota em nem sabe quem, para votar  na chapa 
inteira,  tem muito  mais  valor  que aquele  que,  conscientemente,  vota só  em 
quem conhece, o que acho um grave erro.
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José Edmur Vianna Coutinho – Entendo sua preocupação, mas temos que ver o 
outro lado da questão. Veja bem, quando vou votar, presumo ter-me munido de 
informações a respeito das pessoas em quem vou votar. A sua colocação dá a 
impressão de que vou lá obrigado a votar  numa chapa inteira.  Mas,  com a 
devida vênia, o senhor sabe que não é bem isso. A intenção da Comissão pode 
ser que não seja o seu pensamento, é exatamente essa, fazer com que haja 
uma possibilidade de se votar em quantas pessoas quiser, que, aliás, já existe no 
sistema atual.  A grande qualidade da proposta é o  quociente eleitoral,  que 
estabeleceu uma nova forma de votação. 

Presidente – Alertou o plenário para que não houvesse apartes paralelos e fora 
do microfone, para evitar tumultuar os trabalhos. Também pediu que o orador 
encerrasse  sua  manifestação,  após  atender  ao  aparte  que  estava  sendo 
solicitado.

Antonio Moreno Neto (aparte) – Perguntou ao orador se, não limitando o número 
de votos ao número de vagas, cair-se-ia numa menor proporção, mas com uma 
grande  parte  nos  resultados  como  foram  as  2  últimas  eleições.  Vamos  ter 
candidatos,  puxar  qualquer  uma  das  chapas  que  se  tenha,  que  não 
representam,  vamos  dizer,  a  seleção  natural  que  as  chapas  comporiam. 
Ponderou que limitando o número de votos ao número de vagas, essa seleção 
seria natural.

José Edmur Vianna Coutinho –  Respondeu que no modo de ver da Comissão 
não, porque a grande questão que a Comissão se apegou foi a do quociente 
eleitoral.  Este  sim  é  um  grande  divisor.  Na  última  eleição,  se  houvesse  o 
quociente eleitoral,  a chapa que não ganhou teria eleito uma porcentagem 
muito  grande  de  Conselheiros.  Então,  a  Comissão  entendeu  que  esse  fator 
permitirá o aperfeiçoamento do ato eleitoral.

Antonio Moreno Neto – Quanto ao quociente, perfeito. Eu digo na limitação do 
número de votos. Se não a pessoa vai votar em 150 pessoas...

José Edmur Vianna Coutinho – Mas o eleitor, sabendo que existe um quociente 
eleitoral, evidentemente será instruído, saberá como funciona, então, aí sim, vai 
se dirigir aos candidatos que achar melhor. 

Joaquim Dias Tatit (aparte) – O senhor falou que pelo meu processo, votando na 
chapa, vota-se em todos os candidatos. Não é esse meu o raciocínio. Votando 
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na chapa A, se escolher 7 candidatos, eu eliminei os outros; só votei nesses 7. 
Não é porque eu votei na chapa que votei em todos os candidatos. Não existe 
essa possibilidade.

Presidente – Para ordenar os trabalhos, esclareceu que os apartes são para pedir 
esclarecimentos.  Cada  orador  já  teve  oportunidade  de  se  manifestar  e 
expressou sua opinião. Quem decidirá será o plenário, no voto. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  –  Respondendo  ao  aparte,  disse:  há  essa 
possibilidade de votar só na chapa. Para mim é o suficiente.

Joaquim  Dias  Tatit  –  Ponderou  que  se  o  eleitor  escolher  como a  maioria,  a 
maioria vai  votar,  salientar  alguns candidatos e eliminar os demais.  Só se um 
eleitor chegar aqui e quiser votar em todos os candidatos,  como às vezes se 
pede, ele não precisará fazer 70 “x”; ele passa a fazer 1 só. Mas daí, ele não 
pode votar em nenhum candidato. Mas, se ele votar em 2 ou 3 candidatos, ele 
eliminou todos os demais. Esse esclarecimento eu queria fazer. 

José Edmur Vianna Coutinho – O senhor já tinha dado esses esclarecimentos. O 
que eu quis...

Presidente  –  Interrompeu,  esclarecendo  que  o  Conselheiro  Tatit  já  tinha 
expressado a sua opinião e a reiterou. Lembrou que poderiam ser solicitados 
esclarecimentos ao membro da Comissão, mas que quem quisesse expor sua 
idéia  de  como  deve  ser  o  processo  eleitoral,  deveria  ser  inscrever,  dar  sua 
opinião e depois votar. Com debates paralelos não vamos chegar à conclusão 
nenhuma. 

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – O meu posicionamento é o seguinte: eu 
vi méritos inegáveis na proposta da Comissão e também na proposta alternativa 
apresentada pelo Conselheiro Tatit e, considerando principalmente a tradição 
do ECP de permitir o voto com valor efetivo em candidatos de outras chapas, 
entendo  que  a  proposta  apresentada  pelo  Conselheiro  Bandeira  corrigiria 
eventuais  distorções  que  outras  propostas  poderiam  eventualmente  guardar. 
Então, acredito que a proposta do Conselheiro Bandeira refletiria minha posição.

José Edmur Vianna Coutinho – Aliás o senhor já havia falado isso...

14



José  Carlos  Rizzo  Mirisola  Junior  (aparte)  –  Então,  o  quociente  vai  ser 
estabelecido a partir do instante que limitemos o número de Conselheiros em 
cada chapa? 

José Edmur Vianna Coutinho – Não necessariamente, não há uma relação entre 
uma coisa e outra. Pode ficar sossegado quanto a isso. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Perguntou se o orador via alguma 
objeção com relação à emenda do Conselheiro Bandeira, com relação àquilo 
efetivamente havia sido proposto. 

José Edmur Vianna Coutinho –  Sim, porque fala em cédulas e a Comissão fala 
em votos. A diferença é crucial.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  (aparte)  –  Mas  pelo  que  eu  pude 
depreender, a emenda, de certa forma, estaria resolvendo eventuais problemas 
que foram levantados por outras pessoas, inclusive pelo senhor. Era somente isso. 
Esse é o meu entendimento. Por isso eu estava querendo saber a sua opinião. 

José Edmur Vianna Coutinho –  Agradeceu ao aparteante pela participação, 
dizendo que não era o seu pensamento. 

Dora Maria de Aguiar  Whitaker  –  Parabenizou a Comissão pelo projeto,  bem 
como  os  Conselheiros  Tatit,  Bandeira  e  Fasanaro,  pelo  esforço  de  procurar 
realmente aperfeiçoar o sistema eleitoral. Referiu-se a duas questões levantadas 
na tribuna. A primeira, sobre votar em chapa, algo que, embora informalmente, 
sempre foi feito no Clube; existem vários Conselheiros que não gostam de votar 
em chapa, mas, basicamente, nas pessoas de uma chapa e também em seus 
amigos que possam estar em outra chapa. É uma questão importante. A outra 
questão extremamente importante, é que o voto de um associado não poder 
valer menos do que o de um outro, porque esse outro associado votou em mais 
candidatos. Acho que a proposta do Conselheiro Bandeira resolve todos esses 
problemas,  porque  o  associado  pode  votar  em  quem  quiser,  de  qualquer 
chapa. E cada voto é um voto. O associado vota em 30% da chapa A, 30% da 
chapa B, e 40 % da chapa C. Então, o voto dele foi um pouco para um, um 
pouco para o outro, mas o porcentual para cada chapa é um voto, como os 
outros  que  forem  votar  terão  um  voto  também,  não  importa  em  quantas 
pessoas  votem.  Você  pode  votar  em  10,  em  100,  mas  você  vai  ter  os 
porcentuais. É algo que, entendo, resolve todos os problemas, inclusive o voto 
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de um associado não terá maior valor que do outro, e você pode votar em 
todas as pessoas. Nessa proposta, me parece não ser importante a limitação do 
número de pessoas em quem o associado pode votar. Foi assim que eu entendi 
a proposta, acho que ela é perfeita; resolve a questão da distorção, levantada 
pelo  Conselheiro  Tatit,  de  se  votar  em  mais  pessoas,  em  menos  pessoas,  e 
também o problema do associado votar em quem quiser, sem ser por chapa. 
Encaminhou seu voto favorável à emenda do Conselheiro Bandeira.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Também parabenizou a Comissão pelo trabalho, 
pelo esforço de buscar um processo eleitoral mais representativo. E assim, analisou 
a  proposta  e  as  emendas.  A premissa  básica  é  que  exista  uma  maior 
representatividade,  uma  representatividade  também  da  minoria.  Isso  é  muito 
salutar. Entendo as propostas do Conselheiro Tatit e do Conselheiro Bandeira como 
aperfeiçoadoras desse processo, visando somar e buscar uma qualidade ainda 
melhor, uma possibilidade mais justa de apurar o desejo do associado. Entretanto, 
entendo  que  a  emenda  do  Conselheiro  Tatit  é  ainda  aperfeiçoada  pela  do 
Conselheiro Bandeira. A proposta do Conselheiro Tatit, apesar de todo o cuidado 
tomado,  pode  trazer  ainda  uma  incoerência,  salvo  melhor  juízo  da  minha 
interpretação. Podemos votar em vários candidatos da cédula e definir na cédula 
qual a chapa. A incoerência que vejo, é que você pode ter uma definição da 
chapa, mas se somados os votos na chapa tem uma incoerência do voto da 
chapa com a soma. A soma pode dar a outra chapa. Esclarecendo: temos a 
chapa A e a chapa B. Um eleitor ao fazer o seu voto, vota na chapa A. Entretanto 
a hora que vota nos candidatos, ele vota em um número maior de candidatos da 
chapa B do que da chapa A. Então você terá a chapa A, mas o número de 
candidatos que ele votou da B é maior do que da A. Essa é a incoerência que 
pode ocorrer. A emenda do Conselheiro Bandeira corrige isso; eu somo na chapa 
os votos e vejo para quem foram dados mais votos. Para chapa A? Então é a 
chapa A. Eu acho que ela é aperfeiçoadora. Entendo, também, que deveríamos 
limitar  o número de candidatos nas chapas,  e essa merece uma análise mais 
profunda; entendo até que essa discussão hoje está sendo rica, mostra o interesse 
que esse Conselho tem em buscar  um processo mais  aperfeiçoado. Então, Sr. 
Presidente, acho que esta discussão deve ser a mais ampla possível, porque já 
pelas  próprias  manifestações  desse  Conselho,  não tenho dúvida que todos  já 
acataram a necessidade de aperfeiçoamento do processo eleitoral. Precisamos é 
discutir  o  mais  amplamente  possível,  para  que  encontremos,  efetivamente,  o 
processo que seja o mais justo, de maior interesse para a sociedade pinheirense. 
Entretanto, dentre a proposta da Comissão e as emendas, gostaria de dizer que a 
proposta do Conselheiro Bandeira complementa bem a proposta do Conselheiro 
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Tatit  e  a  da Comissão,  e  vejo,  ainda,  a  necessidade de limitar  o  número  de 
candidatos.

Claudio Doval – Ponderou que toda a evolução do processo eleitoral veio com 
a apresentação de chapas, sob o conceito de grupos fechados formatarem 
uma chapa. O que percebo é que, em função de terem várias propostas com 
quociente, sem quociente, todas elas abrem uma brecha para que possam ser 
questionadas posteriormente. Se o Conselho fechar uma eleição, optar por A, B 
ou  C,  o  que  acabará  acontecendo?  Na  próxima  eleição  vai-se  tentar 
aperfeiçoar  novamente.  Estando o Conselho em sua 504ª  reunião,  já  passou 
muita água debaixo dessa ponte, muito Conselheiro, muito Presidente, Diretoria 
e  muito  Presidente  da Mesa.  Numa eleição onde são  participantes  mais  ou 
menos 5.000 eleitores, que vêm ao Clube optar pela escolha de determinado 
Conselheiro, acho que seria mais salutar, independente de chapas, quocientes, 
etc, o voto a voto. A arte de política, de plataforma, sempre vai existir,  com 
quociente e sem quociente. Então, se a plataforma do verde é melhor que a do 
vermelho, não modifica nada, vai modificar a opinião, os anseios da sociedade 
pinheirense.  Partindo  do  princípio  que  a  sociedade  pinheirense  não  foi 
questionada  sobre  essa  mudança,  representamos  os  votos  para  que  fomos 
eleitos na última eleição. Se representamos essa votação, representamos uma 
situação pela qual o associado nos elegeu, não para modificar um processo 
eleitoral. Temos a força, o poder de modificar isso como Conselheiros, mas seria 
muito mais interessante um plebiscito. Será que é isso que o associado quer? 
Acho mais conveniente voto a voto. O associado vem aqui e tem direito de 
votar, independente de chapa. Cada um que faça o seu trabalho político. Seria 
muito  mais  leal  à  vontade e  muito  mais  fácil  explicar  ao associado que ele 
poderá  votar  em  um  Conselheiro  só.  Isso  fará,  matematicamente,  uma 
possibilidade do associado estar escolhendo um Conselheiro com consciência, e 
não por tabela, não por fechamento: “Olha vote na chapa toda, nesse aqui 
não” não interessa; interessa que ele vem aqui votar. E não vai ter boca de urna, 
não vai ter o chamado brinde. Ele vai fazer um voto consciente, independente 
se ele gosta de 10 ou 20, desses, ele escolherá o melhor. Essa é a minha sugestão 
para ser pensada. Sei que já existem todas as propostas; esta talvez seja uma a 
mais.

José  Roberto  Pacheco  França  –  Estamos  vendo  aqui  uma  discussão  sobre 
mudança eleitoral do Clube, que o próprio país demorou tantos anos para fazer 
uma mudança eleitoral,  e  estamos querendo fazer  de uma vez.  Ponderando 
sobre o que disse o Conselheiro Arlindo, de que precisamos de um estudo mais 
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aprofundado  sobre  as  propostas  hoje  apresentadas,  pelos  apartes  nas 
manifestações dos Conselheiros José Edmur, Tatit, Bandeira, Collet, entendeu que 
o Conselho ainda não está muito preparado para votar a matéria hoje, pedindo 
que fosse dado mais um prazo. 

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  (aparte)  –  Concordou  que  talvez  o  tempo fosseConcordou  que  talvez  o  tempo  fosse  
exíguo, mas ponderou que qualquer uma das propostas apresentadas, inclusiveexíguo, mas ponderou que qualquer uma das propostas apresentadas, inclusive  
a  da  Comissão,  é  melhor  que  o  status  atual,  nada  impedindo  uma  futuraa  da  Comissão,  é  melhor  que  o  status  atual,  nada  impedindo  uma  futura  
modificação para aprimorar.modificação para aprimorar.

José Roberto Pacheco França –  Observou que não estava dizendo para não 
votar. Apenas pedia uma prorrogação do prazo.

Tarcísio de Barros Bandeira – Reiterou que não deveria ser prorrogado o prazo, 
devido ao estado ruim que é o atual sistema de eleição.

José Roberto Carneiro Novaes Junior –  Referindo-se ao que disse o Conselheiro 
José  Roberto  Pacheco  França,  lembrou  que  na  reunião  anterior  havia 
apresentado uma proposta com relação ao acompanhamento dos trabalhos 
das  comissões.  Se  tivéssemos  participado  um  pouco  mais,  talvez  tivéssemos 
conseguido aprimorar e ter mais condições de votar ou não. Fiz várias consultas 
das  votações  desde 94,  com relação de chapas.  Gostaria  de ter  feito  uma 
proposta,  também  relacionada  à  proporcionalidade,  mais  ponderada  ao 
número de candidatos de cada chapa. Porque, às vezes, temos 110 candidatos 
numa chapa, 60 na outra, e têm ocorrido essas aberrações. Que a emenda do 
Conselheiro  Bandeira  de  fato  o  surpreendeu,  e  acaba  com  todas  essas 
distorções. Porque até agora o voto é individual, votamos no Conselheiro, e não 
em  chapa.  Isso  aconteceu  até  hoje,  porque  as  chapas  que  trabalhavam, 
acabavam tendo esses números esmagadores; temos tido média de votação 
em chapa em 2002 = 55,1 votos numa chapa; em 1994 foi 17,9 candidatos por 
chapa. Tivemos 5.728 eleitores em 2002; em 1994, 3.800. São vistos os trabalhos 
das chapas, e é um grupo de pessoas que se reúne com propostas mais  ou 
menos  iguais.  Muito  importante  nesses  levantamentos  -  coisa  que  existe  na 
emenda do Antonio Moreno – é separar os quocientes das chapas A e B. Nos 
levantamentos  verificamos  que  29%  dos  votos  acontecem  na  seção  dos 
Veteranos, o que prova que por esses métodos de cálculo de quociente eleitoral 
eles são diferentes da A e da B, e dão uma distorção muito grande se fizermos o 
quociente total para os dois. Minha proposta seria que se separasse o quociente 
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de A e quociente de B, com a sugestão do sistema de votação que o Tarcísio 
Bandeira propõe. 

João Benedicto de Azevedo Marques – Discorrendo sobre a história do passado 
do Clube, disse que nos últimos 50 anos a única mudança que ocorreu em nosso 
processo  eleitoral  foi  nos  anos  60,  quando  se  instituiu  a  cédula  única,  que 
acabou  com  o  sistema  de  cédulas  individuais.  Lembrou  um  princípio  da 
Constituição Federal, que entendeu que se deve ter em mente, que determina 
que para qualquer mudança de processo eleitoral no país tem-se que respeitar 
o espaço mínimo de um ano para a eleição seguinte. Ponderou que, ao longo 
dos seus 40 anos de mandato de Conselheiro, ouviu dos associados uma crítica, 
de se  eleger  no  caso  da chapa,  pessoas  que talvez  não devessem ter  sido 
eleitas, em prejuízo de outras pessoas da outra chapa. Ressaltou que o grande 
mérito  da  proposta  da  Comissão,  e  aí  se  percebia  até  um  sentido  de 
unanimidade, é tentar resolver o problema da proporcionalidade. Nas últimas 
eleições do Clube, isso ficou muito patente, que é o sentido de procurarmos, na 
medida do possível, preservar as minorias. Se a atual situação ganhar a próxima 
eleição,  é  importante  que  a  oposição  nesse  processo  tenha  uma 
representação.  É  a  essência  do processo  democrático.  Confessou  que  tinha 
dúvidas, enfatizou que nesses últimos 50 anos o Clube não ficou pior do que era; 
ao  contrário,  ficou  melhor.  Mesmo  reconhecendo  que  o  processo  eleitoral 
precisa ser aperfeiçoado, disse entender que isso tem que ser feito com muita 
cautela e com muito cuidado, para que nós, que aqui estamos representando 
os associados, não venhamos nos arrepender do mau passo dado. Há algumas 
emendas que foram sábias,  como a do Conselheiro  Arruda,  muito oportuna, 
uma das emendas do Conselheiro Antonio Moreno. Em princípio, se tivermos que 
votar  hoje,  ainda  fico  com  a  proposta  originária  da  Comissão,  ainda  que 
reconheça a tentativa de aperfeiçoamento da emenda do Conselheiro Tatit e 
do Conselheiro Bandeira. Reflitamos, dando o passo com muito cuidado, para 
não nos arrependermos desse passo.

Waldir  Lachowski  –  Elogiou  o  plenário  pela  discussão,  em  nível  altamente 
civilizado,  de  alterações  que  são  imprescindíveis,  principalmente  que  visam 
modernizar o processo eleitoral do Clube. Antes de mais nada, concordou com 
a emenda do Conselheiro Bandeira e parabenizou a Comissão pelo exemplar 
trabalho elaborado, levantando pontos que impediriam que as emendas que 
estamos julgando mais oportunas tivessem sido apresentadas. Ponderou que de 
todas as mudanças, uma alteração lhe chamou a atenção, até porque não se 
coaduna muito com os tempos atuais. Referindo-se ao Art. 32 do projeto, que 
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trata da propaganda eleitoral, onde se fala: “Caberá ao Presidente da Diretoria, 
inclusive por provocação do Presidente do Conselho Deliberativo, no período 
que  antecede  a  eleição,  e  ao  Presidente  da  Assembléia,  no  dia  da  sua 
realização, impedir a circulação de manifestos, boletins, panfletos ou volantes 
que,  direta  ou  indiretamente,  contenham  dizeres  que  injuriem,  caluniem  ou 
difamem  qualquer  candidato”.  Perguntou  que  quem  garante  a  lisura  do 
Presidente  da Diretoria  nas  próximas  eleições,  entendendo que não  pode o 
Conselho,  ou  uma  Assembléia  que  vai  rever  1/3,  ficar  subordinado 
exclusivamente à mão de uma pessoa. Acho que cabe aqui a aprovação desse 
artigo, desde que subordinada a um Conselho de Ética, muito bem proposto 
pelo Conselheiro Antonio Moreno. Aí sim, teríamos um respaldo de quem tem 
experiência, vivência, honestidade, honradez sem sombra de dúvida, algo que 
não  vai  se  alterar  com  o  passar  do  tempo.  Disse  que  registrava  sua 
preocupação  neste  sentido,  porque  tivemos,  num  passado  não  tão  remoto 
assim,  manifestações  que  feriram  profundamente,  e  até  hoje  marcam  as 
relações entre grupos de Conselheiros. Não podemos, em hipótese nenhuma, 
permitir que essa caça às bruxas, ou mentiras aleivosias sejam levantadas contra 
qualquer um dos candidatos ou dos Conselheiros. Reiterou os cumprimentos à 
Comissão Especial, propugnando pela reflexão sobre aperfeiçoar um processo, 
sem, no entanto, chegar ao radicalismo.

Votação:
Presidente  –  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  deu  por  encerrados  os 
debates e iniciou a votação. Procurou encaminhar a votação de maneira a 
tornar mais fácil e inteligível, dentro do processo mais democrático possível. Com 
relação  à  idéia  de  adiar  a  votação  para  aprofundar  mais  a  discussão  da 
matéria, lembrou que a Comissão foi constituída pela Presidência do Conselho 
logo  depois  do  último  pleito  eleitoral,  em  que,  apesar  de  sair  amplamente 
vencedora,  sentiu a necessidade de alterar  o sistema eleitoral  do Clube, em 
virtude  da  deformação  da  representação  que  se  faz  quando  não  há 
participação proporcional. A Comissão trabalhou exaustivamente e trouxe o seu 
projeto recentemente. Os Conselheiros receberam a proposta para apresentar 
emendas. A Mesa teve o cuidado de não deixar que o assunto fosse levado 
para 2004, porque o ano que vem é o ano eleitoral. Tivemos a urgência de fazer 
esta convocação extraordinária para que, se for o caso, possamos deliberar em 
segunda  votação  na  próxima  semana,  e  encerrar  o  ano  com esta  matéria 
votada, antes do ano que vem, que é ano eleitoral.  De qualquer maneira, a 
Mesa não tem nenhum interesse pessoal ou particular em que isso seja votado 
agora,  ou  ano  que  vem,  ou  que  não  seja  votado.  Portanto,  colocaria  em 
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votação se o adiamento do problema para o ano que vem, antes das eleições, 
neste caso, observando que a Mesa não queria que alguém viesse, de alguma 
maneira, dizer aleivosias, de que o processo eleitoral estaria sendo mudado às 
vésperas das eleições; ou se adiaria para depois das eleições de 2004; decisão 
que ressaltou estava exclusivamente ao critério soberano do Conselho. 

Deliberação:
Submetida pelo Sr. Presidente à votação, o plenário resolveu rejeitar proposta no 
sentido de adiar, para o ano de 2004, a discussão e votação da matéria.
O  Sr.  Presidente  recebeu,  submeteu  à  votação  e  o  plenário  resolveu  rejeitar 
proposta do Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, no sentido de 
adiar a votação da matéria, para após as eleições para renovação parcial do 
Conselho Deliberativo, prevista para o mês de maio de 2004.
Durante o encaminhamento da votação, manifestaram-se os Conselheiros João 
Benedicto  de  Azevedo  Marques,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura,  Alberto 
Antonio  Pascarelli  Fasanaro,  Cláudio  Doval,  Djalma Funaro,  João Paulo  Rossi, 
José Edmur Vianna Coutinho, José Roberto Coutinho de Arruda, José Roberto 
Pacheco  França,  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues,  Olympio  da  Silva  Caseiro, 
Roberto Gasparini, Tarcísio de Barros Bandeira, Zarath Maggiorini de Jesus Glass e 
Marcelo Favalli.

Deliberação:
O plenário resolveu o seguinte:
1. aprovar, em  primeira  discussão,  proposta  de  alteração  do  título 

“Regulamento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho  Deliberativo”  para 
“Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo”;

2. aprovar,  em  primeira  discussão,  por  unanimidade  de  votos,  a  redação 
proposta a todos os dispositivos abrangidos pelo projeto de alteração que 
não foram objeto de emendas, a saber: 1) dispositivos do Estatuto Social: Art. 
52; parágrafo único do Art. 53; “caput” do Art. 55; §§4º e 6º do Art. 64; §1º e 3º 
do Art. 66; 2) dispositivos do Regulamento para Eleição Parcial do Conselho 
Deliberativo  (renomeado,  nesta  primeira  discussão,  para  Regimento  para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo): Arts. 1º e 2º; Art. 3º, “caput”, §1º, 
incisos I e II, suprimindo o atual e criando um novo inciso III; Art. 4º, “caput” e 
§§1º e 2º; §2º do Art. 7º; §§2º e 3º do Art. 8º (renumerados para 3º e 4º após 
esta  primeira  discussão);  Art.  10,  “caput”;  renumerando  o  Art.  11  e  seu 
parágrafo único para Art. 15 e parágrafo único; “caput” do criado Art. 11; 
Art.  12,  que  passa  a  ser  o  Art.  16,  com  nova  redação,  criando  um  §1º, 
renumerando para §2º  e dando nova redação ao atual  parágrafo único; 
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renumerando  para  Art.  17  o  atual  Art.  13,  cujo  §1º,  com  nova  redação, 
passou a ser o parágrafo único, com a supressão do atual §2º; renumerando 
os Arts. 14 e seguintes, que tiveram dispositivos alterados conforme adiante; 
os  criados  Arts.  12  e  parágrafo  único,  13,  15  e  parágrafo  único,  Art.  16, 
“caput” e incisos I, III e IV do §1º; §1º do Art. 19, Art. 22, “caput” e §1º a 4º; 
§§2º e 4º do Art. 23, renumerados para 3º e 5º nesta primeira discussão; Arts. 
25 a 33, criados;

3. rejeitar emendas apresentadas pelo Conselheiro Joaquim Dias Tatit, ao §4º do 
Art. 64 do Estatuto Social, e pelo Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues, ao 
“caput”  do  Art.  3º  do  Regulamento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho 
Deliberativo;

4. aprovar as seguintes emendas a dispositivos do Estatuto Social: Conselheiro 
José  Edmur  Vianna Coutinho,  ao  §5º  do Art.  64;  Conselheiro  Luís  Eduardo 
Dutra Rodrigues, suprimindo o §2º do Art. 65, criado no projeto de alteração; 
Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, criando um §5º no Art. 66;

5. aprovar as seguintes emendas a dispositivos do Regulamento para Eleição 
Parcial do Conselho Deliberativo: Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, 
ao inciso IV do Art. 3º, §1º do Art. 5º, “caput” e §2º do Art. 6º; §§1º e 4º do Art. 
7º, “caput” do Art. 8º, parágrafo único do Art. 11, “caput” do Art. 14, §§2º e 3º 
do Art. 16, “caput” e parágrafo único do Art. 17, §2º do Art. 18, “caput” do 
Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 24; Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, 
ao §3º  do Art.  7º,  inciso II,  do §1º,  do Art.  16,  devendo desta emenda ser 
excluída a expressão “local ou remoto,” e substituído o termo “sócios” por 
“associados”,  inciso  V do mesmo §1º  do Art.  16;  Conselheiro  Luís  Eduardo 
Dutra Rodrigues, ao §1º do Art. 8º, criando um §2º e renumerando os §§2º e 
seguintes  do mesmo artigo  8º,  ao  “caput”  do Art.  9º;  Conselheiro  Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro, ao “caput” do Art. 7º, devendo nesta emenda 
ser substituído o termo “sócios”  por “associados”, §4º do Art.  8º,  devendo 
desta emenda ser excluída a expressão “local ou remoto,”, ao §§1º e 2º do 
Art. 14; Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira, ao Art. 23: “caput” - ao qual 
também foi aprovado o acréscimo, ao final, da parte final da emenda do 
Conselheiro  Antonio  Moreno  Neto  ao  mesmo  artigo:  “,  respeitando-se  a 
proporcionalidade  estabelecida  no  Art.  65  do  Estatuto  Social”  –  ao  §1º, 
criando um §2º,   renumerando para 3º  o  §2º  do projeto,  renumerando e 
dando  nova  redação  ao  §3º,  que  passou  a  ser  o  §4º,  bem  como 
renumerando para 5º o §4º do projeto;

6. aprovar  a  retirada  de  emenda  do  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli 
Fasanaro ao §2º do Art. 7º, do projeto de alteração do Regulamento para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.
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7. Em função das decisões supra, ficaram prejudicadas emendas apresentadas 
ao Regulamento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo: Conselheiro 
Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues,  ao  “caput”  e  §2º  do  Art.  7º;  Conselheiro 
Joaquim  Dias  Tatit,  aos  §§1º  a  4º  do  Art.  7º,  Conselheiro  Alberto  Antonio 
Pascarelli Fasanaro, ao Art. 21; Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, ao 
§4º do Art. 8º, inciso II, do §1º, do Art. 16 e “caput” do Art. 23;

8. ficando assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos objeto da 
presente alteração estatutária e regimental:

DISPOSITIVOS DO ESTATUTO SOCIAL

Art. 52 - A Assembléia Geral constituir-se-á de associados, de seus cônjuges e demais membros 
de sua família, definidos no §1º do artigo 9º, desde que estejam inscritos no quadro social há mais  
de um (1) ano, sejam maiores de dezoito (18) anos e se encontrem em dia com os pagamentos das 
contribuições  e  outros  débitos  para  com o Clube,  na forma estabelecida no Regimento  para 
eleição parcial do Conselho Deliberativo, ressalvado o disposto nos §§2º e 5º do artigo 33.

Art. 53 - ...
Parágrafo  único  -  Obedecido  o  previsto  neste  estatuto,  em  especial  no  §5º  do  art.  64,  a  
convocação  e  processamento  das  Assembléias  Gerais  serão  objeto  de  regulamentação  nos  
regimentos e regulamentos do Clube aprovados pelo Conselho Deliberativo.

Art. 55 - A Assembléia Geral será convocada por edital publicado em jornal de grande circulação  
desta capital, e afixado em lugar apropriado no Clube, tudo com antecedência mínima de quinze  
(15) dias.
Parágrafo único – ...

Art. 64 – ...
§4º - O eleitor deve expressar seu voto assinalando os nomes dos candidatos de sua preferência,  
na  cédula  ou  em  sistema  informatizado  que  venha  a  ser  implantado  no  Clube,  na  forma  
regulamentada  nos  seus  regimentos  e  regulamentos  internos,  aprovados  pelo  Conselho  
Deliberativo, em especial o Regimento para eleição parcial do Conselho Deliberativo.
§5º  -  Naquilo  em  que  não  contrariar  o  Estatuto  Social,  a  convocação  e  processamento  da  
Assembléia Geral  Ordinária a que se  refere o art.  53,  inciso I,  a  propaganda eleitoral  e os  
processos  de  inscrição  de  candidatos  e  seu  número,  bem  como  os  processos  de  votação  e  
apuração, serão regulamentados pelos regimentos internos do Clube aprovados pelo Conselho  
Deliberativo,  em  especial  pelo  Regimento  para  eleição  parcial  do  Conselho  Deliberativo,  
adaptando-se,  sempre  que  necessário,  suas  disposições  a  novos  sistemas  técnicos,  inclusive  
mecânicos ou eletrônicos, respeitadas as demais normas estatutárias.
§6º - Se o número dos candidatos votados for superior ao de vagas, os que não se elegerem serão 
considerados suplentes para os fins estipulados no artigo 66, §3º.
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Art. 66 - ...
§1º - As vagas que ocorrerem em cada grupo dos membros eleitos serão preenchidas, por eleição,  
na  primeira  Assembléia  Geral  Ordinária,  atendido,  inclusive,  o  disposto  no  Regimento  para  
eleição parcial do Conselho Deliberativo.
§2º - ...
§3º  -  Os  suplentes  mais  votados,  na  respectiva  ordem,  preencherão  interinamente  as  vagas,  
inclusive as decorrentes de licença, atendido,  também, o disposto no Regimento para eleição 
parcial do Conselho Deliberativo.
§4º - ...
§5º – Se o número de Suplentes for insuficiente para suprir as vagas no grupo de Conselheiros a  
que se refere a alínea “a”, do inciso I, do Art. 65 deste Estatuto, para efeito de completar o  
número de Conselheiros com direito a voto em cada reunião, deverá ser convocado o Suplente  
imediatamente subseqüente, pela ordem de votação, que tenha concorrido pelo grupo previsto na  
alínea “b”, dos mesmos inciso e artigo.”

DISPOSITIVOS  DO  REGULAMENTO  PARA  ELEIÇÃO  PARCIAL  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO

“REGIMENTO PARA ELEIÇÃO PARCIAL DO CONSELHO DELIBERATIVO

DA ASSEMBLÉIA

Art.  1º  -  A  Assembléia  Geral  Ordinária  para  eleição  parcial  do  Conselho  Deliberativo  será  
convocada por edital publicado em jornal de grande circulação desta Capital, e afixado em lugar 
apropriado no Clube, tudo com antecedência mínima de quinze (15) dias.
Parágrafo único - Do edital constará a Ordem do Dia, com aviso da instalação da Assembléia às  
oito (8) horas, em uma única convocação.

Art. 2º - A Assembléia realizar-se-á com qualquer número de associados com direito a voto.

Art. 3º - Terão direito a voto os associados que estejam inscritos no Quadro Social há mais de um  
ano, sejam maiores de 18 anos, que se encontrem em dia com suas contribuições sociais e outros  
débitos quitados, até os vencidos pelo menos no mês anterior ao das eleições, e não estejam 
impedidos por outros motivos constantes do Estatuto Social e dos regimentos internos aprovados 
pelo Conselho Deliberativo.
§1º - Não terão direito a voto, os associados:
III - as pessoas de que trata o §2º do art. 9º do Estatuto Social;
IV - que estiverem que estiverem licenciados ou cumprindo penalidade de suspensão;
V - ...
§2º - ...
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Art. 4º - A Assembléia Geral será instalada às oito (8) horas numa das dependências do Clube,  
preferencialmente  num  sábado  ou  domingo,  e  encerrar-se-á  após  a  promulgação  oficial  do 
resultado da eleição.
§1º  -  A Assembléia Geral  será instalada pelo Presidente  do Conselho Deliberativo e  na sua 
ausência, seu substituto, ou, ainda, no caso de ausência de ambos pelo associado mais antigo  
presente à sessão.
§2º - O processo eleitoral iniciar-se-á imediatamente após o cumprimento do disposto no art. 5º  
deste  Regimento,  nas  seções  eleitorais  previamente  estabelecidas  pela  Mesa  do  Conselho  
Deliberativo. Às dezessete (17) horas o Presidente da Assembléia Geral, eleito na forma do Art.  
5º,  determinará o fechamento das portas do(s) recinto(s) em que estejam sendo realizadas as  
eleições, votando a partir de então somente os associados que ali se encontrem.

Art. 5º - ...
§1º - O Presidente da Assembléia, a seguir, convidará dois associados para exercer as funções de  
Secretário.
§2º - ...

Art. 6º - Os trabalhos da reunião serão registrados em livro próprio, ou impressos através de  
processo  informatizado,  sob  a  responsabilidade  de  um  dos  Secretários,  e  a  respectiva  ata,  
assinada pelos membros da Mesa, deverá ser submetida à apreciação da Assembléia.
§1º - ...
§2º - A Assembléia poderá autorizar a Mesa a lavrar e assinar posteriormente a respectiva ata,  
delegando  poderes  a  sete  associados  presentes  durante  toda  a  reunião,  para,  como  seus  
representantes, conferi-la e aprová-la.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

Art. 7º - O associado votante, ao ingressar no recinto onde se realizará a eleição, dirigir-se-á à  
Mesa Receptora correspondente ao seu número ou prenome, exibirá a sua carteira de identidade  
social ou documento oficial que possibilite a sua identificação, e assinará a lista de votantes que  
poderá ser única, conforme o caso.
§1º - O voto, que será sempre secreto, será manifestado através de sistema informatizado, ou de  
cédulas previamente rubricadas pelo Presidente da Mesa Receptora, que o associado receberá,  
com a relação numérica dos candidatos inscritos.
§2º - O associado votará em um ou mais candidatos de sua preferência, de uma, várias ou todas  
as chapas.
§3º - O associado, no caso de cédula, assinalará ao lado dos nomes dos respectivos candidatos de 
sua  preferência  uma  determinada  marca,  em  campo  próprio,  cuja  forma estará  definida  na  
própria cédula.
§4º - No caso de sistema informatizado, o associado indicará na cabine, os nomes ou os números  
dos candidatos de sua preferência.
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Art.  8º  -  A  Secretaria  do  Clube  afixará,  antes  do  início  das  eleições,  em lugar  apropriado,  
facilmente visível aos associados, a relação oficial das chapas e respectivos candidatos inscritos  
na forma estabelecida neste Regimento, em cada uma das categorias mencionadas no Art. 66 do  
Estatuto  Social,  mantendo-a  afixada até  o  encerramento  da  votação,  não podendo,  em cada  
chapa, o número de candidatos exceder 1,5 vez (uma vez e meia) o numero de vagas em cada uma  
das referidas categorias.
§1º - O candidato deverá se inscrever obrigatoriamente em uma única chapa, sendo certo que, na  
cédula única (em papel ou eletrônica) constarão obrigatoriamente os nomes das chapas inscritas  
e, sob o nome das mesmas, o prenome, sobrenome ou apelido dos candidatos nelas inscritos, em  
ordem alfabética.
§2º  -  O candidato poderá ao inscrever-se solicitar que na cédula única conste por sua livre  
escolha seu prenome, sobrenome ou apelido em ordem alfabética de inscrição, sempre seguido do  
seu nome completo.
§3º - À medida em que forem sendo efetuadas as inscrições, a Secretaria do Conselho solicitará  
ao cadastro do Clube ficha cadastral completa do candidato, inclusive com dados suplementares  
que julgue necessários para sua avaliação.
§4º -  O prazo para devolução das informações solicitadas será de vinte e  quatro (24) horas  
dentro do expediente administrativo do Clube, contadas da data do pedido.
§5º - Caso a votação seja realizada através de sistema informatizado, deverão ser mantidas as  
relações de associados ou, se possível, ser colocados micros em pontos determinados pela Mesa  
do  Conselho  Deliberativo,  com a  finalidade  de  se  divulgar  a  relação  oficial  dos  candidatos  
inscritos.

Art. 9º - Antes do início da votação, o Presidente da Assembléia mandará afixar, em cada mesa  
destinada à votação,  a  mesma relação referida no artigo anterior,  por  ordem alfabética dos  
prenomes, sobrenomes ou dos apelidos dos candidatos, com seus respectivos números.

Art. 10 - No recinto da eleição não será permitida a presença de qualquer pessoa junto às mesas  
receptoras de votos,  exceto as que estejam exercendo funções de mesários,  fiscais  e técnicos  
admitidos pelo Presidente da Assembléia.
Parágrafo único - ...

Art.  11 - Haverá, para cada seção eleitoral, um (1) ou mais mesários funcionários do Clube  
indicados pela Diretoria, previamente escalados pela Mesa do Conselho Deliberativo.
Parágrafo  Único  -  Em  casos  excepcionais  e  a  critério  da  Mesa  do  Conselho  Deliberativo,  
poderão ser designados associados para exercer a função de mesários.

Art. 12 - Caso a votação e a apuração ocorram sob o sistema de cédulas, os mesários serão 
responsáveis pela identificação do sócio, pela colheita de sua assinatura na lista de presença,  
pela recepção e conferência do número de cédulas ou equivalente.
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Parágrafo único - Em se tratando de sistema informatizado, o mesário conferirá a identidade do  
associado, fazendo com que este assinale sua presença apondo sua assinatura na lista própria ou 
pela forma que o sistema determinar.

Art.  13  -  O mesário  prestará informações  de  caráter  técnico,  fornecendo e  recepcionando a  
cédula caso a votação ocorra por esse sistema.

Art. 14 - Ao final da eleição o mesário emitirá relatório sobre seu trabalho, com destaque para a 
informação referente ao número de eleitores que votaram na seção, o número de cédulas ou  
procedimentos  (quando o  sistema for  informatizado)  existentes,  entregando-o  à  Comissão  de  
Apuração.
§1º - Em havendo a presença de representante do Presidente da Assembléia Geral no recinto, o  
mesário a ele se dirigirá para consultas sempre que julgar necessário, e a ele entregará o seu  
relatório ao final da votação.
§2º - Na hipótese da inexistência de representante, as consultas e entrega de relatórios serão 
efetuadas ao Presidente da Assembléia Geral.

Art. 15 - Encerrada a votação e procedida a verificação da correspondência entre o número de  
votantes  e  o  número  de  cédulas  de  cada  Mesa  Receptora,  estas  serão  colocadas  em caixas  
apropriadas que serão lacradas pelo Presidente da Assembléia.
Parágrafo único -  Os associados que estiverem exercendo as funções de fiscais  e candidatos  
presentes poderão autenticar a lacração das caixas com as cédulas.

DO PROCESSO DE APURAÇÃO

Art. 16 - Encerrada a votação, o Presidente da Assembléia nomeará uma Comissão composta, à  
sua escolha, de cinco (5) Conselheiros, de sua escolha designando um deles seu Presidente, para 
acompanhar o processo de apuração.
§1º - À Comissão de Apuração compete:
I - ao término da votação, receber de cada mesário o respectivo relatório, do qual constará o 
número dos associados que compareceram para votar e o número de cédulas constantes da urna;
II - em se tratando de sistema informatizado local ou remoto, conforme o caso, receberá em meio  
eletrônico  os  arquivos,  dos  quais  constarão  a  apuração  final  da  eleição,  acompanhado  de  
relatório, bem como conhecer-se-á o número de sócios que votaram e o registro de voto de cada 
um;
III  -  de  posse  destes  dados a  Comissão terá  condições  de  verificar  se  o  número de cédulas  
corresponde ao de votantes e emitir seu relatório a respeito da votação;
IV - em havendo dúvidas em qualquer desses dois (2) processos (tradicional ou informatizado),  
competirá  à  Comissão  examiná-las  e  emitir  parecer  justificado,  que  será  encaminhado  ao 
Presidente da Assembléia;
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V - caso o processo seja parcialmente informatizado, isto é, voto expresso através de cédulas  
normais e apuração informatizada, competirá à Comissão acompanhar todo o meio eletrônico  
utilizado na apuração, salvo os problemas que porventura surgirem dirigindo-se ao Presidente da  
Assembléia quando assim julgar necessário.
§2º  -  Em  caso  de  processo  através  de  cédulas,  a  Comissão  referida  neste  artigo  não  só  
acompanhará as urnas até o local da apuração, como as manterá sob sua guarda até sua entrega,  
novamente lacradas, ao Presidente da Assembléia, juntamente com o Relatório.
§3º - No caso de votação por sistema informatizado, a Comissão manterá os disquetes sob sua 
guarda, até sua entrega, mediante protocolo, ao Presidente da Assembléia Geral, juntamente com 
o Relatório.

Art. 17 - O relatório, com os resultados da apuração, deverá iniciar-se com a programação para  
a apuração. Em seguida, o sistema informatizado, relacionará o resultado apurado.
Parágrafo único - Os candidatos indicarão um fiscal para cada chapa, que poderá ser um técnico  
de  sua  confiança,  ainda que  não associado,  para acompanhar o  processo  de apuração pelo  
sistema informatizado.

Art. 18 - ...
§1º - ...
§2º - Toda a documentação relativa à apuração permanecerá na Secretaria do Conselho para ser  
examinada por qualquer interessado, pelo prazo de trinta (30) dias, após os quais, não havendo  
impugnações ou recursos, deverá ser incinerada.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19 - Será nula a eleição se o número de cédulas ou procedimentos do sistema informatizado,  
exceder ao de votantes, procedendo-se a novo pleito dentro de vinte (20) dias caso, a critério da  
Comissão e da aprovação da Assembléia, este número tiver influência no resultado da eleição.
§1º - Se houver mais de uma Mesa Receptora, anular-se-á apenas a votação correspondente à  
seção eleitoral onde se verificar a irregularidade, realizando-se eleição suplementar, no prazo 
previsto, com os mesmos sócios votantes, referentes a essa urna.
§2º - ...

Art. 20 - Entende-se por voto em branco a cédula, digitação ou assinalação da qual nada conste,  
ou, ainda, quando o eleitor assina a lista de presença e deixa de depositar a cédula na urna ou de 
emitir qualquer sinal no caso de eleição por sistema informatizado.

Art. 21 - Entende-se por voto nulo: a cédula rasurada a ponto de não permitir a identificação da 
vontade do eleitor; a cédula que contenha inscrições que não as constantes da oficial; ou outra 
forma que invada o sistema informatizado; o voto aposto em cédula que não seja a oficial; ou,  
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ainda, outras formas que sejam justificadas pela Comissão de Apuração ou pelo Presidente da  
Assembléia Geral.

Art. 22 - Só serão computados como votos válidos, os que forem dados aos candidatos inscritos 
na Secretaria do Conselho até vinte (20) dias antes da data designada para as eleições, na forma 
estabelecida pela Mesa do Conselho Deliberativo.
§1º - Os candidatos inscritos na forma deste artigo terão suas candidaturas examinadas pelo  
Presidente  do  Conselho  Deliberativo  até  vinte  e  quatro  (24)  horas  após  o  recebimento  das 
informações a que se referem os parágrafos do Art. 8º.
§2º - Em sendo rejeitada a inscrição, será dada ciência ao candidato pelo Presidente do Conselho  
Deliberativo até vinte e quatro (24) horas após a decisão.
§3º - Caberá pedido de reconsideração, pelo interessado, até quarenta e oito (48) horas contadas 
da ciência pessoal, ou do protocolo da correspondência.
§4º - A reconsideração será apreciada até setenta e duas (72) horas contadas da apresentação do  
pedido.

Art.  23 - Fica estabelecido o quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do número de  
cédulas válidas apuradas pelo número de vagas a serem preenchidas, contando-se como válidas 
as cédulas em branco, respeitando-se a proporcionalidade estabelecida no Art. 65 do Estatuto 
Social.
§1º - Em cada cédula se calculará o porcentual obtido por cada chapa.
§2º – O número de candidatos eleitos para uma determinada chapa será o resultado das somas de 
seus porcentuais obtidos em todas cédulas dividido pelo quociente eleitoral alcançado no item 
anterior, desprezada a fração e chamar-se-á quociente de chapa.
§3º -  Os candidatos eleitos de cada chapa serão chamados pela ordem decrescente de votos  
individuais recebidos e, havendo empate, será convocado aquele que tiver mais tempo de sócio no 
Clube, ou, persistindo o empate, o que tiver mais idade.
§4º – A chapa que não alcançar em votos o quociente eleitoral, não elegerá nenhum candidato,  
indo a totalidade dos seus votos para as demais chapas, na proporção que se apresentava antes  
desta constatação.
§5º  -  Caso  a  soma  dos  quocientes  partidários  seja  inferior  ao  número  de  vagas  a  serem 
preenchidas,  as  chapas  que  obtiverem  as  maiores  frações,  quando  da  determinação  dos  
quocientes partidários, serão aquinhoadas, pela ordem, com as vagas restantes, um para cada 
um.

Art. 24 - Em cada chapa, se o número dos candidatos votados for superior ao de vagas, os que  
não se elegerem serão considerados suplentes, na ordem dos mais votados, para preenchimento 
de vagas, ocorridas na chapa, inclusive as decorrentes de licenças.

Art. 25 - Em sendo designado mais de um local para a realização da votação, o Presidente da  
Assembléia Geral poderá, se assim desejar, designar representantes para supervisionar cada um 
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desses locais, a eles cabendo dirigir os trabalhos da seção, resolver problemas técnicos e servir  
de elo de ligação com o Presidente da Assembléia Geral.
Parágrafo  único  -  Os  representantes,  que  serão  obrigatoriamente  associados,  não  poderão  
integrar a Mesa do Conselho Deliberativo ou a Diretoria, nem ostentar a condição de candidatos,  
serão responsáveis pela abertura e fechamento do local onde se realiza a votação e, ao final, de  
posse de todo material que lhes será entregue pelos mesários, redigirão o termo circunstanciado 
de retirada do material utilizado na votação pelos funcionários do Clube.

Art. 26 - Os processos de votação e apuração e os demais itens deste Regimento serão objeto de  
regulamentação baixada por Resolução da Mesa do Conselho Deliberativo, sempre que se tornar 
necessário adaptá-lo a novos sistemas técnicos e, principalmente, informatizados, respeitadas as  
demais normas estatutárias e regimentais.

Art. 27 - Fica a Diretoria autorizada a adquirir ou tomar em locação material necessário para a  
realização das eleições na forma prevista neste Regimento.

Art. 28 - As hipóteses de dúvidas ou de pontos omissos serão resolvidas, durante a Assembléia,  
pelo seu Presidente, aplicando-se, sempre, as normas estatutárias, as leis vigentes no país e os  
princípios gerais de direito.

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 29 - Aos candidatos é lícita a propaganda eleitoral, no recinto do Clube, com apresentação 
de plataformas, planos de ação, programas de trabalho, suas biografias e outros dados julgados 
adequados à sua promoção.
Parágrafo único - A colocação de fotos, panfletos, informativos, santinhos, cavaletes ou qualquer  
outro  tipo  de  propaganda  que  dependa  de  afixação,  somente  será  permitida  em  locais  
previamente designados pela Presidência do Conselho Deliberativo de comum acordo com o  
Presidente da Diretoria.

Art.  30  -  Será  vedada,  nas  dependências  do  Clube,  qualquer  propaganda que prejudique ou 
perturbe as atividades esportivas, sociais e culturais, ou atente contra a boa ordem e disciplina.

Art.  31  -  É  vedada  a  utilização  de  bens,  serviços  e  funcionários  do  Clube,  para  fins  de  
propaganda eleitoral.

Art. 32 - Caberá ao Presidente da Diretoria, inclusive por provocação do Presidente do Conselho  
Deliberativo, no período que antecede a eleição, e ao Presidente da Assembléia, no dia da sua  
realização, impedir a circulação de manifestos,  boletins,  panfletos ou volantes que,  direta ou  
indiretamente, contenham dizeres que injuriem, caluniem ou difamem qualquer candidato.
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Art. 33 - É vedada, no recinto das eleições, qualquer propaganda eleitoral.”

9. Finalmente, foi nomeada a Comissão Especial de Redação, composta pelos 
Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda, Célio Cássio dos Santos e Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia.

Item 8 - Várias.
Dulce  Arena  Avancini –  Reclamou  sobre  os  serviços  da  lanchonete  do  Tênis, 
lamentando que falhas estejam ocorrendo em pleno Campeonato Pinheirão. Fez 
observações sobre a falta de alimentos para o preparo de lanches no final da 
tarde e à noite. Acrescentou que pela manhã é disponibilizada uma mesa com 
frios, queijos e saladas, e que, em determinada hora, em virtude do calor que tem 
feito, esses alimentos ficam com um aspecto muito desagradável,  requerendo 
mais cuidado com isso. Finalmente, que a alimentação seja providenciada para 
depois  dos  jogos,  porque  ninguém  se  alimenta  antes  da  partida.  Solicitou 
providências da Diretoria com relação ao problema.

Presidente – Agradeceu a Conselheira Cintia Turella di Stasi pela colaboração 
prestada nos trabalhos da Segunda Secretaria, informou quantos Conselheiros 
tinham assinado a lista de presença e declarou encerrada a reunião às 23h05. 

Obs: esta Ata foi aprovada na 505ª Reunião ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 24 de novembro de 2003, com uma retificação já dela 
constante.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf
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