
ATA RESUMIDA DA 506ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
24 DE NOVEMBRO DE 2003.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e quatro de novembro do ano dois mil e três, com início em segunda 
convocação, às vinte e duas horas e doze minutos, tendo assinado a lista de 
presença cento e sessenta e seis Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Amarilis Pacheco Orsi

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. 

4) EXPEDIENTE
Não houve.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Não houve.

Item 2 - Apreciação do processo CD-13/2002 –  Segunda discussão e 
votação  da  redação  final  de  proposta  de  alteração  de 
dispositivos do Estatuto Social e do Regulamento para Eleição 
Parcial do Conselho Deliberativo, resultante de decisão tomada 
na reunião de 17/11/2003.

Presidente -  Antes de iniciar a segunda discussão e votação da matéria, eu 
queria dar uma satisfação aos Senhores acerca dos andamentos das questões 
relativas à adaptação do Novo Código Civil aos clubes. Na sessão passada eu 
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encaminhei aos Senhores dois expedientes. Um que na reunião da Associação 
dos  Clubes  do  Estado  de  São  Paulo,  ACESC,  foi  deliberado  solicitar  que 
qualquer  entidade  representativa  entrasse  com  uma  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade  no  Supremo  Tribunal  Federal,  independentemente  da 
premência de prazos, pedindo que o Artigo 159 do Código Civil seja declarado 
inconstitucional  em  relação  às  entidades  esportivas.  Ao  mesmo  tempo  se 
deliberou também pedir, em caráter de urgência, ao Presidente da República 
que  faça  uma  Medida  Provisória  suspendendo  pelo  menos  por  1  ano  a 
vigência do Artigo 2031, que manda entrar em vigor o Código Civil no próximo 
dia 11 de janeiro. O Clube Pinheiros solicitou, junto com os outros Clubes, e na 
semana passada, para entrar com uma ação Direta de Inconstitucionalidade 
junto ao Supremo Tribunal Federal diretamente, só podem fazer a Mesa do 
Congresso,  a  Ordem dos Advogados do Brasil  e  os Partidos políticos.  E o 
Partido político PDT, Partido Democrático Trabalhista, encampou a tese dos 
clubes brasileiros e entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal  Federal,  que já  está  distribuída,  e  que  foi  distribuída  ao 
Ministro do Supremo Celso Mello, que já mandou ouvir a Advocacia Geral da 
União, para ver se concorda com essa Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Independentemente disso, a Associação dos Clubes do Estado de São Paulo 
convidou, e o Ministro da Justiça aceitou participar de uma reunião almoço, 
para  honra  nossa  a  ser  realizada  aqui  no  Clube  Pinheiros.  E  na  semana 
passada o Ministro da Justiça também ouviu o apelo dos clubes, e anotou e 
disse que iria levar ao Presidente da República o pedido de adiamento do 
prazo  para  entrada  em  vigor  do  novo  Código  Civil,  propiciando  que  seja 
alterado esse Artigo no Congresso Nacional. Portanto, nós estamos com duas 
iniciativas de todos os clubes. Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e uma 
proposta  de  uma  Medida  Provisória  adiando  a  vigência.  Nós  vamos  dar 
entrada, até o dia 10 de janeiro, não demos entrada ainda, à aprovação que 
nós fizemos aqui de adaptação ao novo Código Civil. Se, por acaso, antes da 
entrada em vigor do Código Civil, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ou 
uma Medida provisória suspender a vigência de adaptar o Código Civil, no que 
diz respeito à Assembléia Geral,  então voltaremos a pedir a autorização do 
Conselho Deliberativo, para que, se for o caso, suspender ou não aplicar mais 
aquele artigo, se o Supremo ou o Congresso disserem que não precisamos 
mais fazer aquela adaptação. Estes os avisos que eu queria dar aos Senhores. 
Vamos passar aos trabalhos da sessão extraordinária. 

José Roberto Carneiro Novaes Júnior -  Eu não sei se existe condição de 
uma proposição eu venho propor que seja incluído em um artigo transitório, 
criando uma Comissão Especial  de implantação do novo Sistema Eleitoral, 
para acompanhá-lo desde a contratação da empresa que fará os trabalhos, os 
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programas a serem desenvolvidos, seus testes, a simulação que normalmente 
se faz, a inscrição dos candidatos, e, no dia da eleição, ser usada como um 
órgão  aconselhador,  para  resolver  os  problemas,  e  ficando  extinta  após  o 
término dessa eleição. Então, seria uma Comissão Especial, para resolver os 
problemas que podem causar com este novo sistema. É só isso, que eu não 
sei se ainda pode ser criado.

Presidente -  Eu vou dar a palavra aos inscritos e depois vamos tratar desse 
assunto. 

João Benedicto de Azevedo Marques - Eu queria fazer uma ponderação com 
relação a esta mudança que visa a aperfeiçoar o processo eleitoral do nosso 
Clube.  Eu  queria  fazer  uma  sugestão  à  Mesa  de  Conselho,  que  uma  vez 
aprovada, em segunda discussão, e já com o Regulamento em vigor, que a 
Mesa providenciasse, o mais rápido de tempo possível, a realização de uma 
simulação desse processo eleitoral, usando, por exemplo, aqui todo o corpo de 
funcionários,  fazendo  uma  simulação  desse  processo  eleitoral,  para 
verificarmos na prática  como esse processo eleitoral  funciona.  Em seguida, 
teríamos um relatório à Casa, dando notícias. Porque se trata de uma profunda 
modificação e uma inovação de um ineditismo, e nós queremos que isso ocorra 
da  maneira  a  mais  segura  possível.  E  nada  melhor  do  que fazermos essa 
simulação, com isso nós estaríamos tomando uma providência acauteladora 
dos interesses do Clube. Esta é a nossa proposta. 

Presidente -  A Mesa já havia tomando conhecimento prévio dessa sugestão 
objetiva e pertinente de ambos os Conselheiros. E consultamos o Presidente da 
Diretoria, que também colocou à disposição o Setor de Informática do Clube, de 
tal sorte que nós vamos fazer, sem necessidade de consultorias externas, uma 
simulação de uma eleição. Vamos marcar um dia e hora aqui, com todos os 
Conselheiros, e fazer uma simulação para ver ser realmente o resultado vai ser 
aquilo  que  esperávamos.  Se  porventura,  acreditamos  que  isso  não  vá 
acontecer, mas se porventura verificarmos, se houver alguma grave distorção 
nesse processo eleitoral que estamos implantando, aí, então, teremos tempo, 
no ano que vem, de emendar e corrigir qualquer distorção que tenha ocorrido. 
Então, atendendo aos pedidos dos Conselheiros José Roberto Carneiro Novaes 
Júnior e João Benedicto de Azevedo Marques, vamos pedir à Diretoria para 
fazer uma sessão conjunta, com uma simulação desse processo eleitoral. Não 
temos mais Conselheiros inscritos para discutir a matéria, que já foi discutida. 
Então, vamos votar, em segunda votação, em primeiro lugar, como fizemos da 
outra vez...
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José Edmur Vianna Coutinho - Senhor Presidente, com relação às Emendas, 
eu preciso defendê-las? Como é que é?

Presidente -  É. Eu pretendia, e se não houver objeção, fazer a votação da 
mesma maneira  que  foi  feita  da  outra  vez,  votar  em bloco  aquilo  que  não 
houver alteração nem emendas, e depois votamos em separado as Emendas, 
de acordo com o novo quadro que foi  apresentado aos Senhores.  Assim o 
Senhor  terá  oportunidade  de  falar  por  ocasião  das  Emendas.  Senhores 
Conselheiros, se os Senhores pegarem a primeira parte, que é a alteração do 
Estatuto Social,  que vai da Página 1 à Página 4, só existe uma Emenda da 
Comissão de Redação. Portanto, as Páginas 1, 2 e 3 estão conforme foi votado 
na última sessão, sem alteração da Comissão de Redação . Se os Senhores 
estiverem de acordo em votar esses artigos em bloco - Artigos 52 e parágrafo, 
53, 55, 64 e 66 - até a Página 3, sem alterações, em segunda votação, os que 
estiverem  de  acordo  permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários 
queiram-se levantar. Aprovado por unanimidade. Vamos votar, na Página 4, a 
sugestão da Comissão de Redação para o §5º do Artigo 66. Na última reunião - 
os Senhores têm em negrito e em itálico - nós aprovamos o §5º estabelecendo 
que, para efeito de completar o número de Conselheiros com direito a voto em 
cada reunião, deverá ser convocado o Suplente imediatamente subseqüente. 
Lembram-se? A faculdade, que deixou de ser faculdade, para ser obrigação. 
Não  tendo  mais  suplente  de  uma  categoria,  convoca-se  o  imediatamente 
seguinte da outra categoria,  do outro  grupo.  A redação anterior  falava para 
efeito  de  completar  o  número  de  Conselheiros  com direito  a  voto  em cada 
reunião. A Comissão de Redação sintetiza estabelecendo que, conforme alínea 
"a", do Inciso I, do Artigo 65, deste Estatuto, deverá ser convocado o Suplente. 
Apenas altera  a  redação para  incluir  as  palavras  Estatuto  e  deverá.  Se os 
Senhores  estiverem  de  acordo  com  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários  queiram-se  levantar. 
Aprovada  Emenda  ao  §5º,  da  Comissão  de  Redação.  Passamos  ao 
Regulamento Eleitoral, que vai da Página 5 até a Página 25.Nós vamos votar 
primeiro em bloco tudo o que foi aprovado e que não houver Emendas, nem da 
Comissão de Redação nem de alguém que tenha se apresentado para alterar. 
Tem razão o meu Vice-Presidente me lembra que não há segunda votação do 
Regulamento  Eleitoral.  Então,  nós  vamos  votar  apenas  as  Emendas  de 
Redação, porque já está aprovado o Regulamento Eleitoral. Página 5 - Não há 
alterações. Página 6 - Não há alterações. Página 7 - Não há alterações. Página 
8 - Não há alterações. Página 9 - Não há alterações. Página 10 - A Comissão 
de Redação sugere alterar a expressão constante do Artigo 8º, que diz, está em 
negrito e em itálico, não podendo o número de candidatos exceder uma vez e 
meia o número de candidatos em cada uma das categorias. A Comissão de 
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Redação propõe a mudança da expressão 1,5 vez o número de vagas, muda 
em  cima  a  expressão  categorias  para  grupos.  Muda  a  palavra  anterior, 
categorias substitui para grupos. Substitui o Artigo 66 para Artigo 65, porque 
houve uma renumeração. E os Senhores devem ter reparado que a Comissão 
de Redação fez uma proposta acima substituindo a expressão 1,5 (uma vez e 
meia)  o  número  de  vagas  por  cinqüenta  por  cento  (50%),  o  que  exceder 
cinqüenta por cento (50%). E depois a própria Comissão de Redação Especial 
chegou à conclusão de que a redação anterior era melhor. E voltou atrás, para 
novamente  ratificar  a  expressão  o  número  de  candidatos  não  podendo  ser 
superior a 1,5 vez o número de vagas. Então o que se altera aqui apenas é 
onde está escrito categorias leia-se grupos, onde Artigo 66 leia-se Artigo 65, e 
onde  está  escrito  não  podendo  o  número  exceder  para  a  expressão  não 
podendo ser superior, que é mais explicativa. Se os Senhores estiverem de 
acordo com a última alteração da Comissão de Redação permaneçam como 
estão. Os que forem contrários queiram-se levantar. (Pausa). Aprovado. O §1º 
do Artigo 8º tinha acrescido, com emenda do Conselheiro Dutra, a expressão 
apelido, de tal sorte que nós aprovamos que o candidato poderia colocar o seu 
apelido. A Comissão de Redação sugere a substituição da palavra apelido por 
pseudônimo. Tive o cuidado de consultar o Dicionário Aurélio, antes de vir para 
esta sessão, para ver esta questão de terminologia. E o Dicionário Aurélio diz 
que, em primeiro lugar, apelido, que é o que usa o Código Civil, nós estamos 
acostumados ao uso vulgar  da  palavra  apelido.  Mas,  tecnicamente,  apelido 
quer  dizer o sobrenome. Todos nós temos o nosso apelido,  que é o nosso 
sobrenome. E, sem segundo lugar,  o Dicionário Aurélio diz que se conhece 
também  por  apelido  o  nome  de  uma  pessoa  conhecida  vulgarmente, 
carinhosamente  até.  A  Comissão  de  Redação  propõe  a  substituição  pela 
palavra  pseudônimo,  e  nós  fomos  procurar  no  dicionário  e  pseudônimo  é 
exatamente aquele nome que a pessoa usa para que não seja identificada. 
Enquanto  que  o  apelido  é  para  ser  identificado.   Portanto,  consultamos  o 
Presidente da Comissão de Redação.

José Roberto Coutinho de Arruda - Só para lembrar  que a colocação da 
expressão pseudônimo foi uma sugestão dada pelo próprio Conselheiro Dutra, 
a quem sugerimos que seja apelido.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues - A minha idéia era esta que estava aqui, 
apesar  de  que  houve  uma  conversa  e  nós  não  chegamos  a  conclusão 
nenhuma.

 
Presidente  -  Mas  pelo  que  conversaram  os  membros  da  Comissão  de 
Redação,  e  de  acordo  com  o  Dicionário  Aurélio,  apelido  pode  e  deve  ser 
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entendido como sobrenome da pessoa ou aquele nome carinhoso como ela é 
conhecida,  como  por  exemplo  o  nosso  ilustre  "Muca",  que  gosta  de  ser 
conhecido  como  "Muca"  e  não  desconhecido  como  "Muca".  Então,  se  os 
Senhores estiverem de acordo com a alteração de apelido para pseudônimo, os 
Senhores fiquem como estão. Se os Senhores quiserem que continuem apelido 
queiram-se levantar. (Pausa). Rejeitada a expressão pseudônimo. Continuará a 
expressão apelido. Página 11. O §5º usa a expressão micros e a Comissão de 
Redação  sugere  a  substituição  da  expressão  micros  por  equipamentos 
eletrônicos. Se os Senhores estiverem de acordo com a Comissão de Redação 
permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários  queiram-se  levantar. 
(Pausa). Aprovado. No Artigo 9º nós vamos manter a expressão apelidos, em 
seu duplo sentido, ficando rejeitada a expressão pseudônimos. Página 12, nada 
a acrescentar. Página 13. Na Página 13 houve um erro de digitação, e se os 
Senhores verificarem, a proposta original do Conselheiro José Edmur Vianna 
Coutinho ao Artigo 11 não foi transcrita, e acabou-se transcrevendo duas vezes 
o Parágrafo único do Artigo 11 e o Parágrafo Único do Artigo 12. Mas foi um 
erro  de  digitação.  Então,  a  Comissão  lembra  só  que  houve  esse  erro  de 
digitação e pede para que retorne, o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho 
pede que retorne à redação anterior aprovada, que está na primeira coluna, que 
diz, Parágrafo único do Artigo 11. Este parágrafo não foi alterado por ocasião 
da votação das Emendas. Houve um engano apenas de digitação. Portanto 
ficaria do jeito que está na coluna da direita: em casos excepcionais, e a critério 
da Mesa do Conselho Deliberativo, poderão ser designados associados para 
exercer  a  função  de  mesário.  Se  os  Senhores  estiverem  de  acordo, 
permanecerá  esta  redação.  Os  que  forem  contrários  queriam-se  levantar. 
(Pausa).  Aprovada  a  redação.  O  Artigo  13,  ao  final  da  Página  13,  nós 
aprovamos a expressão O mesário prestará informações de caráter  técnico, 
fornecendo...  A  Comissão  de  Redação  sugere  que  seja  prestando,  quando 
necessário,  informações  de  caráter  técnico.  E  suprime  o  Artigo  13, 
renumerando os artigos seguintes. Mera alteração de redação. Se os Senhores 
estiverem  de  acordo  permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários 
queiram-se levantar. (Pausa). Aprovado. Passamos à Página 14. Na Página 14 
muda o Artigo 14 para Artigo 13, e o §1º para Parágrafo único, de acordo com a 
redação da Comissão de Redação, que sugere a supressão do §2º do Artigo 
14. O §2º dizia que na hipótese de inexistência de representante, as consultas e 
entrega  de  relatórios  serão  efetuadas  ao  Presidente  da  Assembléia  Geral. 
Como ficou embutido no parágrafo único, ela sugere a supressão desse §2º. Se 
os  Senhores  estiverem de acordo permaneçam como estão.  Os que  forem 
contrários queiram-se levantar. (Pausa). Aprovado. Artigo 15, que passa a ser 
renumerado  para  Artigo  14,  a  Comissão  sugere  como  redação  Não  sendo 
utilizado sistema informatizado, como redação mais apropriada para o caso. Se 
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os Senhores  estiverem de acordo com esta  expressão Não sendo utilizado 
sistema  informatizado  permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários 
queiram-se levantar. (Pausa). Aprovado. Página 15, não há alterações. Página 
16,  não há  alterações.  Página  17,  há  uma lembrança  do Conselheiro  José 
Edmur Vianna Coutinho, que no §3º nós repetimos, passou desapercebido que 
nós tínhamos retirado a palavra disquetes. E sugere a redação, a substituição 
da palavra disquetes por meios eletrônicos. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  - Que  já  vinha  sendo  utilizado  em  outros 
artigos.

Presidente -  Que já vinha sendo utilizado em outros artigos. Se os senhores 
estiverem  de  acordo  com  a  substituição  da  palavra  disquetes  por  meios 
eletrônicos  permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários  queiram-se 
levantar. (Pausa). Aprovado. Página 17, não há alterações. Página 18, apenas 
a renumeração do Artigo 19, que passa a ser Artigo 18. Página 19, o Artigo 20 
passa a ser Artigo 19. O Artigo 21 passa a ser Artigo 20. E o Artigo 22 passa a 
ser Artigo 21. Tudo em razão da renumeração. Na Página 20, o Artigo23, que 
passa  a  ser  Artigo  22,  teve  uma  proposta  de  alteração  da  Comissão  de 
Redação,  que é  a seguinte:  O sistema de eleição é  o  proporcional,  com a 
utilização de quociente eleitoral,  que é o resultado da divisão de cem (100) 
vezes  o  número  de  cédulas  válidas.  A  esse  propósito,  o  Conselheiro  José 
Edmur  Vianna  Coutinho  impugnou  essa  redação  asseverando  que  essa 
expressão não é de redação, foi acrescentada pela Comissão de Redação a 
expressão de cem vezes, que não foi aprovada, não constava do artigo original. 
Em  razão  da  impugnação,  a  própria  Comissão  de  Redação  acabou  de 
apresentar uma alteração na sua própria proposta, retirando a expressão cem 
vezes e voltando à redação anterior, para estabelecer que o sistema de eleição 
é o proporcional, com a utilização de quociente eleitoral, que é o resultado da 
divisão do número de cédulas válidas etc.  etc.,  repetindo a redação que foi 
dada anteriormente. Portanto, a Comissão de Redação propôs uma alteração e 
depois acolheu, voltou atrás na redação anterior.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro - Apenas à guisa esclarecimento. Tem 
uma  pequena  alteração  aqui  a  nova  proposta  da  Comissão  de  Redação, 
quando faz  referência  que é  o  resultado da divisão do número  de  cédulas 
válidas - entre parênteses - (nelas computadas as em branco). E na redação 
original  constava pelo  número  de  vagas  a  serem preenchidas,  contando-se 
como válidas as cédulas em branco. Estou fazendo esta observação porque, 
embora seja idêntica esta redação é diferente da anterior.
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Presidente -  Efetivamente, ambas mantêm o cômputo dos votos em branco. 
Apenas a Comissão de Redação coloca entre parênteses: (nelas computadas 
as em branco)

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro - É uma questão de redação,  ou da 
emenda apresentada, manutenção a redação anterior.

Presidente  -  Perfeito.  A  proposta  original  usa  a  expressão  preenchida, 
contando-se como válidas as cédulas em branco. E a proposta da Comissão de 
Redação coloca entre parênteses: (nelas computadas as em branco). Se os 
Senhores  estiverem  de  acordo  com  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
permaneçam como estão... Pois não.

Um dos Srs. Conselheiros - Ela não pode entrar, só pode ser votos válidos.

José Roberto Coutinho de Arruda - Foi o aprovado em primeira discussão. 
Não teve jeito.

Presidente - Sim. Na primeira discussão foi aprovado constando como válidos 
os votos em branco.

Um dos Srs. Conselheiros - Não tem quociente em voto em branco. Voto em 
branco é voto em branco.

Presidente  -  Cédulas  válidas.  Foi  o  que  aprovamos,  por  proposta  do 
Conselheiro Tarcísio Bandeira. Não votos válidos, mas cédulas válidas. Se os 
Senhores estiverem de acordo com a proposta da Comissão de Redação ao 
Artigo  22  permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários  queiram-se 
levantar. (Pausa). Aprovado. Ao §1º, embaixo, a Comissão de Redação propõe: 
em cada cédula se calculará o porcentual de cada uma das chapas, apurado 
até a quarta casa decimal,  de forma que a soma dos porcentuais em cada 
cédula seja igual a um. Essa redação altera o §1º que foi aprovado, que foi Em 
cada  cédula  se  calculará  o  porcentual  obtido  por  cada  chapa.  (Vozes  em 
plenário). É para tirar a expressão por cada? 

José Roberto Coutinho de Arruda - Por cada saiu.

Presidente  -  Muda só a redação. Ao microfone, por favor.  O Presidente da 
Comissão de Redação vai-se justificar.
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José Roberto Coutinho de Arruda - Com a primeira redação - peço desculpas 
pelo cacófato - falava "Em cada cédula ... por cada chapa." Mais adianta falava 
na soma dos porcentuais. Então, nós vamos chegar a, por exemplo, seis mil 
votos, nós vamos ter 600.000 por cento. Então, eu acrescento esse detalhe de 
que cada cédula terá um cálculo por  chapa,  até quatro  casas decimais,  de 
modo que a soma em cada chapa chegue ao valor 1, para cada cédula ter o 
valor 1 no final.

Presidente - Está cortando os zeros. É isso?

José Roberto Coutinho de Arruda - Não. Embora seja absurdo um porcentual 
com quatro casas, é que com quanto mais casas, menor a distorção. A intenção 
é essa.

José Edmur Vianna Coutinho - Senhor Presidente, isso aí foi votado?

Presidente -  Não. Estamos discutindo este parágrafo agora, com a redação 
dada pela Comissão.

José Edmur Vianna Coutinho - É uma inserção?

Presidente - Está incluído. É uma inserção a pretexto de emenda de redação. 
A  Comissão  de  Redação  está  fazendo  uma  inserção.  Se  os  Senhores 
estiverem de acordo com a inserção dada ao §1º, seja acolhida, permaneçam 
como estão. Os que forem contrários queriam-se levantar.

Um dos Srs. Conselheiros - Senhor Presidente, qual é a inserção?

Presidente -  Mudou toda a redação do §1º. O §1º falava: Em cada cédula se 
calculará o porcentual obtido por cada chapa. É que isso foi em separado na 
proposta da Comissão e não entrou no quadro. (Vozes em plenário). Faltou isso 
no quadro. Teve uma alteração.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  - Senhor  Presidente,  apenas  para 
encaminhar o assunto, eu estou imaginando que se mantivermos a redação 
original, com a preocupação só de expurgar o cacófato que consta na redação, 
acho que ficaria mais simples e evitaria o aspecto de inserção, por parte da 
Comissão de Redação, de dados novos. Então, eu proporia, não sei, que em 
cada cédula se calculará o porcentual obtido...

Presidente - Em cada chapa.
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Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  - ...  em  cada  chapa.  Obtido  pela 
respectiva chapa. Em cada cédula se calculará o porcentual obtido ...

Um dos Srs. Conselheiros - Pela chapa.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro - ... pela chapa. Pela respectiva chapa. 
Obtido por chapa.

Presidente - Vamos tirar o cada. Por chapa. Então, a proposta do Conselheiro 
Fasanaro  é  que  seja  mantido  o  §1º,  com  a  redação  anterior,  apenas 
suprimindo-se  a  expressão cada,  para ficar  obtido  por  chapa.  Então,  se  os 
Senhores  estiverem  de  acordo  com  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
permaneçam como estão.  Os  que estiverem de  acordo com a  proposta  do 
Conselheiro Fasanaro, de tirar a expressão cada, queiram-se levantar. (Pausa). 
Aprovada  a  proposta  do  Conselheiro  Fasanaro.  Passamos  à  Página21.  Na 
Página 21 há uma proposta de emenda de redação ao §4º do Artigo 23, do 
Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues. O §4º estabelece que 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.  O  Conselheiro  Luís  Eduardo  Dutra 
Rodrigues propõe a seguinte redação: As chapas que não alcançar o quociente 
eleitoral  -  até  aqui  igual  -  não  elegerá  nenhum  candidato  -  igual  -  indo  a 
totalidade dos seus votos para as demais chapas - igual - proporcionalmente - 
onde está na proporção - considerando-se.. 
Nesta proposta?

José Roberto Coutinho de Arruda - É. A proposta é esta mesma. (Vozes em 
plenário).

Presidente - Página 21?

Luís Eduardo Dutra Rodrigues - Mas é minha a proposta?

Presidente - Esta proposta aqui é assinada em seu nome.

José Roberto Coutinho de Arruda - Ou o próprio pseudônimo. 

Presidente - Não é pseudônimo. 

Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  - É  uma  proposta  redacional,  Senhor 
Presidente.  Aqui  diz  o  seguinte:  a  chapa  que  não  alcançar  em  votos  o 
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quociente eleitoral não elegerá nenhum candidato, indo a totalidade dos seus 
votos,  representada  pela  fração  do  quociente  partidário,  para  as  demais 
chapas,  proporcionalmente,  considerando-se  os  percentuais  obtidos  pelas 
chapas, nos termos do §2º deste artigo. Não é esta que está?

Presidente  -  Está  certo.  Faltou  representada  pela  fração  do  quociente 
partidário.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues - No meu quadro pelo menos está certo.

Presidente - Desculpa. Eu é que pulei.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues -  O motivo dessa mudança redacional é que 
me parece que da forma como está redigido o §4º, ele fala na proporção que se 
apresentava  antes  desta  constatação.  Eu  não  consegui  achar  nenhuma 
proporção nem no "caput" nem nos artigos referidos nos parágrafos anteriores. 
Então, eu entendo que a idéia do Conselheiro Tarcísio Bandeira foi esta que eu 
estou dando nesta redação. Agora, ele poderia confirmar.

Tarcísio de Barros Bandeira - A proporção a que em refiro aí é a proporção 
que existe na cédula. Quando você tem uma cédula uma votação distribuída 
entre  vários  nomes,  tem-se uma pequena proporção,  uma pequena cédula, 
antes de fazer qualquer mudança. Na soma da cédula você tem uma proporção 
de  votos  também  obtidos,  tanto  pela  Chapa  A  como  pela  Chapa  B,  na 
somatória você vai ter uma proporção que existia entre elas. Essa proporção 
vai ser modificada. Por isso é que e fala em cédulas. Porque na hora em que 
você distribui a soma, o total dos votos para a que não atingiu o quociente, ela 
vai alterar os porcentuais das outras.

Presidente - Sim. Mas a proposta do Conselheiro Dutra modifica o seu texto?

Tarcísio de Barros Bandeira - Não. Está bom.

Presidente - Está bom?

Tarcísio de Barros Bandeira - Quer dizer, é um pouco esmiuçada demais.

Presidente  -  Eu  acho  que,  já  que  se  está  falando  de  redação,  a  palavra 
constatação é um galicismo que também precisa ser corrigido. A proposta do 
Conselheiro  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  não  altera.  Se  os  Senhores 
estiverem  de  acordo  com  a  proposta  do  Conselheiro  Luís  Eduardo  Dutra 
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Rodrigues  permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários  queiram-se 
levantar. (Pausa). Está aprovado. O §4º, que era o §5º, dizia: Caso a soma dos 
quocientes partidários seja inferior ao número de vagas a serem preenchidas, a 
Comissão  de  Redação  diz:  Em caso  de  empate  nas  frações,  a  vaga  será 
atribuída à chapa que obtiver maior número de candidatos eleitos. A redação 
anterior falava que serão aquinhoadas, pela ordem, com as vagas restantes, 
um  para  cada  um.  O  Conselheiro  Arruda  poderia  explicar  o  que  é  essa 
alteração, na Página 21, no §4º?

José Roberto Coutinho de Arruda - §4º?

Presidente -  Em caso de empate nas frações... Se na aferição do quociente 
eleitoral empatar o quociente eleitoral, sobra uma vaga para a chapa que tiver 
mais votos. É isso?

José Roberto Coutinho de Arruda - Veja bem, esta é uma situação quase 
impossível. O acréscimo que eu fiz primeira foi tirando aquelas decimais, para o 
fim de desempate, vale a que tiver a fração maior. Esse acréscimo, caso haja 
nas frações, seria uma coisa impossível em um eleitorado de número quebrado, 
de  vagas  quebradas,  que  nas  frações  também  dê  empate.  Mas,  como 
conversávamos antes com o Conselheiro Dutra, é uma possibilidade? Existe, 
uma e sei lá em quantos milhões, 0,50 e 0,50, por exemplo. Nesse caso vai 
para quem tiver mais candidatos eleitos. Mas não vai ser aplicado nunca.

Presidente  -  A proposta  da  Comissão  de  Redação  é  que  se  por  absurdo 
houver empate nos coeficientes, vírgulas, décimos e centésimos, em caso de 
empate a vaga será atribuída à chapa que tiver maior número de candidatos 
eleitos.  Esta é a  proposta  da Comissão de Redação.  Os que estiverem de 
acordo permaneçam como estão. os que forem contrários queiram-se levantar. 
(Pausa). Aprovada a proposta da Comissão de Redação. Página 22, apenas 
renumera  artigos.  Página  23,  apenas  renumera  artigos.  Página  24,  apenas 
renumera  artigos.  Página  25,  idem.  Estão  aprovadas  as  propostas.  Declaro 
votado e aprovado o novo Regulamento Eleitoral do Esporte Clube Pinheiros. A 
Presidência  agradece  à  Comissão  Especial  de  Redação,  composta  pelos 
Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda, Célio Cássio dos Santos e Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, pelo trabalho realizado.
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Deliberação:
Ficaram assim redigidos os dispositivos estatutários e regimentais abrangidos 
por esta modificação:

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 Art. 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 Art. 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.

13



§6º - Se o número de candidatos votados for superior ao de vagas, os que não se 
elegerem serão considerados suplentes para os fins estipulados no Art. 66, §3º.

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,  
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 REGIMENTO PARA ELEIÇÃO PARCIAL DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

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  da  eleição,  e  não  estejam  impedidos  por  outros 
motivos constantes do Estatuto Social e dos regimentos internos aprovados pelo 
Conselho Deliberativo.
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§1º - Não terão direito a voto, os associados:
I - ...
III - as pessoas de que trata o §2º do Art. 9º do Estatuto Social;
IV - que estiverem licenciados ou cumprindo penalidade de suspensão;
V - ...
§2º - ...

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,  por  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  recinto  em  que  esteja  sendo  realizada  a  eleição,  
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 por meio 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.

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 
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sua identificação, e assinará a lista de votantes que poderá ser única, conforme o  
caso.
§1º - O voto, que será sempre secreto,  será manifestado por meio 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.

Art. 8º -A  Secretaria  do  Clube  afixará,  antes  do  início  da  eleição,  em lugar 
apropriado,  facilmente visível  aos associados,  a relação oficial  das chapas e  
respectivos candidatos inscritos na forma estabelecida neste Regimento, em cada 
um dos grupos mencionados no inciso I do Art. 65 do Estatuto Social, mantendo-
a  afixada  até  o  encerramento  da  votação,  não  podendo,  em  cada  chapa,  o  
número de candidatos ser superior a 1,5 (uma vez e meia) do número de vagas  
em cada um dos referidos grupos.
§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  que  forem  sendo  efetuadas  as  inscrições,  a  Secretaria  do 
Conselho Deliberativo solicitará ao cadastro do Clube ficha cadastral completa 
do  candidato,  inclusive  com  dados  suplementares  necessários  para  sua 
avaliação.
§4º - O prazo para as informações solicitadas será de vinte e quatro (24) horas,  
dentro do expediente administrativo do Clube, contadas do pedido.
§5º - Caso a votação seja realizada por meio de sistema informatizado, deverão 
ser  mantidas  as  relações  de  associados  ou,  se  possível,  ser  colocados  
equipamentos  eletrônicos  em  pontos  determinados  pela  Mesa  do  Conselho  
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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 - O mesário conferirá a identidade do associado, fazendo com que este  
assinale sua presença apondo sua assinatura na lista própria.
Parágrafo  único  -  Caso  a  votação  e  a  apuração  ocorram sob  o  sistema de 
cédulas,  o  mesário também será  responsável  pela recepção e  conferência  do 
número de cédulas ou equivalente, prestando, quando necessário, informações  
de caráter técnico.

Art. 13 - 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.
Parágrafo Único - O mesário se dirigirá ao Presidente da Assembléia Geral, ou  
a  seu  representante,  para  consultas  sempre  que  julgar  necessário,  e  lhe  
entregará o seu relatório ao final da votação.

Art. 14 - Não  sendo  utilizado  sistema informatizado,  encerrada  a  votação  e  
procedida  a  verificação da  correspondência  entre  o  número de  votantes  e  o  
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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.

Art. 15 - Encerrada  a  votação,  o  Presidente  da  Assembléia  nomeará  uma 
Comissão composta 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 de associados que compareceram para votar e o número  
de cédulas constantes da urna;
II - em se tratando de sistema informatizado, receber os arquivos eletrônicos,  
dos quais constarão a apuração final da eleição, acompanhada de relatório com 
o número de associados que votaram e o registro de voto de cada um;
III - de posse destes dados, 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  processos  (tradicional  ou 
informatizado), examiná-las e emitir parecer justificado, que será encaminhado 
ao Presidente da Assembléia;
V - caso o processo seja parcialmente informatizado, isto é, voto expresso por  
meio de cédulas normais e apuração informatizada, 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 por meio 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  
meios  eletrônicos  sob  sua  guarda,  até  sua  entrega,  mediante  protocolo,  ao  
Presidente da Assembléia Geral, juntamente com o Relatório.

Art. 16 - O relatório, com os resultados da apuração, deverá se iniciar 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.
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Art. 17 -  ...
§2º - Toda a documentação relativa à apuração permanecerá na Secretaria do 
Conselho Deliberativo, para ser examinada por qualquer interessado, pelo prazo  
de trinta (30) dias, após os quais, não havendo impugnações ou recursos, deverá 
ser incinerada.

Art. 18 - 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 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  referido  no  “caput”  deste  artigo,  com  os 
mesmos associados votantes, referentes a essa urna.
§2º - ...

Art. 19 - Entende-se por voto em branco a cédula, digitação ou assinalação da 
qual nada conste, ou, ainda, quando o eleitor assinar a lista de presença e deixar  
de depositar a cédula na urna, ou de emitir qualquer sinal no caso de eleição por  
sistema informatizado.

Art. 20 - 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, ainda, outras formas que sejam  
justificadas pela Comissão de Apuração ou pelo Presidente da Assembléia Geral.

Art. 21 - 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  a  eleição,  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.
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§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. 22 – O sistema de eleição é o proporcional, com a utilização de quociente  
eleitoral,  que  é  o  resultado  da  divisão  do  número de  cédulas  válidas  (nelas  
computadas  as  em  branco),  pelo  número  de  vagas  a  serem  preenchidas,  
respeitando-se a proporcionalidade para cada um dos grupos estabelecida no 
inciso I, do art. 65 do Estatuto Social. 
§1º - Em cada cédula se calculará o porcentual obtido por chapa.
§2° - O  número  de  candidatos  eleitos  por  uma  determinada  chapa  será  o 
resultado da soma de seus percentuais obtidos em todas as cédulas, dividido pelo  
quociente  eleitoral  alcançado  na  forma  prevista  no  "caput"  deste  artigo,  
desprezada, no resultado, a fração. Será o quociente partidário.
§3° - A  chapa  que  não  alcançar  o  quociente  eleitoral,  não  elegerá  nenhum 
candidato,  indo  a  totalidade  dos  seus  votos,  representada  pela  fração  do 
quociente partidário, para as demais chapas, proporcionalmente, considerando-
se os percentuais obtidos pelas chapas nos termos do §2º deste artigo.
§4° - As chapas que obtiverem as maiores frações quando da determinação dos  
quocientes  partidários  (§2°)  serão  aquinhoadas,  pela  ordem,  com  as  vagas 
restantes,  uma para cada uma. Em caso de empate nas frações,  a vaga será  
atribuída à chapa que obtiver maior número de candidatos eleitos.
§5° - Os  candidatos  eleitos  em  cada  chapa  serão  chamados  pela  ordem 
decrescente de votos individuais recebidos e, havendo empate, será convocado 
aquele que tiver mais tempo como associado, ou, persistindo a igualdade, o que 
tiver mais idade.

Art. 23 - Em cada chapa, se o número de 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. 24 - Em sendo designado mais de um local para a realização da votação, o  
Presidente  da  Assembléia  Geral  poderá,  se  assim  desejar,  designar 

20



representantes para supervisionar cada um desses locais, a eles cabendo dirigir  
os trabalhos da seção, resolver problemas técnicos e servir 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,  sendo  responsáveis  pela  abertura  e  
fechamento do local de votação e, ao final, de posse de todo material que lhes  
será entregue pelos mesários,  redigirão termo circunstanciado de retirada do 
material utilizado na votação pelos funcionários do Clube.

Art. 25 - 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-los  a  novos  
sistemas  técnicos  e,  principalmente,  informatizados,  respeitadas  as  demais  
normas estatutárias e regimentais.

Art. 26 - Fica a Diretoria autorizada a adquirir ou tomar em locação material  
necessário para a realização da eleição na forma prevista neste Regimento.

Art. 27 - As dúvidas ou pontos omissos serão resolvidos, 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. 28 - 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. 29 - 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.
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Art. 30 - É vedada a utilização de bens, serviços e funcionários do Clube, para 
fins de propaganda eleitoral.

Art. 31 - 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 inscrições que injuriem, caluniem ou difamem qualquer candidato.

Art. 32 - É  vedada,  no  recinto  em  que  estiver  sendo  realizada  a  eleição,  
qualquer propaganda eleitoral.

Presidente  -  Senhores  Conselheiros,  vamos  passar  ao  item  Várias.  E  eu 
gostaria,  antes  que  aqueles  Conselheiros  que  se  levantam,  para  não  ouvir 
quem devidamente está inscrito, apesar disso, convidá-los e pedir para que não 
se esqueçam do nosso Jantar de Confraternização no dia 5.

Item 3 - Várias.
Anna Maria da Carvalheira Baur - Venho a esta tribuna falar sobre a Festa 
dos Veteranos, que aconteceu no dia 13 de outubro, no Salão de Festas, às 21 
horas. A decoração estava lindíssima. As mesas estavam também vestidas de 
branco, e as cadeiras estavam também vestidas de branco, os encostos e os 
assentos. No centro da mesa havia um castiçal bem alto, com uma vela acesa. 
As mesas eram redondas para 8 pessoas. Na entrada, junto dos jardins, tem 
um terraço que  estava todo forrado  com tecido,  sendo que ali  foi  feito  um 
palanque onde os coralistas cantaram antes de ser servido o jantar, enquanto 
se  esperava  todos  comparecerem.  Quando  todas  as  pessoas  entraram 
começou a ser servido o jantar. Foi um jantar finíssimo, com um cardápio muito 
bom. A Diretoria teve muita consideração com os Veteranos. Foram muito bem 
servidos,  com  pratos  deliciosos.  À  meia  noite  foi  chamado  ao  palco  o 
Presidente da Diretoria, Dr. Antonio de Alcântara Machado Rudge, e todos que 
já foram Presidentes da Diretoria. Foi também sorteada uma viagem de uma 
semana. As danças foram animadíssimas. A comida estava deliciosa. O Coral 
cantou muito bem.

Nelson de Barros Pereira Júnior - Eu vim aqui dar o meu testemunho do que 
está acontecendo no Departamento de Bares e Restaurantes. Havia um déficit 
acumulado, até maio, de R$256.000,00. A previsão para o final deste ano é de 
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um  déficit  de  R$120.000,00.  Isso  quer  dizer  o  seguinte.  Que  além  de  se 
equilibrarem as contas, Bares e Restaurantes deram lucro. E a aparência do 
restaurante, principalmente aqui do Restaurante do Boliche e do Bar do Tênis, 
que foi aqui comentado, melhorou muito. Realmente, hoje, temos uma divisão 
de fumantes e de não fumantes. Os quadros do Clube foram colocados nas 
partes.  E  tem  de  se  enaltecer  o  trabalho  aqui  do  Diretor,  Sr.  Araújo,  que 
realmente está sempre presente. Eu nunca tinha visto um Diretor de Bares e 
Restaurantes  na  Lanchonete  do  Tênis.  A  Conselheira  Dulce  Avancini  fez 
críticas justas ao mau atendimento, à falta de materiais no Bar do Tênis. Eu sou 
testemunha de que uma semana depois o gelo estava colocado, o sistema de 
cobrança foi modificado. E os frios sendo substituídos freqüentemente. Então, 
realmente, por uma questão de justiça, eu gostaria que isso ficasse notificado, o 
bom trabalho feito nessa área. 

Presidente - Senhores Conselheiros, quero avisá-los que daqui a uma hora faz 
aniversário a Conselheira Maria Lúcia Toledo Collet e Silva, a quem damos os 
nossos parabéns.  São vinte e três horas.  Compareceram 166 Conselheiros. 
Declaro encerrada a sessão.

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 507ª Reunião Extraordinária 
do Conselho Deliberativo, realizada no dia 16 de fevereiro de 2004.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf
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