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“a deMoCraCia É a pior ForMa de Governo, COM 
EXCEÇÃO DE TODAS AS DEMAIS” (Winston CHUrCHill)

Prezados associados,

Faço este artigo visando informar acerca do 
sistema eleitoral, para eleição de conselheiros, 
e também dar conta do modo pelo qual os 
associados podem apresentar seus anseios, 
sugestões e reivindicações para análise do 
Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo 
de poder político do Esporte Clube Pinheiros.

Esses temas, acredito, não são compreendidos, 
pelo menos de maneira integral, pelos associados 
que, muitas vezes, questionam e manifestam 
desconhecimento sobre o sistema eleitoral e 
a forma de influenciar e participar, de maneira 
efetiva, propondo providências e alterações, a 
par de manifestar críticas indicando soluções. É, 
por razões óbvias, a participação do associado a 
razão radical de existir do Conselho Deliberativo 
que, afinal, representa o Corpo Associativo.

Bem, ao assunto.

O Conselho Deliberativo é constituído por 
conselheiros eleitos, em Assembleia Geral, 
pelos associados, em eleições que ocorrem 
de dois em dois anos. A cada eleição, o 
Conselho Deliberativo é renovado, à razão de 
um terço, de sorte que o mandato de cada 
conselheiro é ordinariamente de seis anos. 
Em outras palavras: há sempre conselheiros, 
representando um terço do Colegiado, com o 
mandato expirando bienalmente.

O Conselho Deliberativo é composto da seguinte 
maneira: 201 Conselheiros (24 Conselheiros 
da categoria dos Veteranos e 177 Conselheiros 
que sejam associados do ECP por 10 anos, 
pelo menos, e maiores de 18 anos), além dos 
Conselheiros denominados efetivos: aqueles que 
tenham exercido a Presidência da Diretoria ou a 
Presidência do Conselho Deliberativo.

O sistema eleitoral adotado no ECP é o 
proporcional e ainda bem: a proporcionalidade 
para fins eletivos e concessão de mandatos, a 
par de conquista da civilização, é adotada para 
composição de Colegiados, pela absoluta maioria 
das Democracias no mundo e também impede 
que determinada Chapa vitoriosa, em relação 
a outras Chapas menos votadas, em eleições, 
acabe por preencher integralmente as vagas 
do Conselho Deliberativo, em detrimento da 
representatividade dos associados.

Os candidatos a conselheiro inscrevem-
se, na licitação eleitoral, através de Chapas 
(não poderia ser de outro modo em sistema 
proporcional), cujo número de integrantes não 
pode superar, por categoria, a quantidade de 
vagas abertas. Parêntesis: no ECP, por vedação 
estatutária, não há Partidos Políticos, mas 
apenas Chapas, de natureza efêmera, que se 
dissolvem após as eleições, com a divulgação 
dos eleitos e suplentes, esses nesta condição 
por seis anos (salvo, se se candidatarem nas 
próximas eleições).

Nos termos do “Regimento para Eleição Parcial 
do Conselho Deliberativo”, o sistema de eleição 
é o proporcional, como visto, com a utilização de 
quociente eleitoral, que é o resultado da divisão 
do número de votos válidos, nestes computados 
os em branco, pelo número de vagas a ser 
preenchidas, respeitando-se a proporcionalidade 
para cada categoria (veteranos e associados com 
10 anos). Em cada voto calcular-se-á o percentual 
obtido por chapa. O número de candidatos 
eleitos por uma determinada chapa será o 
resultado da soma de seus percentuais, obtido 
em todos os votos, dividido pelo quociente 
eleitoral alcançado, definindo-se, assim, o 
quociente partidário. Os candidatos eleitos 
em cada chapa serão chamados pela ordem 
decrescente de votos individuais recebidos. 
Em cada chapa que alcançar o quociente 
eleitoral, os candidatos que não se elegerem 
serão considerados suplentes. Em caso de 
afastamento de Conselheiro, a qualquer título, 
a vaga, então surgida, será prioritariamente 
preenchida mediante a convocação do suplente 
que, dentro da mesma chapa e na mesma eleição 
daquele, tenha obtido o maior número de votos 
individuais.

Note-se, assim, que não faz sentido alguns 
candidatos reclamarem que não se elegeram 
embora tenham obtido mais votos absolutos do 
que outros candidatos, de outras Chapas, que 
vieram a se eleger.

De outro lado, de mister que o associado 
aproxime-se dos conselheiros, mormente 
daqueles nos quais votou, para conhecer seus 
posicionamentos em relação às matérias votadas 
e apresentar pleitos de interesse da coletividade 
e de setores pinheirenses. O distanciamento 
entre conselheiros e associados, evidentemente, 
não convém.
 
As reuniões do Conselho Deliberativo, 
normalmente, têm início às 20h30 horas, 
em segunda convocação, e são realizadas 
no Auditório do CCR, na última segunda-
feira de cada mês e podem ser assistidas 
presencialmente pelos associados. O Edital de 
convocação da reunião, informando as matérias 
que estarão em pauta, é afixado nos Murais do 
Clube, com antecedência mínima de 10 dias.
 
Além disso, as Reuniões do CD são transmitidas 
pela TV Pinheiros e Internet, em tempo real, 
podendo ser assistidas por computador, tablet 
ou celular, exclusivamente pelos associados, 
por medida de segurança, com acesso através 
do número de matrícula e senha cadastradas no 
Portal de Serviços do Clube  (https://portalecp.
ecp.org.br/corporativoweb/login.aspx).
 
O primeiro item da Ordem do Dia de uma 
Reunião denomina-se “A Voz do Conselheiro”, 
regimentalmente limitado à participação 
de apenas quatro Conselheiros por sessão, 
exclusivamente para a apresentação de 
proposições que digam respeito a reivindicações 
e anseios dos associados, cujo encaminhamento, 

à Diretoria ou à Mesa do Conselho Deliberativo, é 
objeto de deliberação pelo plenário.
 
No tocante às matérias apresentadas no item
 “A Voz do Conselheiro”, a resposta da Diretoria 
ou da Mesa do Conselho Deliberativo deve deixar 
expresso se a proposição foi ou não aceita e, 
em caso positivo, quando será efetivada. Se a 
proposição não for aceita, a negativa tem de 
ser devidamente fundamentada, respeitada a 
competência do órgão que decidiu a respeito.
 
Quando não for possível ao Conselheiro 
apresentar os assuntos de interesse diretos dos 
associados no item “A Voz do Conselheiro”, 
ele poderá fazê-lo no item “Várias” (o último 
item da pauta), destinado a assuntos não 
especificados, para conhecimento do Conselho e 
sem deliberação que, contudo, recebem o devido 
encaminhamento e demandam resposta do 
órgão destinatário.
 
Vê-se, destarte, que há possibilidade do 
associado participar, representado por 
conselheiro, das discussões e propostas 
apresentadas no CD, e, de modo especial, 
encaminhar pleitos e reivindicações, também por 
intermédio de conselheiro, a serem apresentados 
nos itens da pauta denominados “Voz do 
Conselheiro” e “Várias”.

Por fim, cumpre-me dizer que estão em estudo 
novas formas e meios para incrementar a interação 
do corpo associativo com o Conselho Deliberativo.

“Democracia é oportunizar a todos o mesmo 
ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, 
depende de cada um”. (Fernando Sabino).  


