
RESOLUÇÃO 05/2004

" REGIMENTO  PARA  ELEIÇÃO  PARCIAL  DO 
CONSELHO  DELIBERATIVO  –  ALTERAÇÃO 
DOS  ARTIGOS  8º,  22  E  23  –  SEGUNDA 
DISCUSSÃO - APROVAÇÃO
Aprova, em segunda discussão,  a  redação final  de proposta apresentada, 
discutida e votada nos termos do Art. 84 e seu inciso II, combinado com o 
Art. 60 e seu inciso II, todos do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, 
alterando  dispositivos  dos  Arts.  8º,  22  e  23  do  Regimento  para  Eleição 
Parcial do Conselho Deliberativo.”

Processo CD-02/2004.

O  CONSELHO  DELIBERATIVO  do  ESPORTE  CLUBE  PINHEIROS,  no  uso  das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do Art.  76, do Estatuto Social,  ao 
deliberar, em segunda discussão, sobre a  redação final da proposta de  alteração de 
dispositivos dos Arts.  8º,  22 e 23, do Regimento para Eleição Parcial  do Conselho, 
resultante de decisão tomada na reunião de 29 de março de 2004, objeto de proposição 
apresentada, discutida e votada nos termos do Art. 84 e seu inciso II, combinado com o 
Art. 60 e seu inciso II, todos do Regimento Interno do Conselho Deliberativo,

RESOLVE

1. APROVAR, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião 
da  primeira  discussão,  alterando  o  “caput”  e  o  §1º  e  suprimindo  o  §2º,  com a 
conseqüente renumeração dos §§3º e seguintes do Art. 8º; alterando o atual §3º do 
Art. 22; criando um novo §4º no Art. 22, com a conseqüente renumeração dos atuais 
§§4º e 5º, e criando um parágrafo único no Art. 23.

2. MANTER, conforme aprovada em primeira discussão, a redação do “caput” do Art. 
8º, §4º do Art. 22 e parágrafo único do Art. 23, ficando prejudicada a proposta da 
Comissão Especial de Redação.

3.  Aprovar, com emendas, o texto proposto pela Comissão Especial de Redação aos 
demais dispositivos abrangidos pela presente modificação, ficando assim redigida 
esta reforma como um todo:

“Art. 8º - A Secretaria do Clube afixará, antes do início da eleição, em lugar apropriado,  
facilmente visível aos associados,  inclusive nas cabines de votação,  a relação oficial das  
chapas, regularmente inscritas na forma deste Regimento, e respectivos candidatos inscritos  
em cada um dos grupos mencionados no inciso I do Art. 65 do Estatuto Social, mantendo-a  
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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 só poderá se inscrever em uma única chapa e obrigatoriamente estar  

adimplente com suas contribuições e não ter débitos para com o Clube até o mês anterior à  
data da sua inscrição. O candidato poderá solicitar que na relação oficial e na cédula única  
(em papel ou eletrônica) conste por sua escolha, o seu apelido, prenome ou sobrenome em  
ordem alfabética, seguido do seu nome completo e da sua chapa.
§2º -  ...
§5º - No ato da inscrição, a chapa deverá indicar o seu representante.
§6º - As chapas, para que tenham seus registros aprovados pela Mesa do Conselho, deverão conter:

a)  o  nome da chapa,  facultada a adoção de uma única cor,  prevalecendo a ordem  
cronológica de inscrição, no caso de nomes e cores análogos;;

b) o nome dos candidatos, seus respectivos números de sócio, fazendo-se acompanhar 
da autorização escrita de seus integrantes, vedada a inscrição por procuração. ”

“Art. 22 – ...
§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,  somados os 
votos  em  branco,  para  as  demais  chapas,  proporcionalmente,  considerando-se  os 
percentuais obtidos pelas chapas nos termos do §2º deste artigo.”
§4° - Se o quociente partidário (§2º) for superior ao número de candidatos inscritos na 

chapa, as vagas que sobrarem serão distribuídas na forma do §3º.
§5° - .... ”

“Art. 23 - ...
Parágrafo  único  - Se  uma  chapa  não  tiver  suplentes  para  suprir  suas  vagas,  serão  

convocados os das outras chapas, pela ordem decrescente de votos individuais, respeitados  
os grupos referidos no Art. 65, I, deste Estatuto.”.

510ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 26 de abril de 2004.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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