
RESOLUÇÃO 34/2004

"DELIBERAÇÃO  DE  CASOS  OMISSOS  E 
INTERPRETAÇÃO  REGIMENTAL,  CONSOANTE  O 
INCISO XXI DO ART. 76 DO ESTATUTO SOCIAL, 
REFERENTE À CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS ELEITOS NOS 
PLEITOS DE 2000 E 2002.
Supre a omissão do artigo 23 do Regimento para Eleição 
Parcial  do Conselho Deliberativo, quanto à convocação 
de suplentes para a substituição de Conselheiros eleitos 
nos pleitos de 2000 e 2002, instituindo que 51,13% das 
convocações  de  suplentes  serão,  na  ordem dos  mais 
votados,  dos  suplentes  da  chapa  Mobilização 
Pinheirense;  47,66%  das  convocações  de  suplentes 
serão,  na  ordem dos  mais  votados,  dos  suplentes  da 
chapa  Pinheiros  Sempre;  0,83% das  convocações  de 
suplentes  serão,  na  ordem  dos  mais  votados,  dos 
suplentes da chapa Tradição Pinheirense e 0,38% das 
convocações  de  suplentes  serão,  na  ordem dos  mais 
votados, dos suplentes da chapa Harmonia Pinheirense.”

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe 
são  conferidas  pelo  inciso  XXI,  do  Art.  76,  do  Estatuto  Social  e  diante  de  sua  soberania 
instituída  na  primeira  parte  do  parágrafo  único  do  referido  artigo,  considerando  que  os 
parágrafos 4o e 5o do artigo 64 do Estatuto Social remetem a matéria relativa à eleição de 
Conselheiros  para  os  regulamentos  e  regimentos  do  Clube,  em especial  o  Regimento  para 
Eleição  Parcial  do  Conselho  Deliberativo,  considerando,  outrossim,  que  o  artigo  23  do 
Regimento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho  Deliberativo  não  contempla  a  questão  da 
substituição, em caso de vacância, impedimento ou licença dos Conselheiros eleitos nas eleições 
de 2.000 e 2002, omissão essa que vem suscitando dúvida e polêmica quanto à convocação de 
suplentes para os referidos Conselheiros e, considerando, ainda, que essas dúvida e polêmica 
perdurarão até a eleição do terço do Conselho Deliberativo que ocorrerá em 2008, quando não 
haverá mais Conselheiros eleitos nos pleitos de 2000 e 2002,

resolve,

deliberando  sobre  a  omissão  contida  no  artigo  23  do  Regimento  para  Eleição  Parcial  do 
Conselho Deliberativo,  que os suplentes para substituir as vagas dos Conselheiros eleitos em 
2000 e 2002, em caso de vacância,  impedimento ou licença, serão convocados conforme a 
percentagem  dos  votos  individuais  para  as  chapas,  obtidos  por  elas  na  eleição  de  2004, 
calculada da seguinte forma:

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 34/2004 – PÁG.1/2



ELEIÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO 2004
Votos Individuais        

 GRUPO A  GRUPO B TOTAL
 Votos %  Votos % Votos %

MOBILIZAÇÃO PINHEIRENSE        7.431 53,17%       49.122 50,83%     56.553 51,13%
PINHEIROS SEMPRE        6.544 46,83%       46.179 47,78%     52.723 47,66%
TRADIÇÃO PINHEIRENSE           923 0,96%         923 0,83%
HARMONIA PINHEIRENSE           416 0,43%         416 0,38%

TOTAL       13.975 100,00%       96.640 100,00%   110.615 100,00%

Em conseqüência, 51,13% das convocações de suplentes serão, na ordem dos mais votados, 
dos suplentes da chapa Mobilização Pinheirense; 47,66% das convocações de suplentes serão, 
na ordem dos mais votados, dos suplentes da chapa Pinheiros Sempre; 0,83% das convocações 
de suplentes serão, na ordem dos mais votados, dos suplentes da chapa Tradição Pinheirense e 
0,38% das convocações de suplentes serão, na ordem dos mais votados,  dos suplentes da 
chapa Harmonia Pinheirense. As frações dos percentuais obtidos, serão arredondadas para mais 
ou para menos tomando-se 0,50 como base. 

Fica estabelecido que as percentagens instituídas nesta Resolução vigorarão até a eleição do 
terço do Conselho Deliberativo que ocorrerá em 2006, após a qual, novos cálculos com base nos 
votos individuais dessa eleição, estabelecerão outras percentagens, a vigorarem até a eleição de 
2.008, a partir da qual estarão em pleno vigor as disposições do artigo 23 do Regimento para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo. 

Ficam ratificadas todas as decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo desde 31 de maio de 
2.004, com a participação de suplentes convocados com base em critério diverso do instituído 
por esta Resolução.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2004.

DULCE ARENA AVANCINI PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO
Primeira Secretária Presidente
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