
RESOLUÇÃO 07/2005

"ELEIÇÕES  DA  DIRETORIA  E  DO  CONSELHO 
FISCAL  PARA  O  BIÊNIO  2005/2007  – 
UTILIZAÇÃO  DE  SISTEMA  ELETRÔNICO  DE 
VOTAÇÃO E APURAÇÃO
Autoriza a utilização de sistema eletrônico nas eleições 
da  Diretoria  e  do  Conselho  Fiscal  para  o  biênio 
2005/2007,  com  base  no  disposto  no  Art.  76,  XXI  , 
combinado, por analogia, com a parte final do §5º, do 
Art. 64, do Estatuto Social.””

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, 
combinado com a parte final  do §5º do Art.  64 do mesmo Estatuto Social,  que 
possibilita  a  adaptação,  sempre  que  necessário,  dos  processos  de  votação  e 
apuração,  a  novos  sistemas  técnicos,  inclusive  mecânicos  ou  eletrônicos, 
respeitadas  as  normas  estatutárias  e  regimentais  e,  nos  termos  do  Edital  de 
Abertura de Inscrições publicado no dia 21 de março de 2005,

RESOLVE

AUTORIZAR  a utilização de método eletrônico,  para a votação e apuração nas 
eleições  do  Presidente  e  do  Vice-Presidente  da  Diretoria  e  dos  Membros  do 
Conselho Fiscal, para o biênio 2005/2007, a ser realizada em Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo prevista para o dia 25 de abril de 2005;

ADAPTAR  dispositivos  do  Regimento  das  Eleições  Realizadas  no  Conselho 
Deliberativo, especificamente para o pleito de 25 de abril de 2005, notadamente o 
§2º do Art. 15; Art. 17; parágrafo único do Art. 19; Art. 20 e seu parágrafo único; Art. 
23  e seu parágrafo único;  parágrafo único do Art.  29,  para estabelecer  o  que 
segue.

O processo  eleitoral  eletrônico será  totalmente acompanhado pelo  funcionário 
responsável pela Área de Planejamento e Tecnologia do Clube, aqui denominado 
Administrador  do  Sistema,  auxiliado  por  sua  equipe  técnica  previamente 
designada.

Constituição da Comissão de Recepção e Apuração
Antes de iniciar o processo eleitoral, será nomeada uma Comissão, constituída por 
cinco  Conselheiros  designados  pelo  plenário,  ouvidos  os  líderes  das  chapas 
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concorrentes  quanto  à  sua  composição,  dela  não  podendo  fazer  parte  os 
candidatos e seus parentes até o terceiro grau, nem membros da Diretoria, que 
atuará na recepção e na apuração dos votos.

Fiscalização do processo eleitoral
Cada uma das chapas concorrentes poderá designar três (3) Conselheiros para 
fiscalizar todo o processo eleitoral.

Os fiscais designados pelas chapas receberão credenciais específicas e poderão 
permanecer  no local da votação e votação, até o final do processo eleitoral.

Votação
No local da votação serão instaladas dez (10) cabines, cada uma delas contendo 
um (1) microcomputador para o exercício do voto.

Ao assinar  a  Lista de Presença,  o  Conselheiro  receberá uma senha numerada, 
rubricada por um dos Secretários, procedendo-se à chamada para votação pela 
ordem de chegada (senha de entrada).

Ao  ser  chamado  para  votar,  o  Conselheiro  entregará  a  senha  à  mesa  de 
recepção, assinará a Lista de Votantes e receberá uma nova senha, impressa em 
formato  auto-envelopado,  gerada com números  aleatórios  contendo cinco (5) 
dígitos (senha de votação).

Em cada cabine de votação estará afixada a relação das chapas concorrentes 
em cada Órgão e as instruções de uso do sistema de forma ilustrativa.

O Conselheiro se dirigirá à cabine de votação, e digitará o número da sua senha 
de votação. O número digitado informará imediatamente ao sistema eletrônico 
que aquela senha foi “utilizada”, tornando impossível eventual tentativa de registrar 
os votos em outro microcomputador com a mesma senha.

Com a senha válida, o sistema eletrônico solicitará ao Conselheiro a digitação do 
número da chapa para o primeiro órgão disputado, no caso, a Diretoria. Ao digitar 
o número da chapa será validada no sistema a informação e aparecerá no vídeo 
a composição da chapa (cor, fotografias e nomes dos candidatos).

O sistema eletrônico solicitará ao Conselheiro a confirmação do voto e permitirá a 
correção. Haverá opção para votar em branco.

Em seguida, o Conselheiro deverá repetir a mesma seqüência de operação para 
votar no outro Órgão disputado, o Conselho Fiscal.
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O Conselheiro pode votar em apenas uma das chapas inscritas para cada um dos 
Órgãos disputados. 

A  votação  será  registrada  exclusivamente  através  da  utilização  do  teclado 
numérico.

Quando  o  Conselheiro  tiver  votado  nos  dois  Órgãos  disputados,  Diretoria  e 
Conselho Fiscal, aparecerá no vídeo a mensagem de encerramento da votação 
e,  automaticamente,  o  sistema retornará  à  tela  de  solicitação da  senha  para 
registro de novo eleitor.

Encerrada  a  votação,  o  Conselheiro  deverá  se  dirigir  à  urna  de  recepção  e 
depositar a senha de votação que utilizou.

Não haverá a possibilidade de associar o voto de um Conselheiro à senha por ele 
utilizada. Somente o Conselheiro, se memorizar sua senha, poderá conferir os votos 
que registrou.

A interrupção da votação, por falta de energia ou qualquer falha de hardware ou 
software, inutilizará a senha de votação e os votos registrados não poderão ser 
computados na apuração. 

Caso o Conselheiro tenha sua votação interrompida por motivos técnicos, ser-lhe-á 
fornecida  outra  senha,  mediante  a  retenção  da  senha  anterior  que  será 
cancelada  no  sistema  pelo  Administrador  do  Sistema,  procedimento  que  será 
acompanhado pelo Presidente da reunião e pelos representantes das chapas que 
estiverem fiscalizando o processo de votação.

Por solicitação do Presidente da reunião, ou por motivos técnicos, os votos de uma 
determinada  senha  serão  cancelados.  Esta  atividade  só  poderá  ser  feita  pelo 
Administrador  do  Sistema,  acompanhado  pelo  Presidente  da  reunião  e  pelos 
representantes  das  chapas  que  estiverem  fiscalizando  o  processo  de  votação, 
mediante a retenção da senha a ser cancelada.

Não será permitida a permanência de candidatos, membros da Diretoria e seus 
parentes até o 3º grau no local da votação e apuração.

Auditoria do Processo Eleitoral
Se  um  dos  representantes  das  chapas  que  estiver  fiscalizando  o  processo  de 
votação, ou a Comissão de Apuração desejar,  antes de depositar  a senha de 
votação na urna,  poderá  se  dirigir  ao  Administrador  do  Sistema e verificar  em 
conjunto com o Conselheiro eleitor,  como os votos estão registrados no sistema 
após sua confirmação.
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Contingência para Falha Local ou Travamento 
Em caso de falha ou travamento num equipamento específico, interrompendo a 
votação  de  Conselheiro,  a  senha  deve  ser  recolhida  e  cancelada  pelo 
Administrador do Sistema e nova senha dever ser fornecida ao Conselheiro. Esta 
operação somente será feita mediante a aprovação do Presidente da reunião.

Encerramento da Votação
Quando  todos  os  Conselheiros  tiverem  votado,  o  Presidente  da  reunião 
determinará  que  o  Administrador  do  Sistema  bloqueie  a  função  de  votação, 
dando-a por “Encerrada”. A partir de então não será possível registrar novos votos.

O Presidente da reunião e a Comissão de Apuração decidirão soberanamente 
todas as questões de ordem suscitadas no decurso da votação e apuração.

Apuração
A apuração será procedida imediatamente após o término da votação.

A  apuração  será  feita  por  órgão  disputado  (Diretoria  e  Conselho  Fiscal),  e  as 
chapas são classificadas pelo número de votos recebidos em cada órgão.

O número de votos registrados no sistema deverá ser igual ou inferior ao número de 
assinaturas as lista de votantes.

Finda a apuração, o sistema deverá gerar os relatórios de apuração, dos quais 
constarão  o  número  de  Conselheiros  votantes,  as  senhas  eventualmente 
canceladas e o motivo do cancelamento, o total de votos por órgão disputado, 
incluindo os votos em branco, as chapas eleitas e seus candidatos. 

O Administrador do Sistema entregará os relatórios de apuração à Comissão de 
Apuração, que os rubricará, juntamente com os fiscais designados pelas chapas e 
o Presidente da reunião.

O trabalho da Comissão de Apuração se encerrará com a entrega dos resultados 
aos  membros  da  Mesa  do  Conselho,  que  retornarão  aos  seus  lugares  para 
proclamar os resultados.

Contingência para Falha Geral
Em caso de falha geral, seja em qualquer componente, software, hardware ou por 
falta de energia elétrica, que impeça a votação por mais de 30 minutos, todas as 
senhas que estavam em uso no momento da falha serão recolhidas e canceladas 
e  a eleição será  realizada pelo método tradicional,  previsto  no Regimento das 
Eleições Realizadas no Conselho Deliberativo.
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FICAM MANTIDAS as normas para de registro de chapas, inscrição de candidatos, 
as  inelegibilidades,  a  propaganda eleitoral,  a  fiscalização,  a  proclamação dos 
resultados,  a  posse  e  demais  regulamentações referentes  à  eleição  far-se-ão 
conforme estabelecido pelo Estatuto Social, pelo Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, pelo Regimento das Eleições Realizadas no Conselho Deliberativo e 
pelo Edital de Abertura de Inscrições publicado no dia 21 de março de 2005.

FICA ESTABELECIDO que, imediatamente após as eleições de 25 de abril de 2005, a 
Presidência do Conselho constituirá uma Comissão Especial, destinada a estudar e 
propor projeto de alteração regimental  para a efetiva implantação do sistema 
eletrônico das eleições realizadas no Conselho Deliberativo.

Sala das Sessões, 28 de março de 2005.

DULCE ARENA AVANCINI PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO
Primeira Secretária Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO”

PCAC/mlf
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