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prezados AssociAdos, 
I

Escrevo este artigo em 20/06/2017. 
É provável que quando esta 
Revista circular já tenha havido 
apreciação, pelo Conselho 
Deliberativo, de Emenda Estatutária, 
Regulamentar e Regimental 
que dentre outras providências, 
necessárias à adaptação normativa, 
cria a Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento.

A almejada Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento terá por 
competência instruir, processar e julgar 
processos, sobretudo disciplinares, em 
que figure como envolvido pelo menos 
um dentre os Associados Beneméritos, 
Honorários, Atletas-Beneméritos, 
membros do Conselho Deliberativo, 
da Diretoria, do Conselho Fiscal e 
das Comissões Permanentes, como 
previsto no Estatuto Social.

Dita Comissão Permanente, ademais, 
será competente para julgar os 
recursos interpostos por associados 
que forem apenados pela Diretoria, 
decidindo a respeito.

Essa provável alteração normativa 
atenderá a reclamos de diversos 
Conselheiros que, com razão, 
permissa venia, entendem que 
não faz sentido o Conselho 
Deliberativo, composto por mais de 
200 Conselheiros, dedicar tempo 
precioso, tendo em vista as extensas 
pautas submetidas à sua apreciação, 
com questões disciplinares, no mais 
das vezes de pequena repercussão e 
comoção social.

Hoje em dia, meras discussões entre 
associados, em grau de recurso, são 
cometidas à apreciação do Conselho 
Deliberativo; também singelos 
desentendimentos entre associado 
e conselheiro (v.g., dentre outras 
categorias acima mencionadas) 
são alçados, em primeira instância 
administrativa, ao conhecimento e 
decisão do numeroso colegiado. 

A Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento será 
composta, segundo a proposição 
apresentada pela Mesa do Conselho 
Deliberativo e Comissão Permanente 
Jurídica, a partir de texto elaborado 
por i. Comissão Especial, por 10 
membros, cinco Conselheiros e cinco 
Associados, eleitos pelo Conselho 
Deliberativo. Dividir-se-á em duas 
Câmaras de Julgamento, cada qual 
com cinco membros.

A adoção desta medida, por 
certo, permitirá aos Conselheiros 
dedicarem seus esforços à análise 
dos importantes temas submetidos à 
sua apreciação.

II

A Mesa do Conselho Deliberativo, 
com apoio da Diretoria, na esteira da 
modernidade, dará início a processo 
de digitalização dos documentos 
e expedientes administrativos, 
respectivos autos, respeitantes ao 
Conselho Deliberativo.

Esta providência visa evitar 
a deterioração ou perda de 
documentos relevantes, alguns 
inclusive de importância histórica e 
jurídica, a par de liberar espaço físico 
atualmente abarrotado de arquivos, 
processos administrativos e papéis.

Ademais, a digitalização, 
evidentemente, militará no sentido 
de aprimorar a administração 
documental, facilitando pesquisas e 
consultas e, também, mitigando os 
serviços relacionados com a busca 
manual e demorada de informações, 
tudo em beneficio dos Associados 
e Conselheiros, bem assim dos 
funcionários.

Há que se considerar, ainda, 
que processo de digitalização 
permite garantir a integridade 
dos documentos e praticidade na 
busca de informações que, desta 
maneira, dispensará o envolvimento, 

neste mister, de mão de obra 
especializada.

A expectativa é que o processo de 
digitalização, após a contratação de 
empresa especializada, mediante 
o devido procedimento licitatório, 
tenha início ainda neste ano. O 
correlato trabalho é extenso e, 
provavelmente, demandará muitos 
meses para a sua conclusão.

III

Há, decerto, manifesto interesse 
dos Associados em assistir, 
presencialmente ou pela internet, às 
Reuniões do Conselho Deliberativo. 
Todas as reuniões do Conselho 
são transmitidas, em tempo real, 
com acesso através do número 
de matrícula e senha cadastradas 
no Portal de Serviços do Clube 
https://portalecp.ecp.org.br/
corporativoweb/login.aspx

Saudações a todos Pinheirenses.


