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P A L AV R A  D O  P R E S I D E N T E  D O  C O N S E L H O  D E L I B E R AT I V O

Caros Pinheirenses,

Há em nosso Clube, nos termos do artigo 6º do Estatuto 
Social e do artigo 6º do Regulamento Geral, sete categorias 
distintas de associados, cada qual com suas respectivas 
particularidades e exigências. 

Assim, há os associados Beneméritos, os quais, per-
tencendo a outra categoria, tenham recebido ou venham a 
receber esse título em atenção a relevantes serviços pres-
tados ao Clube. Os associados Honorários, por sua vez, são 
aqueles que, estranhos ao quadro social, recebem esse 
título em virtude de serviços de excepcional relevância 
prestados ao Clube ou ao esporte amador do País. 

A concessão dos títulos de associados Beneméritos e 
Honorários é prerrogativa do Conselho Deliberativo, me-
diante proposta fundamentada da Diretoria ou do próprio 
Conselho. 

É previsto em nosso Estatuto, ainda, os chamados as-
sociados Remidos, os quais hajam adquirido os direitos 
sociais atribuídos a esta categoria de acordo com o Estatuto 
Social e com este Regulamento Geral vigente na data de sua 
remissão; 

Já os associados Contribuintes são aqueles que, possui-
dores ou não de título social, estejam sujeitos ao pagamento 
de contribuições sociais; 

Há também a importante categoria dos associados 
Veteranos, os quais adquirem tal benef ício após 30 anos 
ininterruptos de contribuição, no mínimo 60 anos de 
idade, além de outras condições e acréscimos específicos 

constantes do Estatuto Social e demais legislação interna. 
É importante observar que a Resolução 20/2007 de 27 

de agosto de 2007 extinguiu a possibilidade de obtenção da 
veteranice para aqueles que se tornaram associados poste-
riormente a esta referida data.

Outra categoria é a dos Atletas Beneméritos, destinada 
àqueles inscritos no Departamento Esportivo, os quais, 
com exemplar comportamento e participando de compe-
tições oficiais em modalidades esportivas competitivas, 
defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira há 7 anos inin-
terruptos, no mínimo, tenham neste período conquistado 
medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ou medalha 
até o terceiro lugar em Jogos Olímpicos ou em Campeonato 
Mundial na categoria adultos. 

Por fim, a última categoria prevista de associados é a dos 
Atletas Beneméritos Contribuintes, destinada àqueles que 
se enquadrarem no disposto no artigo 6º, parágrafo 4º do 
Regulamento Geral. 

São estas, de forma resumida, todas as categorias de as-
sociados existentes no Esporte Clube Pinheiros. 

Reitero o convite aos associados para que compareçam 
nas reuniões do Conselho Deliberativo, que são realiza-
das no Auditório do CCR, sempre na última segunda-feira 
de cada mês, com início às 20:00 horas, lembrando que as 
sessões são transmitidas pela internet, através do site do 
Clube. 

Um forte abraço, 


