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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

Com a posse da nova Diretoria, ocorrida no dia 06 de maio 
último, alguns Conselheiros licenciaram-se por terem as-
sumido cargos diretivos, já que dois terços, no mínimo, dos 
membros da Diretoria, devem obrigatoriamente pertencer ao 
Conselho Deliberativo. 

Na ocasião também foram nomeados diretores dois 
membros de Comissões Permanentes que tinham cargos 
eletivos, com mandatos até maio de 2020, os quais renun-
ciaram devido à incompatibilidade com o exercício do cargo 
de diretor. O primeiro deles da Comissão de Sindicância, 
e, o segundo, que integrava a Comissão de Processamento 
e Julgamento.

A referida vaga de Membro da Comissão de Sindicância já 
foi preenchida em eleição realizada no dia 27 de maio p.p., no 
âmbito do Conselho Deliberativo, da qual participaram três 
I. Conselheiros.

No caso da Comissão de Processamento e Julgamento, 
a vaga deverá ser preenchida em eleição que se realizará, 

muito provavelmente, na reunião plenária de 24 de junho 
próximo. O Edital de Abertura de Inscrições será publicado 
oportunamente para conhecimento de todos.

É importante frisar que enquanto exercem funções na Di-
retoria, todos os Conselheiros licenciados são substituídos 
pelos respectivos suplentes, de forma a manter a integralidade 
numérica do Plenário nos termos Estatutários e Regimentais.

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros é com-
posto por 15 Conselheiros Efetivos (ex-Presidentes do Conse-
lho Deliberativo e da Diretoria), 24 Conselheiros pertencentes 
à Categoria Veteranos e outros 177 que sejam associados há 
pelo menos 10 anos.

Reitero o convite aos associados, para que compareçam 
nas reuniões do Conselho Deliberativo, que são realizadas 
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,

Caros Pinheirenses,


