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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,

Na 693ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada em 28 de janeiro p.p., restou aprovada em pri-
meira discussão importante proposta de alteração do 
Regulamento Geral do Esporte Clube Pinheiros, subscrita 
por várias dezenas de Conselheiros, visando adequar e 
modernizar nosso regramento às novas formas de comuni-
cação, mais especialmente no que tange às manifestações 
em redes sociais.

Nos termos regimentais e para a elaboração da reda-
ção definitiva, o Conselho Deliberativo nomeou Comissão 
Especial de Redação, a qual sugeriu a criação do inciso XV 
ao artigo 34 do Regulamento Geral (deveres dos associa-
dos), nos seguintes termos:

“Abster-se de praticar qualquer ato em redes de comu-
nicação, inclusive na Internet e, especialmente, nas redes 
sociais, que desabone ou denigra a imagem, o nome, a 
História do Clube, a honra, objetiva ou subjetiva, de seus 
administradores, de seus Associados, em geral, ainda que 
a conduta seja praticada fora das dependências do Clube.”

Também, em complementação, foi sugerida a criação do 
artigo 45-A do Regulamento Geral, verbis:

“O associado que, com sua conduta, por meio de redes 
sociais e de comunicação, inclusive Internet, tipificar a hi-
pótese contemplada no artigo 34, inciso XV do Regulamento 

Geral, mesmo que esta sua ação ocorra fora das dependên-
cias do Esporte Clube Pinheiros, estará, de igual modo, 
sujeito às penalidades previstas no artigo 35, incisos I usque 
IV deste Regulamento Geral, mediante a regular instauração 
de procedimento disciplinar, assegurado o direito à ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A deliberação e a votação final da proposta ocorreram na 
reunião extraordinária do Conselho que se realizou no dia 25 
de fevereiro último.

Deixo meu especial agradecimento aos I. Conselheiros 
membros da Comissão Especial de Redação, Drs. Alessandra 
Pinheiro Fachada Bonilha, Ruy Cardozo de Mello Tucunduva 
Sobrinho e Carlos Augusto Kodama Westphal, pelo célere e 
criterioso trabalho realizado. 

As adequações e modernizações de nosso Estatuto, 
Regulamento e Regimentos são uma necessidade e preocu-
pação constantes de nossos Conselheiros, sempre atentos 
às necessidades do Clube e aos anseios dos associados, os 
quais representam. 

Por fim, convido todos os associados a prestigiarem 
nossas reuniões, que ocorrem no auditório do CCR na última 
segunda-feira de cada mês, com início às 20:00 horas, as 
quais são transmitidas pela internet, através do site do 
Clube. 

Um forte abraço, 


