
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 7/92

"REFORMA DEREGIMENTOS INTERNOS 
E REGULAMENTOS"
Aprova a  proposta  da  Presidência  do  Conselho 
Deliberativo criando Regulamento para a reforma 
de Regimentos Internos.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

RESOLVE:

1) Aprovar proposta da Presidência do Conselho Deliberativo criando um conjunto de normas 
objetivando regulamentar revisões e reformas dos Regimentos Internos e Regulamentos, com 
a inclusão recomendada pela Comissão Permanente Jurídica, no art. 1º, do "Conselho Fiscal", 
no ról dos que têm o direito de propor a alteração e a reforma de seus próprios Regimentos; 
emenda do Conselheiro Roberto Machado Moreira cancelando, na parte final do art. 5º da 
proposta orginal,  a expressão "se a proposição a ser discutida e votada for complexa ou 
extensa."; ficando o Regulamento com a seguinte redação:

1.1) REGULAMENTO PARA REFORMA DE REGIMENTOS INTERNOS

Art. 1º - A proposição de projetos de Regimentos Internos ou de suas reformas, 
no todo ou em partes, será apresentada pelo Presidente da Diretoria, do 
Conselho Deliberativo, por 50 (cinquenta) Conselheiros, pelo menos; 
ou Comissões e Conselho Fiscal - quando se tratar de seus próprios 
regimentos.

Art. 2º - O Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  ao  receber  a  proposição  e, 
considerando  a  matéria  objeto  de  deliberação,  determinará  a  sua 
distribuição, na íntegra, aos Conselheiros para, apresentarem emendas 
no prazo de 20 (vinte) dias.

Parágrafo Único - Findo este prazo, o projeto e as emendas serão encaminhados à 
Comissão Jurídica para emitir parecer dentro de 30 (trinta) dias.

Art. 3º - As  proposições,  serão  aprovadas,  obrigatoriamente,  em  duas 
discussões  em Plenário,  sendo a  segunda apenas  para  aprovação da 
redação final.

Parágrafo Único - Se houver aprovação em primeira  discussão,  será  constituída 
uma  Comissão  Especial  de  Redação,  composta  de  três  (3) 
Conselheiros,  designada  pelo  Conselho  dentre  seus  pares  para,  no 



prazo de dez (10) dias,  elaborar a redação final  conforme decidido, 
incorporando ao projeto as emendas aprovadas.

Art. 4º - O  projeto  de  redação  final  será  encaminhado  ao  Plenário  para  a 
segunda discussão e votação, cabendo emendas de redação para evitar 
incorreções  de  linguagem,  incoerência,  contradição  evidente  ou 
absurdo manifesto.

Parágrafo Único - A  votação  dessas  emendas  terá  preferência  sobre  a  redação 
final.

Art. 5º - O  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  submeterá  ao  Plenário  a 
possibilidade dos trabalhos se desenvolverem em sessão permanente, 
observando os termos do §2º, do art. 72, do Estatuto Social.

Art. 6º - A votação será sempre por artigos ou incisos, podendo ser determinada 
outra forma, por decisão do Conselho Deliberativo.
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