
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 21/92

“ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA"
Aprova,  em  primeira  discussão,  emenda 
substitutiva  à  proposta  de  criação  de  um  5º 
parágra grafo, no art. 66, do Estatuto Social.

.

Processo CD-020/92

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

RESOLVE:

1) Aprovar,  em  primeira  discussão,  por  maioria  de  votos,  emenda  substitutiva  do  Cons. 
Francisco de Paula Boragina e subscrita por mais dez Conselheiros, à proposta original do 
Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara e outros cinquenta e cinco Conselheiros, que pretendia 
criar um 5º parágrafo, no artigo 66, do Estatuto Social. A emenda substitutiva aprovada altera 
redação do atual §4º, do artigo 66, do Estatuto Social, e incorpora a este dois incisos, ficando 
com a seguinte redação:
"Art. 66 - ...
§4º  -  O  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  Diretoria,  bem  como  os  Diretores  de  Área, 
Adjuntos  e  o  Assessor  de  Planejamento,  quando  Conselheiros,  ficarão  automaticamente 
licenciados do Conselho Deliberativo, reassumindo suas vagas:
            I - de imediato - quando do término dos seus respectivos mandatos; ou
           II - noventa (90) dias após deixarem, efetivamente, os cargos que exerciam - quando o 
desligamento se der durante o exercício de seus respectivos mandatos."

2) Rejeitar, por maioria de votos, proposta do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara e subscrita 
por mais cinquenta e cinco Conselheiros, que pretendia criar um 6º parágrafo, no artigo 66, 
do Estatuto Social, estabelecendo que o Vice-Presidente, bem como os Diretores de Área, 
Adjuntos,  e  o  Assessor  de  Planejamento,  no  caso  de  se  candidatarem  às  eleições  para 
renovação  do  terço  do  Conselho  Deliberativo,  deveriam  se  desincompatibilizar  de  seus 
cargos, com antecedência de noventa dias da tada prevista para a referida eleição.
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