
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 20/93

“VENDA  DE  TÍTULOS  SOCIAIS  PELA 
DIRETORIA"
Aprova proposta de venda de 400 títulos sociais 
pela Diretoria.

Processo CD-10/93<d>

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e com base nas decisões emanadas de sua 383ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 30 de agosto de 1993,

RESOLVE:

1) Rejeitar, por maioria de votos, emenda do Conselheiro Sérgio Vergueiro, que determinava a 
publicação nos jornais "O Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo", quando o sócio 
credor não tenha sido localizado pelos meios constantes no cadastro do Clube.

2) Aprovar emendas do Conselheiro Sérgio Vergueiro nos seguintes termos:
2.1) acrescentar ao ítem 10 da proposta a expressão "inclusive os custos do ítem 11".
2.2) alterar a redação da letra "b", do ítem 11 da proposta onde lia "decorridos os 90 dias 

deste ítem ...", leia-se "decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital que trata 
a letra "a" deste ítem...".

2.3) Estabelecer prazo até 31/12/93, para a validade das condições então aprovadas.

3) Aprovar proposta da Diretoria de venda de aproximadamente 400 títulos sociais, disponíveis 
em razão de exclusões, demissões, desligamentos e dação em pagamento, incorporando-se as 
emendas  aprovadas,  conforme  estabelecido  no  ítem  anterior,  obedecidos  os  seguintes 
critérios:
3.1) PREÇO  DO  TÍTULO:  CR$80.000,00  (oitenta  mil  cruzeiros  reais)  -  Base 

Agosto/1993.
3.2) FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e 

consecutivas.
3.3) CORREÇÃO MONETÁRIA: correção mensal pelo IGP-DI.
3.4) TAXA DE TRANSFERÊNCIA: Será cobrada com desconto de 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor vigente que normalmente seria pago pelo adquirente, podendo ser 
parcelada  juntamente  com  o  preço  do  título,  corrigida  pelo  mesmo  índice  e  nas 
mesmas condições de aquisição deste.

3.5) A venda dos  títulos  obedecerá o  critério  de  antiguidade de  seus proprietários  em 
relação ao Clube.



3.6) Havendo maior "procura" que "oferta", prevalecerá o critério de antiguidade da raiz 
do adquirente, obedecido o preceituado no Art. 19 do Estatuto Social.

3.7) Serão deduzidas do valor da venda as despesas decorrentes da transação e edital, até o 
limite de 15% (quinze por cento), bem como os débitos, devidamente atualizados, que 
o sócio tenha para com o Clube.

3.8) O sócio terá direito a receber a importância que se apurar na venda de seu título, após 
a dedução de todas as despesas que deram origem a esta transação, a própria transação 
e os débitos que tenha para com o Clube, inclusive os custos do ítem abaixo.

3.9) O eventual saldo credor, resultante da venda do título do associado em débito para 
com o Clube ficará a sua disposição pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo corrigido 
mensalmente pelo IGP-DI.
3.9.1) Para que seja efetuada a devolução, procurar-se-á localizar o associado nos 

endereços constantes do cadastro, por edital afixado nos quadros de avisos do 
Clube e pela lista telefônica.

3.9.2) Decorridos os 90 (noventa) dias da publicação do edital que trata este ítem, 
sem manifestação do associado, reverter-se-á o crédito ao Fundo Especial, ao 
qual também serão incorporadas suas respectivas receitas financeiras.

3.10) Mesmo que o valor da venda não seja suficiente para quitar os débitos do associados 
por ventura existentes, a ele será dada total quitação.

3.11) Também constará do edital, a oferta de venda de títulos de Veteranos e de candidatos 
a esta categoria, desde que haja solicitação expressa do interessado para tal fim.

3.12) Estas condições especiais são válidas até 31/12/93.

São Paulo, 1º de setembro de 1993.

                Eduardo Lobo Fonseca                                                  Roberto Luiz Pinto e Silva
                    Primeiro Secretário                                                                   Presidente

rlps/mlf.


