
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 09/97

“ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Aprova, em primeira discussão, proposta subscrita por 
82 Conselheiros, apresentada nos termos do Art. 127 do 
Estatuto Social, de alteração do Art.  65, seus incisos, 
alíneas e parágrafos, do mesmo Estatuto Social, relativa 
à composição do Conselho Deliberativo.”

Processo CD-26/96

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

resolve

1) REJEITAR  emenda do Cons. Friedrich Theodor Simon, pretendendo que os 10 Conselheiros, 

definidos na alínea “b” do inciso II do Art. 65 da proposta, tenham no mínimo 70 anos de idade.

2) APROVAR, em primeira discussão, portanto sujeita a segunda discussão e redação final, proposta 

subscrita pelo Conselheiro Cantídio Salvador Filardi e outros oitenta e um (81) Conselheiros, de 

alteração do Art. 65, incisos, alíneas e parágrafos, do Estatuto Social, vazada nos seguintes termos:

“65 - O Conselho Deliberativo compor-se-á:
I - de duzentos e dez (210) MEMBROS ELEITOS pela Assembléia Geral, a saber:

a) trinta e três (33) pertencentes à categoria de Veteranos;
b) cento e setenta e sete (177) pertencentes ao Quadro Social há mais de dez (10)  

anos, pelo menos vinte e um (21) anos de idade, no mínimo, na data da eleição;
II - como membros efetivos, independentemente de eleição:

a) ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria;
b) dez (10) Conselheiros que contem com trinta (30) anos de exercício do cargo de  

Conselheiro e estejam exercendo, quando completar esse período, o cargo na  
categoria de Veteranos, observada a ordem cronológica de idade para efeito de  
preenchimento dessas vagas.



§1º - Dois (2) terços, no mínimo, dos membros do Conselho Deliberativo devem ser brasileiros.
§2º - É vedado aos sócios  Veteranos disputar as eleições  fora das vagas destinadas à categoria de  
Veteranos (alínea “a”, inciso I).
§3º - Os Conselheiros a que alude o inciso I deste artigo, serão proclamados eleitos imediatamente  
após  a  apuração  e  empossados  na  primeira  reunião  que  se  seguir  do  Conselho  Deliberativo.  Os  
Conselheiros a que alude a alínea “b”, do inciso II deste artigo, uma vez constatado o preenchimento dos  
requisitos estabelecidos, mediante listagem elaborada pela Secretaria do Conselho, serão proclamados  
pela Presidência do Conselho e empossados como membros efetivos, independentemente de eleições, em 
havendo vaga em aberto.”

3) APROVAR,  ainda,  emenda  do  Cons.  Eduardo  Lobo  Fonseca  à  alínea  “a”  do  inciso  II  ora 

aprovado, vazada nos seguintes termos: “a) dos eleitos e empossados nos cargos de Presidente do 

Conselho Deliberativo ou da Diretoria como membros efetivos, independentemente de eleição”.

429ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997.

PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO JOSÉ EDMUR VIANNA COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente
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