
CONSELHO  DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO  11/97

“ALTERAÇÃO  ESTATUTÁRIA
Rejeita,  em  segunda  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 pela alínea “a”, do inciso II, do Art. 70 e pelo inciso III, do Art. 76, ambos do 
Estatuto Social, ao deliberar, em segunda discussão, sobre 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, que trata da composição do Conselho Deliberativo,

resolve

1) APROVAR  indicação da Presidência do Conselho Deliberativo, no sentido de que a Comissão de 
Redação, a que se refere o  Art. 87 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, seja 
constituída dos Conselheiros Silvia Schuster, Sérgio Luiz Bourgogne Sodré e Walter Silva;

2) APROVAR  proposta do Conselheiro Roberto Luiz  Pinto e Silva feita com base no Art. 49, 
combinado com o Art. 47, ambos do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, alterando a 
ordem da votação no sentido de ser dada preferência à votação do §2º da proposta;

3) REJEITAR  proposta do Conselheiro Berardino Fanganiello dos Santos, baseada no Art. 73 do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo,  no sentido de que a votação seja nominal, 
considerando que a discussão e votação dos dispositivos da proposta dar-se-á por partes, 
caracterizando, portanto, proposições independentes;

4) REJEITAR  proposta de criação de §2º no Art.  65 do Estatuto Social, vedando aos sócios 
Veteranos disputar as eleições fora das vagas destinadas a essa categoria;

5) REJEITAR  a alteração da alínea “a”, do inciso I, do Art. 65, aumentando de vinte e quatro (24) 
para 33 (trinta e três) o número de vagas destinadas ao grupo dos Conselheiros Veteranos; 
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ficando mantido, então, o número de duzentos e um (201) Conselheiros eleitos pela Assembléia 
Geral.

6) APROVAR  a manutenção da redação da alínea “a” do inciso I, que não foi objeto de alteração na 
proposta principal, relativa aos cento e setenta e sete (177) Conselheiros do grupo dos sócios há 
mais de dez (10) anos;

7) APROVAR  a manutenção da redação do inciso II  do Art. 65, estabelecendo que o Conselho 
Deliberativo será também constituído por membros efetivos, independentemente de eleição;

8) APROVAR  a manutenção da redação do atual inciso II do Art. 65, que determina que o Conselho 
Deliberativo será também constituído pelos ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria, como membros efetivos, independentemente de eleição;

9) REJEITAR  a criação de uma alínea “b”, no inciso II do Art. 65, para definir que além dos ex-
Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria, serão considerados membros efetivos, 
independentemente de eleição, 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;

10) DAR  por prejudicada a proposta de criação de um §3º, para regulamentar o preenchimento das 
vagas destinadas a esse grupo de dez (10) Conselheiros;

11) APROVAR  a manutenção da redação do §1º, que estipula que dois (2)  terços, no mínimo, dos 
membros do Conselho Deliberativo devem ser brasileiros;

12) REJEITAR  emenda do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca, à alínea “a”  do inciso II que havia 
sido aprovada em primeira discussão, a saber: “a)  dos eleitos e empossados nos cargos de 
Presidente  do  Conselho  Deliberativo  ou  da  Diretoria  como  membros  efetivos, 
independentemente de eleição”. 

13) MANTER , portanto, inalterada a redação do Art. 65, seus incisos, alíneas e parágrafos, do 
Estatuto Social, a saber:
“Art. 65 - O Conselho Deliberativo compor-se-á:

I - de duzentos e um (201) membros eleitos pela Assembléia Geral, a saber:
a) vinte e quatro (24) pertencentes à categoria de Veteranos;
b) cento e setenta e sete (177) pertencentes ao quadro social há dez (10) 

anos, pelo menos, e com vinte e um (21) anos de idade, no mínimo, na 
data da eleição;

II - dos ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria como membros 
efetivos, independentemente de eleição.
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§1º - Dois  (2)  terços, no mínimo, dos membros do  Conselho Deliberativo  devem ser 
brasileiros.

§2º - 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.”

431ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões,  26 de maio de 1997.

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