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CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 02/98
"ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Aprova, em segunda discussão, a redação 
final da alteração estatutária do parágrafo  
único do Art. 41, bem como do Art. 42 e 
seus parágrafos, todos do Estatuto Social,  
proposta  por  cinqüenta  e  dois 
Conselheiros, apresentada nos termos do 
Art. 127 do Estatuto Social e dos Arts. 84 
e  85  do  Regimento  Interno  do  Conselho 
Deliberativo.”

Processo CD-12/97

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do Art. 76 do Estatuto 
Social, ao deliberar, em segunda discussão, sobre a proposta de alteração 
estatutária  subscrita  pelo  Conselheiro  Adalberto  Luiz  Federighi  e  outros 
cinqüenta e um (51) Conselheiros, apresentada nos termos do Art. 127 do 
Estatuto Social  e  dos  Arts.  84 e  85 do  Regimento Interno  do Conselho 
Deliberativo,

resolve

1) sobre o parágrafo único do Art. 41 do Estatuto Social:
1.1) APROVAR emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, 

alterando o texto deste dispositivo aprovado em primeira e 
segunda  discussões,  ficando  prejudicada  a  proposta  da 
Comissão Especial de Redação;

2) sobre o Art. 42, “caput”, do Estatuto Social:
2.1) APROVAR emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, 

dando  nova  redação  ao  texto  deste  dispositivo  aprovado  em 
primeira e segunda discussões, tornando prejudicada a proposta 
da Comissão Especial de Redação;

3) sobre os parágrafos do Art. 42 do Estatuto Social:
3.1) APROVAR emenda do Conselheiro  Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 

ratificando a redação do §1º aprovada em primeira e segunda 
discussões,  portanto  tornando  prejudicada  a  proposta  da 
Comissão Especial de Redação a este dispositivo;
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3.2) APROVAR a redação proposta pela Comissão Especial de Redação 
aos §§2º e 3º aprovados em primeira e segunda discussões.

4) é a seguinte a redação final dos dispositivos acima:
“Art. 41 - ...
 Parágrafo único - As pessoas referidas neste artigo serão julgadas 
pelo Conselho Deliberativo que, para apuração dos fatos, constituirá 
Comissão Processante composta por três (3) Conselheiros.”

“Art. 42 - A apuração dos fatos suscetíveis de acarretar as penas de 
suspensão  e  de  eliminação  será  feita  através  de  processo 
administrativo disciplinar, a cargo da comissão que se comporá de 
um  (1)  Conselheiro,  indicado  pelo  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo, um (1) Diretor de Área ou Adjunto, sócio há mais de dez 
(10)  anos  e  um associado  com mais  de  cinco  (5)  anos  de  Clube, 
designados pela Diretoria, dando-se ao interessado amplo direito de 
defesa e recurso.

§1º - A Comissão elegerá, dentre seus membros, o Presidente.
§2º - Qualquer dos Diretores mencionados no artigo 82 poderá 

suspender o sócio, preventivamente, do exercício de seus direitos, não 
podendo a medida preventiva exceder a trinta (30) dias.

§3º - Os pais ou representantes legais serão obrigatoriamente 
notificados  da  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar 
contra os filhos e tutelados menores de dezoito (18) anos, bem como 
contra os que forem comprovadamente deficientes ou incapacitados, 
na forma do §1º do artigo 9º.”.

438ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1998

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
mlf .


