
RESOLUÇÃO 26/98

"ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Aprova, em primeira discussão, proposta subscrita 
por  cinqüenta  e  quatro  (54)  Conselheiros,  de 
alteração do inciso VI, do Art. 6º do Estatuto Social, 
visando  à  supressão  da  palavra  "olímpicos", 
proposta  apresentada  nos  termos do Art.  127 do 
mesmo  Estatuto  Social  e  dos  Arts.  84  e  85  do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo"

Processo CD-14/98

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 primeira 
discussão, sobre proposta de cinqüenta e quatro Conselheiros, de alteração estatutária visando 
à  supressão  da  palavra  "olímpicas"  constante  do  inciso  VI,  do  Art.  6º  do  Estatuto  Social, 
proposta apresentada nos termos do Art. 127 do mesmo Estatuto Social e dos Arts. 84 e 85 do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo e votado o dispositivo,

resolve

1) APROVAR proposta subscrita por cinqüenta e quatro (54) Conselheiros, pretendendo 
alterar o inciso VI, do Art. 6º do Estatuto Social, para deixar de exigir que o atleta, para 
receber  título  de  Atleta  Benemérito,  esteja  participando  de  competições  oficiais  em 
modalidades  esportivas  competitivas  olímpicas,  eliminando,  para  tanto,  a  palavra 
"olímpicas", ficando assim redigido este dispositivo, após a primeira discussão:
Art. 6º -O Clube se constitui de sócios distribuídos nas seguintes categorias:

I - ...
VI - Atletas  Beneméritos  -  Os  que,  inscritos  no  Departamento  Esportivo,  

com exemplar comportamento, e participando de competições oficiais  
em  modalidades  esportivas  competitivas,  defendendo  o  Clube  ou  a  
Seleção Brasileira, há sete (7) anos ininterruptos, no mínimo, tenham,  
nesse  período,  conquistado  medalhas  até  o  terceiro  lugar  em Jogos  
Olímpicos  ou  Pan-americanos  promovidos  pelo  Comitê  Olímpico  
Internacional  (C.O.I.),  em  Campeonato  Mundial  na  categoria  de  
adultos  promovido por Federação Internacional  ou,  ainda,  hajam se  
sagrado  recordistas  olímpicos,  mundiais  ou  pan-americanos  na  
categoria de adultos, desde que homologados os recordes.

§1º - ...".
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