
RESOLUÇÃO 11/2001

"ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Aprova,  em  segunda  discussão,  com  emenda, 
proposta de alteração estatutária apresentada por  55 
Conselheiros no exercício do mandato nos termos do 
Art. 127 do Estatuto Social e do Art. Inciso I, do 84 do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, resultando 
na  criação  de  um  §5º  no  Art.  33,  bem  como  na 
modificação da parte final do Art. 52 e do inciso I do 
Art. 122, todos do Estatuto Social.”

Processo CD-24/2000

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 76 do Estatuto Social, ao deliberar, 
em segunda discussão e votação da redação final da proposta de alteração do 
Art. 122 do Estatuto Social, resultante de decisão tomada na reunião de 26 de 
março  de  2001  quanto  a  proposição  subscrita  por  cinqüenta  e  cinco  (55) 
Conselheiros no exercício do mandato, apresentada nos termos do Art. 127 do 
Estatuto Social e do inciso II, do Art. 84 do Regimento Interno do Conselho, 

resolve

1) APROVAR, em  segunda  discussão,  integralmente,  a  decisão  tomada  por 
ocasião da primeira discussão;

2) APROVAR emenda de redação apresentada por Conselheiro, ao inciso I do 
Art. 122 do Estatuto Social proposto pela Comissão Especial de Redação a que 
se refere o Art. 87 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, substituindo 
o termo “departamento” pela expressão “Departamento Esportivo”,  ficando 
referido dispositivo assim redigido:
“Art. 122 - ...

I - atuando  no  Departamento  Esportivo  há  sete  (7)  anos 
ininterruptos,  com  exemplar  comportamento  e  participando  de 
competições  oficiais  em  modalidades  esportivas  competitivas, 
defendendo o Clube, conquistando medalhas até terceiro lugar em 
campeonatos brasileiros;
II - ....”.

3) APROVAR emenda de redação apresentada por Conselheiro nos termos do 
Art. 88 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, votada na forma do 
parágrafo único do mesmo dispositivo regimental, criando um §5º no Art. 33 e 



2

alterando a parte final do Art. 52, ambos do Estatuto Social, que passam a ter a 
seguinte redação:

“Art. 33 - …
§5°- Os Militantes que passarem à categoria de Sócios Contribuintes e 

que não possuam títulos, são carecedores dos direitos previstos nos incisos II e III 
deste artigo.".

“Art. 52 - A  Assembléia  Geral  constituir-se-á  de  sócios,  de  seus  cônjuges  e 
demais membros de sua família, definidos no §1º do Art. 9°, desde que estejam 
inscritos no quadro social há mais de um (1) ano, sejam maiores de dezoito (18) 
anos e se encontrem em dia com os pagamentos das contribuições devidas 
ao Clube, ressalvado o disposto nos §§2° e 5° do Art. 33.".
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