
RESOLUÇÃO 06/2002
" ESTATUTO  SOCIAL  E  REGIMENTO  INTERNO  DA 

DIRETORIA  –  PROPOSTA  DE  ALTERAÇÃO, 
RESPECTIVAMENTE,  DOS  ARTS.  129  E  19  – 
PRIMEIRA DISCUSSÃO - REJEIÇÃO
Rejeita, em primeira discussão, proposta subscrita por 57 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  Deliberativo,  que  pretendia  alterar  o  Art.  129  do  Estatuto 
Social e o Art. 19 do Regimento Interno da Diretoria para estender a 
restrição contida nos dispositivos em questão a quaisquer ocupantes de 
cargos na Diretoria, aos Conselheiros e aos membros do Conselho Fiscal. 
"

Processo CD-13/2001

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos incisos III e IX, do Art. 76 do Estatuto Social, ao 
deliberar,  em primeira  discussão,  sobre  proposta  de  alterações  estatutária  e 
regimental apresentada nos termos do Art. 127 do mesmo Estatuto e do inciso II, 
do Art.  84, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo,

resolve

REJEITAR, em primeira discussão, proposição subscrita por cinqüenta e sete 
Conselheiros no exercício do mandato, pretendendo estender a restrição contida 
no Art. 129 do Estatuto Social e nos incisos I e IV do Art. 19 do Regimento Interno 
da Diretoria a quaisquer ocupantes de cargos na Diretoria, aos Conselheiros e aos 
membros do Conselho Fiscal, para tanto que referidos dispositivos ficassem assim 
redigidos:
Estatuto Social
“Art.  129  -  Não  poderão  ser  admitidos  como  funcionários  do  Clube,  descendentes,  
ascendentes ou colaterais, consangüíneos ou afins, até o quarto grau civil, dos membros  
do  Conselho  Deliberativo,  do  Conselho  Fiscal,  da  Diretoria,  dos  Diretores  adjuntos,  
assessores  ou  ocupantes  de  cargos  ou  funções  da  Diretoria,  qualquer  que  seja  a  sua  
denominação.”;

Resolução 06/2002 – fls. 1/2



Regimento Interno da Diretoria
“Art. 19 - É vedado ao Presidente, ao Vice-Presidente, aos Diretores, de Área e Adjuntos,  
Assessores  ou ocupantes  de  cargos  ou funções  da  Diretoria,  qualquer  que  seja  a sua  
denominação, bem assim aos Conselheiros e membros do Conselho Fiscal, extensivo a 
seus familiares, desde a posse:

I -  contratar  ou manter contrato de prestação de serviços,  fornecimentos,  
compra,  obras,  construções,  empreitadas  de  qualquer  natureza,  por  si  ou  interposta  
pessoa, com o Clube, ou empresa da qual participe, bem como, com concessionários ou  
arrendatários,  contratados  pelo  Clube,  salvo  quando  excepcionalmente  ocorrerem 
vantagens  manifestas  e  claras  para  o  Clube,  hipótese  em que  a  operação  deverá  ser  
submetida  à  apreciação,  discussão  e  deliberação da  Diretoria  em reunião  Plenária  e  
comunicada ao Conselho Deliberativo no prazo máximo de 30 dias;

II - ...
IV  -  admitir,  como  funcionários  do  Clube,  descendentes,  ascendentes  ou 

colaterais, consangüíneos ou afins, até o quarto grau civil, salvo aprovação em concurso  
público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos  ou  competente  procedimento  licitatório  com  
ampla publicidade.”

483ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2002

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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