
RESOLUÇÃO 20/2002

" ESTATUTO  SOCIAL  E  REGIMENTO  INTERNO 
DA  DIRETORIA  –  PROPOSTA  DE  ALTERAÇÃO, 
RESPECTIVAMENTE,  DOS  ARTS.  129  E  19  – 
SEGUNDA DISCUSSÃO -APROVAÇÃO
Aprova, em segunda discussão, proposta subscrita por 61 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, alterando o Art. 129 do Estatuto Social e o Art. 
19  do  Regimento  Interno  da  Diretoria  e  criando,  em  cada  caso,  um 
artigo em Disposições Transitórias. "

Processo CD-08/2002

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 
segunda discussão, sobre a redação final da proposta de alteração do Art. 129 do Estatuto 
Social  e do Art. 19 do Regimento Interno da Diretoria,  ambos dispositivos seguidos de 
Disposições Transitórias, resultante de decisão tomada na reunião de 30 de setembro de 
2002,  objeto  de  proposição  subscrita  por  sessenta  e  um  Conselheiros  no  exercício  do 
mandato, apresentada, discutida e votada nos termos do Art. 84 e seu inciso II, combinado 
com o Art. 60 e seu inciso II, todos do Regimento Interno do Conselho Deliberativo,

resolve

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

2. APROVAR, integralmente,  o  texto  proposto  pela  Comissão  Especial  de  Redação, 
ficando assim redigidos o Art. 129 do Estatuto Social e o Art. 19 do Regimento Interno 
da Diretoria, com as respectivas Disposições Transitórias:

Estatuto Social
“Art. 129 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube, ou com ele manter contratos  
como prestadores de serviços de qualquer natureza, sejam pessoas físicas ou jurídicas de que  
façam parte, os cônjuges, descendentes, ascendentes ou colaterais, consangüíneos ou afins, até o  
terceiro 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,  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  
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máximo de 30 dias, para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem assim, para os fins de  
aplicação do art. 130 deste Estatuto Social, quando for o caso.”

Disposição Transitória:
“Art. 148c - Os efeitos destas alterações só se produzirão a partir da data de sua aceitação pelo  
Conselho Deliberativo, não se aplicando aos casos já existentes nessa ocasião.”

Regimento Interno da Diretoria
“Art. 19 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube, ou com ele manter contratos  
como prestadores de serviços de qualquer natureza, sejam pessoas físicas ou jurídicas de que  
façam parte, os cônjuges, descendentes, ascendentes ou colaterais, consangüíneos ou afins, até o  
terceiro 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,  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, para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem assim, para os fins de  
aplicação do Art. 130 deste Estatuto Social, quando for o caso.”

Disposição Transitória
“Art. 80 - Os efeitos destas alterações só se produzirão a partir da data de sua aceitação pelo  
Conselho Deliberativo, não se aplicando aos casos já existentes nessa ocasião.”

491ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2002

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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