
RESOLUÇÃO 03/2004

" ESTATUTO  SOCIAL,  REGIMENTO  INTERNO  DO 
CONSELHO  DELIBERATIVO  E  REGIMENTO 
INTERNO  DA  DIRETORIA  –  ALTERAÇÃO  - 
SEGUNDA DISCUSSÃO -APROVAÇÃO
Aprova,  em segunda discussão,  proposta apresentada nos 
termos do Art. 127 do Estatuto Social e dos incisos I e II, do Art. 
84,  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo, 
alterando  dispositivos  do  Estatuto  Social,  do  Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo e do Regimento Interno da 
Diretoria."

Processo CD-22/2003.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos incisos V e XI, do Art. 76 do Estatuto Social, ao deliberar, em 
segunda discussão, sobre a redação final da proposta de alteração de dispositivos do 
Estatuto Social, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo e do Regimento Interno 
da Diretoria, resultante de decisão tomada na reunião de 16 de fevereiro de 2004, 
objeto de proposição  apresentada, discutida e votada nos termos do Art. 84 e seus 
incisos I e II, combinado com o Art. 60 e seus incisos I e 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,  em  segunda  discussão,  com  emendas  de  Conselheiro  e  da  própria 
Comissão Especial de Redação, o texto final da proposta, abrangendo: no Estatuto 
Social, a alteração do §3º do Art. 69, o inciso I do Art. 78, Art. 83, “caput” do Art. 84, 
Art. 90 e seu parágrafo único,  “caput” do Art. 127 e Art. 147, a criação de um novo 
Art.  81,  com a  conseqüente  renumeração do atual  Art.  81  para  Art.  81.a  cuja 
redação foi mantida; no Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a alteração 
do Art. 16, Art. 74, inciso I do Art. 84 e  “caput” do Art. 89, suprimindo o inciso IV do 
atual Art. 18 e criando o Art. 18.a, com dois incisos; e, no Regimento Interno da 
Diretoria, a alteração do Art. 7º, que passam a ter a seguinte redação:
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2.1. DISPOSITIVOS DO ESTATUTO SOCIAL:

“Art. 69 - O Conselho Deliberativo terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos  
por  seus  pares,  com  mandato  de  2  (dois)  anos,  Primeiro,  Segundo  e  Terceiro 
Secretários, também Conselheiros, nomeados pelo Presidente  dentro de 15 (quinze)  
dias após as eleições.
§1º - ...
§3º - Vagando o cargo de Presidente, ou ocorrendo sua renúncia, o Vice-Presidente  
eleito completará o mandato e vagando o cargo de Vice-Presidente ou ocorrendo a  
respectiva renúncia,  o  Presidente  do Conselho Fiscal  assumirá a Presidência do  
Conselho Deliberativo e convocará reunião extraordinária do mesmo, dentro de 30  
(trinta) dias, para eleger os novos Presidente e Vice-Presidente para completar o  
mandato.
§4º - ...”

“Art. 78 - ...
I - auxiliar o Presidente, substitui-lo em suas ausências e impedimentos e completar  
o seu mandato em caso de vacância do cargo;
II - ...”

“Art. 81 - São atribuições do Terceiro Secretário:
I - organizar e gerir os eventos cívicos e sociais do Conselho;
II - auxiliar e substituir o Segundo Secretário em suas faltas ou impedimentos. ”

“Art.  81.a -   Na ausência  ou impedimento  do Presidente  e  do  Vice-Presidente,  a  
reunião  será  instalada  pelo  Primeiro  Secretário,  seguindo-se  a  designação,  pelo  
Plenário, por aclamação, de um Presidente "ad hoc".”

“Art. 83 - O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas faltas, impedimentos e  
nas demais hipóteses previstas neste Estatuto e nos seus regimentos, desempenhará,  
também, os encargos especiais que este lhe atribuir. Os diretores substituir-se-ão uns  
aos outros por designação do Presidente. ”

“Art. 84 - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos mediante chapas registradas  
na secretaria do Conselho Deliberativo até dez (10) dias antes da eleição, que será 
realizada de dois (2) em dois (2) anos, na segunda quinzena de abril, sendo eleita a 
chapa que obtiver maioria absoluta de votos dos presentes, excluídos os em branco e  
os  nulos.  A  posse  ocorrerá  na  primeira  quinzena  de  maio,  em  sessão  solene  do  
Conselho Deliberativo. 
§1º - ... ”



“Art. 90 - Em caso de vacância ou renúncia do cargo de Presidente, o Vice-Presidente  
completará o mandato. 
Parágrafo único - Se vagar o cargo de Vice-Presidente na qualidade de sucessor do  
Presidente,  ou  se  houver  sua  renúncia,  o  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  
assumirá imediatamente a Presidência e convocará os Conselheiros no prazo de trinta 
(30)  dias,  a  fim  de  eleger  novos  Presidente  e  Vice-Presidente  para  completar  o  
mandato.”

“Art. 127 -  O Estatuto do Clube poderá ser alterado por proposta da Diretoria, da  
Mesa  do  Conselho  ou  de  cinqüenta  (50)  membros,  no  mínimo,  do  Conselho 
Deliberativo, instruída com projeto e devida exposição de motivos.
Parágrafo único - ... ”

“Art. 147 - Até que se decida definitivamente acerca da constitucionalidade do artigo 
59  do  Código  Civil  em  relação  às  associações  desportivas,  fica  o  Presidente  do 
Conselho  Deliberativo  autorizado  a  não  submeter  à  apreciação  e  ratificação  das  
próximas  Assembléias  Gerais  Ordinárias,  a  decisão  sobre  a  manutenção  da 
competência  do  Conselho  Deliberativo  para  apreciar  as  matérias  constantes  dos  
incisos II, V, VIII e XIII do Art. 76. ”

2.2. DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO

“Art. 16 -  Ao Vice-Presidente compete além de outras atribuições estatutárias (I) e  
regimentais substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos e completar o  
mandato na hipótese de sua vacância. ”

Art. 18, inciso IV - SUPRIMIDO

“Art. 18.a - São atribuições do Terceiro Secretário, além das outras estabelecidas no  
Estatuto Social e neste Regimento:
I - organizar e gerir os eventos cívicos e sociais do Conselho;
II - auxiliar o Segundo Secretário no exercício de suas funções durante as reuniões do  
Conselho. ”

“Art. 74 - Salvo deliberação contrária, o voto será simbólico sempre que o Conselho  
decidir sobre penas disciplinares ou concessão de títulos honoríficos. ”

“Art. 84 - ...
I –  pela Diretoria, pela Mesa do Conselho ou por cinqüenta (50) Conselheiros, no 
mínimo, quando se tratar de proposição relativa ao Estatuto Social;
II - ... “



“Art.  89 -  Somente serão admitidos à eleição para a Mesa do Conselho,  para os 
cargos  eletivos  da  Diretoria,  da  Comissão  de  Sindicância,  Conselho  Fiscal  e  
Comissões  Permanentes,  os  associados  que  obedecidas  as  condições  impostas  no 
Estatuto Social tenham se inscrito até dez (10) dias antes do início da reunião.
§1º -... “

2.3. DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA

“Art. 7º -  O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas faltas, impedimentos e  
nas demais hipóteses previstas no Estatuto Social e nos Regimentos, desempenhará os  
encargos especiais que este lhe atribuir e os diretores substituir-se-ão uns aos outros,  
por designação da Presidência.”.

508ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 29 de março de 2004.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente
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