
RESOLUÇÃO 18/2004
" ESTATUTO – ALTERAÇÃO – CRIAÇÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE JOVENS - SEGUNDA DISCUSSÃO - 
APROVAÇÃO
Aprova, em segunda discussão,  proposta  apresentada nos termos do 
Art. 127 do Estatuto Social e do inciso I, do Art. 84, do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo, visando à criação da Comissão Permanente 
de Jovens."

Processo CD-14/2004.

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 estatutária, abrangendo a modificação do Art. 100, com a inclusão de inciso IX, e a criação do 
Art. 112a, contendo três incisos e parágrafo único, visando à criação da Comissão Permanente de Jovens, resultante 
de decisão tomada na reunião de 26 de julho de 2004, objeto de proposição apresentada, discutida e votada nos 
termos do Art. 84, inciso I, combinado com o Art. 60, inciso I, 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, a redação final proposta pela Comissão Especial de Redação, passando os 
dispositivos estatutários abrangidos pela presente alteração a ter a seguinte redação:

“Art. 100 - São Comissões Permanentes:
...
VIII - Comissão de Jovens.

Art. 112a Compete à Comissão de Jovens:
I - manter cadastro atualizado de jovens;
II - emitir pareceres sobre assuntos de interesse dos jovens;
III - receber  dos  associados  e  apresentar  sugestões  à  Diretoria  e  ao  Conselhoreceber  dos  associados  e  apresentar  sugestões  à  Diretoria  e  ao  Conselho   

Deliberativo sobre assuntos de interesse dos associados jovens.Deliberativo sobre assuntos de interesse dos associados jovens.

Parágrafo único -Define-se como jovem, para os fins deste artigo, os associados entre 15 e 36 anos 
de idade completos.”

514ª Reunião Extraordinária,
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2004.

DULCE ARENA AVANCINI PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO
Primeira Secretária Presidente
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