
RESOLUÇÃO 14/2005
" ESTATUTO  SOCIAL  –  ALTERAÇÃO  DO  §2º,  DO  ARTIGO  9º  --  

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,  de  modificação 
estatutária  do  §2º,  do  Art.  9º  do  Estatuto  Social,  para  estender  ao  associado  Veterano 
proveniente de qualquer classe de associado Contribuinte, benefício facultado ao associado da 
classe Familiar."

Processo CD-01/2005.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
incisos V, do Art. 76 do Estatuto Social, ao deliberar, em segunda discussão, sobre a redação final da proposta de 
alteração estatutária do §2º, do Art. 9º do Estatuto Social - visando para estender ao associado Veterano proveniente de 
qualquer classe de associado Contribuinte, Familiar ou Individual, a possibilidade de requerer à Diretoria a inclusão, do 
pai ou da mãe, do sogro ou da sogra, na sua ficha social, dentro de determinadas condições, conforme é facultado ao 
associado da classe Familiar requerer - resultante de decisão tomada na reunião de 30 de maio de 2005, objeto de 
proposição apresentada, discutida e votada nos termos do inciso II, do Art. 84, combinado com o inciso I, do Art. 60, 
ambos do Regimento Interno do Conselho Deliberativo,

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

2. REJEITAR a redação final proposta pela Comissão Especial de Redação.

3. APROVAR  emenda de  redação formulada por  Conselheiro,  passando o  dispositivo estatutário  abrangido  pela 
presente alteração a ter a seguinte redação:
“Art. 9º - ...

§2º - O  associado  da  classe  Familiar  ou  o  associado  da  categoria  Veteranos  proveniente  de  
qualquer  classe  de  associado  Contribuinte,  Familiar  ou  Individual,  poderá  requerer  à  Diretoria,  a  
inclusão do pai ou da mãe, do sogro ou da sogra, de idade acima de 80 anos, na sua ficha social, desde 
que sejam viúvos, separados judicialmente ou divorciados, os quais pagarão a contribuição social fixada  
no orçamento idêntica à do associado Contribuinte Individual e desde que prove que são seus dependentes  
e enquanto perdurar essa situação. A Diretoria poderá averiguar, a qualquer momento, se essas condições  
perduram ou não, podendo, nesta última hipótese, cancelar a inclusão, sujeitando o infrator a reembolsar  
o Clube por eventuais prejuízos causados pela omissão.”

525ª Reunião Extraordinária,
Sala das Sessões, 27 de junho de 2005.
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Primeira Secretária Presidente
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