
RESOLUÇÃO 18/2006
“ REGIMENTO  PARA  ELEIÇÃO  PARCIAL  DO 

CONSELHO  DELIBERATIVO  –  ALTERAÇÃO  DO 
ARTIGO 23 – VOTAÇÃO E DISCUSSÃO DA REDAÇÃO 
FINAL - APROVAÇÃO
Aprova a redação final de proposta 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,  alterando  o  Art.  23  do 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.”

Processo CD-11/2005.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso IX, do Art. 76, do Estatuto Social, ao deliberar, em segunda discussão, sobre a  redação final da proposta de 
criação e alteração de dispositivos do Art. 23, do Regimento para Eleição Parcial do Conselho,  resultante de decisão 
tomada na reunião de 31 de julho de 2006, objeto de proposição 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,

RESOLVEU

APROVAR, integralmente, o  projeto de redação final elaborado pela Comissão Especial de Redação, ficando assim 
redigido o Art. 23 do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo:

“Art. 23 - Em cada chapa, se o número de candidatos votados for superior ao de vagas, os que não se  
elegerem serão considerados suplentes,  na ordem dos mais votados,  por chapa,  para preenchimento de  
vagas,  inclusive  as  decorrentes  de  licenças,  observando-se  o  disposto  no  art.  22  e  parágrafos,  deste  
Regimento.
§1º - Em caso de afastamento, a qualquer título, inclusive licença, de conselheiro eleito nas últimas 
eleições, será convocado suplente da mesma chapa, pela ordem decrescente de votos individuais, respeitados 
os grupos referidos no Art. 65, I, do Estatuto Social.
§2º - Se  uma chapa  não tiver  suplentes  para  suprir  suas  vagas,  serão  convocados  os  das  outras  
chapas,  pela ordem decrescente  de  votos  individuais,  respeitados os grupos referidos no Art.  65,  I,  do  
Estatuto Social.”.

539ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2006.

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo
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