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RESOLUÇÃO 25/2006

“ ESTATUTO  SOCIAL  –  ALTERAÇÃO 
DE DISPOSITIVOS - ADEQUAÇÃO AO 
CÓDIGO  CIVIL  BRASILEIRO  – 
SEGUNDA  DISCUSSÃO  - 
APROVAÇÃO
Aprova,  em  segunda  discussão,  proposta 
apresentada  nos  termos  do  Art.  127  do  Estatuto 
Social e do inciso II, do Art. 84, do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo,  de alterações estatutárias 
visando  adaptar  o  Estatuto  Social  ao Código  Civil 
Brasileiro."

Processo CD-09/2005.

O  CONSELHO  DELIBERATIVO  do  ESPORTE  CLUBE  PINHEIROS,  no  uso  das 
atribuições que lhe são conferidas  pelo inciso  V,  do Art.  76 do  Estatuto  Social,  ao 
deliberar, em segunda discussão, sobre proposição elaborada pela Comissão Especial 
constituída  pela  Resolução  Conjunta  nº  02/2005,  das  Presidências  do  Conselho 
Deliberativo e da Diretoria, de alterações estatutárias visando adaptar o Estatuto Social 
ao Código  Civil  Brasileiro,  aprovada  em  primeira  discussão  na  540ª  Reunião 
Extraordinária, de 25/09/2006,

RESOLVE

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

2) APROVAR o texto proposto pela Comissão Especial de Redação, com emenda 
de redação formulada pela Mesa do Conselho, ao  §2º do Art. 127 do projeto de 
redação final,  ficando,  conforme adiante  transcritos,  os dispositivos estatutários 
abrangidos por esta alteração, quais sejam: 
“Art. 40 - ... 
§2º - Ao Conselho Deliberativo compete, privativamente e mediante representação  
da  Diretoria,  a  aplicação  da  sanção  de  exclusão  do  associado,  só  admissível  
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de  
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defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto e no Regimento Processual  
Disciplinar.”

“Art. 41 - ...
Parágrafo único - As pessoas referidas neste artigo serão julgadas pelo Conselho  
Deliberativo  que,  para  apuração  dos  fatos,  constituirá  Comissão  Processante 
composta por três (3) Conselheiros, observado procedimento que assegure direito  
de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto e no Regimento Processual  
Disciplinar.”

“Art. 53 - ...
§1º  -  Obedecido  o  previsto  neste  Estatuto,  em  especial  no  §5º  do  Art.  64,  a  
convocação  e  processamento  das  Assembléias  Gerais  serão  objeto  de  
regulamentação  nos  Regimentos  e  Regulamentos  do  Clube,  aprovados  pelo  
Conselho Deliberativo.
§2º - Compete privativamente à Assembléia Geral:
I -  destituir os administradores, como tais definidos, para os fins previstos neste  
Estatuto,  como  sendo,  exclusivamente,  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  
Diretoria;
II  - alterar  o  Estatuto,  no  todo  ou  em  parte,  a  qualquer  tempo,  mediante  
deliberação assemblear, especialmente convocada para este fim.
§3º - O quorum necessário para as deliberações previstas nos incisos I e II do §2º  
deste artigo, será aquele fixado no Art. 56 do Estatuto Social.
§4º - Para os fins previstos nos incisos I e II do §2º deste artigo, observar-se-ão as  
regras e procedimentos constantes nas disposições hospedadas no Art. 127 deste  
Estatuto e seus respectivos parágrafos.”

“Art.  54  -  A  Assembléia  Geral  será  convocada  pelo  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo, de ofício, ou por solicitação fundamentada da Diretoria, do Conselho  
Fiscal, de, no mínimo, quarenta (40) membros do Conselho Deliberativo ou de um  
quinto (1/5) dos associados com, pelo menos, um (1) ano de Clube.”

“Art. 61 - A votação será feita por escrutínio secreto na eleição dos membros do  
Conselho Deliberativo e para as deliberações de que tratam os incisos I e II do §2º  
do Art. 53. No caso do Art. 53, inciso II, pela forma disposta neste Estatuto Social.
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§1º - ...”.

“Art. 64 - Para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, computar-se-ão  
somente os votos dados aos candidatos inscritos na Secretaria do Clube, até vinte  
(20) dias antes da data designada para as eleições em primeira convocação.
§1º - ... 
§7º  - A  convocação  e  processamento  da  Assembléia  Geral  prevista  para  as  
hipóteses contempladas no Art. 53, §2º, incisos I e II, far-se-ão na forma prevista no 
Estatuto Social e no Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo, naquilo que  
couber.
§8° - As deliberações da Assembléia Geral convocada para apreciação de qualquer  
uma das matérias previstas nos incisos I e II, do §2º do Art. 53 do Estatuto Social  
serão tomadas sempre pela maioria dos associados presentes, com direito a voto,  
não se aplicando o quorum mínimo previsto na segunda parte do Art. 56.”

“Art. 76 - ...
...
V - deliberar sobre a reforma do Estatuto; 
...
XIII - propor à Assembléia Geral, após prévia discussão e aprovação, proposta de  
destituição dos  administradores,  como tais,  os  definidos  no  Art.  82  do  Estatuto 
Social e que atentarem, inescusavelmente, contra o Estatuto, não o cumprirem, ou,  
ainda, quando o exigirem os interesses do Clube.
...
XXIII  - discutir, alterar e aprovar os Regulamentos e Regimentos do Clube.
Parágrafo único -...”.

“Art. 82 - A administração do Clube será exercida por uma Diretoria constituída de  
Presidente  e  Vice-Presidente,  apenas  eles  considerados administradores para os  
efeitos do inciso I do §2º do Art. 53, eleitos pelo Conselho Deliberativo em votação 
secreta e de no mínimo sete (7) e no máximo dezesseis (16) Diretores de área, de 
livre nomeação e exoneração do Presidente, os quais atuarão, necessariamente, nos  
seguintes  setores:  Administrativo,  Financeiro,  Patrimonial,  Social,  Cultural,  de 
Bares e Restaurantes e Esportivo.
§1º - ...”



Resolução do Conselho Deliberativo nº 25/2006 – fls. 4/5

“Capítulo Xa
Das Alterações Estatutárias

Art. 127 -  O Estatuto do Clube poderá ser alterado por proposta de iniciativa da  
Diretoria,  da  Mesa  do  Conselho,  de,  no  mínimo,  cinqüenta  (50)  membros  do 
Conselho Deliberativo, ou de, pelo menos, um quinto (1/5) dos associados do Clube.
§1º - A proposta de alteração estatutária somente será considerada aceita, para os  
fins e efeitos de poder ser submetida à aprovação da Assembléia Geral, se obtiver  
votação favorável em duas (2) discussões do Conselho Deliberativo, em reuniões 
distintas, convocadas para tal finalidade.
§2º - Aceita a proposta de alteração estatutária, na forma prevista na parte final do  
parágrafo anterior, ao Presidente do Conselho Deliberativo caberá, e, no prazo de 
quinze (15) dias, convocar, para referendo específico, a Assembléia Geral de que 
trata o inciso II, do §2º do Art. 53, a qual deverá ser realizada, dentro do período de  
trinta (30) dias, contados a partir da primeira publicação do respectivo edital.
§3º - Ao edital a que se refere o parágrafo anterior, será dada ampla publicidade,  
afixando-se-o nos quadros próprios existentes no Clube, com antecedência mínima 
de quinze (15) dias (Art. 55 do Estatuto Social), inserindo-se-o na Revista mensal do  
Esporte  Clube  Pinheiros,  além de  fazê-lo  constar  do  sítio  de nossa  associação,  
disponibilizado, via Internet.
§4º -  Do edital constará o dia, hora e local em que será realizada a Assembléia  
Geral; a respectiva Ordem do Dia; o aviso de que a segunda convocação realizar-
se-á uma (1) hora após a fixada para a primeira;  o horário de encerramento dos  
trabalhos e o aviso de que os documentos referidos no §8º deste artigo se encontram 
à disposição dos associados, na sede do Clube.
§5º -  A Assembléia Geral somente poderá deliberar sobre a matéria constante da 
respectiva  Ordem  do  Dia,  para  cuja  finalidade  serão  postos  à  disposição  do  
associado meios eletrônicos.
§6º - A deliberação da Assembléia Geral, quando versar sobre a matéria referida no 
inciso I, do §2º do do Art. 53 do Estatuto Social será tomada por voto secreto e pela  
maioria simples dos associados presentes no ato da votação.
§7º - A deliberação da Assembléia Geral, quando versar sobre a questão tratada no  
inciso II, do §2º do Art. 53 do Estatuto Social, exigirá, obrigatoriamente, o voto de 
dois terços (2/3), pelo menos, dos associados presentes.
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§8º -  Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembléia Geral,  
inclusive, com as notas taquigráficas e vídeo das reuniões distintas do Conselho  
Deliberativo, em que aprovadas, deverão ser postos à disposição dos associados, na 
sede do Clube, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de sua convocação.
§9º -  Poderá a Assembléia Geral, desde que convocada para tal fim, delegar ao  
Conselho  Deliberativo  competência  para  deliberar  sobre  alterações  do  Estatuto  
Social.”

“Capítulo Xb
Das Disposições Transitórias”

“Art. 147 - Suprimido.”.

541ª Reunião Extraordinária,
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2006.

ALBERTO ANTONIO PASCARELI FASANARO
Presidente do Conselho Deliberativo

JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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