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RESOLUÇÃO 20/2014 
 

“ REGIMENTO PARA ELEIÇÃO PARCIAL DO 
CONSELHO DELIBERATIVO E REGIMENTO DAS 
ELEIÇÕES NO CONSELHO DELIBERATIVO – 
ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS – ADEQUAÇÃO DO 
ORDENAMENTO JURÍDICO INSTITUCIONAL DO 
ESPORTE CLUBE PINHEIROS À INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 3/2013, DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE CLUBES – SEGUNDA DISCUSSÃO – 
APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL 

 Aprova, em segunda discussão, a redação final de proposta 
alterando dispositivos do Regimento para Eleição Parcial do 
Conselho Deliberativo e do Regimento das Eleições no Conselho 
Deliberativo, visando adequar o ordenamento jurídico 
institucional do Esporte Clube Pinheiros à Instrução Normativa nº 
3/2013, da Confederação Brasileira de Clubes.” 

 
Processo CD-17/2014. 

 

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos incisos XI e XXIV, do Art. 45, do Estatuto Social, 
combinado com os incisos XI e XXIV, do Art. 76, do Regulamento Geral, ao deliberar, 
em segunda discussão, sobre a redação final de proposta formulada pela Mesa do 
Conselho Deliberativo e pela Diretoria, de alteração de dispositivos do Regimento para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo e do Regimento das Eleições no Conselho 
Deliberativo, visando adequar o ordenamento jurídico institucional do Esporte Clube 
Pinheiros à Instrução Normativa nº 3/2013, da Confederação Brasileira de Clubes, 
 

RESOLVE 
 

1) APROVAR, integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão 
Especial de Redação; 

 

2) FICANDO assim redigidos os dispositivos regimentais objeto desta alteração: 
 
REGIMENTO PARA ELEIÇÃO PARCIAL DO CONSELHO DELIBERATIVO: 
 
“Art. 1º - A Assembleia Geral Ordinária para eleição parcial do Conselho 

Deliberativo será convocada por edital, afixado em lugar apropriado no Clube e 

publicado, por três (3) vezes, em jornal de grande circulação desta Capital, o 

que deverá ocorrer com antecedência mínima de quinze (15) dias da sua 

realização. 

Parágrafo único - Do edital constará a Ordem do Dia, com aviso da instalação 

da Assembleia às oito (8) horas, em uma única convocação." 

 
 



Resolução nº 20/2014 – fls.2/2 

 

REGIMENTO DAS ELEIÇÕES NO CONSELHO DELIBERATIVO: 
 
“Art. 5º - As chapas, uma vez registradas, serão afixadas no primeiro (1º) dia 

útil subsequente, em locais apropriados nas dependências internas do Clube, 

para conhecimento geral dos associados. 

 

Art. 6º - As chapas registradas poderão ser objeto de pedido de impugnação, 

promovido por qualquer Conselheiro, no prazo de quarenta e oito (48) horas, a 

contar do dia em que ocorreu a afixação a que alude o Art. 5º retro, mediante 

requerimento escrito, endereçado ao Presidente do Conselho Deliberativo e 

devidamente fundamentado, com apresentação dos motivos que justifiquem o 

pedido e indicação dos requisitos que deixaram de ser preenchidos. Recebido o 

pedido de impugnação, o Presidente do Conselho Deliberativo verificará, em 

juízo preliminar, a tempestividade e os elementos formais do requerimento; ato 

contínuo, uma vez verificadas as formalidades, tomará as providências cabíveis 

para que a chapa objeto do pedido de impugnação seja devidamente notificada, 

na pessoa de seu representante oficial, para apresentar, no prazo máximo de 

quarenta e oito (48) horas, defesa por escrito. 

 Parágrafo único - Caberá ao Conselho Deliberativo deliberar sobre o pedido 

de impugnação, antes do início da votação; sendo a impugnação acolhida, a 

realização das eleições será suspensa pelo prazo de setenta e duas (72) horas. 

Neste caso, o Conselho Deliberativo funcionará em sessão permanente, nos 

termos do §2º do Art. 41, do Estatuto Social.” 

 

 
637ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2014. 
 
 
 

JOSÉ MANSSUR 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

ANTONIO ALBERTO FOSCHINI 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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