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RESOLUÇÃO 18/2017 
 

“ ESTATUTO SOCIAL – REGULAMENTO GERAL E REGIMENTO 
DAS ELEIÇÕES NO CONSELHO DELIBERATIVO - ALTERAÇÃO 
DE DISPOSITIVOS – RESTRINGE A APENAS UMA VEZ A 
RECONDUÇÃO SUCESSIVA DOS MEMBROS DA MESA DO 
CONSELHO DELIBERATIVO – SEGUNDA DISCUSSÃO E 
REDAÇÃO FINAL – APROVAÇÃO 

 Aprova, em segunda discussão, proposta de alterações estatutárias, 
regulamentares e regimentais, com o objetivo de restringir, a apenas uma 
vez, a recondução sucessiva dos Membros da Mesa do Conselho 
Deliberativo eleitos e nomeados.” 

 
Processo CD-09/2016. 

 
O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelos incisos V, XI E XXIV, do artigo 45 do Estatuto Social, ao deliberar, em 
segunda discussão, sobre proposta apresentada pela Mesa do Conselho Deliberativo, de 
alteração do artigo 38 do Estatuto Social, do artigo 69 do Regulamento Geral e do inciso II, 
do artigo 7º do Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo, visando restringir, a 
apenas uma vez, a recondução sucessiva dos Membros da Mesa do Conselho Deliberativo 
eleitos e nomeados aprovada em primeira discussão na 661ª Reunião Extraordinária, de 
27/06/2016, e sobre o projeto de redação final elaborado pela Comissão Especial de 
Redação, 

 

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

primeira discussão;  
  
 

2) APROVAR, integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão Especial 
de Redação, ficando assim redigidos os dispositivos estatutários, regulamentares e 
regimentais objeto da presente alteração: 
 
ESTATUTO SOCIAL 

Art. 38 - O Conselho Deliberativo terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos por 

seus pares, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução sucessiva apenas 

uma (1) vez, podendo o Vice-Presidente se candidatar à presidência mesmo que tenha 

exercido eventualmente o cargo de Presidente, além de um Primeiro, Segundo e 

Terceiro Secretários, que deverão ser obrigatoriamente Conselheiros, nomeados pelo 

Presidente dentro do prazo de 15 (quinze) dias após as eleições e que, também, somente 

poderão ser reconduzidos às respectivas funções, uma só vez.  
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REGULAMENTO GERAL 

Art. 69 - O Conselho Deliberativo terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos por 

seus pares, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução sucessiva apenas 

uma (1) vez, podendo o Vice-Presidente se candidatar à presidência mesmo que tenha 

exercido eventualmente o cargo de Presidente, além de um Primeiro, Segundo e 

Terceiro Secretários, que deverão ser obrigatoriamente Conselheiros, nomeados pelo 

Presidente dentro do prazo de 15 (quinze) dias após as eleições e que, também, somente 

poderão ser reconduzidos às respectivas funções, uma só vez.  

 

REGIMENTO DAS ELEIÇÕES NO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 7º - São inelegíveis: 

(...) 

II – para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria, como também, para Presidente e 

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, quem tenha sido reeleito para esses cargos 

quando da última eleição, o cônjuge, o companheiro, em caso de união estável e, bem 

assim, os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau (ou por adoção), inclusive, 

por afinidade, de quaisquer dos referidos mandatários. 

 

 
675ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 31 de julho de 2017. 
 
 
 

Francisco Carlos Collet e Silva 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 
 

Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo  
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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