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RESOLUÇÃO 20/2017 
 

“ REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO – ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 
22, 23, 36 E 37.a E CRIAÇÃO DO ARTIGO 37.b 
– SEGUNDA DISCUSSÃO – APROVAÇÃO DA 
REDAÇÃO FINAL 

 Aprova, em segunda discussão, a redação final de 
proposta formulada por 54 Conselheiros, de alteração dos 
Arts. 22, 23, 36 e 37.a e de criação do Art. 37.b no 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo.” 

  

 
Processo CD-07/2017. 

 
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 alteração dos Arts. 22, 23, 36 e 37.a e 
de criação do Art. 37.b no Regimento Interno do Conselho Deliberativo, objeto de 
proposta de cinquenta e quatro Conselheiros aprovada em primeira discussão na 674ª 
Reunião Extraordinária, de 26/06/2017,  
 

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: 
 

“Art. 22 - As reuniões do Conselho Deliberativo deverão ter início, 

preferivelmente, às 19:00 horas em primeira convocação e às 20:00 horas em 

segunda convocação, sendo que a lista de presença poderá ser assinada até as 

20:30 horas, encerrando-se às 24:00 horas, a menos que por decisão da maioria 

do plenário, seja admitida a prorrogação. 

 

Art. 23 - O Conselheiro que deixar de assinar o livro de presença, encerrado 

pelo Presidente às 20:30 horas, nos termos deste Regimento e conforme o 

Estatuto Social (P), somente poderá tomar parte nas discussões, sem direito a 

voto. 
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Art. 36 - Havendo "quorum", será aberta a reunião pelo Expediente, podendo 

ser iniciado às 19:00 horas, em primeira convocação, ou às 20:00 horas, com 

duração máxima de trinta (30) minutos, a menos que, por decisão do plenário, 

seja admitida sua prorrogação. Após o término deste, terá início a Ordem do 

Dia. 

 

Art. 37.a - A Ordem do Dia de cada reunião terá início com a leitura, discussão 

e deliberação de proposições e assuntos a serem votados e aprovados pelos 

membros do Conselho Deliberativo na ordem estabelecida na convocação e 

neste Regimento. 

 

Art. 37.b – Finda a deliberação dos assuntos constantes da Ordem do Dia, 

conforme dispositivo anterior, terá início o item “A Voz do Conselheiro”, que 

não excederá vinte (20) minutos, no qual serão admitidas somente as inscrições 

de quatro (4) oradores por reunião, respeitada a ordem cronológica de 

inscrição. Os Conselheiros interessados e, regimentalmente convocados para a 

reunião em questão, poderão se inscrever até as 20:30 horas, promovendo-se, a 

seguir, um sorteio pela Mesa do Conselho Deliberativo quando o número de 

inscritos superar (4) quatro Conselheiros. 

§1º - Durante “A Voz do Conselheiro” o orador poderá falar, no máximo, 

durante três (3) minutos, prorrogáveis a juízo do Conselheiro que estiver 

presidindo a reunião. 

§2º - “A Voz do Conselheiro” sucederá os itens da Ordem do Dia objeto de 

deliberação. 

§3º - Durante “A Voz do Conselheiro” somente poderão ser apresentadas 

proposições que digam respeito a reivindicações e anseios dos associados, cujo 

encaminhamento à Diretoria, ou à Mesa do Conselho Deliberativo, será objeto 

de deliberação pelo plenário. 

§4º - A Diretoria, ou a Mesa do Conselho Deliberativo, conforme o caso, deverá 

se manifestar no prazo estabelecido no inciso X do Art. 77 do Estatuto Social, 

contado da data de sua apresentação ao plenário. 

§5º - Em se tratando de matéria apresentada no item “A Voz do Conselheiro”, a 

resposta da Diretoria, ou da Mesa do Conselho Deliberativo, deverá deixar 

expresso se a proposição foi ou não aceita, e, em caso positivo, quando será 

efetivada. Se a proposição não for aceita, a negativa deverá ser devidamente 

fundamentada, respeitada a competência do órgão que decidiu a respeito. 
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§6º - As respostas deverão, no prazo estabelecido no Art. 77, inciso X, do 

Estatuto Social, ser enviadas ao Presidente do Conselho, com cópias aos 

respectivos proponentes, sendo obrigatoriamente lidas no Expediente da reunião 

que se seguir. 

§7º - Se estiverem inscritos mais de quatro (4) Conselheiros em uma mesma 

reunião, haverá sorteio promovido pela Mesa do Conselho o que determinará os 

quatro (4) oradores deste item (A Voz do Conselheiro) conforme previsto no 

“caput” deste artigo, na reunião em questão. As inscrições que não forem 

contempladas pelo sorteio serão automaticamente desconsideradas, devendo o 

Conselheiro, caso queira, reinscrever-se na reunião seguinte.” 

   

 

 
675ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 31 de julho de 2017. 
 
 
 

Francisco Carlos Collet e Silva 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

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