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RESOLUÇÃO 04/2019 
 

“ REGULAMETO GERAL – ALTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS - SEGUNDA DISCUSSÃO E REDAÇÃO FINAL - 
APROVAÇÃO  

 Aprova, em segunda discussão, proposta criando um terceiro 
parágrafo no Art. 34 e o Art. 45.a no Regulamento Geral. ” 

 
 

Processo CD-42/2018 
 
 
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 e o Art. 137, do Regulamento Geral, ao deliberar, em segunda 
discussão projeto proposto por setenta e três Conselheiros, de alteração do Regulamento 
Geral, criando um terceiro parágrafo no Art. 34 e o Art. 45.a, aprovado em primeira 
discussão na 693ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de janeiro de 2019, bem como 
sobre a redação final proposta 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; 
 
3) FICANDO assim redigido o dispositivo regulamentar objeto desta alteração: 

 
“REGULAMENTO GERAL 

 
“Art. 34 - São deveres dos associados: 
I - ... 
 
XV – abster-se de praticar qualquer ato em redes de comunicação, inclusive na Internet e, 
especialmente, nas redes sociais, que desabone ou denigra a imagem, o nome, a História do 
Clube, a honra, objetiva ou subjetiva, de seus administradores, de seus Associados, em geral, 
ainda que a conduta seja praticada fora das dependências do Clube. 
§1º - ... ” 
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“Art. 45a. – O associado que, com sua conduta, por meio de redes sociais e de comunicação, 
inclusive Internet, tipificar a hipótese contemplada no artigo 34, inciso XV do Regulamento 
Geral, mesmo que esta sua ação ocorra fora das dependências do Esporte Clube Pinheiros, 
estará, de igual modo, sujeito às penalidades previstas no artigo 35, incisos I usque IV deste 
Regulamento Geral, mediante a regular instauração de procedimento disciplinar, assegurado 
o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” 

 
 

694ª Reunião Extraordinária 
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019 

 
 
 

CÉLIO CÁSSIO DOS SANTOS 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

CLAUDIO VITA NETO 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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