
RESOLUÇÃO 07/2019 
 

“ ESTATUTO SOCIAL E REGULAMENTO GERAL - ALTERAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS PRETENDENDO PROPICIAR DESCONTOS EM 
TODAS AS TAXAS DESTINADAS ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS, 
SOCIAIS E CULTURAIS, A TODOS OS ASSOCIADOS MAIORES DE 
65 ANOS DE IDADE - PRIMEIRA DISCUSSÃO – REJEIÇÃO 

 Rejeita proposta formulada por Conselheiros, de alteração de dispositivos 
estatutários e regulamentares visando acrescentar aos associados maiores de 65 
anos de idade, o direito de receber vantagens consistentes em descontos em 
todas as taxas devidas ao Clube destinadas às práticas esportivas, sociais e 
culturais. ” 

 
Processo CD-11/2016. 

 
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 primeira 
discussão, sobre proposta subscrita por cinquenta e sete Conselheiros, de alteração do §6º, do Art. 16 
do Estatuto Social e do §6º do Art. 33, do Regulamento Geral, pretendendo acrescentar a todos os 
associados maiores de 65 anos de idade, o direito de receber vantagens consistentes em descontos 
em todas as taxas devidas ao Clube destinadas às práticas esportivas, sociais e culturais, 

 
RESOLVE 

 
1) APROVAR emenda formulada por Conselheiros, excluindo a parte da proposta que pretendia 

alterar o Estatuto Social. 
  

2) REJEITAR emenda modificativa formulada por Conselheiros, ao §6º do Art. 33 do Regulamento 
Geral, pretendendo estabelecer a exigência de o associado ter mais de 65 anos de idade e 25 
anos de Clube ou mais de 75 anos de idade para usufruir os descontos. 

  
3) REJEITAR a proposta principal, restando prejudicadas as demais emendas a ela apresentadas. 
 

695ª Reunião Extraordinária 
Sala das Sessões, 25 de março de 2019 

 
 
 

Célio Cássio dos Santos 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Claudio Vita Neto 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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