
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 05/95

"ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA"
Rejeita  proposta  de  alteração  da  alínea  "b",  do 
inciso I, do Art. 70, do Estatuto Social, subscrita 
pelo Conselheiro Manoel Moraes Filho e outros 51 
Conselheiros.
Aprova, em primeira discussão, alteração do Art. 
95 e seu parágrafo único do Estatuto Social, com 
incorporação de emendas aprovadas".

Processo CD-22/94

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto Social, 

RESOLVE:

I - Rejeitar proposta de alteração da alínea "b", do inciso I, do art. 70, do Estatuto Social, subscrita pelo 
Conselheiro Manoel Morales Filho e outros 51 Conselheiros, ficando em conseqüência, prejudicada 
a proposta dos mesmos Conselheiros de criação de artigo no capítulo  das Disposições Transitórias.

II - Aprovar, em primeira discussão, proposta de alteração do Art. 94 e seu parágrafo único do Estatuto 
Social,  subscrita  pelos  mesmos Conselheiros  supra,  incorporando-se  emenda  aprovada,  subscrita 
pelo Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho, a qual elimina o parágrafo único, ficando o Art. 
94, com a seguinte redação:
"Art.  94-  O  Conselho  Fiscal  será  composto  de  três  (3)  membros  efetivos  e  três  (3)  membros 
suplentes, com mandato de dois (2) anos, todos sócios do clube há mais de cinco (5) anos e com 
graduação em economia, contabilidade ou técnico em contabilidade ."

III - Aprovar, em primeira discussão, proposta de alteração do parágrafo único, bem como de criação de 
um §2º do Art. 95 supra, incorporando-se emenda aprovada, subscrita pelo Conselheiro Paulo Cesar 
de Arruda Castanho, que mantém o parágrafo único do Art. 95, com a seguinte redação:
"Art. 95 - ...

` Parágrafo único - Para cumprimento de suas atribuições, o Conselho Fiscal poderá contratar empresa 
de  auditoria  independente,  a  sua  escolha,  correndo  a  despesa  respectiva  por  conta  de  dotação 
orçamentária, a sua disposição para tanto."
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