
RESOLUÇÃO 07/99

"RELATÓRIO  ANUAL  E  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS DA DIRETORIA
Rejeita após  discussão,  questão  de ordem levantada  por  Conselheiro 
com fundamento no Art. 142, inciso II, do Estatuto Social, que pretendia 
que ficasse expresso que sua proposta, baseada no inciso X do Art. 76 
do Estatuto  Social,  de  retorno  para  o  Orçamento  de  Investimento  do 
superávit de R$607.991,00 constatado no Orçamento de Custeio, tratava 
da aplicação de fundos especiais sobre a qual também versa o referido 
inciso X. A questão de ordem fora argüida porque o Presidente antes 
afirmara  que  a  proposta  não  dizia  respeito  à  aplicação  de  fundos 
especiais e, assim, não poderia pô-la em votação já que não objetivava 
transferência ou reforço de verba, os quais são os demais casos do inciso 
X do Art. 76.
Aprova, nos termos do Art. 70, I, "a", combinado com o Art. 76, VI, ambos 
do Estatuto Social, o Relatório anual, balanço e demonstração das contas 
de receita e despesa relativos ao exercício de 1998, apresentados na 
forma do Art. 5º, III do Regimento Interno daquele Órgão.”

Processo CD-05/99

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela alínea "a", do inciso I, do Art. 76, combinada com o inciso VI, do Art. 76, 
ambos do Estatuto Social,

resolve

1)1) REJEITAR, após discussão, questão de ordem levantada por Conselheiro com fundamento 
no  Art.  142,  inciso  II,  do  Estatuto  Social,  que  pretendia  que  ficasse  expresso  que  sua 
proposta, baseada no inciso X do Art. 76 do Estatuto Social, de retorno para o Orçamento 
de  Investimento  do  superávit  de  R$607.991,00  constatado  no  Orçamento  de  Custeio, 
tratava da aplicação de fundos especiais sobre a qual também versa o referido inciso X. A 
questão de ordem fora argüida porque o Presidente antes afirmara que a proposta não dizia 
respeito à aplicação de fundos especiais e, assim, não poderia pô-la em votação já que não 
objetivava transferência ou reforço de verba, os quais são os demais casos do inciso X do 
Art. 76.

2)2) APROVAR o Relatório Anual, Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa 
relativos ao exercício de 1998, apresentado pela Diretoria nos termos do inciso III, do Art. 
5º do seu Regimento Interno.

453ª Reunião Ordinária
Sala das Sessões, 19 de abril de 1999

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

mlf


	José Edmur Vianna Coutinho
	Presidente

