
RESOLUÇÃO 17/2002
" REGIMENTO  INTERNO  DA  DIRETORIA  –  ACRÉSCIMO  DE 

INCISO  AO  ART.  5 º ,  QUE  DISPÕE  SOBRE  A 
COMPETÊNCIA  DA  DIRETORIA  –  SEGUNDA  DISCUSSÃO  - 
APROVAÇÃO
Aprova, em segunda discussão, a  redação final de proposta  subscrita por cinqüenta e nove 
Conselheiros no exercício do mandato, apresentada, discutida e votada nos termos do Art. 84 
e  seu inciso II,  combinado com o Art.  60 e  seu inciso II,  todos do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, criando um inciso (XXVI) no Art. 5º do Regimento Interno da Diretoria, 
que dispõe sobre a competência da Diretoria.”

Processo CD-05/2002

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso IX, do Art. 76, do Estatuto Social, ao deliberar, em segunda discussão, sobre a redação final da proposta 
de  alteração do Regimento Interno da Diretoria,  visando à criação de um inciso no  Art.  5º,  que dispõe sobre a 
competência da Diretoria,  resultante de decisão tomada na reunião de 29 de julho de 2002, objeto de proposição 
subscrita por cinqüenta e nove Conselheiros no exercício do mandato, apresentada, discutida e votada nos termos 
do Art.  84 e seu inciso II,  combinado com o Art.  60 e seu inciso II,  todos do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo,

RESOLVE

1. APROVAR, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira discussão.

2. APROVAR, integralmente, o texto proposto pela Comissão Especial de Redação, ficando assim redigido o novo 
inciso do Art. 5º, do Regimento Interno da Diretoria:

“Art. 5º - Compete à Diretoria:
I - ...
XXVI - publicar mensalmente, no órgão oficial de comunicação do Esporte Clube 

Pinheiros com seus associados, o balanço patrimonial mensal constituído discriminadamente  
de  ativo  circulante,  realizável  a  longo  prazo  e  ativo  permanente,  bem  como  de  passivo  
circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido.”.

489ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2002.

José Paulo de Camargo Mello Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeiro Secretário em exercício Presidente em exercício
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