
RESOLUÇÃO 14/2004
"DELIBERAÇÃO  DE  CASOS  OMISSOS  E 
INTERPRETAÇÃO ESTATUTÁRIA, CONSOANTE O 
INCISO XXI DO ART. 76 DO ESTATUTO SOCIAL, 
REFERENTE  À  CRIAÇÃO  DA  TERCEIRA 
SECRETARIA  DA  MESA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO
Determina  à  Comissão  Especial  de  Redação  que 
complemente  projeto  de  redação  final  de  alteração 
estatutária e regimental, para corrigir distorções e omissões 
existentes  no  Estatuto  Social  e  no  Regimento  Interno  do 
Conselho Deliberativo, no que diz respeito à recente criação 
da Terceira Secretaria do Conselho Deliberativo."

Processo CD-22/2003.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso XXI, do Art. 76, do Estatuto Social e diante de sua soberania 
instituída na primeira parte do parágrafo único do referido artigo, considerando que na 
508ª  Reunião  Extraordinária,  realizada  em  29  de  março  de  2004,  foi  aprovada,  em 
segunda discussão, a redação final de alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo, objeto da Resolução 03/2004, abrangendo a criação do cargo de 
Terceiro Secretário do Conselho Deliberativo e considerando que a Comissão Especial de 
Redação, então nomeada na forma do Art. 87 do Regimento Interno, teria que proceder 
algumas  adaptações  para  evitar  contradições  e  absurdos  manifestos  o  que  não  fez 
completamente,  o  mesmo acontecendo  com o  plenário,  conforme é  sua  atribuição  de 
acordo com o Art. 88 do mesmo Regimento Interno, através de emendas de redação, 
restando, por isso, não adaptadas algumas disposições estatutárias e regimentais, 

resolve

determinar à Comissão Especial de Redação que complemente o seu projeto de redação 
final da alteração estatutária e regimental, a que se refere o processo nº CD-22/2003, 
objeto da Resolução 03/2004, corrigindo distorções e suprindo omissões existentes no que 
diz respeito à criada Terceira Secretaria do Conselho Deliberativo.

513ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 26 de julho de 2004.

DULCE ARENA AVANCINI PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO
Primeira Secretária Presidente
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