
RESOLUÇÃO 05/2006

" CONSELHEIRO  -  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  NOS 
TERMOS DOS ARTIGOS 5º A 7º DO REGIMENTO INTERNO 
DO CONSELHO DELIBERATIVO
Acolhe preliminar no sentido de que a primeira proposta formulada pela 
Comissão Especial que instruiu o processo, de cassação de mandato do 
envolvido, não poderá ser apreciada, uma vez que os fatos que deram 
origem ao procedimento ocorreram no mandato anterior do Conselheiro 
envolvido, que se encerrou em maio de 2004 e determina a remessa do 
procedimento à  Comissão  Permanente  Jurídica,  para  que  esta  se 
manifeste  acerca  de  preliminares  argüidas  em  plenário,  de  dupla 
punibilidade proposta pela Comissão Especial que instruiu o processo e de 
prescrição do feito.”

Processo CD-02/2000.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe  são  conferidas  pelo  Estatuto  Social  e  pelo  seu  Regimento  Interno,  ao  deliberar  sobre 
processo administrativo disciplinar,  autuado em decorrência de Representações em face de 
Conselheiro, decorrentes de sua manifestação durante a apreciação do item 2 da Ordem do Dia da 459ª 
Reunião Ordinária deste Órgão, realizada no dia 29 de novembro de 1999,

resolve

ACOLHER preliminar  no  sentido  de  que  a  primeira  proposta  formulada  pela  Comissão 
Especial  que  instruiu  o  processo,  de  cassação  de  mandato  do  envolvido,  não  poderá  ser 
apreciada, uma vez que os fatos que deram origem ao procedimento ocorreram no mandato 
anterior do Conselheiro envolvido, que se encerrou em maio de 2004.

APROVAR proposta no sentido de remeter o processo à Comissão Permanente Jurídica, para 
que  esta  se  manifeste  acerca de preliminares  argüidas  em plenário,  de  dupla punibilidade 
proposta pela Comissão Especial que instruiu o processo e de prescrição do feito.

534ª Reunião Extraordinária,
Sala das Sessões, 27 de março de 2006.

DULCE ARENA AVANCINI PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO
Primeira Secretária Presidente
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