
RESOLUÇÃO 19/2006

"UTILIZAÇÃO  DE  RECURSOS  DO 
FUNDO ESPECIAL"
Aprova  a  realização  de  reforma  da  Pista  de 
Atletismo com utilização de recursos do Fundo 
Especial, determinando prazo e condições para 
que  a  Diretoria  formule  nova  proposta  para 
apreciação do Conselho Deliberativo.

Processo CD-22/2006

O CONSELHO  DELIBERATIVO  do  ESPORTE  CLUBE  PINHEIROS,  no  uso  das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,ao deliberar sobre pedido de 
autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial para 
executar obra na Pista de Atletismo, ainda no exercício de 2006,

RESOLVE:

1º) APROVAR a realização de reforma da Pista de Atletismo com utilização de 
recursos  do  Fundo  Especial,  com  emenda  formulada  por  Conselheiro, 
estabelecendo o seguinte:

I - execução dos serviços necessários na pista de atletismo, condizentes 
com as necessidades  dos freqüentadores  e  de  acordo  com tecnologia  e 
metodologia a ser definida pela mesma e em respeito às normas técnicas da 
ABNT e especificações da AAAF e CBAt.
II - devolução  do  processo  a  Diretoria  para  que esta,  cumprindo  suas 
obrigações de gestora executiva, elabore estudos técnicos e orçamentários 
definindo-se  assim  a  melhor  opção  que  atenda  aos  parâmetros  técnicos 
citados  e  aos  anseios  dos  usuários  apresentando-a  à  Secretaria  do 
Conselho até o dia 13/10/2006, para ser incluída na pauta e aprovação na 
próxima reunião plenária, com  os seguintes documentos e informações:

a) memorial  descritivo  do  sistema  técnico  e  metodológico 
construtivo  por  ela  escolhido  e  a  ser  adotado  para  execução  dos 
serviços de reforma da pista;
b) valor global para execução destes serviços a serem executados 
pelo regime “turn key”, ou seja, contrato global de todos os serviços 



necessários  e  suficientes  que  atendam  as  necessidades  dessa 
empreitada;

III - estando  estes  informes  de  acordo,  segundo  os  pareceres  das 
Comissões, este Conselho efetuará a aprovação desta proposta da Diretoria 
para imediata execução dos serviços.

2º) APROVAR indicação  da  Presidência,  designando  o  Associado  Carlos 
Edmundo Miller Neto para participar, orientar e acompanhar os trabalhos a 
serem  desenvolvidos  pela  Diretoria  no  que  diz  respeito  à  referida 
deliberação do Conselho Deliberativo.

540ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 25 de setembro de 2006.

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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