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RESOLUÇÃO 06/2007

"RELATÓRIO  ANUAL  E  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS DA DIRETORIA
Aprova,  nos  termos  do Art.  39, I,  "a",  combinado com o Art.  45,  VIII, 
ambos do Estatuto Social,  com proposta formulada por Conselheiro,  o 
Relatório  anual,  balanço  e  demonstração  das  contas  de  receita  e 
despesa relativos ao exercício de 2006, apresentados pela Diretoria na 
forma do Art. 5º, III do Regimento Interno daquele Órgão.”

Processo CD-08/2007.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela alínea "a", do inciso I, do Art. 39, combinada com o inciso VIII, 
do Art. 45, ambos do Estatuto Social,

RESOLVE

1) APROVAR o relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita 
e despesa relativas ao exercício de 2006.

2) APROVAR proposta formulada por Conselheiro, nos seguintes termos:
2.1) Tendo em vista a inobservância,  pela Diretoria,  do disposto no “caput” e 

inciso II, do Art. 152, do Regulamento Geral do Esporte Clube Pinheiros, e no 
disposto no “caput” e inciso II, do Art. 37, do Regimento Interno da Diretoria, 
proponho sejam aprovadas as contas do exercício encerrado em 2006, com 
restrição  e  ressalva  expressas  no  tocante  às  obras  e  reformas  realizadas 
(parcial ou  integralmente) em 2006, determinando-se à Diretoria que até o 
dia  04/05/2007  informe,  detalhadamente,  os  custos  de  cada  qual,  com 
material  e  mão-de-obra,  apresentando  o  correspondente  orçamento 
prévio,  projeto  arquitetônico  e  executivo,  licitação  realizada  (propostas 
recebidas e julgamento), contrato firmado e documentos comprobatórios 
dos  pagamentos  realizados.  Proponho seja  determinado  à  Diretoria  que 
também apresente, de forma detalhada, a composição das despesas que 
constam  do  Fundo  Especial  (Investimento)  de  modo  que  se  permita 
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visualizar  o  valor  de  cada  obra  realizada  (parcial  ou  integralmente)  no 
exercício de 2006, também até 04/05/2007.  Proponho seja determinado à 
Diretoria  que  informe  se  alguma  obra  ou  reforma  onerou  a  conta  de 
Custeio,  informando,  em  caso  afirmativo,  detalhadamente,  os  custos  de 
cada qual, com material e mão-de-obra, apresentando o correspondente 
orçamento  prévio,  projeto  arquitetônico  e  executivo,  licitação  realizada 
(propostas  recebidas  e  julgamento),  contrato  firmado  e  documentos 
comprobatórios dos pagamentos realizados.

2.2) Após  a  apresentação,  pela  Diretoria,  dos  documentos  e  informações,  o 
Conselho Deliberativo poderá retirar a restrição e ressalva propostas.

548ª Reunião Ordinária
Sala das Sessões, 16 de abril de 2007.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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