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RESOLUÇÃO 13/2007 
 

 REGULAMENTO GERAL E REGIMENTO INTERNO 
DA DIRETORIA – ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS 
- SEGUNDA DISCUSSÃO E REDAÇÃO FINAL - 
APROVAÇÃO 

 Aprova, em segunda discussão, proposta subscrita por 81 Conselheiros, 

de alteração do artigo 19 do Regulamento Geral e do artigo 5º do 

Regimento Interno da Diretoria, apresentada na forma do Art. 84, do 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 
 

Processo CD-24/2006. 
 

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelos incisos XI e XXIV, do Art. 45, do Estatuto Social, combinado com o 

parágrafo único, do Art. 137, do Regulamento Geral, ao deliberar, em segunda discussão, sobre 

proposta subscrita por oitenta e um Conselheiros no exercício do mandato, de alteração do 

artigo 19 do Regulamento Geral e do artigo 5º do Regimento Interno da Diretoria, aprovada em 

primeira discussão na 551ª Reunião Extraordinária, de 25/06/2007; e sobre a redação final 

proposta pela Comissão Especial de Redação,  

 

RESOLVE 
 

I - APROVAR, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião 

da primeira discussão; 

  

II - APROVAR o projeto de redação final proposto pela Comissão Especial de 

Redação ao inciso XXVII e ao parágrafo único do artigo 5º do Regimento Interno 

da Diretoria; 

  

III - APROVAR a manutenção do “caput” do Art. 19 do Regulamento Geral 

resultante da primeira discussão, tornando prejudicado o texto deste dispositivo 

proposto pela Comissão Especial de Redação; 
  

IV - FICANDO assim redigidos os dispositivos regulamentar e regimental objeto desta 

alteração: 

 
REGULAMENTO GERAL 
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“Art. 19 - As vendas de títulos referidos nos incisos I, II e III do artigo anterior far-se-ão pela 
Diretoria, devendo o Presidente da Diretoria informar ao Presidente do Conselho Deliberativo 
as quantidades de títulos colocados à venda, indicando os respectivos ex-titulares (incisos I e II) 
e titulares (inciso III), o preço de venda de cada título, a taxa de transferência referencial e 
respectivos fatores redutores, as condições de pagamento, a destinação dos recursos arrecadados 
e o prazo de validade da proposta, assim como outras condições que constarão do competente 
Edital. 
§1º - ... “. 

 
 
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 
“Art. 5º - Compete à Diretoria: 
I - ... 
XXVII - vender os títulos aludidos nos incisos I, II e III do artigo 18 do Regulamento Geral, nos 
termos dos artigos 19 e 88 e seu parágrafo único, também, do Regulamento Geral. 
Parágrafo único - As condições da venda aludida no inciso XXVII deste artigo deverão ser 
aprovadas previamente em reunião da Diretoria, realizada nos termos do artigo 21 deste 
Regimento, pela maioria dos Diretores de Áreas presentes.” 

 

 

552ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 30 de julho de 2007. 

 

 

 

ALBERTO ANTONIO PASCARELI FASANARO 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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