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RESOLUÇÃO 18/2007 

 

 

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

 Aprova, em segunda discussão, proposta formulada pela Diretoria, de 
alteração dos artigos 6º, VII e 59 de seu Regimento Interno, apresentada na 
forma do Art. 84, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

 
Processo CD-10/2007. 

 
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 formulada pela Diretoria, de alteração dos artigos 6º, VII e 59 de seu 
Regimento Interno, aprovada em primeira discussão na 552ª Reunião Extraordinária, de 
30/07/2007; 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, integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão 
Especial de Redação, 

  
 

III - FICANDO assim redigidos os dispositivos regimentais objeto desta alteração: 
 
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 

“Art. 6º - Compete ao Presidente: 

I - ... 

VII - assinar cheques, ordens de pagamento e quaisquer outros títulos de crédito, 
autorizar pagamento de obrigações, contas e compromissos em nome do Clube, em 
conjunto com um dos diretores da Área Financeira ou com Procurador especialmente 
nomeado para este fim; 
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“Art. 59 - O pagamento das obrigações, contas e compromissos em nome do Clube, 
serão efetuados por cheque nominativo e cruzado, ou por meio eletrônico, observadas 
a programação e conferência elaboradas pela Área Financeira. 

Parágrafo único - ...”. 
 

 

 
553ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2007. 
 
 
 
 

ALBERTO ANTONIO PASCARELI FASANARO 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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