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palavra do presidente do ConselHo deliBerativo

prezados 
assoCiados, 
Aproxima-se momento crucial para 
o Esporte Clube Pinheiros e seus 
associados: a análise pelo Conselho 
Deliberativo da Proposta Orçamentária e 
do Plano de Ação, relativos ao exercício 
de 2017, e enviados pela Diretoria, a 
tempo e modo.

A correlata Reunião do Conselho 
Deliberativo, denominada Ordinária, deve 
dar-se na segunda quinzena do mês de 
novembro, segundo o artigo 39, “b”, do 
Estatuto Social; neste ano ocorrerá no dia 
28 de novembro, com início, em primeira 
convocação, às 19h30 e, em segunda 
convocação, às 20h30.

Acerca da Proposta Orçamentária e do 
Plano de Ação, previamente à análise pelo 
Plenário do Conselho, manifestam-se, nos 
lindes de suas respectivas competências, 
por meio de parecer conclusivo, todas 
as Comissões Permanentes do Conselho 
Deliberativo, a saber: Jurídica, Financeira, 
Obras, Esportes, Saúde e Higiene, de 
Jovens e de Veteranos, e, também, a 
Comissão de Sindicância.

Então, o processo, assim instruído, é 
submetido a debates e deliberação 
por todos os conselheiros no exercício 
efetivo do cargo.

É importante notar que a Proposta 
Orçamentária deve, obrigatoriamente 
(art. 45, do Regimento Interno da 
Diretoria), buscar o equilíbrio entre 
“receitas” e “despesas”. E assim se dá. 
A PO apresentada sempre tem como 
resultado o equilíbrio absoluto entre as 
“receitas” e “despesas”.

A análise da execução da proposta 
orçamentária, findo o exercício 
relacionado, dá-se em módulo: não é 
desejável “superávit” ou “déficit”, de 
maneira a denunciar a complexidade 
na elaboração da PO, mitigada, em 
parte, pela experiência angariada em 
exercícios anteriores.

Veja-se, portanto, que o ideal, em 
seara pinheirense, é que o resultado da 
diferença entre “receitas” e “despesas”, 

ao final da execução orçamentária, seja 
igual a zero; afinal o ECP, como cediço, 
não busca “lucro”. 

Parêntesis: por óbvio, embora “ideal”, 
o resultado igual a “zero” nunca é 
alcançado na demonstração dos 
resultados, ao final do exercício 
orçamentário; almeja-se, no plano da 
realidade, inclusive por medida de cautela 
na apresentação da PO, que o resultado 
da execução orçamentária consequente, 
ao final do respectivo exercício, seja 
levemente “superavitário”.

No caso do ECP, o resultado, em 
circunstâncias de normalidade, 
acentuadamente “superavitário” ao 
final da execução orçamentária (fim do 
exercício) pode implicar no entendimento 
de que a Diretoria pediu aos associados 
mais recursos do que os necessários, 
induzindo “desperdício”. Ao passo que 
resultado “deficitário”, de evidentes e 
graves consequências, pode significar 
erro na elaboração da PO ou percalços 
imprevistos.

Saliente-se ainda que todos os 
Conselheiros, anteriormente à Reunião 
específica do Conselho Deliberativo, 
recebem, para estudo, a Proposta 
Orçamentária e o Plano de Ação 
encaminhados pela Diretoria, além de 
todos os pareceres relacionados (art. 77, 
VII, do Regulamento Geral) de modo se 
apresentem cientificados e preparados 
para sua importante missão: definição 
do norte que o ECP perseguirá no 
exercício seguinte, no caso, o de 2017. 
Os Conselheiros representam o Corpo 
Associativo Pinheirense.

Após deliberação do Conselho 
Deliberativo, a Proposta Orçamentária e 
o Plano de Ação ficam disponibilizados 
aos Associados. Isto, por certo, não 
impede que o Associado, mesmo 
anteriormente à Reunião do Conselho, 
procure os Conselheiros que elegeram ou 
com quem mantêm relações buscando 
esclarecimentos e informações.

A Proposta Orçamentária e o Plano de 
Ação, para o exercício de 2017, foram 
elaborados com estrita colaboração 
de Conselheiros. Houve três reuniões, 
abertas para os Conselheiros que 
quiseram participar (todos foram 

convidados) e com membros da Diretoria 
Executiva, em que foram apresentadas 
relevantes sugestões, as quais, diga-se, 
respondidas pela Diretoria. Lançou-se 
mão, assim, de importante instrumento 
denominado “orçamento participativo”.

Há, decerto, manifesto interesse dos 
Associados em assistir, presencialmente 
ou pela internet (todas as reuniões do 
Conselho são transmitidas, em tempo 
real, com acesso através do número 
de matrícula e senha cadastradas no 
Portal de Serviços do Clube -  https://
portalecp.ecp.org.br/corporativoweb/
login.aspx), à Reunião do Conselho que 
analisará a Proposta Orçamentária, para 
o exercício de 2017.

É importante que os associados 
aproximem-se do Conselho Deliberativo, 
em especial no tocante à deliberação 
relacionada com a PO e o Plano de Ação 
para que, deste modo, possam conhecer 
as principais diretrizes de gestão do 
ECP e suas repercussões no dia a dia do 
Clube, evitando destarte desinformação e 
desconhecimento.

O assunto, como visto, a par de complexo, 
é extenso. Procuro nestas breves linhas 
- espero ter conseguido - esclarecer, 
sem pretensões maiores, os pinheirenses 
sobre aspectos básicos da Proposta 
Orçamentária e de sua execução.

Saudações a todos Pinheirenses.

FRANCISCO CARLOS 
COLLET E SILVA
presidente


