
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 02/90

“ALOCAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL”
Autoriza a Diretoria a executar obras e reformas com a utilização de verba originária 
do  Fundo  Especial,  com  a  emenda  do  conselheiro  Vicente  Carlos  Gonçalves 
determinando  o  prazo  de  maio  a  dezembro  para  a  alocação  de  recursos  para  a 
execução  do  Elevador  da  Sede  Social,  cuja  redistribuição  ficará  a  critério  da 
Diretoria.

Processo CD-001/90

O CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, 

RESOLVE:

1. Rejeitar por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Pedro Antonio 
lousan Badra propondo que o processo retornasse à Diretoria para que fosse melhor 
instruído com relação aos valores solicitados, informando e justificando igualmente 
em cronogramas e memoriais dos valores orçados, gastos e a gastar em obras já em 
andamento;  bem como que  para  as  necessidades  das  obras  e  serviços  solicitados 
decorrentes de deteriorização de instalações e equipamentos em caráter de urgência 
fossem alocadas verbas do Fundo de Emergência, não prejudicando, desta forma, o 
andamento  das  urgências  e  possibilitando  a  análise  das  informações  mais 
acuradamente  para  destinações  de  recursos  do  Fundo  Especial  pelo  Conselho 
Deliberativo;

2. Aprovar por unanimidade de votos o pedido da Diretoria de alocação de recursos 
do  Fundo  Especial  para  obras  e  reformas descritas  e  orçadas  em 330.700  BTNF 
(abaixo relacionadas), com a emenda do Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves no 
sentido de que os recursos para execução de obras para a instalação do Elevador da 
Sede Social,  sejam alocados a partir  do mês de maio, com término em dezembro 
próximo, bem como que a redistribuição das verbas para  que tal  possa acontecer 
fique a critério da Diretoria.
São as seguintes as obras aprovadas:

. Reforma da Bomba Térmica                 53.000  BTN

. Reforma Geral dos pisos das quadras    
  de Tênis 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
  (externas) e 23 e 24 (cobertas)              122.700  BTN
. Reforma dos quadros de luz e força         25.000 BTN
. Reforma do Ginásio de Ginástica



  Olímpica                                                130.000 BTN

TOTAL                                                    330.700 BTN 

344ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 05 de março de 1990.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente
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