
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 07/90

"ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
Aprova  o  pedido  da  Diretoria  de  antecipação 
orçamentária.

Processo CD-009/90

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

RESOLVE:

1. Rejeitar por 73 votos contra 54, a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini no sentido 
de que a verba solicitada pela Diretoria fosse distribuida em termos emergenciais entre todos 
os sócios, sem exceção, incluindo-se os Veteranos e Beneméritos.

2. Rejeitar por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Pascoal Roberto Aranha 
Napolitano  no  sentido  de  que  a  antecipação  orçamentária  solicitada  pela  Diretoria  fosse 
repetida para o mes de julho, de forma a permiti-la elaborar novo orçamento, de acordo com 
a  nova  realidade  orçamentária,  com tempo hábil  para  análise  do  Conselho  Deliberativo; 
efetuar uma cobrança radical com prazo mínimo necessário para poder reduzir efetivamente 
os  índices de inadimplência;  e  estudar o rateio  do adicional  orçamentário  entre  todos  os 
associados,  quer  os que pagaram antecipadamente a anuidade,  quer  os  que optaram pelo 
pagamento das mensalidades.

3. Aprovar por expressiva maioria de votos a proposta da Diretoria de antecipação de receita 
orçamentária,  em caráter  emergencial,  do  montante  de  368.517,5  BTN do  orçamento  já 
aprovado  para  o  exercício  de  1990,  para  recolhimento  no  decorrer  do  mes  de  junho, 
permitindo o restabelecimento momentâneo do equilíbrio financeiro, até a apresentação de 
uma  reformulação  orçamentária  a  ser  encaminhada  ao  Conselho  Deliberativo  no  mes 
seguinte, com uma cobrança de multa de 10% ao mes, mais correção monetária sobre as 
contribuições não recolhidas dentro do prazo a ser fixado no recibo especial a ser emitido, 
assim distribuído pelas diversas classes e grupos:

CATEGORIA/GRUPOS CONTRIBUIÇÃO 
(BTN)

FAMILIAR 36,70
INDIVIDUAL 18,35
ASPIRANTE  7,35
JUVENIL  5,50
INFANTIL  2,75
JUNIOR  7,35
MIRIM  3,65
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