
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 10/90

"PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA"
Aprova  a  previsão  orçamentária  proposta  pela 
Diretoria para 1991, com a proposta modificativa 
do Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho 
relativa à taxa de transferência.

Processo CD-014/90

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

RESOLVE:

I - Rejeitar  por  expressiva  maioria  de  votos  a  proposição  do  Conselheiro  Byrd  Bianchi 
pretendendo que a previsão orçamentária para 1991 fosse devolvida à Diretoria, para que esta 
apresentasse, em novembro deste ano, um Plano de Ação objetivo e mensurável, justificando 
as receitas e despesas constantes da proposta original.

II - Rejeitar por expressiva maioria de votos a proposta do Conselheiro Pedro Antonio Lousan 
Badra  no  sentido  que  as  contribuições  das  classes  Juvenil,  Infantil,  Junior  e  Mirim,  as 
contribuições  sociais  seguissem os  mesmos  reajustes  das  demais  classes  e  havendo  um 
diferencial  de  receita,  a  mesma deveria  ser  devidamente  retirado  do  item  de  "Despesas 
Outras".

III - Rejeitar  por  expressiva  maioria  de  votos  a  proposta  do  Conselheiro  Alício  Antunes  de 
Oliveira pretendendo, no item "Taxas de Serviços", diminuir de 500 para 400 BTN a taxa 
trimestral de Boliche e aumentar de 265 para 665 BTN a taxa de Futebol para temporada 
única.

IV - Rejeitar  por  expressiva  maioria  de  votos  a  proposta  da  Conselheira  Anamaria  Andrade 
Damasceno no seguinte sentido: 1) "Despesa com Pessoal" - que fosse aprovada a verba de 
48%  ao  invés  dos  46%  propostos  pela  Diretoria,  para  implantação  de  diversos  planos 
objetivando estimular e valorizar o corpo funcional. 2) "Água e Esgoto" - que a estimativa de 
custos  passasse  para  6,6%.  3)  Bares  e  Restaurantes  -  que  fosse  acolhido  o  proposto  no 
parecer da Comissão Financeira para este orçamento, ou seja, que a Diretoria se posicionasse 
claramente a respeito dos resultados econômicos a serem alcançados, e que sejam os mesmos 
perseguidos com o mais absoluto rigor. 4) "Fundo de Emergência" - que não fosse aprovada a 
utilização dos seus recursos para a aquisição de novos equipamentos ou elaboração de novas 
carteiras sociais.



V - Aprovar por expressiva maioria de votos a emenda apresentada pelo Conselheiro Paulo Cesar 
de  Arruda  Castanho  no  sentido  que  às  fls.  53  da  proposta,  onde  consta:  "Taxa  de 
Transferência  para  filhos  de  sócios  da  classe  familiar  (qualquer  idade  ou  sexo)...Cr$ 
16.675,86", passe a constar: "Taxa de Transferência para filhos ou netos de sócios da classe 
familiar  (qualquer  idade  ou  sexo)...Cr$  16.675,86;  outrossim,  onde  consta:  "Taxa  de 
Transferência para filhos de sócios da classe Individual...Cr$ 33.352,07", passe a constar: 
"Taxa de Transferência para filhos e netos de sócios da classe individual...Cr$ 33.352,07".

IV - Aprovar por expressiva maioria de votos a Previsão Orçamentária apresentada pela Diretoria 
para o exercício de 1991, com a observação que a menção feita às fls. 41 da proposta, a 
respeito  "Do  saldo  da  conta  patrimonial  serão  deduzidos,  a  partir  de  1991,  recursos 
destinados à implantação do sistema de acesso (carteiras sociais magnetizadas) estimados em 
120.000 BTN" não seja considerada como alocação, devendo a utilização desses recursos ser 
submetida ao Conselho na oportunidade.

352ª Reunião Ordinária,
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1990.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

mlf


