
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 6/91

"AJUSTE  E  SUPLEMENTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA"
Aprova  ajuste  e  suplementação  orçamentária, 
com emendas dos Conselheiros Antonio Guerra 
e Laís Helena Pinheiro Lima e Silva

Processo CD-005/91

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

RESOLVE:

1) Aprovar  a  retirada  da  emenda  do  Conselheiro  Ruy  Lansaro  Paganini  condicionando  a 
aprovação  da  proposta  à  devolução,  no  último  trimestre  de  1991,  numa  única  vez,  dos 
cruzados novos anteriormente bloqueados à ordem do Banco Central (Plano Brasil Novo), 
cuja liberação foi concedida ao Clube.

2) Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta do Conselheiro Antonio Guerra no sentido de 
acrescentar à denominação do pedido, "Proposta de Ajuste Orçamentário para o 2º semestre 
de 1991", a expressão "...e Suplementação".

3) Aprovar,  por  expressiva  maioria  de  votos,  a  proposta  da  Diretoria  de  atualização 
orçamentária,  visando  ajustar  o  orçamento  do  2º  semestre  de  1991  à  nova  realidade 
econômica do país e às necessidades complementares dos diversos setores, acrescendo as 
contribuições sociais em 107,47%  e as taxas diversas em 97,06%, sobre o valor de fevereiro 
deste ano.

4) Aprovar,  por expressiva maioria de votos,  proposta  da Conselheira Laís Helena Pinheiro 
Lima e Silva pelo pagamento parcelado das taxas esportivas, em duas vezes, para o sócio que 
ultrapar  mais  de  três  inscrições  de  membros  de  sua  família  em  quaisquer  modalides 
esportivas, seja no setor recreativo como no competitivo.

5) Que os valores, a partir de 1º de setembro de 1991, serão os seguintes:
5.1) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS:

Classes  e 
grupos

setembro outubro novembro dezembro

Familiar 19.950,00 22.344,00 25.696,00 29.550,00
Individual  9.975,00 11.172,00 12.848,00 14.775,00
Aspirante  7.974,00  8.931,00 10.270,00 11.811,00
Juvenil  5.974,00  6.691,00  7.695,00  8.849,00
Infantil  4.000,00  4.480,00  5.152,00  5.925,00



Junior  6.974,00  7.811,00  8.982,00 10.330,00
Mirim  3.500,00  3.920,00  4.508,00  5.184,00

5.2) TAXAS DIVERSAS:
Boliche p/ equipe p/ trimestre setembro dezembro
Taxa # # 125.000.00 185.000,00

Jd. Infância p/aluno setembro outubro novembro dezembro
Mensalidade # 20.000.000 22.400,00 25.800,00 29.600,00

Ballet p/aluno setembro outubro novembro dezembro
Infantil #  6.000.000  6.700,00  7.700,00  8.900,00
Adulto # 10.000.000 11.200,00 12.900,00 14.800,00

Armários diversos anual período de set. a dez. 15.000,00

Armários Bol./Bocha anual período de set. a dez.  7.500,00

Armários Bilhar anual período de set. a dez.  2.000,00

Tênis - menores 18 p/sem.período de set. a dez. 15.000,00

Tênis - maiores 18 p/sem.período de set. a dez. 22.500,00

Squash p/sem.período de set. a dez. 22.500,00

5.3) As demais taxas de serviços, serão fixadas a critério da Diretoria, sempre visando 
manter o equilíbrio orçamentário no setor.

5.4) As contribuições sociais e as taxas de: Boliche, Jardim da Infância e Ballet, sofrerão 
acréscimo de 15% no caso de pagamento após o vencimento normal.
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