
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 9/91

"PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA"
Aprova  a  previsão  orçamentária  proposta  pela 
Diretoria para 1991.

Processo CD-010/91

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

RESOLVE:

1) Aprovar proposta do Conselheiro Sérgio Lazzarini pela inversão da votação nos termos do 
artigo  85  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo,  sob  o  argumento  de  que  se 
aprovada a proposta da Diretoria ficariam prejudicadas as emendas a ela apresentadas.

2) Aprovar, por significativa maioria de votos, a Previsão Orçamentária proposta pela Diretoria 
para o exercício de 1992, na forma que foi apresentada. Ficaram portanto, sem a apreciação 
da Presidência e prejudicadas, as propostas de emenda formuladas, conforme abaixo:
2.1) Byrd Bianchi, pela contratação de empresa de auditoria independente, em janeiro/92, 

para  o  setor  de  bares,  restaurantes  e  lanchonetes,  incluindo  o  refeitório  dos 
funcionários; especificando a abrangência dos serviços; sendo apresentado relatório 
ao Conselho até 31/3//92.

2.2) Byrd  Bianchi,  no  sentido  de  que  não  houvesse  aumento  real  para  1992  das 
contribuições sociais, que passariam a ser as mesmas aprovadas para dezembro/91 e 
somente  reajustadas,  mensalmente,  a  partir  de  janeiro/92  pelo  IGP/FGV;  que  as 
despesas de custeio para 1992, fossem ajustadas a essas alterações de receita, pela 
eliminação do deficit de Bares e Restaurantes e melhoria da produtividade do pessoal.

2.3) Marcello  Moraes  Barros  de  Campos,  propondo  a  devolução  dos  cruzados  novos 
liberados  em  doze  parcelas  mensais,  de  janeiro  a  dezembro,  redundando  numa 
redução de 6.5% nas mensalidades para todos os sócios com direito à devolução.

2.4) Celso Hahne, pelo congelamento de 20% (vinte por cento) da dotação orçamentária 
relativa  às  despesas;  um  corte  paralelo  de  20%  nas  contribuições  sociais,  ou  o 
equivalente  ao  valor  em  cruzeiros  cortado  na  dotaçao  orçamentária  relativa  às 
despesas, possibilitando a Diretoria, se necessário, durante a execução orçamentária, 



o descongelamento de parte do orçamento conforme proposto, mediante solicitação 
ao Conselho e apresentação de dados necessários à discussão e possível apreciação.

2.5) Ruy Lansaro  Paganini,  propondo  que  a  contribuição  social  classe  Familiar  fosse 
fixada em Cr$50.000,00, a partir de janeiro/92, reajustada mensalmente pelos IGP em 
consonância com o estudo da Diretoria; que as demais contribuições fossem mantidas 
em proporção às fixadas no Orçamento apresentado; que a contribuição social acima 
proposta obedecesse os índices inflacionários propostos pela Diretoria em outubro, 
novembro e dezembro/91.

2.6) Antonio  Guerra  e  outros  (47),  propondo  um  corte  de  20%  no  ítem  Receita  - 
Contribuições sociais, ficando a Diretoria autorizada a remanejar o Orçamento para a 
devida adequação dessa redução de receita

2.7) Antonio Guerra, complementando a emenda anterior, com a contrapartida ao corte da 
receita nos cortes da despesa.

2.8) Alexandre Barradas de Oliveira e outros (19), propondo supressão, no orçamento de 
custeio/92,  das  despesas  previstas  para  Representações  e  Homenagens,  com  a 
consequente reversão deste valor para a conta de contribuições sociais, do mesmo 
orçamento;  reduzindo  a  previsão  apresentada  de  Cr$3.234.638.800,00  para 
Cr$3.194.256.600,00.

363ª Reunião Ordinária,
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1991.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário Presidente em exercício
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