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Resolução 5/92

“RELATÓRIO DA DIRETORIA”
Aprova a prestação de contas da Diretoria referente a 1991.

Processo CD-03/92

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

RESOLVE:

1.  Rejeitar,  por  expressiva  maioria  de  votos,  emenda  de  14  Conselheiros, 
encabeçada pelo Conselheiro Francisco de Paula Boragina, no sentido de que 
fosse  sobrestada  a  apreciação  e  deliberação  do  balanço  e  demonstração  de 
contas  de  receitas  e  despesa  de  1991  oferecidos  pela  Diretoria,  até  a 
complementação do parecer do Conselho Fiscal, objeto de abaixo-assinado de 
297  associados,  encaminhado  em  dezembro  de  1991;  sobre  o  prejuízo 
apresentado  pelo  setor  de  Bares  e  Restaurantes  e  quais  foram  as  ações 
recomendadas à Diretoria, visando a normalização de procedimentos naquele 
setor.

2.  Rejeitar,  por expressiva  maioria de votos,  emenda do Conselheiro  Manoel 
Morales  Filho  pela  suspensão  dos  trabalhos  da  reunião,  para  que  fosse  o 
relatório formalizado pela Diretoria, dentro das exigências estatutárias, no que 
diz respeito ao Balanço Patrimonial  e Demonstração das Contas de receita e 
Despesa.

3.  Aprovar,  por  significativa  maioria  de  votos,  o  relatório  anual,  Balanço  e 
Demonstração das Contas de Receita e Despesa relativo ao exercício de 1991, 
apresentado pela Diretoria.

4.  Aprovar,  por  49  contra  44  votos,  a  emenda  aditiva  do  Conselheiro  Byrd 
Bianchi, no sentido de que conste, como restrição ao relatório da Diretoria de 
1991 o texto integral do ítem 3 do parecer emitído pela Comissão Permanente 
Financeira, a saber:
“Orçamento de Investimento:
em nosso último parecer, quando da apreciação da proposta orçamentária par o 
ano em curso, fizemos referência ao artigo 129, do Regimento Administrativo 
em vigor, o qual estabelece que: 



“O  orçamento  de  investimento  será  normal,  quando  apresentado 
juntamente com a prestação anual de contas...”,  e, também, ao artigo 130 do 
mesmo Regimento, que determina:

“O  orçamento  de  investimento  poderá  ser  plurianual,  quando  envolva 
período maior do que um exercício...

§1º - o Orçamento Especial e plurial será atualizado anualmente...”
Além  disso,  dizíamos  “que  a  Diretoria  deve  nos  termos  do  Regimento 
Administrativo,  quando da sua prestação de contas  abordar a utilização dos 
recursos  deste  orçamento”,  e  a  propria  Diretoria  na  proposta  orçamentária 
informava  que  “novo  cronograma  de  Investimentos  será  apresentado  ao 
Conselho Deliberativo no decorrer do exercício de 1992”.

Como no relatório em pauta não há nenhuma destinção para os recursos 
deste  orçamento,  no  caso  de  orçamento  anual,  e  nenhuma  atualização  de 
eventual obra plurianual, os recursos, nos parece, não estão em condições de uso 
até proposta específica da Diretoria.”
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