
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 25/93

"UTILIZAÇÃO  DE  RECURSOS  DO  FUNDO 
ESPECIAL"
Autoriza a a Diretoria a utilizar recursos do Fundo 
Especial para obras e serviços prioritários, e aprova 
sua  intenção  de  realizar  reformas  e  edificações 
futuras.

Processo CD-12/93

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

RESOLVE:

I - Rejeitar  emendas  dos  Conselheiros  Antides  Baroni  Filho  e  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  que 
propunham a liberação de recursos necessários apenas para a Reformulação da Entrada de Energia 
Elétrica e Cabines.
Em razão da rejeição mencionada, ficou prejudicada a complementação das emendas, que para as 
demais obras propunham somente a execução de estudos preliminares, projetos e orçamentos, com 
custos limitados para tal fim, nos seguintes percentuais:
a) "emenda Baroni" -  5% do valor proposto pela Diretoria;
b) "emenda Badra"  - 10% do valor proposto pela Diretoria.

II - Aprovar a proposta da Diretoria de utilização de recursos do Fundo Especial para a realização de 
obras e serviços prioritários e de urgência, a saber:

OBRA/SERVIÇO VALOR INICIO/TERMINO
Base 
Agosto/1993/MCR$

a) reformulação da Entrada Elétrica e Cabines 10.000 Nov 93/Fev 94
b) instalações de equipamentos para Teleinformática 25.000 Jan 94/Set 94
c) regularização do Clube junto à PMSP 15.000 Jan 94/Dez 94
d) Plano Diretor (exercício 1994) 18.252 Jan 94/Dez 94

III - aprovar a intenção da Diretoria para a realização de reformas e edificações em áreas já construídas, 
que  deverão  ser  submetidas  ao  Conselho  Deliberativo  contendo  estudos  aprofundados,  projetos 
excecutivos, orçamentações e cronogramas físico-financeiros detalhados, com o acompanhamento da 
Comissão Permanente de Obras, a saber:
a) ampliação do Ginásio de Musculação;
b) construção de nova Portaria do CCR;
c) reforma do Hall do Boliche e Restaurante do CCR; e,
d) construção do Centro de Formação Cultural;

386ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1993.
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