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CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 23/97

"PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
 Aprova  proposta  orçamentária  apresentada  pela  
Diretoria, para o exercício de 1998, nos termos da  
alínea “b”, do inciso I do Art. 70 e inciso VI do  
Art. 76, ambos do Estatuto Social.”

Processo CD-15/97

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

resolve:

1) REJEITAR questão de ordem argüida pelo Conselheiro Antides Baroni Filho, 
relativa ao Orçamento de Investimento e no sentido de que a proposta da 
Diretoria infringia o inciso II  do Art.  142 do Estatuto Social, uma vez que 
abrangia  a  transferência  de  recursos  no  montante  de  R$1.085.000,00, 
divididos em sete parcelas, para o Orçamento de Custeio, para fazer face às 
despesas com o depósito judicial do INSS referentes ao período de novembro 
de 1996 a abril de 1997;

2) REJEITAR proposta  do  Conselheiro  Luiz  Koji  Ohara,  no  sentido  de  que  a 
anuidade  pudesse  ser  paga  em  quatro  (4)  vezes,  nos  meses  de  janeiro, 
fevereiro, março e abril;

3) REJEITAR proposta do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca, pretendendo que: 
1)  o  acréscimo de 15% (quinze por  cento)  sobre o valor  das contribuições 
sociais fosse assim distribuído: somente 1/3 (um terço) deste percentual (ou 
seja,  3%)  seria  acrescido às  Contribuições  Sociais,  na  forma proposta  pela 
Diretoria, com a proporcional readequação, para fazer face à redução desta 
receita, de cada um dos itens de despesa do orçamento de custeio, e que os 
restantes 2/3 (10%), seriam cobrados como “Contribuição Emergencial para 
Recomposição de Caixa” destinada integralmente ao Fundo de Emergência; 
2) a cobrança da Contribuição Emergencial seria feita simultaneamente com a 
das  Contribuições  Sociais,  explicitada  separadamente  como  “Contribuição 
Emergencial para Reforço de Caixa”, conforme opção do associado: em 1 ou 2 
vezes quando optasse pelo pagamento de anuidade, ou mensalmente;
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4) APROVAR, integralmente, a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria 
para o exercício de 1998, nos termos da alínea “b”, do inciso I do Art. 70 e inciso 
VI do Art. 76, ambos do Estatuto Social.

437ª Reunião Ordinária
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1997

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente
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