
RESOLUÇÃO 19/2001

"PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Aprova, nos termos da alínea “b”, do inciso I do Art. 70 e inciso 
VI  do  Art.  76,  ambos  do  Estatuto Social,  a  proposta 
orçamentária apresentada pela Diretoria, para o exercício de 
2002, com emenda criando na Biblioteca um sistema de 
acesso à Internet, e exclui, do Orçamento de Planejamento de 
Investimentos, a previsão de recursos para fazer face à dívida 
do Clube com o IPTU.”

Processo CD-16/2001

O  CONSELHO  DELIBERATIVO do ESPORTE  CLUBE  PINHEIROS , no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do Art. 76, combinado com a alínea 
"a", do inciso I, todos do Estatuto Social,

resolve

ACOLHER questão de ordem argüida por Conselheiro para excluir do Orçamento de 
Planejamento de Investimentos, constante da Proposta Orçamentária para o exercício 
de  2002, a  inclusão de  despesas com o  IPTU, considerando a  informação da 
Diretoria, de  que  o  Clube questiona o  desdobramento e  recálculo, na esfera 
administrativa, dos IPTUs territoriais, referentes aos exercícios de 1997, 1998, 1999, 
2000 e 2001, no montante estimado de R$1.400.000,00, e que estão no aguardo do 
pronunciamento da Prefeitura do Município de São Paulo;

REJEITAR  emenda substitutiva de  Conselheiro,  considerando que  o  projeto 
apresentado conflitava com o  §1º do Art. 45 do Regimento Interno da Diretoria, não 
prevendo justificativa e os recursos para cobertura do déficit do Orçamento Ordinário 
de 2001, no sentido de que a Proposta Orçamentária fosse devolvida à Diretoria, para 
a  sua  correção  e  adequação  ao  mencionado Regimento,  sem  aumento nas 
mensalidades dos Associados, e retornasse para nova apreciação;

REJEITAR emenda substitutiva de Conselheiro, no sentido de que se suprimisse do 
Planejamento de  Investimentos o  item Programa de  Informática, no  valor de 
R$730.000 e, se fosse o caso, que esse item fosse incluído no Orçamento de Custeio;
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REJEITAR emenda substitutiva de Conselheiro, no sentido de que se suprimissem 
do Plano de Ação da Área de Patrimônio, os itens: Elaborar projeto ¨Prédio de 
Utilidades” e Elaborar projeto “Centro de Estética”;

APROVAR a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2002, no valor global de R$55.687.440,00, base setembro/2001, assim subdividido: 
Orçamento de Custeio, no valor de R$46.022.200,00; Orçamento de Lanchonetes e 
Restaurantes, no valor de  R$5.286.240,00; e,  Orçamento de  Planejamento de 
Investimentos, no valor de R$4.540.000,00;

REJEITAR emenda aditiva de Conselheiro, no sentido de que as verbas do Fundo 
Especial fossem depositadas em conta própria, em outro estabelecimento bancário, e 
utilizadas somente dentro da sua finalidade, prevista nos Arts. 142 do Estatuto Social 
e 37 e seguintes do Regimento Interno da Diretoria;

APROVAR emenda aditiva de  Conselheiro, acrescentando, ao   Orçamento de 
Planejamento de Investimentos, despesa no valor de R$25.000,00, e, ao Orçamento 
de Custeio, receita no valor de R$9.600,00, visando à instalação e implantação inicial 
de cinco computadores Pentium IV configurados a propósito, contendo também CD-
ROM gravável e Web câmara e provedores, para disponibilizar o acesso à Internet 
aos Associados, na Biblioteca do Clube, mediante o pagamento de taxa no valor de 
R$0,50 pelo período de quinze minutos de utilização.

481ª Reunião Ordinária
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001

Dulce Arena 
Avancini

Sergio Lazzarini

Primeira Secretária Presidente
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