
RESOLUÇÃO 05/2017 
 

 "PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2017 - RECURSO 
DE REVISÃO -  DESPROVIMENTO 

 
Nega provimento a dois Recursos de Revisão interpostos por 
Conselheiros, contra a aprovação da Proposta Orçamentária para 
2017.” 

Processo CD-45/2016. 
 

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo parágrafo único, do artigo 76, do Regulamento Geral, ao deliberar sobre dois 
Recursos de Revisão interpostos por Conselheiros, contra a decisão do Conselho Deliberativo objeto 
da Resolução nº 36/2016, de 28/11/2016, que aprovou a Proposta Orçamentária apresentada pela 
Diretoria para o exercício de 2017, superadas três preliminares arguidas pela Diretoria em suas 
contrarrazões – todas monocraticamente rejeitadas pela Presidência do Conselho Deliberativo por 
fundamentos então expendidos - a primeira, pelo não conhecimento dos recursos, sob o argumento 
de não estariam em conformidade com o artigo 47 do Regulamento Geral; a segunda, de nulidade 
dos recursos pela suposta supressão de instância, uma vez que na Reunião Ordinária que aprovou a 
Proposta Orçamentária para 2017 não foi previamente apresentada e nem votada proposta de 
utilização do índice de reajuste das contribuições sociais cuja aplicação pretendiam os recorrentes; e, 
a terceira, de inadmissibilidade dos recursos, por entender a Diretoria que não há previsão 
regimental para que os Conselheiros possam propor reajuste orçamentário,  
 

RESOLVE 
 

ACOLHER, por 81 contra 72 votos, preliminar de nulidade dos recursos arguida pela Diretoria em suas 
contrarrazões, sob o argumento de que a mudança do índice de reajuste da anuidade pretendida 
pelos recorrentes implicaria na alteração da receita, entretanto no recurso não foi apresentada a 
correspondente redução das despesas previstas no Orçamento; ficando mantida, portanto, a decisão 
decorrida, que aprovou a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2017. 
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