
ATA  RESUMIDA  DA  405ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 24/4/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia  vinte  e  quatro  de  abril  de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco,  em segunda  convocação,  às 
20h30m, com cento e onze Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário : Paulo Cesar de Arruda Castanho

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Instalou a reunião, determinando a execução do Hino do Clube. Submeteu ao plenário 
proposta do Cons. Fábio Eduardo Nesti subscrita pelos Cons. José Edmur Vianna Coutinho e Juarez 
Rufino  Freire,  de  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  sócio  Olavo  de  Barros  Freire,  aprovado. 
Informou  que  foi  nomeada  a  Comissão  Especial  Feminina,  integrada  pelas  Conselheiras:  Laís 
Helena Pinheiro Lima e Silva, Presidente, Anete Aparecida de Campos Barcellos Herrmann, Anna 
Maria da Carvalheira Baur, Anna Rocha Lima Nacarato, Denise de Mattos Faro Migliore, Marley 
Perrota Spada, Nely Apparecida Magnani Hildebrandi e Vera Lúcia Gomes dos Santos Vallinoto.

José Manssur - Propôs voto de congratulações com o Dr. Sérgio Lazzarini, pela sua aposentadoria 
do cargo de Juiz de Direito, aprovado. Associaram-se à homenagem o Sr. Presidente, pela Mesa do 
Conselho e o Cons. José Roberto Coutinho de Arruda.

Renato  Taglianetti -  Informou que  naquela  data  se  comemorava  80  anos  do  martírio  que  foi 
aplicado pela Turquia ao glorioso povo armênio. Homenageou a Armênia, onde se deu exatamente o 
início e a expansão do cristianismo.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da Ata da 404ª reunião, realizada em 17 de abril de 1995.
Presidente - Propôs o adiamento da apreciação da ata da última reunião, devido ao curto espaço de 
tempo para a sua elaboração, aprovado.

Item 2 - Apreciação do processo CD-02/95, referente ao Relatório da Diretoria, balanço 
e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 1994.
Presidente - Explicou que o parecer da Comissão Financeira tinha sido remetido pelo correio na 
quinta-feira  passada.  Como alguns Conselheiros  reclamaram não tê-lo recebido em tempo hábil, 
determinou sua redistribuição, na entrada da reunião.

Eduardo Lobo Fonseca - Baseado em relatórios  da Diretoria,  demonstrou que a demanda pelo 
Clube - diferentemente de algumas afirmações - é declinante e que é necessário ter esta condição em 
mente quando se pensa em ampliar nossas instalações. Elogiou a Área Cultural,  parabenizando-a 
como destaque entre as demais. Citou temas que precisam ser encarados pelos órgãos responsáveis 
pela administração do Pinheiros: a) a questão dos Veteranos, pois atingimos em 94 a relação de 3 
Veteranos  para  cada  2  crianças;  b)  a  falta  de  um Plano  Diretor;  c)  a  reavaliação  das  nossas 

1



"Relações institucionais" e, d) o fato dos contratos de patrocínio não serem submetidos ao plenário 
como manda o Estatuto. Propôs a transformação da reunião em permanente, dando prazo de 30 dias 
para a Diretoria completar seu Relatório Anual com as informações faltantes e que são obrigatórias, 
segundo Regimento e Estatuto. (Em aparte o Cons. Roberto Machado Moreira perguntou sobre o 
bingo, tendo dito o orador que não havia encontrado, no relatório, nada detalhado sobre o assunto).

Ruy Lansaro Paganini - Ponderou que o Relatório da Diretoria e a Previsão Orçamentária são duas 
peças fundamentais em qualquer instituição. Ficou de certa forma constrangido por haver poucos 
Conselheiros presentes. A função do Conselheiro é estar presente, pelo menos, nestas duas reuniões. 
Parabenizou  a  Diretoria  pela  peça  apresentada,  destacando  como  ponto  positivo  da  Área  de 
Recursos Humanos o treinamento de pessoal. Sobre outras áreas não fez comentários, à exceção da 
de Bares e Restaurantes. Observou que o prejuízo deste setor continua - um resultado negativo de 
R$191.660,00  (6,5%).  Se  o  Clube  não  contar  com  os  eventos  de  terceiros  e  os  seus  eventos 
tradicionais, o prejuízo orçará em 12,6%, aproximadamente. Esta posição tem que ser melhorada, 
independentemente  da  existência  do  Salão  de  Festas.  Antigamente,  quando  o  País  vivia  num 
processo inflacionário violento, ainda se justificava um prejuízo desse nível. Hoje não, porque existe 
uma moeda estável. É necessário imprimir uma política de gerenciamento de custos eficaz no Clube, 
inclusive utilizando os recursos de informática disponíveis, porque os preços dos diversos produtos 
consumidos estão controlados, o que leva à conclusão de que o problema das despesas de Bares e 
Restaurantes  tem condições de ser  sanado,  desde que se faça um profundo controle mês a mês. 
Separando o problema dos eventos de terceiros e dos eventos do Clube, o setor obteve um prejuízo 
de  R$253.678,00.  Quer  dizer,  um quarto  de  um milhão  de  dólares.  Quanto  às  lanchonetes,  os 
resultados são mais heterogêneos. Ainda assim, os sanduíches têm preços diferentes nas diversas 
lanchonetes. Tem que ser considerados os custos fixos dos produtos (pão, mortadela, bebidas, etc). 
Há uma diversificação em outros termos, mas não nos números. os números não mentem jamais. A 
Diretoria  tem tido todo o apoio  do Conselho.  Há uma relação biunívoca  e uma harmonia  entre 
ambos. Disse que suas considerações objetivavam alertar a Diretoria, ano a ano, no sentido de que 
seja incluído cada vez mais um gerenciamento de custos, controlando todas as condições de Bares e 
Restaurantes, a fim de que futuramente sejam igualadas a receita e a despesa.

Roberto  Machado  Moreira -  Solicitou  que  as  questões  levantadas  pelo  Cons.  Eduardo  Lobo 
Fonseca, a pergunta que ele próprio fizera em seu aparte, sobre o Bingo, bem como o problema de 
Bares e Restaurantes fossem esclarecidas pela Diretoria. A título de conclusão, e levando em conta 
os pontos abordados com muita propriedade pelo Cons. Ruy Lansaro Paganini, lembrou que, com 
relação  ao problema dos restaurantes,  no início  de  seu mandato  de  Conselheiro  uma Comissão 
Especial  presidida pelo Cons. Silvio Lancellotti  elaborou minucioso relatório sugerindo soluções 
específicas. Tempos depois, na expectativa de saber o destino que havia sido dado àquele relatório, 
o orador indagou à Diretoria, por intermédio da Mesa do Conselho, tendo recebido uma resposta 
totalmente evasiva, no sentido de que o relatório havia sido recebido, providências sido tomadas, 
reuniões realizadas e algumas das sugestões anotadas. A verdade é que o problema ainda continua.

Presidente  em  exercício  da  Diretoria,  Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  Instado  pelo  Sr. 
Presidente, designou o Assessor de Planejamento Sérgio Fuchs Calil para prestar os esclarecimentos 
solicitados.

Sérgio Fuchs Calil - Disse que os comentários do Cons. Eduardo Lobo Fonseca sobre o Relatório 
foram  na  sua  grande  parte  pertinentes  e  que  na  sua  menor  parte  precisariam  de  alguns 
esclarecimentos, para que se pudesse analisar as questões com maior clareza. De fato a Diretoria 
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teria  que  apresentar  as  despesas  do  setor  esportivo  por  modalidade  competitiva.  Trata-se  de 
inovação aprovada pelo Conselho inserida no Regimento Interno da Diretoria. Mas o Regimento foi 
aprovado  em junho/94,  ocasião  em  que  estavam  sendo  tomadas  todas  as  providências  para  o 
relatório  de  1995  e  não  houve  tempo  para  que  a  Diretoria  pudesse  preparar  esse  tipo  de 
planilhamento. Isto está sendo feito para o exercício de 1995. A respeito dos patrocínios, não tem 
sido um hábito, nas apresentações de relatórios, se fazer o desdobramento de todas as verbas que 
entram nos patrocínios. Tais verbas constam do relatório dentro de Fundos denominados de Pró-
Amador  e  Pró-Cultura.  Os  recursos  de  patrocínios  são  classificamos  como extra-orçamentários. 
Dada a sua imprevisibilidade. a Diretoria não sabe os valores, não sabe o sucesso das suas investidas 
na busca dos patrocínios e fica extremamente difícil fazer qualquer tipo de quantificação para poder 
inserir esses valores na peça orçamentária. Claro que eles acabam contribuindo para a diminuição de 
algumas despesas importantes no esporte, com os uniformes, com viagens e estadas, despesas que 
seriam bem maiores do que as apresentadas no orçamento se não houvesse os patrocínios. Citou 
como exemplo o patrocínio obtido do Banco do Boston para os festejos de aniversário do Clube. 
Ponderou  que  o  Relatório  tem que  ter  um limite  para  a  apresentação  dos  números,  porque  os 
relatórios estavam se tornando cada vez mais volumosos. Assim como no caso do Bingo, que a 
Diretoria dispõe de todos os números, vários Conselheiros já os consultaram. Houve um pequeno 
"superavit" no Bingo, recurso que foi lançado na conta extra-orçamentária Pró-Amador, porque esta 
é a destinação legal para qualquer "superavit" quando se promove uma atividade dessa natureza. Por 
lei, esses recursos têm que ser utilizados em atividades esportivas. Fez referência ao Plano Diretor 
de Desenvolvimento, dizendo que de fato a Diretoria  tinha que se penitenciar  por ainda não ter 
podido apresentá-lo. No desenrolar  da busca de informações para a sua elaboração,  ele mostrou 
alguns aspectos de grande complexidade e que anteriormente  a Diretoria  não imaginou que isso 
pudesse acontecer. Um plano desse tipo exige sobretudo que se faça um amplo processo de pesquisa 
junto ao corpo associativo e essa etapa levou um tempo muito grande. Embora um documento dessa 
natureza não se encerre, por exigir um processo contínuo de aperfeiçoamento, é preciso que haja 
uma primeira versão sobre a qual se possa discutir. E sempre será uma tese muito polêmica. O Plano 
de Desenvolvimento abordará aspectos importantíssimos como os colocados pelo Cons. Eduardo 
Lobo Fonseca, o problema dos Veteranos, que precisa ser visto de frente, mas que necessita de uma 
série de cuidados; a questão dos títulos sociais do Clube, das contribuições sociais, etc. É preciso ser 
bastante  cuidadoso  para  saber  os  reflexos  de  tais  decisões  na  vida  do  Clube,  seus  associados, 
Estatuto Social, Regimentos e Regulamentos. A respeito das relações institucionais do Clube, disse 
entender que esta atividade cada vez mais se torna importante para os associados, mas nem sempre 
se obtém os resultados esperados em princípio. O Clube não pode se fechar ou ele não pode se 
tornar  uma  ilha,  onde  não  se  tenha  qualquer  tipo  de  permeabilidade  com  a  comunidade.  Ao 
contrário,  quanto  mais  essa  instituição  se  identificar  com  as  instituições  externas,  menos 
comprometida  fica  a  sua  atuação  como uma  entidade.  Um papel  diferenciado  é  extremamente 
perigoso. É possível até que nos recentes episódios vivenciados pelo Clube os resultados viessem a 
ser muito mais desastrosos não fosse uma atuação forte e os caminhos escolhidos pela Diretoria, 
extremamente apropriados e os resultados foram excelentes,  sob o ponto de vista administrativo. 
Com  relação  às  considerações  feitas  pelo  Cons.  Ruy  Lansaro  Paganini,  todos  sabem  que  o 
desempenho  do  setor  de  Bares  e  Restaurantes,  sob  o  ponto  de  vista  financeiro,  tem  sido 
problemático. No ano passado, de 1993 para 1994, observou-se um "deficit" da ordem de 8%, como 
8% também havia sido o "deficit" de custeio. Se a situação não foi consideravelmente melhorada, 
também não foi pior. Passou-se a 6% neste ano, com todas as dificuldades que sempre se tem com as 
mudanças do cenário econômico. Não é o único fator, é claro. O Clube procurou manter os seus 
preços  e  a  qualidade  dos  serviços  que  vinha  prestando.  E  a  Diretoria  entende  que  encerrou  o 
exercício de 94 com uma excelente relação custo-benefício, embora o desempenho, exclusivamente 
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sob a ótica financeira, não tenha sido aquele equilibrado, propugnado na previsão orçamentária para 
1994.  Há  desempenhos  heterogêneos  nos  diversos  pontos  de  venda,  algumas  lanchonetes  dão 
"superavit", outras são deficitárias. Os restaurantes apresentam dificuldade, uns mais do que outros. 
Nesta peça de 1994 observa-se que a despesa do restaurante do Salão de Festas foi muito grande 
para uma receita praticamente nula. Isso porque até o momento da elaboração deste relatório, os 
funcionários, que habitualmente trabalhavam no setor tinham os seus registros vinculados àquele 
centro de custos. Com o encerramento das atividades de Bares e Restaurantes no Salão de Festas 
(bufê de domingo), esses funcionários, obviamente, foram remanejados. Porém, os seus registros 
não foram remanejados para os seus novos setores, porque foi uma mudança que ocorreu em meio 
ao exercício. Então aquela despesa de fato não ocorreu, embora esteja registrada no Salão de Festas. 
Em 1995 essa situação está consertada, isto pode ser verificado nos A.V.O.s; as despesas e receitas 
eqüivalem a zero, porque esta é a realidade no edifício do Salão de Festas. As lanchonetes também 
apresentam comportamento heterogêneo, e em particular a lanchonete do Centro Esportivo é uma 
lanchonete superavitária porque todos os lanches que se dão aos atletas são consumidos somente 
naquele local. Isso faz com que sua receita seja muito grande. Então, de certa forma isso mascara o 
desempenho do próprio setor, uma vez que a receita está aumentada em função dos lanches que são 
fornecidos  aos atletas.  De fato,  como o Cons.  Roberto Machado Moreira  mencionou,  na gestão 
anterior foi apresentado por uma Comissão Especial um relatório, e várias daquelas medidas foram 
atendidas.  Citou  algumas  recomendações  feitas  pela  Comissão  e  que  foram  implantadas  pela 
Diretoria. 

Adalberto Luiz Federighi - Referiu-se às receitas extraordinárias, que o Assessor de Planejamento 
explicou seria muito difícil, dada a sua imprevisibilidade, lançar na prestação de contas. Entendeu 
que essa dificuldade poderia existir na elaboração do Orçamento, por não ser fácil estipular na verba 
orçamentária a quanto chegariam essas verbas extraordinárias.  Mas na prestação de contas essas 
poderiam ser melhor detalhadas. Perguntou qual foi o patrocínio oferecido pelo Banco de Boston e 
qual o resultado efetivo do Bingo, isto é, se ele é viável ou não, se convém insistir ou se a matéria 
deve ser restruturada. Disse que na próxima prestação de contas espera ter a satisfação de poder 
acompanhar todas essas verbas bem discriminadas.

Sérgio Fuchs Calil - Disse que não via dificuldade em fazer um detalhamento maior na prestação de 
contas  das  verbas  consideradas  extra-orçamentárias.  As  verbas  extraordinárias  fazem  parte  do 
orçamento  de  custeio.  A  Diretoria  já  tem  uma  boa  idéia  daquilo  que  receberá  com  receitas 
extraordinárias e então insere isso na previsão orçamentária. Mas os patrocínios são muito sujeitos a 
flutuações; poderão ser maiores ou menores em função do quadro econômico. Como o Orçamento 
foi  elaborado  em  meados  de  1993,  fica  difícil  fazer  uma  projeção  sobre  a  vontade  que  um 
determinado patrocinador terá em 1995, de investir no Clube, a não ser que exista uma continuidade 
de um processo, algum contrato por exemplo. Lembrou que na ocasião de alguns patrocínios, o Sr. 
Presidente fez menção desses patrocínios e seus valores, mas isso ficou mais a título de informação. 
Mas  esses  valores  poderiam  ser  consubstanciados  nesta  prestação  de  contas,  sem  qualquer 
dificuldade. 

João Paulo Rossi - Perguntou onde constava a receita do Pró-Amador, tendo o orador respondido 
que isso não tinha sido lançado, disse entender importante que constassem os valores, porque houve 
gastos por conta dessa verba.
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Sérgio Fuchs Calil - Disse que muitas despesas do orçamento foram feitas não com os recursos de 
custeio, mas desses patrocínios. Não constou a receita, nem a despesa feita por conta dela. Apenas o 
saldo apareceu no Relatório.

Presidente - Interferiu, tentando esclarecer o Cons. João Paulo Rossi, que não se deu por satisfeito.

João Paulo Rossi - Tendo o Assessor de Planejamento dito que embora não tivesse sido lançado 
neste  trabalho,  a  Diretoria  poderia  fazê-lo,  insistiu,  dizendo que  nos  orçamentos  anteriores  este 
aspecto era bem detalhado.

Sérgio Fuchs Calil - Respondeu que não.  Talvez em alguns casos,  fossem, mas as receitas que 
obtidas, por exemplo, para o Pró-Cultura. Mas estava-se falando do Pró-Amador, de patrocinadores 
como a Tensor, Nossa Caixa.

João Paulo Rossi - Disse que estava pensando em termos de Reais. Não em termos de doações, etc. 
Perguntou qual seria essa receita, em 1994.

Sérgio Fuchs Calil - Respondeu que a receita da Tensor está em torno de R$18.000,00/mês e é 
dedicada ao Voleibol. Quando começou a explicar sobre a receita da Nossa Caixa, que hoje já não 
existe mais, foi interrompido pelo Cons. João Paulo Rossi, querendo saber os valores de 1994, e não 
os de 1995. Disse que em 1994 a importância tinha sido menor, mas não dispunha dos números 
naquele momento. O Cons. João Paulo Rossi perguntou se isso não fazia parte de uma prestação de 
contas. Tornou a dizer que não é hábito da Diretoria lançar as receitas e as despesas na prestação de 
contas, porque esta receita é extra-orçamentária, mas isso poderia ser feito.

João Paulo Rossi - Perguntou se a verba existia no custeio do esporte, tendo sido respondido que 
não. Refutou, dizendo que a receita deveria constar do custeio de esporte.

Presidente - Interrompeu novamente, entendendo que as observações do Cons. João Paulo Rossi 
tinham deixado muito clara a existência do problema e que o Assessor estava reconhecendo que 
realmente não constou, mas que neste momento não poderia ser forçada qualquer outra situação. 

Sérgio Fuchs Calil - Complementando, disse que não dispunha da informação sobre 1994 e que 
conhecia  alguns  números  de  1995.  Não  bastava  apresentar  números  aleatórios,  mas  era  uma 
informação que a Diretoria tem toda a condição de trazer,  na forma como o Conselheiro estava 
solicitando, as receitas e as despesas em cada um dos patrocínios.

Votação:
O Sr. Presidente passou à votação da matéria, inicialmente submetendo ao plenário a proposta do 
Cons. Eduardo Lobo Fonseca.
O Cons. José Roberto Coutinho de Arruda perguntou se a aprovação dos contratos estava vinculada 
à aprovação da primeira proposta, tendo o Sr. Presidente respondido que não. O plenário votaria a 
proposta como um todo.
O Cons. Paulo Roberto Taglianetti pediu que o Sr. Presidente tornasse a ler a proposta, o que foi 
feito em seguida. Em seguida, disse que a aprovação dos contratos não era oportuna, deveria ter sido 
exigida antes.
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A Cons.  Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva  perguntou  se  a  proposta  incluía  a  aprovação  dos 
contratos  de  patrocínio  em  geral  (em  áreas  sociais,  como  o  Festival  de  Dança),  tendo  o  Sr. 
Presidente respondido que o Estatuto especifica publicidade nos uniformes do Clube.
Tendo  sido  realizada  a  votação,  o  Cons.  Roberto  Machado  Moreira  baseou-se  no  Art.  77  do 
Regimento, pedindo verificação da votação.

Deliberação:
Manifestaram-se os Cons. José Manssur, Adalberto Luiz Federighi e Roberto Machado Moreira.
Colocada a matéria em votação, foi resolvido: 1) rejeitar, por 43 contra 27 votos, proposta do Cons. 
Eduardo Lobo Fonseca que pretendia a transformação da reunião em sessão permanente para que, 
no prazo de 30 dias, a Diretoria especificasse despesas totais havidas em cada seção dos esportes 
competitivos, especificasse as viagens internacionais que não tivessem sido dadas a conhecer ao 
Conselho, patrocinadas pelo Clube a atletas, funcionários, diretores ou assessores e apresentasse, 
para  aprovação  pelo  Conselho,  contratos  para  inserção  de publicidade  nos  uniformes do Clube, 
conforme determina o Regimento Interno da Diretoria e o Estatuto Social; 2) aprovar o Relatório 
Anual,  Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa, apresentados pela Diretoria e 
referentes ao exercício de 1994.

Item 3 - Várias.
Mário Lima Cardoso - Reportou-se à menção de um Conselheiro no transcorrer da reunião, no 
sentido de que as reuniões ordinárias eram as mais importantes do Conselho. Disse que em seus 20 
anos  de  Conselho  sempre  teve o cuidado de,  ao comparecer  às  reuniões,  permanecer  até  o  seu 
encerramento. Numa reunião anterior, por motivos fortes, saiu antecipadamente e não participou da 
verificação  da  votação  de  determinada  matéria.  Como a  Mesa  tomou  como  norma  alertar  aos 
Conselheiros  que tinham assinado a  Lista  de  Presença  e  se  ausentado  na votação,  por  meio de 
correspondência específica, recebeu a referida carta, que o tocou profundamente, dados os motivos 
relevantes que o levaram a tomar aquela iniciativa. Assim, reiterou pedido no sentido de que a Mesa 
observasse a mesma conduta nesta oportunidade, para que os Conselheiros que assinaram a Lista de 
Presença e não votaram, recebessem a mesma carta que ele tinha recebido.

Presidente - Disse que isso seria feito, porque realmente é triste notar que metade daqueles que 
assinaram a Lista de Presença não estava no plenário no momento da votação, em especial nesta 
reunião ordinária que é uma das mais importantes do calendário do Conselho, de aprovação das 
contas  da  Diretoria.  Infelizmente  a  Mesa  estava  de  mãos  amarradas,  porque  ele  achava  que  o 
mínimo que poderia acontecer seria considerar falta, mas a Mesa não tem poderes para isso, porque 
não está previsto no Estatuto. Como sempre foi feito, simplesmente seria comunicado aos ausentes 
que sua participação poderia transformar um resultado num resultado diferente do que aconteceu. 
Informou o  número  de  Conselheiros  que  assinaram a  lista,  deu  por  encerrados  os  trabalhos  às 
22h13m.

***

Obs: Esta  ata  foi  aprovada  na  íntegra,  na  406ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada em 29 de maio de 1995.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
mlf
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