
ATA  RESUMIDA  DA  411ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 27/11/95

1. DATA PRESENÇA:
Dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, em segunda convocação, às 
2Oh3Om, com cento e cinqüenta e seis Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário "ad hoc" : Edgard Ozon

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3. EXPEDIENTE:
3.1 Entrega  solene  do  título  de  Atleta  Benemérito  concedido  pelo  Conselho 

Deliberativo em sua 410' reunião extraordinária, de 30 de outubro de 1995, a 
Carlos Alberto De Simoni, da seção de Handebol.

Presidente -  Convidou Carlos Alberto De Simoni para fazer parte da mesa dos trabalhos. 
Comentou sobre o trâmite da proposta da Diretoria que deu origem à concessão do título, 
enaltecendo a figura do homenageado e o valor do reconhecimento por parte do Clube.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Saudou o atleta em nome do Conselho, dizendo que este, 
ao adentrar o plenário, demonstrou sua fantástica disposição psicológica, a humildade e a 
consciência  de  que atingiu  um objetivo.   Agora  passará  a  integrar  um seleto  grupo de 
atletas,  que somam apenas 200 entre 40.000 sócios.   Lembrou que o Handebol tem no 
Clube certa tradição herdada dos alemães e é um esporte que exige que o atleta tenha certa 
rigidez física e mental, rapidez dos passes e, sobretudo, a grande condição física de reflexo, 
considerando o esporte um fantástico jogo de inteligência, rapidez e condicionamento físico. 
Disse  que  sua  saudação  era  singela,  porque  o  atleta  sabe,  pensa  e  age  como um ser 
cuidadoso, medido,  meticuloso e  dono de uma vontade férrea de chegar onde chegou o 
homenageado.  Cumprimentou os familiares do atleta, desejou-lhe boas vindas e observou 
que o Conselho o reverenciava com o máximo respeito e admiração.

Presidente - Entregou o diploma de Atleta Benemérito e a Resolução ao homenageado.

Carlos Alberto De Simoni - Disse que quanto veio jogar no Clube, tinha recebido propostas 
de  vários  outros  clubes  de  São  Paulo,  que  inclusive  ofereciam  melhores  condições 
financeiras.   Decidiu-se  pelo  Pinheiros  não  pensando  numa  futura  benemerência,  mas 
porque sempre pode observar que o Pinheiros era diferente: traduzia várias coisas - que não 
o dinheiro -  que se pode conquistar  no meio esportivo.   Externou sua honra ao tomar 
conhecimento da aprovação de sua proposta, além de saber que vários Conselheiros que ora 
o homenageavam já tinham sido atletas da modalidade.  Estes, respeitava muito, porque 
fazer esporte no Brasil não é fácil, é muito difícil.  Agradeceu pela oportunidade de ter se 
pronunciado e pelo reconhecimento que o Conselho manifestou ao conceder-lhe o título.

Presidente  -  Estendeu  a  homenagem  aos  pais  e  familiares  do  atleta,  dizendo-os  co-
responsáveis pelo título, porque sem o incentivo dos pais, a ajuda da família e colaboração 
de todos aqueles de quem o atleta depende também, certamente ele não alcançaria esse 
galardão.  Convidou-os a continuarem em plenário, caso desejassem, para dar início à parte 
formal da reunião.



3.2 Comunicações  gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações  dos 
Presidentes das Comissões.
Presidente  -  Chamou  para  tomar  posse  o  Suplente  Antonio  Tadeu  Avelino,  que  não 
compareceu.  Submeteu ao plenário votos de louvor propostos pela Comissão de Esportes 
aos  destaques  esportivos  do  período,  aprovado.   Em  nome  da  Mesa,  propôs  fossem 
consignados os seguintes votos: I) de pesar, pelos falecimentos da Sra.  Dora e da jovem 
Janaína, respectivamente esposa e filha do Chefe de Segurança Luiz Antonio Soares, bem 
como de pronto restabelecimento a ele e seu filho Diogo, proposta subscrita pelos Cons. 
José Carlos Apasse, Benedito Antunes de Campos, Walter Leonelli, Sérgio Russo, Ricardo 
Coutinho Carvalhal, Antonio de Alcântara Machado Rudge, Francisco de Paula Boragina, 
Manoel Morales Filho, Carlos Figueiredo da Cunha, José Edmur Vianna Coutinho, Paulo 
Cesar de Arruda Castanho, Fábio Eduardo Nesti,  Osmar Carecho, Oswaldo Leão, Nelson 
Keffer Marcondes Machado, Severiano Atanes Netto, Antonio Guerra, Ruy Sérgio de Azevedo 
Sodré e  Fábio Andrade Reinbold;  2)  de pronto restabelecimento ao Cons.   Alberto  João 
Domingues Filho, Vice-Presidente da Comissão de Esportes; 3) de pesar, pelo falecimento do 
ex-Conselheiro Marcelo Mendes Gonçalves, sobrinho do Cons.  Luiz Mendes Gonçalves e 
concunhado do Cons.  Roberto Höfling; voto acompanhado pelos Cons.  Ricardo Coutinho 
Carvalhal,  Adriano  Amaral  Resende,  lvete  Pompeu  Del  Picchia,  Pedro  Paulo  de  Salles 
Oliveira, aprovados.  Leu, também, propostas de votos de louvor, a saber: 1) do Cons.  Pedro 
Antonio  Lousan  Badra,  ao  Diretor  Adjunto  de  Contratação  de  Obras,  pelos  relevantes 
serviços prestados à Área de Patrimônio;  2)  do Cons.   Hugo Nivaldo Napoli,  à  seção de 
Boliche e a Conselheiros integrantes da equipe Boliche 'Os Caçadores', Srs.  Vicente Carlos 
Gonçalves e Manoel Morales Filho, pela conquista do Campeonato de Boliche; 3) do Cons. 
Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  à  Comissão  Financeira,  pela  elaboração  e  publicação  do 
Informativo Mensal da Execução Orçamentaria Setembro/95 e à Comissão de Obras, pelo 
Parecer emitido acerca da Proposta Orçamentária/96; 4) dos Cons.  Luiz Ernesto Machado 
Kawall,  José  Eddie  Avelino,  Ernesto  Júlio  Santos  Corrêa  Schleier  e  Joaquim de Sã,  às 
Diretorias de Promoções Sociais e Cultural, pela exibição alternada, aos domingos, da Torres 
Street Band; 5) do Cons.  César Palermo Kassab, à Diretoria de Esportes, pela criação de um 
Núcleo  de  Salto  com Vara.   Comunicou que já  tinha indicado à  Diretoria  os  membros 
Efetivos das Comissões Processantes Permanentes criadas pelo novo Regimento Processual. 
Dos  l  º  Conselheiros  que  se  dispuseram  a  colaborar,  indicou  como  Membros  Efetivos 
(mandato até maio/97): Sérgio Vergueiro, Paulo Roberto Taglianetti, Friedrich Thedor Simon 
e José Carlos Apasse; Membros Suplentes: Ricardo Coutinho Carvalhal, Raymundo Miracca, 
Nelson da Cruz Santos e Carlos Alberto Carvalho Rochilitz (mandato até maio/96).

Primeiro  Secretário  -  Informou  o  recebimento  das  seguintes  correspondências:  I)  da 
Diretoria Financeira: Relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentaria), referente ao mês 
de  out/95,  Balanço  Patrimonial  do  Clube  em  31/10/95,  e  Demonstrativo  das 
Receitas/Despesas Pró-Amador, colocando-os à disposição para consulta; 2) carta do Cons. 
Dirceu Bonturi Pereira, agradecendo voto de pronto restabelecimento consignado na reunião 
anterior; 3) do Jardim da Infância, anexando programa da 3' Jornada Ecológica - ECO/95. 
Deu conhecimento de problema havido com a entrega das convocações, causado por uma 
das firmas contratadas (moto-boys), sendo que a Diretoria de Serviços Gerais e a empresa 
tinham tomado as providências cabíveis.

Presidente da Diretoria, Arlindo Virgílio Machado Moura -  A seu pedido, deferido pela 
Presidência, tratou do anteprojeto de Plano Diretor de Desenvolvimento.  Disse que lançou o 
Programa de Desenvolvimento do Esporte Clube Pinheiros (l3/ l  1),  fez questão de ler a 
mensagem e a carta que encaminhou o Programa ao Conselho, enfatizando que a Diretoria 
foi a ordenadora dos anseios que buscou verificar junto ao corpo associativo, citando até que 
se baseou em 7 pontos de  consultas,  entre  eles  o Fórum Pinheiros  2000,  iniciativa  do 



Conselho,  que  levantou  problemas  relativos  à  vida  e  ao  futuro  do  Clube.   Pediu  aos 
Conselheiros que pudessem trabalhar no sentido da correta orientação do corpo associativo 
com relação ao problema.  Como tinha sido dito, trata-se de programa denso, complexo e 
que aborda os grandes temas da sociedade pinheirense e de seu futuro; temas realmente 
polêmicos, indubitavelmente, mas temas que precisam ser enfrentados caso se intencione 
manter o Clube como ele é hoje.  E esses assuntos precisam ser tratados com absoluta 
tranqüilidade,  porque há tempo para  fazê-lo.   O Clube está  bem e  vem atendendo aos 
anseios do corpo associativo.  Portanto, são problemas que não têm uma influência direta e 
imediata.  A Diretoria não quis e não se achou com a responsabilidade de apresentar uma 
proposta já pronta, que viesse ao Conselho para ser votada.  O objetivo é que o projeto seja 
amplamente discutido no Conselho; tem que ser trabalhado, aperfeiçoado e, aí sim, depois 
de  exaustiva  discussão,  com  a  formação  de  comissões  paritárias  para  cada  programa, 
nascer uma proposta interessante para a nossa sociedade.  Disse que pediu ao Presidente 
do  Conselho  que,  sempre  que estivesse  em contato  com os  Conselheiros,  enfatizasse  a 
importância da função dos mesmos na transmissão do projeto ao corpo associativo.

Presidente da Comissão de Obras,  Julio Roberto Pasquini Albien -  Registrou que no 
último dia 6/11 foram entregues pela construtora as obras civis do Ginásio de Musculação, 
podendo ressaltar,  após  vistoria,  a  certeza  da  excelência  da  obra  recebida,  plenamente 
condizente com aquilo que foi projetado e muito desejado pelo associado.  Comunicou que 
representou o Conselho no ato da entrega da obra ao Clube.

Presidente - Propôs a prorrogação do Expediente por l5m, aprovado.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Justificando sua iniciativa,  propôs  voto  de  louvor  ao 
Cons.  Heitor Waetge Júnior, pela dedicação e trabalho, em especial neste momento em que 
surge o Plano Diretor de Desenvolvimento de iniciativa da Diretoria, que traz muitas idéias 
do mesmo

Presidente da Comissão de Esportes, Edgard Ozon -  Comunicou que a Comissão tem 
convidado os Diretores Adjuntos das seções esportivas para as reuniões, a fim de prestar 
esclarecimentos  e  informações  sob  sua  responsabilidade,  dados  esses  que  poderão  ser 
obtidos pelos Conselheiros que se interessarem.  Transmitiu informações fornecidas pelo 
Cons.   Paulo  Kesselring  Carotini,  relacionadas  ao  Campeonato  Interno  de  Futebol 
Menor/95, bem como comentou diversos aspectos da referida seção.  Propôs voto de louvor 
ao Diretor de Relações Esportivas, José Terra Valverde, ao Diretor Adjunto da modalidade, 
Antonio Moreno Neto e aos Coordenadores:  Waldir  Lachowski,  Edson Bortolotti,  Ricardo 
Espírito Santo e Luiz Patrício; e ao Cons.  Antonio de Alcântara Machado Rudge, reeleito 
Presidente da Confederação Brasileira de Clubes Esportivos; aprovados.

Décio  Cecílio  Silva  Júnior  -  Comunicou  várias  conquistas  da  seção  de  Basquete, 
registrando seu protesto quanto à má divulgação desses feitos esportivos.   Convidou os 
Conselheiros a comparecer à inauguração da Academia Stadium, dirigida por esposa, Cons. 
Laís Helena Pinheiro Lima.

Sérgio Vergueiro -  Agradeceu  voto  de  pesar  e  a  solidariedade recebida por  ocasião  do 
falecimento de seu pai, Sr. José Geraldo de Campos Vergueiro.

Presidente  -  Entendeu  como proposição  de  voto  de  louvor  aos  atletas  do  Basquete,  a 
manifestação do Cons. Décio Cecílio da Silva Júnior, submetendo-a ao plenário, aprovado.

Alício  Antunes  de  Oliveira  -  Propôs  voto  de  louvor  à  Comissão  Financeira,  pela 
apresentação, nos últimos 2 meses, de informativo da execução orçamentária, bem como à 



Comissão de Obras,  pelo parecer  apresentado com relação ao Orçamento proposto para 
1996, aprovado.

Presidente  -  Antecipou  o  convite  para  o  Jantar  de  Confraternização  de  dez/95.   Com 
relação aos Conselheiros que participarão da Coordenação dos dez  Programas do Plano 
Diretor de Desenvolvimento, disse que já havia contatado 9 deles, sendo que o último logo 
seria escolhido e seus nomes divulgados.  Disse que indicaria o Cons.  Sérgio Vergueiro para 
o Programa Especial.  Tornou a chamar para tomar posse o Suplente Antonio Tadeu Avelino, 
que não compareceu.

4. ORDEM DO DIA:
Item l - Apreciação da ata da 410ª reunião extraordinária, realizada em 25/10/95.
Presidente - Como não houve contestação, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Apreciação  do processo  CD-12/95,  referente à  Proposta  Orçamentaria 
apresentada pela Diretoria para o exercício de 1996.
Presidente - Informou que tinha recebido emendas dos Cons.  Ruy Lansaro Paganini, que 
estava em termos, e Alício Antunes de Oliveira.

Ruy  Lansaro  Paganini  -  Observou  que  o  Orçamento  e  o  Balanço  são  duas  peças 
fundamentais  para  o  Clube.   Portanto,  entendia  um  desrespeito  não  tecer  algumas 
considerações sobre a matéria.   Trata-se de um orçamento de R$25.000.000,00,  isto  é, 
maior que muitas das 572 prefeituras municipais.  Fez alguns comentários com relação à 
emenda que apresentou, atendo-se ao Fundo de Emergência, que há alguns anos só era 
usado em condições emergências.  O Conselho talvez tenha negligenciado ao utilizá-lo e não 
repor o que gastou.  Assim, com o passar do tempo o Fundo de Emergência, que deveria 
hoje contar com R$2.500.000,00, em set/95 contava com R$277.000,00 (l, 1% da Previsão 
Orçamentária).   Nesta situação,  caso o Clube necessite  de dinheiro terá  que recorrer  a 
bancos ou onerar  o quadro  social,  isso  sem considerar  o  tempo a ser  gasto  para  essa 
operação.   Fornecendo os cálculos,  apresentou emenda propondo elevação do Fundo de 
Emergência, para 3,0%, do Orçamento de Custeio (base set/95), prevendo a elevação da 
contribuição social em R$1,36 em média/mensal, elevando o Fundo de Emergência para 
R$759.175,00 (set/95); alternativa que entendia ser a única para restabelecer tais recursos, 
onerando em pouco o corpo associativo e restituindo em 3 anos o Fundo de Emergência.

Presidente - Perguntou ao orador sobre a questão da proporcionalidade abordada, tendo em 
vista que sua proposta mencionava apenas o acréscimo de R$1,37/sócio.

Ruy Lansaro Paganini -  Respondeu que esta questão deixava a critério da Diretoria, que 
tem o poder de gestão no caso, para que ela dividisse eqüitativamente  esse percentual. 
Ressaltou que a responsabilidade era de todos; que era importante ter-se em mente que o 
Pinheiros é como um condomínio que deve ser administrado prevendo e provendo-se suas 
necessidades, inclusive para evitar que ocorra o que aconteceu com vários outros clubes, 
que acabaram ficando arcaicos e hoje estão deteriorados.

Presidente -  Passou as emendas que recebeu à Comissão Financeira, para verificar se os 
cálculos estavam corretos.  Deu conhecimento do teor da emenda do Cons.  Alício Antunes 
de Oliveira, propondo que ficassem isentos de taxas em 7 modalidades, os sócios maiores de 
60 anos; e, em contrapartida, propondo o aumento em alguns armários alugados no Bilhar, 
Boliche e Tênis.

Ruy Lansaro Paganini - Continuando, elogiou o relatório apresentado pela Diretoria.  Disse 
que era necessário esclarecer  alguns Conselheiros sobre a pendência do INSS contra os 



clubes esportivos, cujo ônus para o Clube caso perca essa ação - o que não é impossível em 
que pese o esforço que vem sendo feito - será em torno de R$13.000.000,00 (metade do 
Orçamento).  Inclusive, entendia a Diretoria não deveria ter previsto 5% no Orçamento de 
Custeio para prover essa despesa, mas observar que estudará uma previsão no momento 
oportuno.  Quanto à parte de Custeio, entendeu razoável o aumento real de 14% para as 
contribuições  sociais,  considerando  o  que o  Clube oferece  ao  sócio.   Quanto  à  política 
salarial proposta para 1996, mesmo considerando que os aumentos pretendidos onerariam 
muito a folha de pagamento, disse que daria um crédito à Diretoria, apenas enfatizando que 
o processo seletivo deveria ser rigoroso, uma vez que a Diretoria disporia de um numerário 
mais que suficiente para contratar pessoas de muito bom nível.   Sobre o Orçamento de 
Bares e Restaurantes, observou que os prejuízos continuam, mesmo não existindo a inflação 
alta como antigamente.  Portanto, há algo errado. É necessário implantar uma política de 
custos, porque hoje em dia é muito fácil saber o preço de cada item utilizado nesse setor.  E 
não se deve confundir sanar deficits de Bares e Restaurantes com lucro de eventos, porque 
não existe essa com relação. Sobre o recebimento das contribuições, pediu que a Diretoria 
Financeira estudasse a possibilidade do vencimento ser no dia 15, ao invés de ser no dia 10. 
No mais, cumprimentou a Diretoria pela peça apresentada.

Sérgio Vergueiro -  Disse que desde que pertence ao Conselho, todo ano é apresentado e 
aprovado um Orçamento de Bares e Restaurantes equilibrado.  Mas na prestação de contas 
esse  orçamento  sistematicamente  apresenta  deficit,  da  mesma  forma  que  acontece  em 
grande parte dos clubes, mas que não é admissível  que ocorra no Pinheiros.   E na sua 
proposta  a  Diretoria  não previa  nenhuma medida corretiva  da fonte  sistemática  desses 
deficits, apenas a promessa matemática que se repete, que será equilibrado, ao passo que a 
Comissão Financeira - que aproveitou para cumprimentar -, na análise do A.V.O/set/95, 
destacou R$324.000,00 de deficit em Bares e Restaurantes.  Pediu que fosse consignada em 
ata sua declaração de voto.   Parabenizou,  também,  a  Comissão de Obras,  que em seu 
parecer destacou obras em execução sem aprovação e apresentação de orçamentos, projetos, 
memoriais  e  cronogramas  para  aprovação  do  Conselho.   Quanto  ao  Orçamento  de 
Investimento,  cujas  receitas  são  oriundas  das  taxas  de  transferência  dos  títulos  e  do 
resultado das aplicações dos saldos em caixa deste orçamento, disse que no momento em se 
ressalta que a Diretoria estava executando obras sem aprovação, sem a apresentação de 
orçamentos e plantas, que são obrigatórias; que há obras defasadas em 1.000% das verbas 
aprovadas  pelo  Conselho,  a  autoridade  do  plenário  não  está  sendo  obedecida.   Esta 
informação deve ser considerada e as falhas corrigidas.  O Conselheiro não pode abrir mão 
da responsabilidade de representar  e defender os interesses daqueles que o elegeram e, 
consequentemente, deve prestar contas dessa responsabilidade, que lhe foi imposta quando 
aceitou  o  cargo.   Sobre  o  Orçamento  de  Custeio,  que  prevê  uma  arrecadação  de 
R$25.000.000,00,  lembrou  que  em  1994  um  grupo  de  Conselheiros,  inclusive  ele, 
apresentou  emenda  julgando  esse  orçamento  passível  de  uma  redução,  porque  previa 
US$22.000.000,00. O Clube vem sendo administrado com um Orçamento de Custeio do 
qual 80% das fontes de recursos são as contribuições sociais  e  20% receitas de outras 
procedências.   Em conseqüência,  R$20.000.000,00 estavam sendo solicitados a todos os 
contribuintes.   Pediu  atenção  com  relação  aos  números  apresentados  e  ao  esforço 
administrativo desenvolvido pela Diretoria.  Observou que sua posição era apenas filosófica 
com relação a este Orçamento e a gastos.  A economia do país atravessa um momento de 
extrema  delicadeza,  e  a  classe  média,  que  é  representada  muito  bem por  aqueles  que 
construíram, que constróem e vivenciam este Clube. É um momento de austeridade e toda e 
qualquer  empresa tem que enxugar  os seus custos,  porque se não o fizer  vai  quebrar. 
Embora nada deva ser negado para suprir as necessidades do Clube, é fundamental uma 
atenção  voltada  profunda,  diária,  diuturna  à  austeridade,  ao  rigor  e  à  economia,  na 
aplicação  do  dinheiro  que  é  de  um conjunto  de  30.000  contribuintes.   Referiu-se  aos 
orçamentos desde 1991, dizendo que nas intenções da peça apresentada pela Diretoria para 



96 não tinha visto  nenhuma palavra  com relação à preocupação de austeridade,  ou de 
economia, ou de redução de custos.

Pedro Antonio Lousan Badra - Enfatizou a necessidade do dimensionamento dos custos do 
Clube,  porque sem ele  não haveria  condição  de  se  terceirizar  ou de  quarteirizar.   Não 
encontrou  na  proposta  nenhuma  postura  nesse  sentido,  acredito  devam  ser  tomadas 
medidas a respeito, porque a Diretoria tem-se mostrado bastante operante.  Parabenizou a 
Diretoria  pelo anteprojeto  de  Plano Diretor  de Desenvolvimento.   Demonstrou a mesma 
preocupação do Cons.  Sérgio Vergueiro, em relação a Investimentos, também declarando 
seu  voto  contrário  à  aprovação  do  Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes,  pelos  mesmos 
motivos.

Presidente  -  Pediu  aos  Cons.   Sérgio  Vergueiro  e  ao  orador  que  entregassem  suas 
declarações de voto antes do término da reunião. (Art. 79 do Regimento do Conselho).

Pedro Antonio Lousan Badra - Com relação ao Orçamento de Custeio, comentou que para 
o 1' sem/96 a receita prevista era extremamente irrisória em relação ao valor das taxas, e os 
aumentos sempre são acima dos índices normais.  Assim, propôs que se limitasse ao IGP-DI 
(base set/95)  acréscimos das taxas de Saunas (banhos e  massagens),  Exames Médicos, 
Testes  Ergométricos,  Biblioteca  (Multas),  Salões  de  Jogos  (Bilhar),  Estacionamento, 
Carteiras Sociais e Expediente, ficando a critério da Diretoria, a época apropriada de sua 
aplicação.  Sobre o Orçamento de Investimento, parabenizou o relatório da Comissão de 
Obras, entendendo que suas preocupações, objeto de consultas anteriores à mesma, tinham 
fundamento.   Disse  que  votaria  contrário  a  esse  orçamento,  porque  a  Diretoria  estava 
pedindo a verba, mas não esclarecia como iria gastá-la nas obras que pretendia executar. 
Não havia elementos para que os Conselheiros pudessem analisar  e votar  a solicitação, 
ainda que fossem obras necessárias.

Antonio Guerra - Disse que a peça estava bem elaborada e em condições de ser analisada. 
No que diz  respeito  às  divisão  das  contribuições  sociais  por  classe  (Mirim/  Individual/ 
Familiar), disse que não há no Estatuto a exigência dessa distribuição.  No caso do sócio 
Familiar, se falecer um dos cônjuges o outro continuará a pagar a contribuição definida 
para essa classe.   O mesmo ocorre no caso de divórcio ou separação.  O sócio ao qual 
competir a guarda dos filhos continua na classe Familiar, e o outro passa a Individual.  Este 
é o único clube do mundo onde isso ocorre.  No seu entender, isso é bitributação.  O ideal 
era que houvesse somente contribuição Individual e que cada pessoa da família pagasse em 
separado. É uma questão de justiça que o Conselho não pode deixar passar desapercebido e 
que lhe parecia até uma irregularidade.  Com relação ao Orçamento de Investimento, mesmo 
parabenizando o parecer da Comissão de Obras explicou que quando se apresenta uma 
previsão  em termos  de  investimentos  não  significa  que  o  Conselho  estará  efetivamente 
autorizando a execução das obras,  mas a intenção da Diretoria realizá-las.   Na ocasião 
oportuna a Diretoria apresentará os elementos necessários à apreciação, inclusive sem os 
quais não se pode fazer orçamento.  E é assim que a Diretoria vem fazendo.  Exemplo: a 
aplicação de grama sintética no Campo de Futebol B; o caso do Ginásio de Musculação; tudo 
foi  analisado  com  os  dados  necessários  e  aprovado  pelo  Conselho.   Com  relação  à 
abordagem feita em plenário, de que estavam sendo executadas obras sem orçamento, sem 
projeto, etc, esclareceu que em algumas obras a Diretoria é obrigada a agir assim porque 
são inadiáveis, emergências.  Portanto, ao contrário de outros, votaria favoravelmente ao 
Orçamento de Investimentos.  Sobre sua colocação inicial, disse que formalizaria emenda 
pretendendo individualizar  o pagamento das contribuições relativas aos sócios da classe 
Familiar.   Encerrando,  salientou  que  a  proposta  estava  bem  fundamentada.   Sobre  o 
aumento  de  14%  sobre  a  mensalidade,  lembrou  que  a  economia  ainda  não  está 
absolutamente estabilizada e que o Congresso está analisando a reforma da Constituição. 



Perguntado,  respondeu ao  Sr.   Presidente  que  sua  emenda  não  alterava  o  Orçamento, 
portanto não era necessário apresentar a contrapartida.

Presidente -  Leu as emendas apresentadas, de autoria dos Cons.  Ruy Lansaro Paganini, 
Alício Antunes de Oliveira, Pedro Antonio Lousan Badra e Antonio Guerra.

Presidente  da  Diretoria,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  -  Antes  de  designar  seu 
Assessor  de  Planejamento  para  prestar  esclarecimentos  sobre  a  Proposta  Orçamentária. 
Sobre o Orçamento de Investimento, entendeu ter havido um equívoco, talvez até uma má 
colocação da Diretoria, que não deixou claro tratar-se de intenção de obras, como fez no 
caso do Ginásio de Musculação, grama sintética no Campo de Futebol, Boliche, por exemplo. 
Aprovada a intenção, foi elaborado o projeto, orçada a obra e voltou-se ao Conselho, para 
obter a aprovação da execução. Nesses termos é que estava sendo apresentado o Orçamento 
de Investimentos.  Inclusive, muitas obras que dele constam já constaram de orçamentos 
anteriores e a Diretoria não as executou porque no Clube isso depende do desempenho dos 
recursos advindos das taxas de transferência.  Se o número de títulos vendidos no ano for 
menor que o previsto, a obra não é realizada.  Se existir a projeção de que o número não 
será  aquele  que  a  Diretoria  desejava,  a  obra  é  parada,  como  a  do  Boliche,  que  foi 
parcialmente executada, já foi adquirido o elevador, mas o desempenho do Orçamento de 
Investimentos não foi o esperado.  Este é o fundamento.  Finalmente, esclareceu não existir 
a  menor  possibilidade  da Diretoria  estar  executando obras  sem a  devida  aprovação do 
Conselho, como fora dito na tribuna.

Pedro Antonio Lousan Badra (Aparte) - Reportou-se ao parecer da Comissão de Obras para 
mencionar que o valor da obra da nova Portaria do CCR não existia no Orçamento/95, 
conforme constou da Proposta/96; apenas a intenção dessa obra tinha sido aprovada e não 
a  execução  em  si.   Agora,  então,  acompanhando  o  raciocínio  da  Comissão  de  Obras, 
deveriam ser apresentados ao Conselho os elementos necessários a sua aprovação.

Presidente da Diretoria -  Explicou que a Diretoria estava reapresentando alguns projetos 
cuja intenção já tinha sido aprovada e atualizando esses valores estimados.  Os valores 
efetivos seriam apresentados a partir da execução do projeto, o que seria feito depois de 
aprovada a intenção.  Talvez alguns itens fujam do valor estimado mas, no geral, os valores 
estão  muito  próximos  do  previstos.   Evidentemente,  a  Diretoria  voltará  em  outras 
oportunidades ao Conselho para apresentar o orçamento baseado no projeto e, a partir da 
intenção aprovada, contratará.  Manifestou-se sobre as emendas apresentadas, comentando 
que era difícil colocar-se contrário à precaução de que se revestia a proposta do Cons.  Ruy 
Lansaro Paganini, por entender até que na administração que vem fazendo, a Diretoria tem 
tido essa preocupação de se ater às bases orçamentarias, mas o relacionamento que o Clube 
mantém com algumas entidades financeiras permite não prever o aumento do Fundo de 
Emergência e, em função de qualquer eventualidade recorrer às mesmas; da mesma forma 
que  a  Diretoria  pode recorrer  ao  Conselho  a  qualquer  momento,  solicitando  uma  taxa 
extraordinária.  Perguntado pelo Sr.  Presidente sobre a questão da isenção de algumas 
taxas  para  sócios  acima  de  60  anos,  respondeu  que  não  encontrou  uma  justificativa 
plausível para a medida.

Presidente -  Discriminou as atividades para as quais o Cons.  Alício Antunes de Oliveira 
pedia isenção.  Respondeu ao Cons.   José Manssur que a emenda estava inspirada na 
política  de  conceder  alguns  privilégios  justos  à  terceira  idade e  aos  idosos;  dentro  das 
modalidades mais convenientes a estes.

Presidente da Diretoria -  Disse que filosoficamente não concordava com a emenda, mas 
não via problemas para adaptá-la ao Orçamento.  Discordou da emenda do Cons.  Pedro 



Antonio Lousan Badra, porque com relação a algumas taxas é preciso partir do princípio do 
mercado.  As taxas apontadas pelo proponente só subiam em função de um planilhamento, 
que poderia ou não crescer  com essas taxas.   Achou interessante a proposta do Cons. 
Antonio  Guerra,  entendendo  que  a  matéria  precisaria  ser  profunda  e  tranqüilamente 
estudada, motivo pelo qual fazia parte do Plano de Desenvolvimento.  Perguntado pelo Sr. 
Presidente e pelo proponente, respondeu que não tinha condições de analisar os aspectos 
negativos da medida e que, mesmo que a Diretoria quisesse não seria possível incorporá-la 
ao Orçamento/96, porque depois de aprovado ele é imutável.  Deixou a decisão a critério do 
Conselho, sem tecer maiores considerações.

Assessor de Planejamento, Sérgio Fuchs Calil -  Foi solicitado pelo Sr.  Presidente que 
comentasse sobre o acréscimo de 3% no Orçamento e a isenção de algumas atividades para 
maiores de 60 anos.  Iniciou considerando que a emenda do Cons.  Antonio Guerra tinha 
lógica e apresentava aspectos de complexidade operacional que não permitiriam sua adoção 
em 1996, inclusive considerando o vulto e o reflexo dessa modificação.  Quando a Diretoria 
sugeriu  o  projeto  de  reforma  contributiva  no  Plano  de  Desenvolvimento,  previu  que  o 
assunto fosse estudado durante 1996 para implantação em 1997; portanto não dispondo no 
momento de estrutura operacional que a permitisse executar, muito embora concordasse em 
princípio com a lógica do que foi colocado.

Antonio Guerra -  A  vista da explicação, e como a matéria seria efetivamente estudada, 
pediu a retirada de sua emenda.

Assessor de Planejamento -  Sobre a ampliação do Fundo de Emergência proposta pelo 
Cons.  Ruy Lansaro Paganini, lembrou que o Fundo de Emergência, em tempos idos, sempre 
foi dimensionado na base de 5% do Orçamento de Custeio, tendo eventualmente atingido 
percentuais mais altos.  Posteriormente, o Fundo foi sendo gradativamente encolhido, até 
atingir cerca de 1,18%.  A Diretoria a emenda parecia interessante, bastando simplesmente 
que  ela  distribuísse  proporcionalmente  aos  valores  atualmente  cobrados  das  diversas 
classes e grupos.  Alertado, concordou com o Sr.  Presidente que se aprovada a emenda o 
destaque específico no boleto de cobrança poderia representar uma dificuldade adicional; 
todavia,  a  Diretoria  poderia  manifestar-se  junto  ao  associado  com  uma  carta  de 
esclarecimentos, sobre a composição do valor cobrado, afirmando e mostrando que naquele 
valor estaria embutido um Fundo de Emergência.

Presidente - Deixou claro que seu alerta foi somente com relação à dificuldade ou não para 
esse destaque.  A emenda seria votada exatamente como apresentada.

Assessor  de  Planejamento  -  Respondeu  que  não  se  atreveria  a  fazer  uma análise  da 
repercussão desse destaque em termos operacionais.  Quanto à emenda do Cons.  Alício 
Antunes de Oliveira, acompanhando o raciocínio do Sr.  Presidente da Diretoria, dizendo já 
existir  um abatimento na taxa esportiva  para a faixa etária  acima de 60 anos,  não lhe 
parecendo lógico um critério para essa distinção.  Sobre a emenda do Cons.  Pedro Antonio 
Lousan Badra, vinculando algumas taxas ao IGP-DI, ratificou que os critérios adotados para 
a fixação dessas taxas que não se baseavam exclusivamente no planilhamento de custos, 
mas na situação de mercado.  Por isso que a Diretoria se reservava à fixação dos seus 
valores.  Embora não estivesse consignado no Orçamento, no caso das taxas esse índice era 
utilizado somente como referência,  porque muitas vezes os valores do IGP-DI são muito 
baixos e não justificam uma majoração de preços mensal.  Assim, em determinadas ocasiões 
a Diretoria aguarda um certo valor acumulado (3 ou 4 meses) para fazer o reajuste e fixa o 
preço arredondado, conforme sugeria o proponente.



Ruy Lansaro Paganini - Observou que a idéia da Diretoria de encaminhar carta aos sócios 
esclarecendo sobre a inclusão de 3% para aumento do Fundo de Emergência resolveria o 
problema, caso aprovada sua emenda.  Caso contrário, o Fundo nunca seria restabelecido. 
(O Sr.  Presidente esclareceu que a emenda seria colocada em votação, fazendo constar a 
necessidade da carta de esclarecimento ao sócio).

Severiano Atanes Netto - Não se convenceu com a explicação a respeito da não adoção do 
IGP-DI para reajuste das taxas.  Pediu ao Sr.  Presidente que tornasse a ler a emenda. 
Atendida sua solicitação, entendeu que o reajuste continuava sendo cumulativo.

Pedro Antonio Lousan Badra - A pedido, explicou que quando propôs a data base utilizou a 
mesma da Diretoria (set/95), deixando a critério desta a cobrança, que poderia ou não ser 
mensal.  A idéia era que o IGP-DI servisse como parâmetro.  Porque segundo a explicação 
dada pela Diretoria, tinha entendido que o reajuste das taxas ora era feito pelo IGP-DI, ora 
pelo mercado, tendo o Sr.  Assessor de Planejamento discordado.

Presidente -  Com a concordância do proponente, deixou claro que a idéia da emenda era 
limitar o reajuste ao IGP-DI e deixar o período de aplicação a critério da Diretoria.

Assessor de Planejamento - Esclareceu que a Diretoria não utilizava o critério dúbio entre 
mercado e IGP-DI, conforme dissera o proponente, mas que ela levava em consideração tais 
referências para fixar o preço.  Era possível que o IGP-DI fosse positivo e que as condições 
de mercado não recomendassem o aumento da taxa.  Diferentemente do IGP-DI, a taxa não 
aumentava  regularmente  todos  os  meses.   A  Diretoria  procurava  aí  um  certo  valor 
cumulativo e o arredondava, para efeito de facilidade.

Alício Antunes de Oliveira -  Perguntou ao Sr.  Assessor de Planejamento qual era sua 
filosofia ao comparar pessoas de 70 anos, para efeito de média, com jovens de 17.

Assessor de Planejamento -  Acompanhou o pensamento do Sr.  Presidente da Diretoria, 
por  entender  que  propostas  de  natureza  isencionista  eram  simpáticas  e  que  não  era 
adequado confundir idoso com carente.  Era necessário desenvolver atividades para atender 
a essa faixa etária, mas a cobrança ou não era um outro aspecto; criava divisões dentro do 
Clube que muitas vezes não se justificavam.  Era preciso partir do princípio de que todo 
associado tem um certo poder de recursos que lhe permite perfeitamente pagar taxas já 
privilegiadas.  O fato daqueles que com mais de 60 anos pagarem taxas esportivas na faixa 
de quem tem de 10 a 17 anos já é saudável.  Esta diferenciação segue a mesma linha das 
contribuições sociais já consagradas no Clube.  Além disso, fazer esta isenção em somente 
alguns setores e não em outros poderia criar diferenciações e complexidades no controle de 
toda esta sistemática, que tornariam extremamente difícil a correta cobrança desses valores.

Anamaria  Andrade  Damasceno  -  Contestou  o  fato  do  Presidente  do  Conselho  estar 
debatendo a matéria.

Presidente -  Registrou o protesto,  respondendo que estava apenas tentando elucidar as 
questões levantadas e interpretando as emendas que tinha recebido.

Um Sr. Conselheiro (que não foi identificado pela taquigrafia, nem focalizado no videoteipe): 
- Referindo-se à afirmação do Cons.  Sérgio Vergueiro, frisando veementemente que não 
existia plano de custos no Orçamento de Bares e Restaurantes, perguntou sobre a existência 
ou não de um plano a ser seguido nos próximos orçamentos, objetivando evitar comentários 
dessa natureza e para sanar o problema dos prejuízos no setor.



Assessor de Planejamento - Respondeu que os preços praticado pelos setores de Serviços 
Sociais e Bares e Restaurantes estavam rigorosamente fixados em planilhas de custos.  O 
fato de existir esse substrato técnico nem sempre significava que os resultados na prática 
fossem os desejados. a Diretoria não dispunha propriamente de um plano rígido de trabalho, 
mas de uma filosofia a ser aplicada no setor.  Ao propor um Orçamento equilibrado para a 
Área,  ficava implícito  que a Diretoria  estaria envidando todos os esforços no sentido de 
atingir esse objetivo.  Objetivo que tem sido fixado ao longo dos anos, com pouco sucesso 
por diversas razões.  Nesta gestão a Diretoria tem enfatizado a necessidade de voltar sua 
atenção  para  a  qualidade  dos  serviços  oferecidos  aos  sócios,  convicta  de  que  está 
conseguindo alcançar esse objetivo.  O setor enfrentou muitos problemas neste ano e para 
saná-los foram necessários investimentos substanciais para atender às exigências legais. 
Além do equilíbrio orçamentário, a Diretoria busca bem atender ao sócio, que representa um 
custo que precisa  ser  suportado e  nem sempre ele  contribui  para  esse equilíbrio.   Não 
interessa  embelezar  o  Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes  com  idéias  já  anacrônicas, 
voltadas à austeridade administrativa, à racionalização dos serviços.  Isso não pode mais 
fazer  parte  de  um plano  de  ação  de  nenhuma Diretoria  moderna,  mas  tem que  estar 
embutido no dia-a-dia e sequer ser comentado ou apresentado como meta.

José Manssur - Considerando a sustentação do Cons.  Ruy Lansaro Paganini, bem como o 
raciocínio  do  Cons.   Sérgio  Vergueiro  de  buscar  na  redução  de  custos  o  suprimento 
necessário  para  fazer  frente  a  determinada  despesa;  consultou  o  Sr.   Assessor  de 
Planejamento sobre a possibilidade de reduzir, no item Outras, a proporcionalidade de 9 
para 6% do Orçamento, a fim de não onerar o corpo associativo e aumentar em 3% o Fundo 
de Emergência.

Assessor de Planejamento -  Disse que não entendia que esses valores tinham que ser 
alcançados mediante raciocínios aritméticos.  Havia toda uma lógica sustentando os valores 
das despesas desse Orçamento.   Tratavam-se de números lastreados num Programa de 
Ação, que tinham apenas um detalhamento necessário e suficiente para a apreciação do 
Conselho, mas que a Diretoria dispunha de informações muito mais enriquecidas sobre isso. 
Respondeu que não recomendava incursões nesse caminho de eleger esta ou aquela rubrica 
de despesas para sofrer cortes em detrimento do Fundo de Emergência, porque estar-se-ia 
transferindo algum tipo de problema.   Portanto,  para atender à emenda do Cons.  Ruy 
Lansaro Paganini, não via outra alternativa senão que o ônus adicional necessariamente 
viesse a recair sobre as contribuições sociais.

Votação:
Durante a votação manifestou-se o Cons.  José Manssur, lembrando que havia uma emenda 
retirada.
O Cons.   Alício  Antunes de Oliveira  foi  esclarecido pelo Sr.   Presidente que deveria  ter 
defendido sua emenda antes do encerramento da discussão.

Deliberação:
O plenário decidiu aprovar a retirada da emenda do Cons.   Antonio Guerra;  rejeitar  as 
emendas dos Cons.   Ruy Lansaro Paganini,  Alício  Antunes de Oliveira  e Pedro Antonio 
Lousan Badra e aprovar a Proposta Orçamentaria para 1996, conforme apresentada pela 
Diretoria.

TRANSCRIÇÃO  DAS  DECLARAÇÕES  DE  VOTO  APRESENTADAS  PELOS  CONS. 
SÉRGIO VERGUEIRO E PEDRO ANTONIO LOUSAN BADRA, RELATIVAS À PROPOSTA 
ORÇAMENTARIA 1996:



"DECLARAÇÃO DE VOTO - A) Considerando que o Orçamento de Bares e Restaurantes não 
prevê nenhuma medida para evitar os deficits sistemáticos ocorridos nos últimos anos, 
inclusive no atual, onde a análise do A.V.O. pela Comissão Financeira aponta em set/95 já 
um deficit  de  R$324.000,00,  voto  contra  o  Orçamento  apresentado;  B)  Voto  contra  o 
Orçamento de Investimento, tendo em vista o parecer da Comissão de Obras que aponta 
obras em execução sem aprovação e apresentação de orçamentos, projetos, memoriais e 
cronogramas  para  aprovação  do  Conselho  Deliberativo;  C)  Considerando  o  pedido  de 
R$25.000.000,00 para  o  Orçamento  de  Custeio  de  1996 elevado  em relação  aos  anos 
anteriores, tendo em vista que em 1993 o Clube foi custeado com U$11.700.000,00 e não 
vendo nenhuma medida de austeridade proposta, VOTO CONTRA. - Sala das Sessões, 27 
de novembro de 1995. - a) Sérgio Vergueiro - Conselheiro."

"DECLARAÇÃO DE VOTO:
Tendo em vista o ORÇAMENTO DE BARES E RESTAURANTES não apresentar nenhuma 
diretriz de apuração de custo, Declaro o meu voto Contra este Orçamento.
Tendo  em  vista  as  observações  de  falta  de  projetos  e  orçamentos  de  diversos  itens 
apresentada no Orçamento de Investimento, observações feitas pela Comissão de Obras, 
Declaro o meu voto Contrário ao Orçamento de investimento. - Sala das Sessões, 27 de 
novembro de 1995 - a) Pedro Antonio Lousan Badra - Conselheiro."

Item 3 - Várias.
Pedro Antonio Lousan Badra - Agradeceu aos Conselheiros que votaram favoravelmente a 
sua emenda à Proposta Orçamentária, lamentando, em nome dos sócios, aos que foram 
contrários.   Reclamou que há  algum tempo  consultou  a  Comissão  de  Obras  pedindo 
esclarecimentos  sobre  assuntos  pertinentes,  não  tendo  recebido  resposta  que  o 
possibilitasse  avaliar  certas  situações.   Conclamou  as  Comissões  a  fornecerem  aos 
Conselheiros  elementos  fundamentais  para  estudo  e  decisão,  a  exemplo  do  que  fez  a 
própria Comissão de Obras, no parecer que emitiu sobre a Proposta Orçamentária/96.

Eduardo Lobo Fonseca -  Fez  questão  de  registrar  fato  ocorrido  na  reunião  passada, 
quando o plenário  discutia sobre recurso de um sócio contra suspensão aplicada pela 
Diretoria.   Cumprimentou o Cons.  Gilberto de Luccia - representante do Conselho na 
Comissão de Inquérito que instruiu o processo - que na apreciação do recurso pronunciou-
se  trazendo  elementos  importantes,  permitindo  aos  Conselheiros  assumirem a mesma 
sensibilidade de quem tinha tomado depoimento do envolvido, contribuindo muito para a 
tomada de decisão.  Estimulou os Conselheiros, representantes da Casa nas Comissões de 
Inquérito, a fazerem o mesmo, sempre que os processos viessem a plenário.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinham assinado a lista de presença, 
dando por encerrados os trabalhos às .23h38m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 412ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 
em 29 de janeiro de 1996

EDUARDO LOBO FONSECA ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Primeiro Secretário Presidente
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