
ATA  RESUMIDA  DA  426ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/02/1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete, em segunda 
convocação,  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  com  cento  e  sessenta  e  três 
Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente              : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidente      : Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretária: Dulce Arena Avancini

3) EXPEDIENTE SOLENE
Entrega solene do Diploma de Sócio Benemérito concedido pelo Conselho 
Deliberativo em sua 423ª reunião extraordinária, de 25 de novembro de 1996, 
ao Conselheiro Efetivo ANTONIO DE ALCÂNTARA MACHADO RUDGE.
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, e, posteriormente, o 
recolhimento  do  livro  de  presença,  declarando  instalada  a  reunião. 
Pessoalmente, saudou o homenageado, dizendo que o conhecia desde a época 
em que foi  nomeado  para  coordenar  parte  de  uma reforma estatutária,  na 
gestão do Presidente do Conselho Rubens Catelli e o convidou para participar 
dos trabalhos, colaboração esta que resultou uma sólida amizade, verdadeira 
admiração pelos dotes inegáveis culturais, de administrador, chefe de família e 
portador  de  profundo  amor  e  grande  desvelo  pelo  Pinheiros.  Convidou  o 
Cons.  Antonio  Alcântara  Machado  Rudge  para  tomar  lugar  à  mesa  dos 
trabalhos e o Cons. Alexandre Barradas de Oliveira para saudá-lo em nome do 
Conselho.

Alexandre Barradas de Oliveira -   Ressaltou que o homenageado é pessoa 
muito conhecida não só no Pinheiros, mas em outros clubes e no esporte em 
geral, que trabalhou e continua trabalhando. Dentre suas inúmeras realizações, 
deu ênfase à gestão financeira em meio ao vendaval inflacionário que assolava 
o  país,  ao  assentamento  de  bases  sólidas  que  permitiram  a  atualização 
permanente do Clube e que permitirão,  no futuro,  que o Clube continue se 
modernizando  administrativamente,  sempre  em  função  dos  associados. 
Parabenizou o Dr. Antonio Rudge, dizendo esperar que este reconhecimento 



do Conselho pelo seu trabalho e amor ao Pinheiros  o  estimule a continuar 
participando de forma frutífera e efetiva em beneficio do Clube e do esporte.

Presidente -  Juntamente com o Sr.  Presidente da Diretoria  Arlindo Virgílio 
Machado Moura, entregou o diploma ao homenageado.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Teceu agradecimentos ao orador que 
o saudou, aos Srs. Presidentes do Conselho e da Diretoria pela iniciativa da 
proposta, bem como ao Conselho, pela sua aprovação. Relembrou o início de 
sua  participação  na  administração  do  Clube,  desde  sua  eleição  para 
Conselheiro até a época em que deixou de fazer parte desta Casa, passando a 
exercer o cargo de Vice-Presidente de Administração. Elogiou a todos os que 
com ele  conviveram  nessa  trajetória,  aos  quais  creditou  o  êxito  que  tenha 
alcançado.

Presidente - Convidou o Cons. Antonio de Alcântara Machado Rudge para 
continuar a fazer parte da mesa dos trabalhos durante a seqüência da reunião, 
mas este agradeceu a deferência e retornou ao plenário.

4) EXPEDIENTE
Presidente - Propôs voto de louvor ao sócio Roberto Paraíba Arruda Pinto, 
pela  sua eleição  para  o  cargo  de  Presidente  da Associação dos Advogados 
Trabalhistas de São Paulo. Aprovado. Submeteu ao plenário proposta de voto 
de pesar pelo falecimento da Sra. Adair de Castro Ribeiro, tia da Cons. Alice 
Rodrigues  Barbosa (20/02/97).  Aprovado.  Apresentou proposição  do Cons. 
Friedrich  Teodor  Simon,  consignando  voto  de  louvor  ao  Grupo  de  Teatro 
Amador do Clube. Aprovado.

Primeiro Secretário - Deu conhecimento que a Cons. Catharina Ruth Carolina 
Parodi solicitou licença de 1º/2 a 1º/8/97.

Presidente -  Relacionou  as  comissões  paritárias  do  Plano  Diretor  de 
Desenvolvimento  que  já  entregaram  os  relatórios  conclusivos,  a  saber: 
Programas Administrativo, Recursos Hídricos, Recursos Energéticos, Sistema 
Orçamentário, Tecnologia, Infraestrutura e Meio Ambiente. Informou que em 
breve serão entregues os relatórios dos Programas Relações Sociais, Serviços 
Comerciais e Especial.
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5) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 425ª reunião extraordinária, realizada em 

27 de janeiro de 1997.
Presidente - Não houve contestação, tendo o Sr. Presidente declarado a ata 
aprovada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-01/97,  referente  ao  pedido  da 
Diretoria,  de  autorização  para  firmar  contrato  de inserção  de 
publicidade,  nos  uniformes  das  equipes  de  Voleibol,  com  a 
empresa Mappin - Loja de Deptos. S.A.

Presidente - Comentou sobre o trâmite do processo, lembrando que na entrada 
da reunião foi distribuída carta da Diretoria com esclarecimentos a respeito de 
determinado tópico  do parecer  da Comissão de Esportes,  acompanhada do 
contrato assinado com a Blue Life.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Cumprimentou a Diretoria por trazer para 
o  Clube  um  patrocínio  do  tamanho  das  tradições  pinheirenses,  como  o 
Mappin, empresa ligada ao crescimento e à história da cidade de São Paulo. 
Discordou da Comissão de Esportes ao mencionar, em seu parecer, que todo 
patrocínio interessa ao Clube, pois a Blue Life, atual patrocinadora do Voleibol 
feminino, segundo matéria publicada no jornal “O Estado de São Paulo” está 
entre  as  10 empresas que mais processos  constam no PROCON. A questão 
ética é a mais importante, já que o Pinheiros foi construído com o esforço de 
gerações,  de idealizadores que nunca precisaram de qualquer dinheiro para 
fazê-lo um gigante.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Entendeu  que  o  Conselho  deveria  ter 
recebido para análise e votação a minuta do contrato a ser  assinado com a 
empresa Mappin. Como apresentou apenas uma carta de intenção constando a 
reciprocidade de interesse das partes,  para  que não houvesse distorções  no 
contrato definitivo propôs que caso aprovada a carta de intenção, nela ficasse 
consignado  que  o  contrato  não  seria  de  exclusividade,  constando 
expressamente que o Mappin seria apenas o patrocinador principal. Explicou 
que  o  time  patrocinado  certamente  terá  necessidade  de  firmar  outros 
patrocínios para efeito de equipamentos esportivos,  alimentação, transporte, 
etc.  Em  segundo  lugar,  propôs  que  o  fornecimento  dos  uniformes  e 
vestimentas  que  recebessem  o  logotipo  Mappin  seriam  da  exclusiva 
responsabilidade deste. Porque se esse equipamento vier a ser fornecido pelo 
Clube, corre-se o risco de fazer o mesmo no contrato da UMBRO, no qual a 
UMBRO fornece o equipamento e coloca a sua própria marca em cima, e na 
realidade o Clube não aufere nenhum tipo de vantagem ou benefício. Explicou 
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que sua emenda tinha o objetivo de colaborar no aperfeiçoamento da proposta 
da Diretoria, delimitando melhor os direitos do Clube.

Roberto  Machado Moreira -  Pediu que a  Mesa participasse ao Conselho o 
conteúdo do relatório mencionado como anexo da carta de intenção, que não 
foi encaminhado com a convocação.

Presidente -  Respondeu  que  citado  relatório  não  tinha  sido  enviado  ao 
Conselho.

Carlos  Cavalcante  de  Araújo   -  Explicou  que  a  UMBRO  não  fornecia 
camisetas,  mas  sim  chuteiras.  As  camisas  e  o  material  esportivo  que  essa 
empresa cedeu ao Clube têm o símbolo, as cores e toda a característica de um 
time do Pinheiros.

Presidente  da  Diretoria,  Arlindo Virgílio  Machado  Moura -  Devidamente 
autorizado pelo Sr. Presidente, explicou que o relatório citado como anexo na 
carta de intenção era um currículo do Clube, que deu início e tornou possível 
delinear o patrocínio.

Eduardo Lobo Fonseca - Perguntou se a idéia era aprovar a carta de intenção 
e,  a  exemplo  de  algumas  obras  de  investimentos,  que  a  matéria  voltasse 
melhor  detalhada  para  aprovação  do  Conselho,  ou  se  o  plenário  estaria 
aprovando a carta de intenção como um contrato.

Presidente -  Esclareceu  que  a  Diretoria  estava  pedindo  autorização  para 
celebrar um contrato com determinados elementos fundamentais. O mais seria 
matéria de gestão entre Diretoria e patrocinador.

Renato  Taglianetti -  Perguntou  qual  o  critério  adotado  para  a  escolha  da 
empresa Mappin como patrocinadora e se houve licitação.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Respondeu  que  para  estabelecer  um 
patrocínio  não  é  necessária  licitação,  porque  não  aparecem  tantas 
oportunidades  quanto  entende que  o  Clube deveria  ter.  Este  assunto  já  se 
desenvolve no Clube e no Conselho ao longo de muitos anos. Infelizmente, a 
publicidade, a mídia de um clube como o Pinheiros, com as suas tradições, não 
se compara, até injustamente, com a de outros possíveis patrocinados, como os 
clubes de futebol profissional. Trata-se de oportunidade ímpar e talvez o maior 
patrocínio que já se apresentou para o Pinheiros. Mesmo estando em vigor o 
contrato da Blue Life,  esta proposta é substancialmente maior,  por isso que 
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trazida ao  plenário.  Sem entrar  no  mérito  da posição do Cons.  José Carlos 
Rizzo Mirisola  Júnior,  disse  que a  Diretoria  envidará  esforços  para  manter 
também o patrocínio da Blue Life, negociação esta que acredita terá sucesso, 
pois  existe  por  parte  desta  empresa  o  desejo  de  manter  esse  patrocínio, 
transferindo-o para um outro esporte.

Roberto  Machado  Moreira -  Demonstrou-se  insatisfeito  com  a  explicação 
sobre o relatório mencionado na carta de intenção e, nos devidos termos da 
manifestação da Comissão Jurídica,  deveria apresentar o objeto do pacto de 
modo bem delineado,  o  que  não  aparecia  na  proposta.  Perguntou  em que 
termos a Diretoria pretendia redigir a cláusula penal do contrato.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Observou que a troca do patrocínio seria 
altamente vantajosa para o Clube, mesmo considerando o pagamento das duas 
parcelas  na  rescisão.  A  intenção é  negociar  com a Blue  Life  no  sentido  de 
transferir o patrocínio para outro esporte, estando convicto que neste aspecto o 
Clube terá êxito. Explicou que a cláusula penal será discutida e o objetivo é 
redigi-la nos mesmos moldes da existente no contrato da Blue Life, ou seja, na 
rescisão, a parte que der causa terá que pagar duas parcelas do patrocínio, e até 
a  possibilidade  de  uma  ação  de  perdas  e  danos.  Tendo  o  Cons.  Roberto 
Machado Moreira indagado se essa cláusula já deveria ter  sido estabelecida 
com as  demais  condições,  respondeu que  a  Diretoria  não  tinha  chegado  a 
discutir este aspecto, atendo-se apenas aos tópicos elencados na proposta, por 
entender que a questão penal é mais ou menos uma posição de normalidade 
nos  contratos  de  patrocínio  firmados  pelo  Clube.  Questionado  pelo  Sr. 
Presidente sobre a emenda do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, respondeu 
que o  Mappin colocou a  exclusividade como condição  fundamental,  o  que 
ocorre na maioria dos patrocínios, inexistindo a possibilidade de co-patrocínio. 
Quanto ao fornecimento dos uniformes, isso normalmente é uma condição que 
se repassa para o patrocinador, faz parte do pacote que se discute.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Observou que em contratos de patrocínio é 
muito comum constarem cláusulas em que o patrocínio em si é exclusivo, etc. 
No entanto, é admitida a presença de apoio, que na realidade são eufemismos 
para se dizer outros patrocinadores. Citou exemplo, explicando que sua idéia 
era até que houvesse um patrocinador exclusivo, mas que não se limitasse a 
possibilidade  de  apoio  ou  outro  tipo  de  participação,  que  não  seria  co-
patrocínio, e que ao mesmo tempo se permitiria criar essas possibilidades.

Arlindo Virgílio Machado Moura -  Entendeu a colocação do proponente e 
julgou uma idéia bastante louvável, mas enfatizou que neste caso o patrocínio 
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era  absolutamente  exclusivo,  dele  fazendo parte  todas as  despesas do time 
feminino de voleibol.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Como  o  plenário  estava  abordando  o  aspecto 
formal  e  considerando  os  vários  contratos  que  vêm  sendo  examinados 
ultimamente,  inclusive  de  publicidade,  perguntou  se  não  seria  o  caso  da 
Diretoria  submeter  a  minuta  ao  plenário,  que  poderia  melhor  analisá-la  e 
discuti-la, principalmente vigiando certos aspectos de ordem legal, bem como 
a Diretoria estaria dividindo essa responsabilidade com o Conselho.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Respondeu  que  certa  ocasião  o  Cons. 
Sérgio Vergueiro requereu cópia dos contratos de patrocínio vigentes, com a 
finalidade de  estudar  uma fórmula  que permitisse  à  Diretoria  firmar  esses 
contratos com a agilidade exigida, estudo que resultou numa proposta que o 
Conselheiro  apresentou recentemente.  A  contribuição  do Conselho  é  muito 
valiosa, mas não se pode perder a oportunidade dos negócios. Mais do que 
isso,  a  Área  Esportiva  vem  firmando  contratos  de  patrocínio  há  muitos  e 
muitos anos e nunca houve qualquer problema jurídico que responsabilizasse 
a Diretoria ou o próprio patrocinador; os contratos sempre foram cumpridos 
da  melhor  maneira  possível,  porque  o  Presidente  assume  pessoalmente  a 
responsabilidade, observando todas as formalidades jurídicas necessárias. No 
caso, o Voleibol está no final de uma temporada da Liga Nacional do Voleibol 
Feminino, prestes a iniciar o Campeonato Estadual, momento de montar um 
time de primeira linha, intenção já demonstrada pela presidência do Mappin 
em  conversa  com  a  Diretoria.  Portanto,  o  Clube  não  deve  perder  essa 
oportunidade.

Sérgio  Vergueiro -  Dizendo  que  tem  muita  afinidade  com  a  política  de 
patrocínio porque ela vem sempre alicerçada na economia que traz ao Clube, 
perguntou  em  que  item do  orçamento  de  custeio  seriam  economizados  os 
R$900.000,00 do patrocínio do Mappin.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Respondeu que a questão era controversa, 
porque não haveria  economia,  mas aperfeiçoamento  técnico do Clube.  Esse 
patrocínio não é um patrocínio exclusivamente para a equipe adulta feminina, 
mas  para  a  seção  de  Voleibol  como  um  todo.  Na  medida  em  que  forem 
trazidos  para  a  seção  melhores  técnicos,  melhores  preparadores,  melhores 
atletas,  evidentemente  haverá  reflexos  no desenvolvimento  de  uma melhor 
técnica para a seção.
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José Manssur - Referiu-se ao problema do contrato a ser assinado, tendo o Sr. 
Presidente  do  Conselho  esclarecido  que  nessa  parte  o  plenário  já  estava 
satisfeito.

José Ricardo Pinheiro Lima - Perguntou qual era a posição da atual equipe 
feminina de Voleibol do Clube, considerando o patrocínio da Blue Life.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Respondeu que essa equipe foi formada 
para disputar posições intermediárias e está surpreendendo, ocupando hoje o 
6º lugar. Classificando-se entre as 8 primeiras, ela disputará o “play off”, com a 
oportunidade de chegar ao 4º lugar almejado. A formação de uma equipe de 
ponta envolve valores que não crescem aritmeticamente, mas numa progressão 
exponencial.  Isto  é,  ter  um  time  para  disputar  o  4º  quarto  lugar,  com um 
patrocínio como o da Blue Life é possível, mas ter um time para disputar o 1º 
lugar  não  é  simplesmente  um  incremento  proporcional.  O  implemento  de 
recursos é muito maior. E é esta a possibilidade que o Clube está tendo agora.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Tendo em vista as informações prestadas pelo 
Sr. Presidente, que pelo menos metade daquilo que pretendia estava colocado 
como certo no contrato e para não constituir qualquer obstáculo na obtenção 
do patrocínio, propôs a retirada da emenda que apresentou.

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a retirada da proposta do Cons. Paulo Roberto 
Chaves de Lara, estabelecendo condições adicionais às constantes na carta de 
intenção e autorizar a Diretoria a celebrar o contrato de patrocínio, dentro dos 
seguintes  termos  fundamentais:  1)  patrocinador:  Mappin  Loja  de 
Departamento S/A; 2) patrocinado: equipes femininas de Voleibol; 3) prazo: 3 
anos com possibilidade de renovação por igual período; 4) valor: R$900.000,00 
por ano; 5) condições: 12 parcelas mensais de R$75.000,00; 6) reajuste: Anual 
pelo IGPM (FGV); 7) restrição: liberação do contrato atual de patrocínio (Blue 
Life); 8) cláusula penal: será discutida entre as partes. A praxe dos contratos de 
patrocínio do Clube é de 2 parcelas mensais, mais perdas e danos, se for o caso, 
em razão de rescisão contratual;  9)  a celebração desde novo contrato ficará 
sujeita à eliminação de perdas e danos ao Clube por rescisão do atual contrato 
com a Blue Life, estabelecendo-se como limite máximo de indenização a multa 
prevista de 2 parcelas mensais, com possibilidade de redução proporcional ao 
tempo remanescente.

7



Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-02/97,  referente  à  proposta  da 
Diretoria, de reajuste do Orçamento aprovado para o exercício 
de 1997, para fazer face a despesas com INSS.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Considerou que o estacionamento do Clube 
fatura em média, mensalmente, R$114.932,00, praticando preço ínfimo para a 
região: avulsos R$0,40/h, valor esse altamente subsidiado, pois na redondeza é 
cobrado  no  mínimo  R$4,00  a  primeira  hora  e  R$1,00  as  seguintes;  que  o 
estacionamento  do  Clube  “A  Hebraica”  é  terceirizado,  cobra  preços  muito 
próximos do real e não consta que o concessionário receba reclamações; que 
guardar o carro no próprio clube é uma comodidade ímpar, de 1º mundo e que 
quem quiser desfrutar desse conforto deve pagar por ele; que os terceiros que 
utilizam o Salão de Festas pagam R$15,00 por 4/5 horas de estacionamento 
sem  contestar.  Sempre  é  reclamado  na  tribuna  o  deficit  anual  de  Bares  e 
Restaurantes.  O  caso  do  estacionamento  é  parecido,  pois  é  altamente 
subsidiado e se for computado o espaço utilizado e o alto valor do mesmo, este 
próprio certamente seria deficitário. É necessário pensar em favorecer o sócio, 
mas não ao ponto de se cobrar nem 1/3 do valor real da hora, sem considerar 
que a primeira hora é quatro ou cinco vezes mais cara que as demais. O mesmo 
raciocínio se aplicando aos mensalistas: pagam R$ 248,00 para estacionar 24 
horas,  durante  30  dias,  isto  é,  R$0,39/h.  Apresentou  proposta  vazada  nos 
seguintes  termos:  “No orçamento  de  custeio,  item 1.  Contribuições  Sociais, 
acrescer  a  percentagem  de  4,76%  a  todas  as  classes;  2)  no  orçamento  de 
Custeio, item 3. Estacionamento, acrescer a percentagem de 150% no preço da 
hora para os clientes avulsos e 50% para os mensalistas, de forma a auferir 
uma receita adicional assim alterando a proposta em seu "caput" e alínea "a", 
que passam a ter a seguinte redação: “Diante das circunstâncias proponho a 
cobrança do valor contribuição complementar equivalente a 4,76% do valor 
das  mensalidades  aprovadas  pelo  Conselho  Deliberativo  no  Orçamento  de 
1997.  A referida  cobrança deverá  atingir  todos  os  contribuintes  a  partir  de 
abril/97: a) majoração de 150% nos preços do Estacionamento no que refere a 
usuários avulsos e 50% no preço dos usuários mensalistas; 10% nos preços das 
Taxas Culturais, Sauna e Médicas, Locações e Concessões. Perguntado pelo Sr. 
Presidente, respondeu que sua proposta só dizia respeito ao estacionamento e 
que tinha chegado àquela conclusão por meio de pesquisas e cálculos.

Presidente -  Fez  comentários  sobre  a  emenda  e  pediu  que  a  Diretoria  se 
manifestasse a respeito oportunamente.

Pedro De Camillo Netto - Fez considerações sobre a proposta formulada pela 
Diretoria, propondo que enquanto não fosse proferida a decisão judicial não 
houvesse aumento,  justificando não ser aceitável propor aumento para uma 
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possível derrota judicial. Qualquer débito para com o INSS pode ser reduzido 
a um acordo para pagamento em até 60 meses, o que reduziria o débito do 
Clube para  R$50.000,00/mês.  Propôs,  ainda,  acompanhando recomendações 
feitas no parecer da Comissão Financeira, que: 1) se faça um remanejamento 
orçamentário,  reduzindo despesas e contendo os gastos fixos;  2) revisão do 
quadro de pessoal, reduzindo ao mínimo as horas extras; 3) reformulação do 
cronograma de obras e investimentos, adequando-as à realidade econômico-
financeira do Clube, pois se vive em época de crise; 4) o setor de Engenharia 
poderia contratar  autônomos,  evitando o pagamento ao INSS da ordem de 
R$100.361,00  conforme  consta  da  proposta  da  Diretoria;  5)  criação  de  uma 
comissão  do  Conselho  para,  em  conjunto  com  a  Diretoria  estudar  as 
possibilidades de contenção de despesas.

Sérgio Vergueiro - Disse que no último sábado havia solicitado alguns dados à 
Diretoria (pedido que o Sr. Presidente afirmou ter  encaminhado no próprio 
dia), entendendo ter havido dificuldade na sua obtenção. Pautou sua exposição 
em pesquisa a Relatórios da Diretoria e Orçamentos aprovados pelo Conselho, 
salientando  que  o  patrocinador  mais  importante,  que  durante  90  anos 
construiu  e  mantém  o  Clube  são  os  associados,  que  delegaram  aos  seus 
representantes,  os  Conselheiros,  todos  os  poderes  sobre  os  destinos  do 
Pinheiros, excetuando-se o de extingui-lo e o de se eleger. O Clube não vive de 
privilégios,  mas de cumprir  os seus compromissos,  o que não o impede de 
lutar para manter estes compromissos nos limites de isonomia com as demais 
organizações. O fato do Clube se acautelar no sentido de depositar em Juízo as 
parcelas significativas que poderá ser condenado a pagar é uma norma sadia 
de administração, não pairando dúvida quanto à finalidade do acréscimo de 
custos  que  precisa  ser  coberto  no  Custeio,  nem  há  o  que  tergiversar.  Não 
contestou  a  proposta  de  aumento  das  taxas  de  transferência,  porque  elas 
financiam  o  Orçamento  de  Investimento,  portanto  tem  relação  de  causa  e 
efeito. A taxa de transferência veio substituir no seu espírito a jóia social, e já 
existe uma política estabelecida pelo Conselho muito bem afinada ao longo dos 
anos,  preservando a união dos sócios tradicionais do Clube:  uma tabela de 
descontos progressivos, mediante o tempo de estar vinculado ao quadro social. 
No  que  tange  ao  Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes,  em  que  pese  a  sua 
posição  pessoal  de  não  aceitar  um  orçamento  que  seja  sistematicamente 
apresentado  como  equilibrado  e  sistematicamente  prestado  contas  como 
deficitário, a proposta prevê um aumento dos preços dos bens e serviços que 
são vendidos pelo setor.  Fixou-se no Orçamento  de Custeio,  financiado em 
80%, pelo maior e único patrocinador do Pinheiros: o associado, através da sua 
contribuição  social,  o  restante  é  financiado  por  outras  receitas,  como 
estacionamento,  locações  e  concessões,  taxas  esportivas  etc.  As  receitas  de 
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patrocínio  vêm cobrir  adicionais aos custos que o sócio já pagamos,  não se 
podendo  com  elas  contar  para  diminuir  a  contribuição  associativa,  porque 
trarão benefícios indiretos ao Clube e não no financiamento do seu custeio. 
Demonstrou-se  constrangido  em  solicitar  mais  uma  vez  o  aumento  das 
mensalidades, porque em 1991, o Orçamento de Custeio era de US$9.300.000; 
1992, muito discutido no Conselho, ao temer resultados catastróficos de planos 
econômicos  que  aconteciam  fora  do  controle  da  sociedade:  US$15.800.000, 
felizmente  superavitário  no  final;  1993:  US$11.700.000;  1994:  R$11.947.000 
efetivamente gastos; 1995: R$21.140.000; 1996: R$29.114.000; 1997: R$32.319.000, 
e  agora,  o  Clube  vem  pedir  ao  associado,  que  contribui  com  R$25.000.000 
nestes mais de R$30.000.000, mais R$1.770.000, para cobrir esta despesa. Ainda 
porque  a  Diretoria,  felizmente,  em  sua  proposta  não  almejou  apenas  o 
associado como financiador deste acréscimo, mas previu outros aumentos em 
determinadas  taxas  e  algumas  reversões  de  fundos  que  existentes. 
Considerando que o aumento no Orçamento de Custeio está vinculado ao do 
Pessoal, porque 50% do custeio é a folha de pagamento. Em pesquisa verificou 
que o Clube está gastando R$32.000.000 para fazer o que fazia há 4 anos com 
R$12.000.000. Hoje o Clube tem o mesmo número de funcionários que tinha 
desde 1992, 801, 93: 811, 94: 803, 95: 785, 96: 779, 97: 806. Em 1993 o Clube 
pagava US$5.000.000 para 811 funcionários; e hoje paga, sem a quota patronal, 
R$15.500.000, conforme os Relatórios e Orçamentos aprovados pelo Conselho. 
Portanto, não se pode pedir ao sócio que coloque mais um tostão no Clube. 
Para concluir, disse que aprovava todos os aumentos e todas as reversões de 
fundos  que  a  Diretoria  estava  propondo,  com  exceção  de  onerar  mais  o 
associado,  que  a  essa  altura  uma  grande  parte  também  já  pagou  a  sua 
anuidade.  E,  portanto,  o  caixa  do  Clube  está  com  uma  grande  folga,  não 
existindo problema de caixa imediato para cumprir essa demanda tão pequena 
em relação ao Orçamento. Adotou as recomendações da Comissão Financeira, 
a qual cumprimentou por entender que em boa hora manifestou-se claramente 
no sentido de que se fizesse austeridade no custeio do Clube e transformou em 
uma  proposta  a  proposta  da  Comissão  Jurídica,  no  sentido  de  que  seja 
submetido ao Conselho o  destino  desses depósitos,  caso  essa ação venha a 
beneficiar o Clube. Secundado pelos Cons. Dirceu Bonturi Pereira,  Amarílis 
Pacheco Orsi, Ayrton Orsi, Milton Rolfsen, Gilberto Affonseca Rogê Ferreira, 
Pascoal  Roberto  Aranha  Napolitano,  Antides  Baroni  Filho,  José  Paulo  de 
Camargo  Mello,  Sérgio  Emílio  Franco,  Oswaldo  Cocchi,  Ralph  Jordan  e 
Marcelo  Giosa  Sasso,  apresentou a  seguinte  emenda:  “1)  Aprovar  todos  os 
aumentos  e  reversões  propostos  pela  Diretoria  relativos  aos  orçamentos  de 
custeio  e  investimento  constantes  de  sua  carta-proposta  de  5/02/97,  com 
exceção do aumento das contribuições sociais no valor total de R$1.776.600,00. 
2) Adotar o proposto pela Comissão de Finanças no item 4 de seu parecer e 
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determinar à Diretoria a revisão do orçamento de custeio proposto para 1.997 
visando sua redução em R$1.776.600,00,  devendo essa redução ser  aplicada 
exclusivamente  no  atendimento  à  complementação  dos  recursos  para  os 
depósitos judiciais relativos à parte patronal do INSS. 3.) Adotar a proposta 
constante da recomendação da Comissão Jurídica, no sentido de nova consulta 
ao  Conselho  Deliberativo  para  destinar  os  recursos  depositados  em  juízo 
relativas  à  contribuição patronal  do INSS em caso de ganho de causa pelo 
Clube.

Berardino Fanganiello dos Santos - Discordou da proposta, entendendo que a 
reserva  somente deveria  ser  constituída caso  o Clube já  estivesse  na esfera 
judicial.  O  processo  ainda  estava  em  fase  administrativa.  Comentou  sobre 
medida  cautelar  concedida  recentemente  pelo  Supremo  Tribunal  em  caso 
análogo, no qual Juizes de Direito propuseram o mandado de segurança em 
função de uma Medida Provisória que modificou uma isenção tributária. Isto 
porque a Constituição fala que qualquer lei só pode entrar em vigor 90 dias 
após a data da sua publicação e o Supremo entendeu que a Medida Provisória 
não entra em vigor imediatamente. A renovação não é da forma que se pensa, 
que ela continua em vigor porque ela foi renovada. Tanto é que a nova Medida 
Provisória  recebe  outro  número.  Entendeu  que  a  reserva  deveria  ser 
constituída  caso  já  tivesse  sido  pedido  depósito.  Disse  que  compreendia  e 
admirava a preocupação da Diretoria, mas o Clube é como um condomínio e 
se amanhã sofrer uma condenação poderá pagar parcelado em até 96 meses. 
Não se deve aumentar mais a contribuição social, inclusive se se considerar 
que o Pinheiros foi o único Clube em São Paulo que adotou a correção. E esses 
10% propostos também serão corrigidos,  diferentemente do salário que não 
será  corrigido  mensalmente  pelo  IGP.  Ademais,  era  preciso  evitar  novos 
inadimplentes  e  novos  títulos  a  venda,  motivo  pelo  qual  acompanhou  a 
proposta do Cons. Sérgio Vergueiro e pediu à Diretoria que se manifestasse no 
sentido de que não olvidaria sacrifícios para que isso acontecesse.

Pedro De Camillo Netto (aparte) - Esclareceu que sua proposta se justificava 
na medida em que qualquer débito com o INSS, mesmo judicial, possibilita um 
acordo para pagamento em até 60 meses,  portanto,  na base de R$3.000.000, 
seriam  R$50.000/mês,  o  que  não  significaria  nada  para  o  Clube  e  tornaria 
desnecessário o provisionamento.

Berardino  Fanganiello  dos  Santos  (aparte)  - Disse  que  esse  prazo  fora 
aumentado de 60 para 96 meses.
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Sérgio Lazzarini (aparte) - Para corrigir um erro que estava sendo cometido 
em certas afirmações, explicou que a dívida poderia ser parcelada, mas a cada 
mês que o Clube não pagasse a sua contribuição patronal incidiria uma multa 
de 50% sobre o valor da quota patronal,  juros e correção monetária.  Hoje o 
valor da quota patronal exigida gira em torno de R$300.000/R$350.000/mês. 
Para cada mês em que o Clube não pagar, ou não depositar em Juízo ele estará 
devendo R$500.000/mês. O objetivo de depositar em Juízo é não se submeter a 
multa, juros e correção monetária.

Berardino  Fanganiello  dos  Santos -  Respondeu  que  a  multa  e  a  correção 
monetária são inevitáveis, na medida em que o Clube não tenha sucesso na 
ação. E a proposta não dizia respeito a qualquer depósito judicial, que poderia 
ou não ser deferido e a até medida poderia ser concedida sem o depósito, mas 
o Clube arcaria com juros e correção monetária.  É preferível pagar a dívida 
futuramente, dentro de um valor definido cobrado mensalmente do sócio.

Pedro De Camillo Netto (aparte) - Disse que o débito seria de R$300.000/mês, 
mas o Clube de toda forma terá que enfrentar a multa se perder a causa.

Berardino Fanganiello dos Santos - Concordou, dizendo que o Clube já foi 
autuado,  os  valores  estão  sendo  discutidos  e  a  cada  mês  o  Clube  estará 
pagando a mais. Ou o Clube paga ou deposita. Constituir reserva, jamais.

Sérgio  Vergueiro  (aparte) -  Lembrou  que  sua  proposta  era  favorável  ao 
depósito, como medida cautelar e contrária ao financiamento desse depósito 
através do aumento da contribuição social exclusivamente.

Berardino Fanganiello dos Santos - Respondeu que quando falou em depósito 
referiu-se foi no sentido da arrecadação, por isso apoiava a emenda. Por isso 
que entendia  que a  reserva  deveria  ser  constituída na forma proposta  pela 
Comissão Financeira.

José Roberto Coutinho de Arruda (aparte)   -  Alertou que o orador  estava 
induzindo o plenário a um erro, ao falar que estava sendo pedida a provisão 
de  uma reserva.  O  dinheiro  não  seria  arrecadado  e  ficaria  no  Clube,  mas 
depositado judicialmente.

Berardino Fanganiello dos Santos - Respondeu que o depósito só se realizada 
a partir do momento em que é deferido, para garantia do débito. A proposta 
era  constituir  reserva,  por  isso  que  apoiava  a  emenda  do  Cons.  Sérgio 
Vergueiro.
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Alício Antunes de Oliveira - Baseou seu raciocínio na realidade da existência 
de uma dívida, que precisa ser paga e que o Clube só dispõe de recursos para 
pagar compromissos a longo prazo. Ademais, não concordava com a emenda 
do  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  que  entendia  camuflava  perante  o  associado  a 
forma de arrecadação desse dinheiro.  Discordava da proposta  da Diretoria, 
que submeteu ao Conselho aumentos que poderiam ser julgados ato de gestão. 
Tal qual um condomínio, o Clube tem uma dívida, que deve ser rateada entre 
os associados. Por mais absurdo que parecesse, mas cobrar indiretamente dava 
na mesma. Também o aconselhamento da Comissão Financeira à Diretoria, no 
sentido de fazer economia, não era totalmente justo. A Comissão deveria sim, 
ter  alertado  o  Conselho no sentido de não autorizar  obras  e  outros  gastos, 
porque à Diretoria apenas compete executar o que o Conselho autorizou. Sobre 
o parecer da Comissão Jurídica, disse ser impossível futuramente reduzir um 
preço que se aumentou hoje. Isso não existe. E que temia que esses aumentos 
paralelos,  disfarçados  se  perpetuassem  e  até  dezembro,  todos  os  tenham 
esquecido. A proposta da Diretoria deveria ser ou não aceita.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Inicialmente,  transmitiu  idéia  de  um 
associado  presente,  complementando  a  emenda  do  Cons.  Paulo  Cesar  de 
Arruda Castanho,  sugerindo que se aumentasse o  preço do estacionamento 
nos dias de maior demanda, o que resolveria o problema de excesso de carros 
nos  sábados  e  domingos.  Pessoalmente,  disse  que  o  Clube  tem  todos  os 
matizes  da  sociedade.  Muitas  vezes  um  aumento  de  10%  tem  um  peso 
razoável. E não é o caso de dizer que se não puder continuar sócio, que saia do 
Clube.  Talvez não houvesse como se livrar  desse dever  para  com os cofres 
públicos,  porém,  é  necessário  ter  muito  cuidado com o dinheiro  do Clube, 
cifras de pouquíssimas cidades. A questão nem era ser contrária à Diretoria, 
mas de não ter  vergonha ou medo de ser  porta-voz do associado.  Citando 
como exemplo danos causados pelos freqüentadores em seguida a reformas 
feitas  no Boliche e  no vestiário  do Tênis,  enfatizou a importância  de se  ter 
austeridade com o dinheiro do Clube.

Eduardo Lobo Fonseca -  Comentou sobre o cálculo que a Diretoria fez dos 
24,5% e que ficou impressionado com o parecer  da Comissão Financeira.  É 
difícil analisar essas propostas e encontrar um equilíbrio que possa assessorar 
tanto o Conselho quanto a Diretoria. O parecer trouxe uma importantíssima 
contribuição à forma como o Conselho deve olhar o Clube e certas decisões são 
difíceis de tomar. Infelizmente, o esquema de repassar todos os custos para os 
preços é realmente ultrapassado no Brasil. E é preciso enfrentar essa situação 
de  uma  maneira  diferente.  A  proposta  da  Diretoria  seria  facilmente 

13



compreendida se o episódio do INSS tivesse ocorrido como uma surpresa, mas 
há  muito  tempo  que  se  espera  isso,  inclusive  quando  da  aprovação  do 
Orçamento  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria  citou  o  que  aconteceria.  Portanto, 
houve tempo para pensar no assunto. Disse que estava frustrado, pois nem a 
Diretoria,  nem o  Conselho,  nem as  Comissões  conseguiram  encontrar  uma 
fórmula que pudesse contribuir para que o associado fosse onerado o mínimo 
possível e que o caminho encontrado fosse o de repassar exclusivamente para 
o  associado  os  custos  adicionais.  Por  outro  lado,  contentou-se  com  a 
preocupação  do  Conselho,  oferecendo  várias  alternativas  nesse  sentido. 
Entendeu  muito  difícil  analisar  a  consistência  das  emendas  e  seus  reflexos 
Orçamentos propostos. Entendeu importantes as considerações trazidas pelo 
Cons.  Sérgio  Vergueiro  e  que  a  Diretoria  poderia  aguardar  um  pouco  e 
reanalisar a matéria, aproveitando as propostas apresentadas em plenário. É 
preciso reanalisar a matriz de preços do Clube, para depois distribuir isso de 
uma maneira eqüitativa. Nos termos do Art. 39 do Regimento Interno, propôs 
o adiamento da discussão para a próxima reunião, e que a Diretoria, de posse 
de todas essas informações e desses pleitos, pudesse dizer se há algo que possa 
ser  aproveitado,  o  quanto  pode  ser  aproveitado,  e  se  ela  mesmo  não 
aproveitou algo a partir disso tudo, para que reformulasse sua proposta. Sobre 
os 24,5%, disse que estudou a matéria e ficou faltando calcular 2%, o valor 
correto seria 26,5% e não 22,5%. Quando se faz o recolhimento do INSS, além 
desses valores todos, tem um seguro de acidentes do trabalho, que é recolhido 
junto com o INSS e teria que ser considerado. Afora os aspectos de melhor 
distribuir este custo, pareceu-lhe que de fato, além de tudo, para o Clubes ele 
será da ordem de 10% acima do que a própria Diretoria considerou.

Sérgio Henrique de Sá - Considerando as abordagens em plenário, que não se 
justificava onerar o associado com o recolhimento proposto,  o adiantado da 
hora,  a  colocação  do  Cons.  Eduardo  Lobo  Fonseca  e  as  recomendações  da 
Comissão Financeira,  entendeu necessário  o  Clube readequar  sua realidade 
para enfrentar essa despesa, devolvendo a proposta para reestudo da Diretoria 
e que fosse evitada a em especial a correção mensal, tanto questionada pelo 
Conselho.

Roberto  Machado  Moreira -  Confessou  que  após  ouvir  todas  aquelas 
explanações não se sentia em condições de votar. Referindo-se ao parecer da 
Comissão  Financeira,  indagou  se  os  estudos  não  deveriam  preceder  à 
apresentação da proposta simplista da Diretoria de aumento das contribuições, 
e  como  os  Conselheiros  explicariam  aos  sócios,  que  muitas  vezes  sequer 
suportam o acréscimo porcentual mensal, esses novos encargos que sobre eles 
vão cair. Endossou integralmente a proposta do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, 
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pois não se considerava esclarecido e não suficientemente a par das razões que 
levam à proposta, mas confiando na Diretoria, e entendia que o assunto não 
era  tão  urgente  que não pudesse  retornar  às  Comissões,  possibilitando  aos 
Conselheiros condições de responder ao corpo associativo que representam, 
porque que terão que ser onerados mais e mais.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Solicitou que a Diretoria explicasse sobre a 
possibilidade de se rever a matéria e se houve algum estudo preliminar.

Presidente da Diretoria, Arlindo Virgílio Machado Moura - Afirmou que este 
assunto talvez fosse o mais crítico e importante que tenha sido discutido ao 
longo de toda sua gestão e ficou satisfeito com a preocupação do Conselho 
ante  uma proposta  que onerasse o  corpo associativo.  Da mesma forma era 
muito  penoso  para  a  Diretoria  ter  que  apresentar  essa  proposição.  Mas  é 
necessário entender que existe um fato novo, que não foi criado pela Diretoria, 
nem pelo Conselho. Ao contrário, como nas gestões anteriores, a Diretoria vem 
lutando  arduamente  defendendo  os  interesses  que  o  Clube  julga  sejam 
legítimos. A maioria dos clubes sociais e esportivos do Estado de São Paulo já 
se quedou e começou a contribuir como se empresa fosse. A Diretoria sempre 
alertou o Conselho sobre o risco de perder a causa, embora as possibilidades 
em  relação  ao  passado  -  que  representa  cerca  de  R$14.000.000  -  tenham 
melhorado  a  partir  de  out/96,  é  necessário  tomar  a  precaução  e  propor  o 
depósito judicial porque com relação ao presente aumentou a possibilidade do 
Clube perder a causa. A decisão do Conselho será acatada pela Diretoria, mas 
sua posição, depois de esgotados todos os estudos, é pela provisão, onerando o 
Orçamento de Custeio. A Diretoria não faz nada que não esteja consignado no 
Orçamento aprovado pelo Conselho. Não há disponibilidade e o assunto não 
pode mais ser adiado. Enfatizou que não podia aceitar a idéia de adiamento, 
porque a matéria fora estudada profundamente. A proposta trabalhava os 3 
Orçamentos que compõem o Orçamento global do Clube, usando as reservas 
que  podiam  ser  usadas,  de  forma  a  onerar  o  menos  possível  o  corpo 
associativo.

Roberto  Machado  Moreira  (aparte)  - Considerando  as  recomendações 
constantes do parecer, perguntou se a Comissão Financeira foi participada dos 
estudos que o Sr. Presidente da Diretoria mencionara.

Arlindo Virgílio  Machado Moura -  Respondeu que entendia  a  posição  da 
Comissão Financeira, no afã de buscar uma outra alternativa para solucionar o 
problema. Esta matéria vem sendo estudada profundamente pela Diretoria há 
cerca de 2 anos, e na elaboração do Orçamento/97 foram consideradas todas as 
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possibilidades, mesmo porque não se trata de assunto novo, mas que não foi 
previsto no Orçamento deste ano. Quando a Diretoria apresentou o Orçamento 
de  1996,  ela  informou  que  estaria  propondo  no  Orçamento  de  1997  um 
aumento de mais de 5% na provisão da conta de INSS, mas preferiu não fazê-lo 
naquela  oportunidade.  O  Orçamento/97  é  enxuto  e  atende  somente  aos 
programas estabelecidos para o corpo associativo.

Roberto Machado Moreira -  Tornou a questionar se a Comissão Financeira 
tinha ou não sido informada sobre os estudos realizados pela Diretoria.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Reiterou que a Diretoria procedeu todos 
os  estudos  possíveis,  e  apresentou  o  Orçamento  para  análise  da  Comissão 
Financeira  que,  por  sua  vez,  quando  falou  em  enxugar  também  estava 
buscando  reduzir  o  cronograma  das  obras.  Aproveitou  para  referir-se  à 
reforma do CCR, dizendo que a obra estava aprovada desde 1994 e vem sendo 
realizada  por  etapas,  justamente  por  falta  de  recursos,  o  que  demonstra  a 
preocupação da Diretoria nesse aspecto. Quanto ao crescimento do Orçamento, 
disse  entender  que  têm  alguns  dados  que  são  sintomáticos.  Mais  que 
considerar, de 1990/91 para cá uma inflação em dólar, se analisada a maior 
conta do Orçamento, a folha de pagamento, verificar-se-á que ela reduziu de 
1993 a  1997,  devido à  forma com que a  Diretoria  vem tratando  o  assunto, 
visando um orçamento enxuto,  que represente aquilo que é necessário para 
atender ao corpo associativo. Se o orçamento aumentou é porque aumentou a 
demanda  e  foram  colocados  maiores  e  melhores  serviços  à  disposição  dos 
associados.  A despesa com o INSS é  adicional,  não estava contemplada no 
orçamento e a Diretoria não a fez enquanto foi possível. Mas agora não resta 
alternativa.  Sentir-se-ia  envergonhado  em  dizer,  neste  momento,  que 
conseguiria  enxugar  este  orçamento  e  cobrir  essas  despesas  ou  obter  os 
recursos  necessários  para  pagar  esse  compromisso.  Essa  possibilidade  só 
existirá  se  forem  reduzidas  as  atividades  do  Clube.  Tratou,  também,  do 
acréscimo proposto, que variaria entre R$6,50 e R$14,00/mês, enfatizando que 
esta Diretoria jamais solicitou que o Conselho complementasse o orçamento 
porque ela gastou a mais ou geriu mal os recursos do Clube. E ele, Presidente, 
no final de seu mandato não se omitiria desta sua obrigação. Propondo este 
aumento  de  10%  a  Diretoria  já  está  assumindo  uma  condição  ótima  de 
execução e dos resultados e tanto a Diretoria Financeira quanto a Assessoria de 
Planejamento tinham chegado à conclusão que seriam necessários 12 ou 13%, 
mas estava sendo solicitado apenas aquilo que seria possível e que teria que ser 
muito bem administrado para cobrir esse compromisso do Clube. Comentou 
sobre  a  emenda  do  Cons.  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  tendo  o 
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proponente esclarecido a respeito de percentual dela constante, de antemão o 
Sr. Presidente declarou entender que seu resultado não resolveria o problema.

Antonio da Silva Villarinhos (aparte) - Ante a dúvida quanto à emenda do 
Cons. Castanho e a necessidade de se estudar as demais propostas, incluindo a 
recomendação da Comissão Financeira, sugeriu que a decisão fosse prorrogada 
por 30 dias.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Discordou, insistindo nos termos do seu 
pronunciamento, inclusive entendendo que a emenda do Cons. Castanho não 
atendia a necessidade do Clube.

Sérgio Vergueiro (aparte) - Solidarizou-se com o Sr. Presidente da Diretoria 
que, ao seu ver, não deveria ser exposto a um debate perante o Conselho, por 
estar licenciado e encarregado dos atos de gestão. Considerou os estudos que a 
Diretoria afirmou ter realizado, mas entendeu que o Conselho é quem deve 
julgar o que é bom para o Clube e não tinha dúvida que sua emenda era nesse 
sentido.  A  Comissão  Financeira  pede  esses  estudos  e  o  Conselho  tem  a 
obrigação  e  o  direito  de  conhecê-los,  para  fazer  justiça,  se  for  o  caso,  à 
Diretoria, mas para tomar a sua decisão consciente. Discordou da afirmação do 
Presidente  Arlindo  de  que  o  número  de  funcionários  aumentou,  conforme 
constatou nos Relatórios anuais e nos Orçamentos que consultou.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Enfatizou  que  em  nenhum  momento 
contestara as informações do Cons. Vergueiro, tendo afirmado que desde 1991 
o quadro de pessoal  se manteve estável,  demonstrando claramente a forma 
como o Clube é administrado na sua maior conta. O que triplicou foi a conta 
Pessoal.  Com  relação  aos  estudos,  foram  exaustivamente  feitos  durante  a 
elaboração do Orçamento/97.

Sérgio Vergueiro - Disse que não era essa a sua pergunta, tendo sido alertado 
pelo Sr. Presidente do Conselho que estava se estabelecendo debate, o que não 
era possível.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Disse  que  se  o  Presidente  da  Diretoria 
pretendesse participar dos debates, ele teria que ser inquirido e ser debatido, 
tendo o Sr.  Presidente relembrado que o Sr.  Presidente da Diretoria  estava 
prestando esclarecimentos.
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Arlindo Virgílio Machado Moura -  Colocou-se à disposição para debater  a 
matéria, dada a sua importância e o fato de poder dela surgir alguma idéia que 
a Diretoria não tivesse avaliado.

Berardino  Fanganiello  dos  Santos -  Perguntou  se  havia  alguma  ação  já 
proposta pelo Clube contra a inconstitucionalidade da Medida Provisória e se 
os  10%  propostos  pela  Diretoria  sofreriam  a  correção,  a  exemplo  das 
mensalidades.

Arlindo Virgílio Machado Moura  - Respondeu que a proposta da Diretoria 
incluía uma correção mensal pelo IGP. À primeira pergunta, respondeu que 
partir da 1ª edição da Medida Provisória, em out/96, com base na edição dessa 
Medida e de um parecer do Prof. Dr. Ives Gandra Martins, a Diretoria entrou 
com um mandado de segurança contra todas as autuações que o Clube tinha 
por  parte  do INSS,  tendo obtido liminar em todas elas,  o  que dá uma boa 
garantia  com  relação  à  posição  do  Clube  com  relação  ao  passado. 
Contrariamente, com relação ao futuro, a posição é mais fraca e ainda não foi 
proposta nenhuma ação. A ação que se pretende propor é de isonomia com os 
clubes de futebol profissional, que, segundo os juristas não tem a mesma força 
daquela  até  então  defendida  e  a  Diretoria  vem  fazendo  gestões  junto  ao 
Congresso Nacional, embora sem sucesso, para que nas reedições da Medida 
Provisória pudesse ser colocada essa isonomia dos clubes, como o Pinheiros, 
com  mais  de  3  esportes  olímpicos,  com  os  clubes  de  futebol  profissional. 
Porque  em  determinado  instante,  que  espera  seja  breve  mas  não  pode  se 
comprometer com isso, essa Medida Provisória vai-se tornar Lei, irá a Plenário 
para ser votada, com todas as emendas que estão sendo apresentadas. E foi 
apresentada  uma  emenda  e  está  sendo  feito  um  trabalho  parlamentar  em 
Brasília, para que ela seja considerada. Enquanto isso o Clube está descoberto e 
inadimplente com o INSS. (O Cons. Berardino,  complementou sua consulta, 
entendendo que então só havia um estudo em relação à isonomia). Respondeu 
que em hipótese alguma interporia uma questionando a Medida Provisória, já 
que ela estava beneficiando o Clube num passado de US$14.000.000.

Presidente da Comissão Financeira, Adriano Amaral Resende - A título de 
esclarecimento,  disse  que  o  parecer  da  Comissão  pediu  que  se  fizesse  um 
estudo  de  contenção.  Que  a  proposta  da  Diretoria  estava  embasada  no 
Orçamento/97.  São  os  estudos  bastante  transparentes,  que  possibilitando  a 
análise de todos os números da proposta.  As considerações do parecer não 
eram de execução imediata, tendo em vista a necessidade de uma solução a 
curto prazo, para atender ao provisionamento para o INSS, motivo pelo qual a 
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proposta poderia ser considerada, sem deixar contudo avaliado um estudo do 
corpo do parecer. Isto é, a proposta poderia ser aprovada a curto prazo.

Antides Baroni Filho -  Louvou a atitude da Diretoria tentando se precaver 
contra esse problema ocorrido agora, dizendo ser natural que ela tenha feito 
todos  os  estudos  que  lhe  pareceram  os  mais  corretos.  Mas,  às  vezes,  têm 
soluções que podem aparecer no decorrer de um processo. Ratificou os dados 
levantados pelo Cons.  Arruda Castanho,  porque em 1996 a arrecadação do 
estacionamento foi de quase R$1.200.000,. Se aprovada a emenda, aumentando 
em 150%, ter-se-ia um adicional de quase R$1.800.000,.

Eduardo Lobo Fonseca - Sentindo que o Plenário naquele momento não estava 
com a mesma convicção que a Diretoria para decidir e a idéia geral era a boa 
decisão  para  o  Clube.  Considerando  as  emendas  apresentadas  e  que  o 
adiamento da decisão não prejudicaria pois não havia nenhum compromisso 
imediato, pediu à Diretoria que, numa demonstração de grandeza, desse ao 
Conselho mais conforto e uma condição boa para decidir.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Respondeu que entendia a dramaticidade 
da situação e a vontade de o Conselho ter a melhor decisão e que a proposta do 
Cons.  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho  poderia  ser  uma  alternativa  a  ser 
estudada.

Anamaria Andrade Damasceno - Perguntou qual era a função do Conselho, 
parecendo-lhe que havia o Sr. Presidente delegado o poder de decisão ao Sr. 
Presidente da Diretoria.

Presidente - Explicou que era necessário entender aquele momento importante 
para os Srs. Conselheiros. Ao contrário de que não querer que o Sr. Presidente 
desse esclarecimentos, o plenário tinha que haurir todas as explicações que não 
dispunha.  Tanto  assim  que  elas  estavam  sendo  solicitadas  constantemente, 
numa demonstração evidente da necessidade do Sr.  Presidente da Diretoria 
dar  os  esclarecimentos  por  ser  o  único  capaz  de  fazê-lo,  para  que  os 
Conselheiros pudessem votar não só a proposta, como também as inúmeras 
emendas a ela apresentadas.

Roberto  Machado  Moreira  (questão  de  ordem) -  Baseado  no  Art.  24  do 
Regimento  Interno,  pediu  que  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria  se  mantivesse 
apenas  nos  esclarecimentos,  pois  estava  se  sentindo  e  acreditava  que 
pressionado a votar conforme a Diretoria queria.
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Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Entendeu que a Casa estava esclarecida.

Presidente  -  Acolheu  a  questão  de  ordem,  dizendo  ao  Sr.  Presidente  da 
Diretoria que se ativesse aos esclarecimentos que lhe fossem pedidos.

Arlindo Virgílio Machado Moura -  Reportando-se ao Cons.  Eduardo Lobo 
Fonseca, disse que a emenda do Cons. Arruda Castanho era a que ele entendia 
poderia ser  estudada pela Diretoria  e  seria feito  esse estudo em relação ao 
estacionamento. Pediu que o Sr. Presidente do Conselho agilizasse a reunião, 
para que a Diretoria pudesse tratar especificamente deste assunto ainda nesta 
sessão.

Antonio  da  Silva  Villarinhos -  Sugeriu  que  a  Comissão  Financeira 
acompanhasse esse estudo.

Alício Antunes de Oliveira - Sugeriu que a Diretoria, ao estudar a emenda do 
Cons. Castanho, examinasse também a possibilidade de utilizar recursos do 
Fundo de Emergência para resolver a questão do INSS.

José Manssur - Entendeu que o Sr. Presidente da Diretoria tinha acolhido a 
sugestão do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, decidindo retirar a proposta para 
melhores estudar a questão, motivo pelo qual quaisquer perguntas posteriores 
estariam prejudicadas. 

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Concordou,  dizendo  que  a  Diretoria 
estudaria a proposta do Cons. Paulo César de Arruda Castanho.

Presidente - Perguntou se a exata idéia do Sr. Presidente da Diretoria era no 
sentido de atender à proposta do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, sugerindo que 
houvesse um estudo da emenda do Cons. Paulo César de Arruda Castanho.

Eduardo Lobo Fonseca - Esclareceu que sua proposta era de ordem geral, de 
reestudo da matéria, envolvendo as emendas e sugestões apresentadas.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Disse que se adiantou dizendo que das 
propostas  surgidas em plenário  a  Diretoria  se  debruçaria  sobre a  do Cons. 
Castanho, porque as outras já tinham sido objeto de estudo. Propôs realizar o 
estudo e voltar ao Conselho com a matéria dentro do menor espaço de tempo 
possível.
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José  Manssur -  Complementando  a  proposta  da  Presidência  da  Diretoria, 
propôs  que  a  reunião  fosse  transformada  em  sessão  permanente, 
especificamente para tratar deste item da pauta.

Hélio  De  Maria  Penteado -  Secundou  a  proposta  do  Cons.  José  Manssur, 
sugerindo  que  o  plenário  abrisse  mão  dos  gastos  com  o  Jantar  de 
Confraternização deste ano,  não tanto pelo montante da despesa, mas mais 
pelo simbolismo que isso significava neste momento difícil.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Respondeu ao Cons. Alício Antunes de 
Oliveira que não era prudente utilizar recursos do Fundo Especial e o Clube 
ficar  sem  nenhuma  reserva  e  sua  destinação  é  outra,  para  situações 
imprevistas, o que não era exatamente o caso.

Presidente -  Colocou  em  votação  o  pedido  de  adiamento  da  discussão  e 
votação  deste  processo,  primeiro  por  proposta  do  Cons.  Eduardo  Lobo 
Fonseca  e  depois  secundado  por  outros,  afinal,  ratificado  e  adotado  pela 
própria Diretoria, que o transformou em proposta de retirada. Com relação à 
transformação da discussão em sessão permanente, explicou que o pedido de 
retirada superava essa possibilidade.

Deliberação:
Submetido ao plenário, foi aprovado o pedido da Diretoria de retirada, para 
estudos, de sua proposta de reajuste orçamentário.

Presidente - Tendo em vista que já se aproximava das 24 horas e considerando 
a complexidade da matéria constante do item seguinte da pauta, bem como o 
item Várias, propôs o encerramento da reunião, com o conseqüente adiamento 
da sua discussão e votação nos termos do Art. 38, V do Regimento Interno. 
Aprovado. Informou o número de Conselheiros que haviam assinado a lista de 
presença e encerrou os trabalhos da reunião às 23h50m.

***
Obs: Esta  Ata  foi  aprovada  na  427ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 

Deliberativo, em 17 de março de 1997, com as retificações já dela constantes.

PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO JOSÉ EDMUR VIANNA COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente
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