
ATA RESUMIDA DA 459ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 1999

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e nove, em segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença 
cento e setenta e cinco Conselheiros.

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

- Anunciado pelo Sr. Presidente, foi executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Declarou instalada a reunião e determinou o recolhimento do livro 
de presença.

3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter cívico, 
votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Convidou para tomar posse o Sr. Carlos Gustavo Machado Rizzo, 
Suplente de Conselheiro do Grupo B convocado para esta reunião, declarando-o 
empossado no cargo de Conselheiro do Clube após a leitura do Compromisso de 
Posse. em nome da Mesa do Conselho, propôs fossem inseridos em ata votos 
de pesar pelos seguintes recentes falecimentos: Sra. Silvia Rossi Capedelli, irmã 
do Presidente da Comissão de Esportes João Paulo Rossi e do Membro Efetivo 
do Conselho Fiscal João Manoel Rossi Filho, bem como tia do Conselheiro João 
Fernando  Rossi  (idêntica  proposição  apresentaram  os  demais  membros  da 
Comissão de Esportes,  Conselheiros  Luiz  Koji  Ohara,  Luís  Eduardo Pinheiro 
Lima, Silvia Schuster e Mário dos Santos Guitti); Sr. João Guilherme da Costa 
Aguiar, tio da Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker. Sr. Francisco Lopes, 
pai do Diretor de Serviços Jurídicos Dr. Francisco Lopes Júnior (voto subscrito 
pelo  Conselheiro  José  Manssur).  Submeteu,  ainda,  ao  plenário  proposta  do 
Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin, de inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento  da  Sra.  Vera  Donini.  Propostas  aprovadas.  Associando-se  à 
iniciativa,  o  Sr.  Presidente  apresentou ao plenário  proposição formulada pelo 
Conselheiro  Renato  Taglianetti  no  item  Várias  da  reunião  anterior,  de 
consignação em ata de manifestação do Conselho no sentido de expressar a sua 
admiração pelo fato de ter a Associada Tatiana Hungria Moreno, filha do Diretor 
de  Relações  Esportivas  Antonio  Moreno  Neto,  atuado  como  intérprete  por 
ocasião da visita de delegações alemãs ao nosso Clube, durante os festejos do 



centenário,  exibindo  muita  amabilidade  e  diplomacia  no  tratamento  dessas 
pessoas e extraordinário domínio dos idiomas português, inglês e alemão. Levou 
à consideração do plenário proposta formulada pela Conselheira Dulce Arena 
Avancini, também no item Várias da reunião anterior, no sentido de inserir em ata 
voto  de  agradecimento  ao  Conselheiro  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira,  que 
trabalhou em silêncio e prestou imprescindível colaboração na elaboração e na 
publicação  do  Álbum  do  Centenário.  Submeteu  ao  Conselho  proposta  do 
Conselheiro Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli, de consignação em ata 
votos de louvor  a  destaques esportivos da  seção de Bolão,  cujos resultados 
foram confirmados pela Diretoria, a saber: associadas Melissa Machado Araújo, 
Carolina  Frank  Gambassi,  Tatiana  Pinho  Evangelista  e  Mariana  Zanettin  de 
Paschoal,  Vice-campeãs  Brasileiras  Juvenis  de  Bolão  de  1999;  associadas 
Carolina Frank Gambassi, Camile Cintra Waetge, Carol Cintra Waetge, Mariana 
Zanettin de Paschoal, Melissa Machado Araújo, Mirela Cocchi Ignatti, Mônica Ilse 
Pereira, Silvia Alessio Loureiro, Tatiana Ilse Mélega e Tatiana Pinho Evangelista, 
Campeãs Paulistas de Bolão de 1999. Leu ao plenário proposição subscrita pelo 
Conselheiro  José Manssur,  pedindo fosse inserido em ata  voto de  louvor  ao 
Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri e ao Conselheiro Efetivo 
Arlindo Virgílio Machado Moura, pela participação em programa televisivo sob a 
responsabilidade  do  jornalista  Joelmir  Beting,  também  associado  do  Clube, 
versando sobre a “Lei Pelé”. Ainda em nome da Mesa, submeteu ao Conselho 
proposta de inserção em ata de votos de louvor a destaques esportivos, desde 
logo estendendo o voto ao Diretor de Esportes Salvador Parisi Neto e ao Diretor 
de  Relações  Esportivas  Antonio  Moreno  Neto:  Basquete:  ao  Diretor  Adjunto 
Carlos Eduardo Ferraro, ao Técnico Luiz Roberto Colli Bogus e aos atletas Alex 
Padovani  Haller,  Thulius  Kreling  da  Rosa,  Henrique  Fontana  Striker,  Gabriel 
Ferraz  Aidar,  Henrique  Márcia  Alves  da  Cruz,  Julio  Marcia  de  Lima  Torres, 
Ricardo Piola Luqui,  Marco Antonio Birezza de Souza,  Caio Prado Goldstein, 
João Gabriel  Stein  Zogaib,  Pablo  Ramalho Guerreiro,  Christian Brech,  Felipe 
Siqueira Cunha de Souza e Fábio Penteado Patrício, pela conquista do título de 
Campeão  Paulista  invicto,  categoria  Infantil  Masculino;  Voleibol:  ao  Diretor 
Adjunto Juracy Telles de Menezes, ao Técnico Ariovaldo Rabello, ao Assistente 
Técnico Cláudio Pinheiro, ao Auxiliar Técnico Almyr de Souza, ao Preparador 
Físico: Angelo Anibal Vercesi, ao Médico Paulo Sérgio Zogaib, à Fisioterapeuta 
Ana  Cláudia  Toledo,  à  Informata  Marina  Barros  Gaspar,  ao  Coordenador 
Eduardo  Franco  da  Silva  e  aos  Atletas  Kerly  C.  Paiva  dos  Santos,  Rafaela 
Miranda Félix, Fernanda Cristina Ferreira, Carolina Demartini Albuquerque, Katia 
Maria Rodrigues, Daniela Micai Lanza, Sabrina Bado, Denise Pereira Theodoro, 
Tatiana Damasio Bandeira, Patrícia de Oliveira Cocco e Katia Caldeira Lopes, 
Alessandra  Lima  Fratoni,  pela  conquista  do  título  de  Campeão  Estadual, 
categoria Adulto Feminino; Futebol Menor: ao Diretor Adjunto Waldir Lachowski, 
aos  Técnicos  Márcio  Fernandes  Souza  Castro,  Maurício  Murias  Machado  e 
Rodrigo de Almeida Rocha e às Atletas Ana Maria Biselli,  Beatriz de Moraes 
Barros,  Camila  Quintana  Novaes,  Carolina  Hungria  Moreno,  Carolina  Pohl, 

2



Daniela  Novaes  Coelho,  Eleonora  Audrá,  Fabiana  Tristão  e  Mello,  Fabíola 
Guimarães, Fernanda Fonseca Themudo,  Flávia da Silva Nogueira,  Joana de 
Mello,  Julia  Olsen,  Lourdes  Machado,  Luciana  Esteves  Gonçalves,  Mariana 
Facchini  Granato,  Mariana  Zanettin  de  Paschoal,  Marina  Schiesari,  Melissa 
Carvalhal  Alterthum,  Michelle  Smetana,  Patrícia  Junqueira  Araújo,  Renata 
Capobianco  Machado,  Roberta  de  Toledo  Fontes,  Sabrina  Portella  Carneiro, 
Silvia Seras, Tatiana Hungria Moreno e Tatiana Mallet Machado, pela conquista 
do  título  de  Campeão,  categoria  Feminino,  no  Campeonato  Interclubes  de 
Futebol Menor, em novembro deste ano. Todas as propostas foram aprovadas.

Primeiro  Secretário -  Retificou  de  31  para  30  o  dia  da  reunião  plenária 
programada para outubro de 2000. Colocou à disposição dos Conselheiros, para 
consulta na Secretaria,  o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) 
referente ao mês de setembro, bem como o Balanço Patrimonial do Clube em 30 
de  setembro  deste  ano.  Leu  carta  da  Diretoria  (DI.595/99),  informando  a 
composição da Diretoria do Departamento de Assistência Social (DAS) para o 
biênio 1999/2001, a saber: Márcia da Silva Leonelli - Presidente, Josepha Zeituni 
- Vice- Presidente, Iracema Gomes Bacchin - Relações Públicas, Ivete Pompeu 
Del  Picchia -  Assessora e Lúcia Raimo Serra -  Assessora.  Informou que por 
motivos de ordem técnica a convocação para a 458ª reunião foi disponibilizada 
no site  do  Conselho  com razoável  atraso,  mas teve  o objetivo de  receber  a 
opinião dos Conselheiros com a finalidade de torná-la oficial e definitiva. Quanto 
às convocações das reuniões desta noite, esclareceu que não foram enviadas 
pela Internet por serem muito extensas as matérias e porque ainda se está no 
período de testes.

Paulo Kesselring Carotini – Fez um breve relato para demonstrar a dinâmica 
da  vida  esportiva  do  Clube,  desde  logo  subscrevendo  os  votos  de  louvor 
aprovados  para  as  seções  de  Voleibol,  de  Futebol  Menor  e  de  Basquete. 
Apresentou  proposta  de  consignação  em  ata  de  votos  de  louvor  a  outros 
destaques esportivos, extensivos ao Diretor de Esportes Salvador Parisi Neto, a 
saber: Tênis: à Conselheira Beatrice Mira Chrystman, Campeã simples e duplas, 
categoria  Damas  45  ano,  no  14º  VIP  Internacional  de  Porto  Alegre;  Ingrid 
Charlotte Dreschler, Campeã Brasileira de Veteranos;  Judô: o Clube alcançou 
cinco  1ºs   lugares  e  dois  2ºs  lugares  Copa  São  Paulo  -  Divisão  Especial; 
Handebol: na categoria Júnior o Pinheiros está no play off estadual, e no Adulto, 
na Semifinal da Liga Nacional; Natação: ao Diretor Adjunto André Perego Fiore, 
aos Técnicos Alberto Bernardo Klar,  Alberto Pinto da Silva,  Charles Emerson 
Barros  e  Barros  e  Álvaro  Kenmatsu  Taba e  aos  Atletas  Laiete  Molotievschi, 
Paula Buck Ruiz, Flávio de Lamônica Aires, Adriana Nogueira Borella, Rafael de 
Lorenzi Kambara, Augusto Celso da Silva, Julyana Bassi Kury, Renata Burgos, 
Gabriela  Pinto  Soares,  Licia  Cristina  Bisco  Flozi  e  Paula  Cristina  Valentim, 
Adriana Nogueira  Borella,  Augusto  Celso  Figueiredo  Silva,  Eduardo  Scavone 
Schiesari, Eric Falopa Salona, Erika Balma, Fábio Mauro Figueiredo Silva, Flávio 
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de  Lamônica  Aires,  Gabriela  Pinto  Soares,  Giseli  Caetano  Pereira,  Juliana 
Machado,  Julyana  Bassi  Kury,  Laiete  Molotievschi,  Lia  Flávia  Savaris,  Lícia 
Cristina Bisco Flozi, Maisa Correa de Oliveira, Paula Buck de Oliveira Ruiz, Paula 
Cristina Valentim, Priscila Prado Gonzaga, Renata de Oliveira Burgos, Ricardo 
Silveira Cintra,  Rogério Pecchiae, Sérgio Onha Marques, Stephan Eisenhauer 
Baptista e Vivian Yumi Yoshioka, Renato Yuji Okamoto, Daniel Novak e Vincent 
Shintaro Torres Fujiwara, pelos resultados obtidos nas seguintes competições 
realizadas  no  mês  de  novembro:  Campeonato  Brasileiro  de  Júnior  I  e  II  de 
Natação - Troféu Júlio Delamare, Campeonato Paulista Juvenil de Natação de 
Verão, Campeonato Paulista de Juniors e Seniors de Natação e Campeonato 
Brasileiro  Infantil  de Natação de de Verão;  Polo Aquático: o  Clube venceu o 
Campeonato Estadual invicto em todos os jogos, totalizando, de 1966 a 1999 a 
performance de ter-se consagrado por 19 vezes campeão estadual e 11 vezes 
vice  campeão estadual;  Voleibol:  comentou  que  o  jogo final  do  Campeonato 
Paulista Adulto Feminino foi televisionado pela Sport TV, tendo o Clube vencido 
o BCN Osasco por 3x1 e a emissora relatado a história do Pinheiros durante todo 
o jogo. Destacou a atuação das Atletas Kelly Paiva dos Santos, Patrícia Oliveira 
Couto e Carolina de Martini Albuquerque (campeã pan-americana em Winnipeg), 
bem como do Técnico Ariovaldo Rabello. Proposta aprovada.

Carlos Cavalcanti de Araújo - Comentou que 1999 foi um ano muito bom, seja 
porque o Clube completou seu centenário de fundação, seja pelas conquistas 
esportivas. Referindo-se aos recentes resultados dos Atletas do Futebol Menor, 
deu  detalhes  do  Campeonato  Interclubes  de  São  Paulo  e  estendeu  a 
homenagem  antes  prestada  à  modalidade  aos  pais  desses  atletas,  que 
participam ativamente da formação esportiva de seus filhos. Aprovado.

Nice de Lima - Homenageou os funcionários de todas as Áreas que estiveram 
envolvidas  com  as  comemorações  do  centenário  sob  a  organização  da 
Comissão de Festejos, dando destaque especial aos membros da Comissão Pró-
Memória Conselheiros Pedro Paulo de Salles Oliveira e Dulce Arena Avancini, 
bem como  à  Museóloga  Yara  Rovai.  Estendeu  sua  homenagem a  todos  os 
associados que colaboraram fornecendo documentos, fotos e relatos pessoais 
para enriquecer a reunião da “Memória Pinheirense” no decorrer deste século de 
existência.  Elogiou  o  Vice-Presidente  da  Diretoria  Sergio  Fuchs  Calil  pela 
coordenação dos trabalhos da Comissão dos Festejos, bem como agradeceu ao 
Sr.  Presidente  do  Conselho  por  tê-la  indicado  para  fazer  parte  da  referida 
Comissão. Finalizando, desejou a todos Feliz Natal e Próspero Ano.

Presidente – Tendo se esgotado o tempo regimental,  propôs que o plenário 
prorrogasse  o  Expediente  para  que  um  último  Conselheiro  inscrito  se 
manifestasse. Aprovado.
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Mário  Lima  Cardoso -  Dando  detalhes  a  respeito,  elogiou  o  Presidente  da 
Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri e o Diretor de Higiene e Saúde Antonio 
Avelino  Luz  Pessôa  de  Souza,  pela  aquisição  de  um  moderno  aparelho 
ressuscitador,  um  desfibrilador  de  última  geração,  que  há  muito  se  fazia 
necessário  no  Clube para  o  pronto atendimento  de  emergências.  Consultado 
pelo Sr. Presidente, informou tratar-se de um voto de louvor aos mencionados 
Diretores. Proposta aprovada.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 458ª reunião extraordinária, realizada no dia 

25 de outubro de 1999.
Presidente - Não tendo havido manifestação em contrário, declarou aprovada a 
ata, conforme apresentada.

Item 2 -Apreciação  do  processo  CD-16/99,  referente  à  proposta 
orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 2000.

Presidente -  Relacionou  os  dispositivos  estatutários  e  regimentais  que 
regulamentam a  matéria,  lembrando  que  foram ouvidas  todas  as  Comissões 
Permanentes,  bem  como  que  respectivos  os  pareceres,  juntamente  com  o 
exemplar da previsão orçamentária e o Plano de Ação propostos para o próximo 
ano, foram encaminhados aos Conselheiros com a convocação.

Joaquim  Dias  Tatit -  Lembrou  que  existe  um  processo  de  demonstração 
matemática  denominado  “processo  por  redução  ao  absurdo”,  que  consiste, 
essencialmente, em se negar aquilo que se quer demonstrar como verdadeiro e, 
em decorrência dessa negação, chegar-se a um absurdo. Acrescentou que pela 
quantidade  de  números  e  gráficos  estatísticos  apresentados,  a  proposta  se 
caracterizava como uma obra de Ciências Exatas, passível de ser analisada pelo 
citado processo. Inegável que o Orçamento proposto foi elaborado com base no 
Orçamento de 1999, feitos os reparos e ajustamentos necessários.  Por outro 
lado, o Orçamento de 1999 se baseou no de 1998 e assim por diante. Portanto, 
se ao Orçamento de 2000 forem negadas veracidade, transparência e lógica, 
estar-se-ia impingindo aos Orçamentos dos anos anteriores os mesmos vícios e 
defeitos, o que se afigura um absurdo, pois o Clube então não desfrutaria do 
prestígio e da posição que ocupa no universo dos clubes congêneres de São 
Paulo, após tantos anos de existência. O Orçamento demonstra que tudo foi feito 
dentro dos prazos estatutários, os valores nominais das contribuições sociais e 
demais taxas não se alteraram. Os valores fixados para as taxas de serviços 
para o ano 2.000 foram corrigidos pela inflação ocorrida em 1999, ano em que as 
taxas permaneceram inalteradas.  O Fundo de Emergência será o mesmo de 
1999 e a distribuição orçamentária teve um acréscimo de 5% em relação ao ano 
anterior. Os dispêndios de custeio são 9% inferiores aos de 1999 e o número de 
funcionários decresceu de 789 para  756 nos dois  últimos anos.  No setor  de 
lanchonetes e restaurantes, no mesmo período esse número baixou de 300 para 
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220,  sem  perda  de  maior  eficiência  e  produtividade.  No  Orçamento  de 
Investimento haverá um saldo de R$2.250.000,00 em 31 de dezembro de 1999, 
evidenciando a prudência e os critérios com que foram manipulados. As obras já 
autorizadas  ou  a  serem  autorizadas  pelo  Conselho  deverão,  nas  ocasiões 
oportunas, ter seus projetos de execução, memoriais descritivos e orçamentos 
finais novamente apreciados e votados. Finalizando, ponderou que eram estes 
os dados que realmente interessavam e nos quais o plenário deveria se fixar na 
hora da votação.

Ralph Jordan – Falou da importância de o Conselho ter uma diretriz, para nunca 
perder a hegemonia e o comando que as últimas Diretorias têm demonstrado ser 
possível  executar.  Colocou  sua  preocupação  com  relação  ao  Orçamento  de 
Investimento,  do  qual  constou  a  previsão  de  uma  receita  no  valor  de 
R$1.200.000,00, relativo à venda do prédio da Rua Dom José de Barros, bem 
como a título de despesa, a parte inicial da construção do Centro Cultural cuja 
intenção  foi  aprovada  pelo  Conselho  em  1993.  Entretanto,  apesar  de  os 
pareceres  das  Comissões  Paritária  específica  e  Permanentes  não  terem 
objetado  a  aprovação  da  proposta  da  Diretoria,  a  Resolução  12/97  vinculou 
explicitamente os recursos obtidos com a venda do bem em questão à aquisição 
de um imóvel na Rua Angelina Maffei Vita nº 667, e somente ele. Para impedir 
que o Conselho viesse a discutir um documento que teria autorizado a venda 
para determinado destino, e este ser utilizado de forma diversa, esclarecendo 
suas razões apresentou proposta vazada nos seguintes termos: “Proponho que 
na página 64 da Proposta Orçamentária  de Investimento para o ano 2000 - do 
cronograma físico financeiro  seja retirada a receita referente à venda do imóvel 
da Rua Dom José de Barros e, em contrapartida, retirada da parte referente às 
despesas a previsão de construção do Centro Cultural, resultando daí: Total da 
Receita  de  Investimentos  passa  a  ser  4.187.200;  Total  das  Despesas  de 
Investimento: 4.187.000 - resultando um saldo de 200,00.” Disse entender que o 
orçamento não é só uma questão matemática e lógica, e sim, e principalmente, o 
guia  de  uma  excelente  oportunidade  de  uma  gestão  econômica  que  traga 
sempre bons frutos. Sugeriu que a proposta de venda do imóvel da Rua Dom 
José de Barros seja apreciada na próxima reunião e que na oportunidade sejam 
consideradas as três avaliações do imóvel, pois assustou-se com o fato de a 
proposta antes retirada apresentar um valor bem inferior ao avaliado. Analisou o 
Orçamento de Custeio como um todo, dizendo que o Clube está mais voltado 
para a filosofia da terceirização de serviços, opção que vem proporcionando às 
empresas  se  desenvolver  com  maior  sucesso,  independentemente  do  ramo. 
Contou  que  acompanhou  pessoalmente  a  área  de  Orçamento  e  Controle, 
verificando  que  um  simples  lápis,  ao  ser  autorizado,  já  cria  o  empenho, 
comprovando  que  nada aqui  é  feito  sem a  boa  técnica,  tanto  pela  estrutura 
operacional,  gerencial,  quanto  pela  diretiva.  Melhor  será  quando  a  Diretoria 
conseguir devolver para Investimento os recursos que o Conselho a autorizou 
transferir  para Custeio,  sem para isso onerar  o associado nas mensalidades, 
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mas  criando  uma  melhor  forma  de  administração.  Quanto  a  Bares  e 
Restaurantes,  disse  que  chegará  um  determinado  momento  em  que  este 
orçamento não precisará ser socorrido pelo Custeio, inclusive se considerados 
os  esforços  da  Diretoria  e  a  notícia  do  seu  Presidente  de  que  estão  sendo 
acelerados os trabalhos para equilibrá-lo.

Tarcísio de Barros Bandeira –Disse que previsão apresentava resultados de 
anos  anteriores  e  só  teria  duas  observações  a  serem  feitas,  as  quais  não 
impediam a sua aprovação: 1) a falta de comparação entre os valores da mão de 
obra utilizados no Clube e os vigentes no mercado para as mesmas categorias, 
providência que oportunamente solicitaria;  2) não estava claro na redução de 
mão de obra o que era efetivamente redução e o que era simples mudança do 
regime de contratação.  Quanto ao  Orçamento  de  Bares e Restaurantes,  não 
estava claro se se vinculava diretamente à Presidência, ou se através de uma 
Diretoria de Área. Este Orçamento, apesar de não apresentar o seu índice de 
desempenho em exercícios anteriores, este índice era constantemente fornecido 
e daria para ser aprovado.  O Orçamento de Investimento, embora parecesse 
estar vinculado à Diretoria de Patrimônio, isto não estava claro, era impreciso, 
aleatório,  sem  resultado  de  desempenho  dos  orçamentos  anteriormente 
aprovados, não podendo ser aprovado. Sugeriu que fosse retirado da previsão, a 
exemplo do que se faz com verbas de patrocínios e suas utilizações. Observou 
que no processo de redução ao absurdo, chamar o Orçamento de Investimento 
de Orçamento estava bem perto do absurdo.

Marcelo Grassi - Inicialmente, perguntou ao Sr. Presidente o que aconteceria 
caso  a  proposta  não  fosse  aprovada,  inclusive  considerando  que  a  próxima 
reunião está prevista para o mês de janeiro de 2000.

Presidente –  Respondeu  que  as  razões  da  não  aprovação  teriam  de  ser 
atendidas pela Diretoria, à qual, para tanto, seria devolvido o processo. Quando 
necessário,  a  Presidência  do  Conselho  tem  competência  estatutária  para 
convocar uma reunião a qualquer tempo, e com qualquer espaço de tempo.

Marcelo Grassi – Citou dados do Relatório Anual da Diretoria, respondendo ao 
Sr. Presidente que estava se reportando ao último relatório. Acrescentou que não 
via como a Área esportiva, que ocupa 22% do Orçamento, pudesse ser dirigida 
por alguém que tem interesses comerciais diretamente ligados ao Clube, mais 
especificamente na seção de Tênis.  Disse que,  se analisados todos os fatos 
ocorridos no Tênis, o mencionado relatório seria mentiroso, enganoso.

Presidente – Lembrou que o último Relatório, relativo ao ano de 1998, já tinha 
sido objeto de discussão, dizendo esperar que o orador estivesse se referindo 
àquele relatório para analisar algum item da previsão.
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Marcelo Grassi – Respondeu que o Relatório é a comprovação daquilo que foi 
determinado como um planejamento e que muita coisa não tinha sido cumprida, 
inclusive  por  parte  do  esporte,  que  informava  que  seriam  relacionados  os 
rankings de todas as seções competitivas, mas não correspondia. Explicou que 
sua pergunta inicial devia-se ao fato de ter ele, orador, muitas dúvidas quanto ao 
Orçamento e que levaria muito tempo para colocar todas elas ao plenário e as 
quais gerariam muitas suspeitas.

Presidente –  Interrompeu,  dizendo  que  o  orador  estava  levantando  uma 
hipótese, a respeito do quê era difícil para o Conselho decidir.

Marcelo Grassi – Disse que já que tinha suspeitas comprovadas pela previsão e 
pelos relatórios, gostaria de saber como proceder para ter acesso a todos os 
contratos assinados pelo Clube com determinada empresa, não só esses mas 
todos relativos ao esporte, já que é necessário haver uma receita para se fazer 
um planejamento,  o  que não acontece hoje no  esporte,  que foi  centralizado. 
Acrescentou que não se sabe para onde vão exatamente os patrocínios de cada 
esporte. Pediu, ainda, que não fosse assinado pelo Clube mais nenhum contrato 
com essa firma de tal Diretor, sem a anuência do Conselho.

Presidente –  Informou  que  daria  por  encerrada  a  participação  do  orador. 
Esclareceu que o Conselheiro tem todo o direito de pedir à Diretoria, através da 
Mesa do Conselho, todas as informações que quiser e as recebe. Mesmo porque 
a Presidência, de acordo com o Estatuto, é a fiscal dessa resposta. Acrescentou 
que o orador estava levantando algumas suspeitas e o plenário queria saber o 
que ele tinha a dizer. Aconselhou-o a redigir sua solicitação em termos, para que 
ela fosse encaminhada à Diretoria.

Carlos  Cavalcanti  de  Araújo  (aparte) -  Ponderou  que  o  plenário  estava 
discutindo a proposta orçamentária e que o orador estava lançando suspeitas 
sobre uma pessoa e que calúnia é algo muito sério e deve ser comprovado, além 
de ser necessário dar nome ao acusado e citar os fatos, baseado na verdade.

Marcelo Grassi – Respondeu que estava explícito, pois citara Esportes. Como o 
aparteante  entendeu  que  nada  estava  explícito,  respondeu  que  falava  de 
Salvador Parisi Neto, Diretor de Esportes, cuja firma fornecia bolas para o Clube, 
assim  como  outros  interesses  diretos  dentro  do  Tênis,  o  que  poderia  ser 
comprovado  a  partir  do  acesso  aos  contratos  e  entendia  inadmissível  que 
alguém que tivesse interesses diretos no Clube fosse indicado para a Diretoria. 
Perguntou ao Sr. Presidente se isso era estatutariamente permitido.

Presidente – Tornou a esclarecer que todo Conselheiro tem direito de requisitar 
todas as informações necessárias e que a Diretoria é obrigada a prestá-las.
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Marcelo Grassi – Tornou a perguntar se estatutariamente alguém que tenha 
interesses claros e diretos dentro do Clube pode ser indicado para o cargo de 
Diretor.

Presidente – Pediu que o orador formalizasse a sua indagação, a qual receberia 
o devido andamento.

Marcelo Grassi – Começou a abordar questão relativa às receitas das seções 
esportivas  e  competitivas,  mas  o  Sr.  Presidente  deu  por  encerrada  a  sua 
participação, vez que seu tempo estava esgotado.

José Manssur (questão de ordem) -  Sem questionar o mérito da alegação, 
entendeu que sob o aspecto legal a Ordem do Dia tinha sido completamente 
desvirtuada, bem como frontalmente malferido o disposto no §8º, do Art. 51, do 
Regimento  Interno  do  Conselho,  que  estabelece  que  nenhum  Conselheiro 
poderá referir-se aos colegas, e de modo geral  a qualquer pessoa, de forma 
injuriosa ou descortês.  Que não viu  nenhuma comprovação fático ou jurídica 
daquela alegação, recebendo-a como forma de vulneração à honra de quem foi 
atingido. Solicitou que fossem riscadas das notas taquigráficas as expressões 
injuriosas e descorteses, até porque elas desbordavam do objetivo principal da 
reunião.

Presidente –  Acolheu  a  questão  de  ordem,  esclarecendo  que  verificaria  na 
oportunidade a existência ou não dessa forma injuriosa para decidir a respeito. 
Perguntado, esclareceu ao Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira o que dizia 
a questão de ordem então acolhida.

Hugo Nivaldo Napoli – Estranhou que na Área Cultural o Plano de Ação tivesse 
destinado  ao  teatro  apenas  realizar  internamente  um  único  espetáculo  com 
atores associados, se na realidade acontecem de dois a três desses espetáculos 
por  ano,  ao passo que os outros setores dessa Área trazem uma expressão 
muito grande de atividades. Solicitou que isso fosse alterado no Plano de Ação, 
prevendo-se ao menos um espetáculo no primeiro semestre e outro no segundo, 
coincidindo com as noites culturais, além de uma apresentação integrando as 
comemorações de aniversário do Clube.

Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré -  Lembrou  que  quando  da  apreciação  da 
proposta havia  se  insurgido  contra  a  venda do prédio da  Rua Dom José de 
Barros, naquela ocasião porque em São Paulo tinha sido criado o Pró Centro, um 
projeto que objetivava revitalizar o Centro de São Paulo, tendo então sido criada 
uma comissão paritária para estudar o assunto, da qual fez parte. Fez um breve 
histórico do trabalho da Comissão,  que culminou na oferta do atual locatário, 
finalmente  aceita  inclusive  porque  um  prédio  em  frente  havia  sido  invadido. 
Contou que agora a situação era outra, porque a proposta de pagamento em 12 
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prestações não é tão aceitável, tendo em vista a expectativa inflacionária. Sobre 
a proposta orçamentária em si, disse que ela apresenta serviços, obras, reformas 
em grande quantidade. Especificamente sobre a vinculação da venda do imóvel 
da  Rua  Dom  José  de  Barros  à  construção  do  Centro  Cultural,  disse  que, 
primeiro,  o  Conselho  não  conhece  o  projeto  que  se  pretende  executar  e, 
segundo, se aprovada a venda é que o projeto será elaborado e submetido ao 
Conselho. Assim, entendeu um contra-senso o período em que esse dinheiro vai 
ficar  parado.  Perguntado,  respondeu  ao  Sr.  Presidente  que  entendeu  que  o 
produto da venda do imóvel da Rua Dom José de Barros estaria destinado ao 
Centro Cultural.

Presidente –  Interferiu,  dizendo  que  o  orador  estava  enganado,  porque  a 
proposta  de  venda  havia  sido  retirada  pela  Diretoria,  oportunidade  em  ficou 
expresso que ela trataria de todos os projetos, para apresentá-los futuramente à 
apreciação do Conselho, vinculando a venda do prédio da Rua Dom José de 
Barros à construção do Centro Cultural.

Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré -  Continuou,  dizendo  que  o  Conselho 
normalmente não toma conhecimento prévio dos projetos das obras realizadas 
no Clube, com exceção da construção dos elevadores da Sede Social e do CCR, 
cujos  projetos  além dos  Conselheiros  foram submetidos  aos  sócios  usuários 
daquelas dependências,  tendo até sido alterados em função dessa pesquisa. 
Perguntou se a despesa de R$350.000,00 prevista para o vestiário da piscina 
externa  dizia  respeito  a  uma  reforma,  ou  a  uma  obra  nova,  tendo  o  Sr. 
Presidente informado que a Diretoria se manifestaria a respeito oportunamente, 
quando poderia ser aparteada.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra -  Falou  que  o  preocuparia  se  o  Orçamento 
proposto tivesse se lastreado em orçamentos anteriores,  como, por  exemplo, 
naqueles de 1996 e de 1997, em que as receitas e as despesas só de custeio 
deram um prejuízo de 4 e 2 milhões, respectivamente. Entendeu correto o Plano 
de Ação para 2000, objetivo e intimizado, dando ensejo de ser fiscalizado, mas 
lamentou que os itens desse Plano não tenham sido quantificados, aspecto que 
sugeriu seja futuramente considerado. Observou que em quase todos os itens, 
principalmente  finanças  e  controles,  o  Plano  demonstra  que  a  Diretoria  está 
muito  preocupada  na  utilização  da  Informática,  na  informatização,  na 
racionalização, e, portanto, em uma reengenharia, seguido da ação da direção 
para o executante, eliminando diversos filtros e diversas contra-ordens. Correto 
que o Clube invista em tecnologia e informática, mas não que em pessoal a 
previsão  de  1999  tenha  sido  de  R$21.000.000,00  e  na  de  2000  de 
R$19.000.000,00,  uma  variação  de  1%,  porque  não  se  pode  reduzir  custos 
mantendo  a  previsão  orçamentária  quase  nos  mesmos  valores  do  exercício 
anterior.  Abordando  o  Custeio,  que  ocupa  78%  da  previsão,  lembrou  que 
recentemente solicitou à Comissão de Obras informações sobre a situação da 
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obra do Anel Hidráulico, tendo sido comunicado que a obra havia sido concluída. 
Perguntou para que teriam sido gastos cerca de R$140.000,00 com a obra do 
Anel Hidráulico, pois não tinha entendido porque em 1999 tinham sido gastos 
39.000m3 de água e a previsão para 2000 era de 33.000m3. O consumo de 
água permanecia com uma redução de 1%, muito pouco se consideradas as 
obras realizadas.  Entendeu super-avaliada a previsão de despesas bancárias 
com  cobrança,  de  R$50.000,00/mês,  em  uma  era  de  diminuição  de  custos. 
Concordou que a receita prevista tenha que ser inferior à do ano passado, devido 
à inadimplência, até porque o sócio não pode mais arcar com o que está sendo 
cobrado e a Diretoria teve sensibilidade neste aspecto. Contudo, ela não teve a 
mesma sensibilidade nas despesas previstas. Disse, ainda, que esperava-se que 
neste  Orçamento  estivesse  prevista  a  reversão  de  R$1.000.000,  para 
Investimento, que havia sido emprestada para o Custeio em 1999. Falou sobre 
os déficits de Custeio dos anos anteriores, reclamando uma maior preocupação 
em  se  fazer  economia  para  repor  o  dinheiro  que  já  se  foi  no  passado. 
Finalmente,  sugeriu  que se  atentasse para a questão das multas,  que estão 
sendo previstas em 10% quando lei específica determina que sejam no máximo 
2% para os clubes, bem como observou que o Custeio poderia ser melhorado.

Egberto Maia Luz (aparte) – Comentou que a liberalidade da Presidência fizera 
com  que  o  plenário  ouvisse  digressões,  mas  sequer  fora  apresentada  uma 
proposta concreta alterando o Orçamento. Demonstrou-se perplexo, dizendo que 
juridicamente não havia erros na proposta da Diretoria, que estava, sim, sendo 
alvo  de  críticas  genéricas.  Além  disso,  nada  impediria  que  o  Conselho 
eventualmente reexaminasse a matéria, nem era pelo fato de se estar na última 
reunião do ano que o plenário deixaria de aprovar o que fosse aprovável e de 
condenar o que fosse condenável.

Pedro Antonio Lousan Badra -  Respondeu que estava apresentando a sua 
análise sobre a matéria e sua proposta seria no sentido de aprová-la, com as 
ressalvas que havia feito.

Dora  Maria  Aguiar  Whitaker -  Apoiou  a  exposição  do  Conselheiro  Ralph 
Jordan, bem como a emenda então apresentada, porque feita em termos e que 
trazia equilíbrio orçamentário,  retirando do Orçamento a polêmica questão do 
prédio da Rua Dom José de Barros. Concordou que o momento é inoportuno 
para a negociação, ponderando acerca da diferença entre as avaliações feitas ao 
longo do tempo, sobre a perda financeira na venda a prazo e que a matéria 
deveria ser objeto de maior discussão em reuniões posteriores.

Cezar Roberto Leão Granieri -  Convidado pelo Sr.  Presidente para falar em 
nome da Diretoria, agradeceu oportunidade. Inicialmente, em nome da Diretoria 
repudiou a citação feita em plenário ao Diretor de Esportes Salvador Parisi Neto, 
pessoa que digna do mesmo respeito que os Conselheiros sempre tiveram entre 

11



si e da Diretoria. Informou que a Diretoria está à disposição e provocará até para 
que todas as respostas sejam de conhecimento não só do Conselheiro que havia 
feito a citação, mas do plenário como um todo. Lamentou que aquele momento 
estivesse  ocorrendo  no  Conselho.  Esclareceu  que  a  Diretoria  traçou  a  linha 
mestra e entregou a elaboração da proposta orçamentária nas mãos dos seus 
funcionários,  os  quais  fez  questão  de  reafirmar,  são  de excelente  qualidade. 
Designou  para  prestar  esclarecimentos  sobre  a  peça  orçamentária  o  Vice-
Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil.

Sergio Fuchs Calil - Lembrou tratar-se de momento importante para o Clube e 
agradeceu ao Conselho pelas referências elogiosas feitas à proposta. Disse que 
considerou a conclusão das Comissões, favorável à apreciação e aprovação da 
proposta.  Atribuiu  determinadas  conclusões  expostas  na  tribuna  à  falta  de 
algumas informações,  dificultando a análise  mais  detalhada de uma previsão 
dessa natureza.  Notou que a  preocupação maior  cingiu-se ao Orçamento de 
Investimento, o mesmo não ocorrendo com Custeio e Bares e Restaurantes. Em 
Custeio,  no  tocante  à  multa  da  cobrança  atrasada  das  mensalidades,  disse 
tratar-se de questão antiga, superada juridicamente e que estão sendo mantidos 
os mesmos procedimentos anteriores, aceitos para os dispêndios condominiais 
de  um  modo  geral.  A  intenção  não  é  punir  os  atrasados,  mas  preservar  o 
pagamento  pontual  das  contribuições  sociais,  porque  na  vida  de  cada  um, 
quando há dificuldades pagar o Clube certamente não é prioritário, ao passo que 
o Clube tem que honrar todos os compromissos. Observou que a inadimplência 
ocorreu, mas em níveis razoáveis se comparado o Clube com outros segmentos 
da economia - inferiores a 6%, 7% - o que talvez se deva ao esforço da Diretoria 
para não aumentar as contribuições. As taxas esportivas foram extremamente 
reduzidas com relação àquelas praticadas há dois anos e estão sendo mantidas 
para 2000, a despeito de ter diminuído o número de associados que pagam a 
mensalidade do Clube em relação ao ano passado,  como vem ocorrendo ao 
longo dos anos. A Diretoria continua tentando racionalizar as despesas, mas não 
como  meta,  porque  racionalizar  faz  parte  da  obrigação  rotineira  de  todo 
administrador  moderno.  Também  se  está  procurando  diminuir  o  número  de 
funcionários gradualmente, na medida em que isso é possível legalmente e que 
traga efetivos benefícios para os sócios,  mas não visando apenas a questão 
financeira, pois não adianta terceirizar e oferecer serviços que mais tarde sejam 
alvo  de  críticas  e  de  descontentamento  dos  associados.  As  empresas 
terceirizadas não têm a mesma identificação com o corpo associativo que um 
funcionário  com dez ou mais anos de Clube,  em que pese este ter  os seus 
vícios.  Contudo,  as recomendações feitas por Conselheiros serão absorvidas, 
mas é necessário muito critério.  Com relação ao Orçamento de Investimento, 
explicou que a obra do Anel Hidráulico foi praticamente concluída no perímetro 
do Clube e está sendo agora interligada às edificações. Portanto, ela ainda não 
surtiu o efeito esperado, mas com a sua entrada em operação trará economias 
que pagarão o investimento em curto prazo, oscilando entre 6 e 9 meses. Trata-
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se de obra importante para o Clube e que precisava ser feita, o próprio Conselho 
concordou com isso ao aprová-la. Observou que o Orçamento de Investimento 
está levando esta nomenclatura muito mais por uma questão de hábito do que 
por  se  tratar  de  fato  de  um  orçamento  rígido  de  investimentos.  Ele  é  bem 
diferente  dos  outros  orçamentos.  Custeio  é  extremamente  rígido  quanto  às 
obrigações do Clube, por isso que a Diretoria tem que ser rígida com relação ao 
pagamento das contribuições sociais,  recursos que pagam essas obrigações. 
Bares e Restaurantes é um orçamento que precisa ser equilibrado e a Diretoria 
está tentando obstinadamente isso, já o tendo conseguido no ano passado e 
tudo indica que neste ano esse equilíbrio se repetirá. Investimento é um planto 
intencional  da Diretoria,  sem um comprometimento formal  com as obras nele 
relacionadas.  Esclareceu a respeito da filosofia de aprovação da intenção de 
execução de uma obra pelo Conselho, deixando claro que a Diretoria não estaria 
sendo transparente se não tornasse a lançar na proposta orçamentária a sua 
intenção de construir o Centro Cultural.

Nely  Aparecida  Magnani  Hildebrandi  (aparte) –  Referindo-se  aos  itens 
analisados pela Comissão de Obras, perguntou qual a diferença entre as obras 
cujas intenções estão sendo inclusas na proposta orçamentária para o Ano 2000, 
para  as  respectivas  aprovações e a relação de novas obras  cujas  intenções 
estão sendo inclusas.

Sergio Fuchs Calil – Explicou que há um cronograma na previsão contendo 
obras com intenção de execução já aprovadas pelo Conselho, como o Centro 
Cultural, bem como outras, cuja intenção de realizar a Diretoria ora submetia ao 
plenário. Com relação às obras de grande vulto - e não de manutenção, que 
estão inseridas no Orçamento de Custeio - estatutariamente, todas as vezes que 
uma obra vem ao Conselho, a este cabe analisar e decidir a respeito pautado em 
um critério de prioridades, bem como nos argumentos e nos recursos para tal 
apresentados na proposta da Diretoria.

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré (aparte)  - Perguntou se o quadro lançado na 
proposta, contendo a relação de obras e serviços e os respectivos valores era 
aleatório,  ponderando  que  outras  obras  necessárias  e  objeto  de  anseio  dos 
sócios e não tinham sido relacionadas. Exemplificou. Perguntou qual o critério 
adotado, inclusive com relação ao vestiário da piscina externa.

Sergio Fuchs Calil – Respondeu tratar-se de dependência que necessita de 
uma reforma profunda nas instalações elétricas e hidráulicas, bem como na sua 
impermeabilização, problemas que vêm causando um dispêndio de custeio muito 
grande, mas que não tinha condições de detalhar aquela obra. Afirmou que as 
obras e reformas listadas como intenção são fruto da vivência que a Diretoria 
tem com o associado, objeto de reclamações e de necessidades, cujo recursos 
para tal estavam sendo alocados. Problemas como exemplificou o aparteante, 
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como  as  canchas  de  Boliche,  as  quadras  de  Tênis,  seriam  tratados  como 
manutenção, tendo a Diretoria previsto recursos para enfrentá-los.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira –  Tecendo  considerações,  reiterou  sua 
observação  no  sentido  de  que  o  Orçamento  de  Investimento  era  altamente 
impreciso pela sua essência e pelo fim a que se destina.

Sergio  Fuchs  Calil –  Explicou  que  a  Diretoria  obrigatoriamente  teria  que 
apresentar ao Conselho apenas os Orçamentos de Bares e Restaurantes e de 
Custeio.  O  Orçamento  de  Investimento  não  precisaria  ser  apresentado  e  as 
obras que se pretendesse realizar poderiam ser trazidas uma a uma. A intenção 
foi possibilitar aos Conselheiros uma visão global do que se pretende realizar no 
Clube,  inclusive  para  efeito  de  definição  de  prioridades.  Quanto  aos  valores 
lançados,  trata-se  de  um quadro  indicativo  do  que se  pretende executar  em 
determinado  período.  O  Centro  Cultural,  por  exemplo,  teve  sua  intenção 
aprovada em 1993 e não foi  construído  até  agora  porque as  condições não 
recomendavam esse investimento.

Tarcísio de Barros Bandeira – Perguntou para que dar o mesmo nome para o 
que tem e para o que não tem que ser feito.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  (aparte) -  Referindo-se  ao  Orçamento  de 
Custeio,  perguntou  qual  o  conceito  da  sua  projeção  com  relação  a  água  e 
esgoto.

Sergio Fuchs Calil – Respondeu tratar-se de uma projeção conservadora. Será 
necessário  um tempo para  fazer  a  interligação  das edificações,  que  é  muito 
complexa e deve ser feita gradualmente, edificação por edificação. Depois que a 
conexão do Anel Hidráulico é feita com a edificação, deve ser feita uma divisão 
hidráulica da própria edificação para ocorrer resultados desastrosos no final. Este 
processo  não  estará  completo  em  menos  de  um  ano.  Se  fosse  imediato 
estabelecer todas as conexões, evidentemente o realizado para o exercício seria 
bem inferior à projeção. Portanto será necessário um período de mais ou menos 
de 9 meses para amortizar o investimento. 

Synésio Alves de Lima (aparte) – Entendendo que ficou evidenciado que a 
construção do Centro Cultural estava atrelada à venda do imóvel da Rua Dom 
José de Barros, perguntou se em se aprovando o elenco de obras constante do 
Orçamento de Custeio, não se estaria de certa forma transformando em ato de 
gestão a alienação do referido imóvel.

Sergio Fuchs Calil – Respondeu que não, tornando a explicar que todas as 
execuções dessas vontades e o seu detalhamento precisam necessariamente vir 
ao Conselho, para que ele as analise e veja se procede ou não. Detalhou mais 
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sua explicação, lembrando que a intenção de venda do imóvel da Rua Dom José 
de Barros já foi aprovada pelo Conselho, oportunidade em que se entendeu que 
o dinheiro obtido com esta venda deveria ser utilizado na aquisição de um outro 
imóvel, nas proximidades do Clube, que pudesse ser mais útil para o sócio. Foi 
constituída  uma  comissão  paritária  de  Conselheiros  e  Diretores,  para  tratar 
dessa  negociação  de  forma  transparente  para  o  associado.  Essa  comissão 
analisou todas as condicionantes, para saber qual seria a melhor maneira de 
vender o imóvel da Dom José e comprar o imóvel adjacente ao Clube, que se 
indisponibilizou no decorrer dos trabalhos, porque foi alugado para uma empresa 
que fez reformas muito grandes, de forma que o Clube não teria, a curto prazo, a 
disponibilidade de ter este prédio, porque o inquilino certamente relutaria para 
desocupá-lo, aliás, como certamente o inquilino do Clube no prédio da Rua Dom 
José de Barros deverá relutar, inclusive protegido pela lei.  Por recomendação 
dessa  comissão,  a  Diretoria  entendeu  que  deveria  prosseguir  com  as 
negociações de venda do imóvel  e que seria uma boa alternativa vendê-lo e 
remeter  esses  recursos  para  o  Fundo  Especial.  A  comissão  continuou  a 
negociação, buscou avaliações do imóvel feitas por empresas especializadas, e 
verificou não qual deveria ser o valor de venda, mas o quanto alguém estaria 
disposto  a  pagar  pelo  imóvel.  O  imóvel  foi  aberto  para  que  chegassem 
propostas,  tendo  sido  apresentada  uma  única,  pelo  atual  locatário,  cujas 
condições a Diretoria cumpriu a sua obrigação de submeter ao Conselho. Como 
a  proposta  orçamentária  foi  enviada  ao Conselho  no  dia  15  de  outubro  e  a 
Diretoria pensou em mandar uma proposta de remessa para o Fundo Especial 
dos recursos da Dom José no final de outubro, depois que a previsão tinha sido 
elaborada, ela fez inserir a sua vontade nos planos do ano que vem, que não 
representava  absoluto  compromisso  porque  não  foi  apresentado  nada  com 
relação à venda do prédio da Rua Dom José de Barros ao Conselho. A proposta 
foi retirada para ser melhor elaborada, inclusive contemplando a construção do 
Centro Cultural.

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Disse que deveria ficar claro 
que mesmo que os recursos no valor de R$1.200.000,00 não fossem retirados 
do  Orçamento  de  Investimento,  necessariamente  a  Diretoria  oportunamente 
deverá propor, primeiramente, a desvinculação da venda do prédio da Rua Dom 
José de Barros da compra do prédio da Angelina Maffei Vita, e, em segundo 
lugar,  o  valor em que será feita a venda desse imóvel  do Clube,  porque lhe 
pareceu que o receio de alguns era que a aprovação da intenção caracterizasse 
a aprovação da venda pelo valor lançado no Orçamento de Investimento.

Sergio Fuchs Calil – Disse que essa mecânica é absolutamente habitualmente 
utilizada  pelo  Conselho  com relação ao Orçamento  de  Investimento,  mas às 
vezes era necessário enfatizar o aspecto colocado pelo aparteante. Tornou a 
esclarecer que a Diretoria cumpriu a sua obrigação, repassando a proposta que 
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recebeu para o Conselho decidir a respeito. A intenção era destinar os recursos 
da venda para a construção do Centro Cultural, se assim o Conselho desejasse.

José Paulo de Camargo Mello (aparte)  – Considerando a afirmação do Sr. 
Vice-Presidente, de que independentemente de constar ou não do Orçamento de 
Investimento,  a  venda  do  prédio  da  Rua  Dom  José  de  Barros  poderia  ser 
realizada ou não, desde que seja apresentada proposta concreta ao Conselho, 
entendeu perfeitamente cabível a proposta do Conselheiro Ralph Jordan.

Sergio Fuchs Calil – Respondeu que era indiferente. O fato é que a Diretoria 
não poderia deixar de colocar na previsão orçamentária aquilo que tenciona fazer 
no  próximo  exercício.  O  detalhamento  deverá  ser  submetido  ao  Conselho. 
Inclusive há um impedimento  estatutário  de proceder  de forma diferente.  Em 
nenhum  momento  a  aprovação  do  Orçamento  de  Investimento  remete  os 
recursos e a filosofia dessas intenções para um ato de gestão. Por isso que não 
seria necessário fazer qualquer tipo de alteração.

José Paulo de Camargo Mello (aparte) – Mediante tal afirmação, ponderou que 
como a maioria talvez não aprovasse as 13 parcelas de R$100.000,00, elas não 
deveriam constar do Orçamento.

Sergio Fuchs Calil - Respondeu que este não era o seu pensamento.

Presidente - Agradeceu a participação do Vice-Presidente Sergio Fuchs Calil e 
deu por encerrada a discussão.

Votação:
Luiz Eduardo Fernandes - Propôs que a Proposta Orçamentária fosse votada 
em etapas, cada etapa abrangendo um dos quatro itens que a compõem, isto é: 
Plano de Ação, Orçamento de Investimento, Orçamento de Custeio e Orçamento 
de Bares e Restaurantes.

Presidente - Pôs em votação a proposição do orador,  que foi  rejeitada pelo 
plenário.

Sérgio  Vergueiro (para  encaminhar  a  votação) –  Ponderando  tratar-se  de 
matéria de alta indagação, com relação à venda de um ativo do Clube, que não 
concordava com a colocação do Conselheiro Sergio Fuchs Calil, bem como que 
não aceitaria implicitamente a alusão à venda de um ativo do Clube que não 
tinha  sido  decidida  pelo  Conselho,  propôs que o  processo de votação fosse 
nominal.

Presidente - Colocou em votação a proposição do orador, que foi rejeitada pelo 
plenário.
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Votação/deliberação sobre a proposta orçamentária como um todo:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu aprovar a Proposta 
Orçamentária na forma em que foi apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2000.

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto:
Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira: “Nos termos do Art. 69 do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo,  declaro meu voto contrário à aprovação do 
Orçamento de Investimento proposto pela Diretoria para o ano 2000,  por  ser 
altamente impreciso.”.
Conselheiros  Maria  Luiza  Porto  Ferreira  Braga,  Wilson  Carvalho,  Carlos 
Fernandes  Andrade  e  Francisco  Giordano  Neto:  “Nos  termos  do  Art.  69  do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo,  os Conselheiros abaixo-assinados 
declaram que votam contra a aprovação do Orçamento de Investimento para o 
ano 2000, com a inclusão da venda do imóvel da R. D. José de Barros.”.
Conselheiros  Sérgio  Vergueiro,  Antides  Baroni  Filho,  Dora  Maria  de  Aguiar 
Whitaker,  Gilberto  Affonseca  Rogê  Ferreira,  Anamaria  Andrade  Damasceno, 
Anna Lourdes Passalacqua Frota de Godoy, Paulo Rui de Godoy, Helmut Peter 
Schütt, Ivanilce Simeão Cappellano, Analice Cajueiro Fernandes, Luiz Eduardo 
Fernandes,  Roberto  Höfling,  Luiz  Eduardo do Amaral  Cardia,  Américo  Dupas 
Júnior e Marcelo Macedo Schimmelpfeng: “Nos termos do Art. 69 do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo,  os Conselheiros abaixo-assinados declaram 
que votam contra a aprovação do Orçamento de Investimento para o ano 2000, 
com a inclusão da venda do imóvel da R. D. José de Barros.”.

Votação/deliberação sobre a emenda modificativa:
- Foi  colocada  em  votação  pelo  Sr.  Presidente  a  proposta  do  Conselheiro 

Ralph  Jordan,  modificativa  do  Orçamento  de  Investimento,  no  sentido  de 
excluir do cronograma físico-financeiro a previsão de receita com a venda do 
imóvel da Rua Dom José de Barros, nº 296/298, de propriedade do Clube, e, 
em contrapartida, eliminar da previsão de despesas a construção do Centro 
Cultural, passando o cronograma físico-financeiro a somar R$4.187.000,00, o 
total das despesas a somar R$4.187.200,00, bem como resultando um saldo 
de R$200,00.

- A emenda tendo sido rejeitada pelo plenário, o Conselheiro Sérgio Vergueiro 
solicitou  verificação  da  votação,  o  que  foi  feito  em  seguida,  tendo-se 
confirmado a rejeição, por 93 contra 50 votos.

Observações:
- Os Conselheiros Walter da Silva Bacelar de Barros, Synésio Alves de Lima e 

Anna Maria da Carvalheira Baur compareceram à reunião, participaram da 
verificação,  mas  não  tinham  assinado  a  lista  de  presença,  o  que  foi 
regularizado em seguida.
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- Inadvertidamente, durante a verificação da votação foi anunciado o nome do 
Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal,  que não compareceu à reunião e 
justificou sua ausência.

Item 3 - Várias.
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Como já  se aproximava o horário 
regimental  para  encerramento  da  reunião,  propôs  o  adiamento  da  reunião 
extraordinária que havia sido convocada para aquela mesma noite.

Fábio Eduardo Nesti - Complementando a proposta, pediu que também o item 
Várias fosse adiado para a próxima reunião.

Presidente - Submeteu ao plenário proposta e o seu complemento, que foram 
aprovados. Lembrou que a Secretaria estaria recebendo as declarações de voto 
dos  Conselheiros  que  quisessem  apresentá-las.  Informou  o  número  de 
Conselheiros que tinham assinado o livro de presença e encerrou os trabalhos às 
23h50.

XXX

Obs: esta ata foi aprovada na 460ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 31 de janeiro de 2000, com as retificações já dela constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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