
ATA  RESUMIDA  DA  469ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2000

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete de novembro do ano dois mil, em segunda convocação, às 
vinte  horas,  tendo  assinado  a  lista  de  presença  cento  e  sessenta  e  três 
Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário: Paulo Roberto Taglianetti

Presidente  -  Determinou  o  recolhimento  do  livro  de  presença  e  declarou 
instalada a reunião.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa  ou  dos  Conselheiros,  propostas  de  caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Declarou empossada no cargo de Conselheiro a Sra. Denise de 
Mattos  Faro  Migliore,  Suplente  do  Grupo  B.  Submeteu  ao  plenário  e  foi 
aprovada  a  inserção  em  ata  de  voto  de  pesar  pelo  falecimento  da  Sra. 
Lieselotte Hildegard Albertine Calil  (Lotty Fuchs), mãe do Vice-Presidente da 
Diretoria Sergio Fuchs Calil. Também submeteu à consideração do plenário 
proposta do Conselheiro Marcelo Grassi, no sentido de inserir em ata de votos 
de louvor à equipe do Clube que disputou o 1º Torneio de Sinuca da ACESC – 
regra  inglesa,  composta  pelos  Srs.  Pedro  Marcelino,  Alfredo  de  Mello 
Andrade,  Miguel  Malato,  Armando  Arruda  Camargo  e  Marcelo  Grassi. 
Proposta aprovada. Comunicou que a Diretoria oficiou dando conhecimento da 
nomeação do Sr. Nivaldo Ramos Sant´Anna para o cargo de Diretor Adjunto 
de Higiene e Saúde -  Sauna, para o biênio 1999/2001.

Antônio Alberto Foschini – Informou que no último dia 16 o Presidente da 
Comissão Jurídica José Manssur foi eleito para o cargo de Conselheiro da 
Ordem  dos  Advogados  –  Secção  São  Paulo;  tendo  a  sua  chapa  sido 
encabeçada  pelo  Dr.  Carlos  Aidar,  apoiado  pelos  Drs.  Rubens  Aprobato 
Machado e Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, ambos sócios do Clube. Elogiou 



a atuação do Dr. José Manssur na Comissão de Ética da Ordem, propondo a 
inserção em ata de votos de profícua gestão a ele e aos demais companheiros 
recém eleitos. Aprovado.

Presidente –  Associou-se  à  proposta  aprovada,  cumprimentando  o 
Conselheiro José Manssur.

Edgard Ozon – Propôs fossem inseridos em ata os seguintes votos de louvor: 
1) aos atletas Daniele Zangrando, peso leve, e Gustavo Nogueira Rodrigues, 
peso pesado, que no período de 16 a 20 de dezembro estariam participando 
do Campeonato Mundial  Universitário  de Judô,  em Málaga,  Espanha;  2)  a 
Denílson  Moraes  Lourenço,  Medalha  de  Ouro,  categoria  ligeiro,  no 
Campeonato Pan-americano realizado de 7 a 13 de novembro em Orlando, 
EUA. A par de enalteceu a condição do atleta, lembrou que este disputou as 
Olimpíadas  de  Sydney  e  foi  prejudicado  devido  à  atuação  equivocada  do 
técnico  brasileiro;  3)  à  equipe  de  do  Clube  que  conquistou  o  Torneio 
Beneméritos de Judô do Brasil, reverenciando todos os diretores-fundadores 
da  Federação,  dentre  eles  ele,  orador,  tendo  o  pinheirense  Alex  vencido 
Carlos Honorato, Medalha de Prata nas Olimpíadas; 4) pelo esforço nessas 
conquistas, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Mauro dos Santos Oliveira, 
que inclusive lutou, Sérgio Malhado Baldijião, à Diretoria Adjunta e à Diretoria, 
que apóia a seção. Aprovado.

Pedro  Paulo  Salles  de  Oliveira –  Prestou  homenagem  póstuma  ao  Dr. 
Rubens Ferraz do Amaral, ex-Conselheiro e ex-Diretor Social durante 4 anos e 
propôs a inserção em ata  de voto  de pesar  pelo  seu recente falecimento, 
tendo se associado o Conselheiro Edgard Ozon.

Presidente  –  Estendeu  aos  Conselheiros  convite  recebido  pela  Mesa  do 
Conselho, para o lançamento do livro “Fumo, sim. E daí?”, escrito pelo ex-
Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara, na próxima quinta-feira,  às 20 
horas, no Salão de Exposições da Sede Social do Clube.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 468ª reunião extraordinária, realizada no 

dia 30 de outubro de 2000.
Marcelo  Grassi –  Pediu  que  o  resumo  fosse  retificado  para  constar  sua 
manifestação no item Várias, denunciando ato da Diretoria que proibiu sócios 
atletas de participar de torneio que ele, orador, realizou.
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Presidente –  Esclareceu  que  se  o  orador  tivesse  alguma manifestação  a 
fazer, o momento apropriado seria Várias. Como o Conselheiro prosseguiu, 
discorrendo  sobre  sua  filosofia  de  vida,  deixando  de  indicar  omissão  ou 
contradição  na  ata,  considerou  mantido  o  resumo  apresentado,  o  qual 
submeteu à votação e foi aprovado.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-22/2000,  referente  à  proposta 
orçamentária  apresentada  pela  Diretoria  para  o  exercício  de 
2001.

Tarcísio  de Barros  Bandeira –  Considerou  insuficiente  para  uma análise 
mais acurada da proposta o tempo entre o seu envio aos Conselheiros e a 
reunião. Fez observações quanto aos objetivos da Diretoria de Esportes no 
item Natação, mas gostou do seu plano de ação como um todo. Quanto às 
atividades  continuadas  pela  Diretoria  Administrativa,  disse  que  analisar 
mensalmente salários x mercado de trabalho pode ser que ela analise, mas 
sonega  essas  informações  quando  solicitadas,  tendo  em  vista  que  em 
novembro de 1999 solicitou quadro comparativo, tendo a Diretoria respondido 
que a  Proposta  Orçamentária  não comportava a apresentação de estudos 
comparativos de salários praticados pelo Clube,  salários e salários médios 
vigentes  no  mercado;  elementos  que  não  obteve  mesmo  tendo  solicitado 
formalmente a intervenção da Presidência do Conselho. Analisando a despesa 
com mão de obra, disse que combinando o valor a ser pago em 13º salário 
pela  Diretoria  Administrativa  (92.880,00),  com  o  número  de  funcionários 
previstos (22), resulta um salário médio de 4.220, que lhe parece muito alto 
para uma seção de pessoal. Também fez considerações sobre a incidência 
das atividades meio frente às atividades fim. Sobre o Orçamento de Bares e 
Restaurantes,  disse  que  não  encontrou  dados  suficientes  para  qualquer 
análise.  Quanto  ao  Orçamento  de  Investimento,  embora  muito  melhor 
apresentado  que  os  anteriores  não  poderia  ser  aprovado,  porque  infringia 
frontalmente disposição estatutária no que diz respeito à aplicação do Fundo 
Especial,  tendo em vista  que obras  como telhado do 4º  andar  do  CE,  ou 
recuperação  das  calçadas  perimetrais  não  podem  ser  consideradas 
investimento.

Marcelo Grassi – Também achou curto o espaço de tempo para a análise 
minuciosa  da  peça,  sugerindo  que  os  Conselheiros  passem  a  receber  o 
exemplar pelo menos com 30 dias de antecedência. Fez menção ao objetivo 
da Diretoria de atualizar o parque tecnológico do Clube para que assuntos 
administrativos e financeiros ganhem celeridade e confiabilidade, dizendo que 
confiabilidade é respeitar o Estatuto e os Regimentos, o que por muitas vezes 
não  é  ocorre.  Quanto  ao  imóvel  da  Dom  José  de  Barros,  espera  que  a 
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Diretoria  apresente  uma  proposta  mais  plausível.  Reportou-se  à  Área  de 
Marketing, dizendo que através de contratos de torneios com o Clube ficou 
sabendo que o setor tem especialistas em prospecção de patrocínios para 
campeonatos que recebem 20% dos projetos, julgando essa taxa realmente 
alta. Sugeriu que seja realizada pesquisa de satisfação junto aos sócios. No 
tocante ao setor de Patrimônio, disse que solicitou por intermédio da Mesa do 
Conselho e não recebeu da Diretoria o último contrato efetuado para a reforma 
do  Campo  de  Futebol  B,  perguntando  ao  Sr.  Presidente  como  proceder 
quando a resposta da Diretoria não satisfizer o Conselheiro.

Presidente – Esclareceu que os contratos já realizados e implementados são 
discutidos por ocasião da reunião ordinária para apreciação da prestação de 
contas da Diretoria. A proposta orçamentária é uma previsão para o exercício 
seguinte. Portanto, se a matéria tinha sido aprovada naquela oportunidade, 
não cabia ao orador nesta oportunidade solicitar contratos já votados. Tendo o 
Conselheiro  respondido  que  havia  solicitado  o  contrato  na  época  da 
aprovação da reforma, explicou que o processo não poderia ser aberto, pois 
que a reunião acontecera há 4, 5 anos e a matéria já tinha sido aprovada.

Marcelo Grassi – Respondeu que o objetivo do seu pedido foi saber como 
será realizado o novo contrato, a nova licitação. Mesmo porque, pela primeira 
vez em 15 anos viu um edital de licitação afixado nos quadros de avisos do 
Clube. Ocorre que, pelo montante e como estabelece o próprio Regimento da 
Diretoria, essa licitação deveria ser aberta ao público. No entanto, ela tem sido 
feita de forma irregular, tanto que soube que até hoje ela não se concretizou, 
em que pese ouvir-se que a Comissão de Obras tem sido muito útil, etc.

Presidente – Esclareceu que não sabia se a licitação já tinha sido feita, pois 
que se trata de ato de gestão da Diretoria. O certo é não poderia pedir que se 
fornecesse algo que não foi feito.

Marcelo Grassi – Disse que o último contrato não é um processo, mas um 
documento que deve constar dos arquivos do Clube. Estranhou que conste da 
proposta a reforma da lanchonete do Tênis, porque já foi reformada neste ano. 
Citando o previsto para a Área de Segurança, declarou que fiscalizará para 
que as licitações obedeçam ao Regimento Interno da Diretoria. Sobre a Área 
de  Esportes,  questionou  a  necessidade  de  se  contratar  um  técnico 
internacional para o Halterofilismo, ao passo que o Clube possui seções muito 
mais pujantes. Também comentou as premissas para o Tênis, lembrando que 
em torneio  internacional  que  realizou  no  Pinheiros  teve  que  contratar  um 
árbitro internacional, e este, mesmo tendo este desrespeitado sócias e sócios 
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aqui dentro e fornecido bolas usadas naquele torneio em que as bolas têm 
que ser novas, posteriormente, foi contratado como Técnico da seção. Falou 
mais sobre o episódio. Sobre a previsão de complementação do programa de 
orientação profissional dos pegadores de bolas de Tênis, desenvolvido pelo 
Departamento  de  Assistência  Social,  lembrou  que  antigamente  esses 
pegadores  eram  fixos,  atuavam  somente  para  professores  categorizados, 
aprendiam a dar aula,  a bater,  eram orientados por  especialistas e muitos 
deles passavam a ser rebatedores, chegando até a ser professores, vários 
campeões pelo Pinheiros, alcançando uma profissão definida na vida. Há 15 
anos  a  Diretoria  não  forma  um  rebatedor  dentre  os  pegadores  de  bola, 
fazendo acreditar que nenhum deles chegará a ser um atleta razoável, muito 
menos um campeão. Não analisou a parte financeira da proposta.

José Manssur (aparte) –  Entendeu que a manifestação do orador passou 
bem  longe  de  ter  relação  com  a  Ordem  do  Dia:  a  análise  da  peça 
orçamentária. Quanto à licitação do Campo B, no sentido de que ela não teria 
sido feita  e,  posteriormente,  de que teria  sido irregular,  perguntou como o 
orador concluía irregular algo que ainda não tinha se realizado.

Marcelo Grassi – Respondeu que quando tomou conhecimento da existência 
do  edital,  procurou  se  informar  e  soube  que  a  licitação  tinha  sido  feita 
irregularmente, a partir de 4 convites formulados pelo Presidente do Clube, 
diferentemente do que prescreve o Regimento Interno da Diretoria.

Djalma  Funaro –  Também  abordou  a  reforma  do  Campo  de  Futebol  B, 
dizendo que até onde tinha conhecimento essa concorrência era altamente 
prejudicial aos cofres do Clube. Fez indagações à Diretoria. Comentou sobre a 
diferença entre os valores que seriam pagos à firma vencedora e os de uma 
outra  firma  que  participou  da  concorrência,  R$310.000,00  contra 
R$257.000,00, sendo que havia dito ao Diretor Arnaldo que este valor poderia 
ser ainda diminuído, dependendo de um estudo fiscal.  Perguntou se dessa 
concorrência que foi encerrada já havia sido paga alguma importância para a 
empresa vencedora. Tendo o Sr. Presidente o interrompido, dizendo que o 
orador  estava tratando de matéria  de  Várias,  esclareceu que devia  ter  se 
inscrito neste item por engano.

Sérgio Vergueiro – Lamentou que não tenha sido realizada reunião prévia 
com  a  Diretoria  para  esclarecimento  dos  Srs.  Conselheiros,  bem  como 
ponderou sobre o curto espaço de tempo para se fazer  uma análise mais 
aprofundada e decidir sobre a peça orçamentária. Baseou sua análise dos 3 
orçamentos  na  proposta  oferecida  pela  Diretoria  e  no  relatório  A.V.O.  de 

5



agosto  deste  ano.  Observou  que  o  Orçamento  de  Lanchonetes  e 
Restaurantes, cujo déficit vem-se acumulando ano a ano, em 2001 admite um 
prejuízo de R$245.000,00 nas atividades operacionais, que é compensado por 
uma receita extraordinária ali colocada. Verificando-se a prestação de contas 
do ano passado e o A.V.O. de agosto/2000, já mostra um déficit acumulado de 
R$1.616.845,00. Só neste ano, de janeiro a agosto, o mesmo AVO demonstra 
que  as  lanchonetes  e  os  restaurantes  do  Clube  deram  um  prejuízo  de 
R$722.554,00. E isso não ocorreu única e exclusivamente neste exercício, é 
fato que vem se repetindo e se acumulando nos últimos 5 anos. Todos os 
pontos de venda do Clube, todas as lanchonetes e todos os restaurantes dão 
sistematicamente  prejuízo.  Como  na  proposta  a  Diretoria  informa  que 
pretende manter o mesmo desempenho do exercício passado e não traz a 
lume  nenhuma  medida  para  estancar  essa  sistemática  fonte  de  déficits, 
propôs que este orçamento fosse aprovado com uma condicionante: que seja 
encaminhada ao Conselho, num prazo de 30 dias, a relação de medidas a 
serem tomadas para evitar a continuidade desses prejuízos, e indicado como 
esse déficit acumulado - de R$1.616.845,00 em agosto - será pago. No que 
tange ao orçamento de investimento, já se prevê uma sobra de dinheiro de 
R$1.950.000,00,  que  foi  recebido  em  2000  e  não  será  aplicado.  E  isto, 
somado à receita de mais ou menos R$2.000.000,00, que entra todo ano, das 
taxas  de  transferência,  chega-se  a  R$4.000.000,00,  que  deveriam  ser 
aplicados  conforme  o  cronograma  proposto,  que  existe  para  nortear  a 
execução das obras, que ocorrerá na medida em que a receita se realize. 
Disse que o preocupava o fato de que nos últimos anos essas receitas não 
têm  sido  investidas,  nem  cumprido  o  cronograma.  O  Clube  não  aplica, 
estatutariamente, o dinheiro que entra das taxas de transferência, e se não 
capitaliza. E isso não é uma eventualidade. O Clube tem um Departamento de 
Engenharia  que  custa  R$750.000,00/ano,  que  também  trabalha  para  o 
custeio,  embora  esteja  totalmente  alocado  no  investimento.  O  dinheiro  de 
investimento  tem  entrado  no  caixa  do  Clube  e  financiado  os  déficits, 
principalmente causados por bares e restaurantes e, como isto vem ocorrendo 
sistematicamente ao longo dos anos, isto se transforma em uma transferência 
de fatio, e não de direito, de recursos de investimento para cobrir gastos em 
bares e restaurantes ou eventual custeio, e isso só o Conselho pode autorizar. 
Propôs  que  o  orçamento  de  investimento  fosse  aprovado  com  a 
recomendação de que os recursos efetivamente recebidos sejam efetivamente 
aplicados nesse exercício.  Expôs detalhe que o preocupou na proposta da 
Diretoria, dizendo que existem só dois itens com um asterisco dizendo “estes 
orçamentos detalhados deverão vir ao Conselho”. Disse que não são só estes 
que deverão vir ao Conselho, mas aqueles constantes da rubrica Telefonia e 
Informática,  cujos  investimentos  nos últimos anos já  passam de 1  milhão, 
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estando prevista a aplicação de R$1.400.000,00 no próximo ano,  que não tem 
asterisco.  É  estatutário  que  todo  e  qualquer  investimento  venha  com  seu 
orçamento detalhado, passe pela Comissão de Obras e seja submetido ao 
Conselho. Para sanar qualquer dúvida com relação a este asterisco, propôs 
que  todos os  investimentos,  sem exceção,  especialmente  os  previstos  em 
Telefonia e Informática, dado o seu vulto, passem pela Comissão de Obras e 
pelo  crivo  do  Conselho.  Sobre  o  orçamento  de  custeio,  cuja  previsão  de 
gastos para 2001 é de R$42.000.000,00, 3,5 milhões de reais/mês, considerou 
insustentável perante o perfil da história do Clube, um clube de classe média, 
feito  com  austeridade  e  com  suor,  que  não  deve  para  ninguém, 
desacreditando que se tenha hoje a coragem, na situação do País, de aplicar 
essa importância em um exercício, para uma comunidade. Se comparado ao 
período de 1994 para 1995,  quando o  ex-Presidente  Antônio de  Alcântara 
Machado Rudge encerrou o seu último mandato, quando se gastava ¼ disso 
em custeio, mesmo considerando que tivesse havido uma inflação de 100% 
nesse período, o Clube deveria gastar a metade disso.  Isso não é necessário, 
o  Pinheiros  pode  muito  bem  solucionar  e  voltar  aos  parâmetros  em  que 
estava,  e  tem  conseqüências  cruéis,  muda  o  perfil  societário.  Propôs  a 
aprovação do orçamento de custeio com a recomendação de que haja um 
esforço para uma contenção de 10% das despesas previstas. E que esses 
10% sejam aplicados para cobrir o déficit de bares e restaurantes, que terá 
que ser pago. E também o que sobrar para o Fundo de Emergência, conforme 
as fls. 21 da proposta, porque ele está 59% abaixo dos padrões tecnicamente 
recomendados para orçamentos desse tipo. Entendeu de bom alvitre que o 
plenário examinasse com carinho a possibilidade de aprovar a proposta que 
estava encaminhando à Mesa com essas condicionantes.

Carlos Cavalcanti de Araújo – Apresentou dados comparativos de 3 clubes, 
cujos perfis se aproximam do perfil do Pinheiros: Paulistano, Sírio e Paineiras. 
O Clube tem como fonte  do  Orçamento de  Custeio  as  suas contribuições 
sociais. A faixa máxima da contribuição social do Clube está é de R$106,00. O 
Paulistano tem uma contribuição social de R$143,00; o Sírio, de R$116,00; e o 
Paineiras, de R$122,00. Trata-se de clubes tidos como excelentes. Todavia, o 
que o Pinheiros oferece aos seus associados está num patamar muito elevado 
com relação  a  esses  Clubes.  Para  exemplificar,  embora  não  pertença  ao 
Orçamento de Custeio, mencionou o nosso Fitness, que atrai uma gama de 
associados,  porque  deixou de ser  modelagem física  para  ser  esporte,  ser 
saúde. Os equipamentos que o Clube dispõe não devem nada a nenhuma 
academia  de  São  Paulo;  são  equipamentos  de  primeiro  mundo.  A 
mensalidade de uma academia, em que pese ela ter fins lucrativos, está em 
torno de R$80,00, R$100,00/mês. No Clube a mensalidade do Fitness custa 
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para o sócio R$17,00/mês, fazendo-o entender que o Clube está sendo bem 
administrado, através de taxas esportivas razoáveis e justas, principalmente 
em função do que ele oferece. Em função de tais considerações, propôs a 
aprovação da proposta como apresentada.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  (aparte) –  Perguntou  se  o  orador  também 
dispunha de dados sobre o número de sócios dos clubes que mencionou. 
Porque, obviamente, se você está junto com 100 pessoas num lugar, deve ser 
mais barato do que você estar com 8.000 sócios do Paulistano, 3.000 do Sírio, 
ou 8.000 do Paineiras.

Carlos Cavalcanti de Araújo – Respondeu que não tinha os dados exatos, 
mas que tinha certeza de que com relação às atividades desenvolvidas, área, 
etc,  o  custo-benefício  do  Pinheiros  é  maior.  Discordou  do  aparteante,  no 
sentido de que a área do Clube não tem nada a ver com a administração, pois 
é herança, entendendo que tanto a área como os equipamentos têm a ver.

Luiz Koji Ohara - Pediu que a Diretoria esclarecesse aspectos abordados no 
parecer da Comissão de Esportes.

Cezar Roberto Leão Granieri – Chamado a se manifestar a respeito pelo Sr. 
Presidente,  sobre  o  entendimento  da  Comissão  de  Esportes  de  que  as 
receitas de patrocínios, adoções e propaganda deveriam estar relacionadas 
junto às receitas previstas, esclareceu que é histórico no Clube que a parte de 
patrocínio seja sempre um acréscimo das atividades esportivas, porque ele 
pode,  ou  não,  acontecer.  Por  exemplo,  no  orçamento  está  previsto  que o 
Clube gastará com a equipe de voleibol – o clube está sempre disputando 
campeonatos da modalidade; se, eventualmente, tiver um patrocínio, ele será 
acrescido  para  suprir  outras  necessidades  da  equipe,  melhorar  as  suas 
condições, etc. O patrocínio é tratado à parte, não faz parte do dia-a-dia do 
Clube.  Quanto  ao  comentário  da  Comissão no  parecer,  sobre  os  serviços 
especializados, observou que houve uma diminuição de salários, a parte de 
13º e os encargos sociais. A Diretoria de Esportes, onde seja possível, está 
utilizando serviços terceirizados, porque se chegou à conclusão que é muito 
mais interessante e mais em conta para o Clube. 

Luiz Eduardo Fernandes (aparte)  – Sugeriu que as reuniões prévias para 
esclarecimentos sobre a proposta orçamentária voltem a ser realizadas.

Cezar Roberto Leão Granieri – Explicou que a Diretoria entendeu que não 
havia essa necessidade considerando que a peça orçamentária para 2001 só 
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diferiu da proposta de 2000 no tocante aos acréscimos previstos por lei;  a 
mensalidade é a mesma há cerca de 2 anos; as taxas esportivas e serviços 
gerais  do  Clube  propostos  estão  de  30  a  40%  em  média  abaixo  dos 
orçamentos anteriores.

Presidente – Encerrou a fase de discussão,  desde logo explicando que a 
proposta  do  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro  não  era  matéria  substitutiva, 
estabelecia algumas condicionantes. Assim, em primeiro lugar seria votada a 
proposta da Diretoria.

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a Proposta Orçamentária na forma em que foi 
apresentada pela Diretoria para o exercício de 2001.

Presidente – Como na sua proposta o Conselheiro Sérgio Vergueiro utilizou o 
termo condicionante e, na tribuna, a palavra recomendação, considerando que 
a proposta orçamentária tinha sido aprovada e não havia que se falar  em 
condicionante,  porque  se  não  fosse  cumprida  a  condição,  o  orçamento  já 
estava aprovado, perguntou ao proponente se não seria mais adequado usar 
a expressão “com a recomendação” nos 3 itens apresentados.

Sérgio  Vergueiro –  Esclareceu  que  uma  condicionante  estabelece  uma 
determinada ação que será exigida para aprovação do orçamento tal como 
está.  No  caso  de  orçamento  de  lanchonetes  e  restaurantes  caberia 
perfeitamente ao Conselho colocar uma condicionante, porque é evidente e é 
possível,  em  30  dias,  isso  ser  apresentado.  Quanto  ao  orçamento  de 
investimento,  seria  uma  recomendação  de  que  a  Diretoria  aplique  o  que 
receber no que ela mesmo se propõe a aplicar, porque esse orçamento tem 
uma receita  que dependerá de fatos futuros.  Concordou em transformar a 
condicionante em recomendação no que diz respeito ao orçamento de custeio, 
porque  a  condicionante  coloca  uma  obrigação,  ele  estaria  cortando  esse 
orçamento e, no caso, deveria trazer fontes e aonde cortar. Pediu que fossem 
consideradas essas alterações.

Presidente –  Disse  que  não  via  condições  de  submeter  a  primeira 
condicionante à aprovação porque, ou a proposta orçamentária é aprovada, 
ou não é. Não há como aprovar uma proposta orçamentária e condicioná-la a 
que a Diretoria encaminhe, em 30 dias, uma relação de medidas para evitar a 
continuidade. Acrescentou que sem dúvida a recomendação pode ser feita e a 
Diretoria não se furtará um estudo para atender à solicitação do proponente, 
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mas, condicionar significa que se a condição não for cumprida, ter-se-á que 
voltar atrás, o que não tem que ser feito.

Sérgio Vergueiro – Concordou.

Presidente –  Ao colocar  em votação as  propostas  do  Conselheiro  Sérgio 
Vergueiro  como  recomendação  à  Diretoria,  consignou  que  essas 
recomendações serão incorporadas pela Mesa do Conselho, que aguardará, 
no prazo, o estudo a ser solicitado à Diretoria.

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a Proposta Orçamentária na forma em que foi 
apresentada  pela  Diretoria  para  o  exercício  de  2001,  com  as  seguintes 
recomendações  do  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro  (já  corrigida  pelo  próprio 
proponente): “1.-Orçamento de lanchonetes e restaurantes: considerando que 
a proposta admite um prejuízo de R$245.000,00 a ser coberto por receitas 
extraordinária;  considerando que nos anos anteriores as propostas sempre 
objetivaram equilíbrio mas na realidade os prejuízos vem se acumulando ano 
a ano, e conforme o AVO de agosto de 2.000, já existe um déficit acumulado 
de R$1.616.845,00, sendo que neste ano, de janeiro a agosto, o prejuízo foi 
de  R$722.554,00;  considerando que  as  premissas  orçamentária 
apresentadas a fls. 21 de sua propostas, a Diretoria pretende manter a mesma 
linha adotada para  2.000,  não havendo nenhuma e  indicação de medidas 
destinadas  a  sanar  essa  sistemática  fonte  de  prejuízos,  APROVAMOS a 
proposta apresentada com a  RECOMENDAÇÃO que a Diretoria encaminhe 
em 30 dias para este Conselho a relação das medidas a serem tomadas para 
evitar a continuidade desses prejuízos, e de como esse déficit acumulado será 
pago.  2.-  Orçamento  de  investimento:  tendo  em  vista  que  nos  exercícios 
anteriores os recursos de investimentos são arrecadados e não são totalmente 
gastos, propomos que o orçamento de investimento seja APROVADO com a 
RECOMENDAÇÃO que  o  saldo  previsto  na  proposta  (R$1.950.000,00  em 
31/12/00) mais as receitas efetivamente realizadas até dezembro de 2.001, 
sejam  aplicadas  nas  obras  previstas  de  acordo  com  o  cronograma 
apresentado  na  fls.  64  da  proposta  da  Diretoria,  e  que  os  orçamentos 
detalhados  dos investimentos  previstos  sejam submetidos  ao  CONSELHO, 
após  parecer  da  Comissão  de  Obras,  SEM EXCEÇÃO,  especialmente  os 
investimentos previstos em telefonia e informática cuja previsão para 2.001 
atinge  o  montante  de  R$1.400.000,00.  3.-  Orçamento  de  custeio: 
considerando o valor elevado das despesas previstas para 2.001, que atingem 
mais  de  42  milhões  de  reais,  propomos  a  aprovação  do  mesmo  com  a 
RECOMENDAÇÃO de que seja feito um esforço para uma economia de 10%, 
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no valor, R$ 4.200.000,00, que será destinada a cobrir o déficit já realizado de 
lanchonetes e restaurantes, acumulado até 31/12/2000, e que o saldo seja 
revertido para o FUNDO DE EMERGÊNCIA, cuja provisão, conforme fls. 21 da 
proposta  da  Diretoria,  está  59%  abaixo  dos  padrões  tecnicamente 
recomendados.”.

Item 3 - Várias.
Presidente  –  Comunicou ao plenário  que as  inscrições em Várias  seriam 
tomadas no mesmo item da reunião que se realizaria em seguida e deu por 
encerrados os trabalhos desta às 21h27.

***

Obs: esta  ta  foi  integralmente  aprovada  na  471ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 19 de fevereiro de 2001.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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