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ATA RESUMIDA DA 481ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE 
NOVEMBRO DE 2001

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

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente –  Em nome da Mesa Diretora e do Conselho como um todo, 
propôs e o plenário concordou que fosse consignado em ata voto de pesar 
e  observado  um  minuto  de  silêncio  em  virtude  do  falecimento  do 
Conselheiro Carlos Fernandes Andrade, irmão da Conselheira Anamaria de 
Andrade  Damasceno  e  tio  do  Conselheiro   Claudio  Damasceno  Júnior. 
Informou sobre a Missa de 7º Dia. Submeteu ao plenário e foram aprovadas 
as  seguintes  proposições:  1)  voto  de  pesar:  de  iniciativa  da  Primeira 
Secretária  Dulce  Arena  Avancini  e  do  Conselheiro   João  Benedicto  de 
Azevedo Marques, pelo falecimento do sócio Sylvio Passarelli; voto de feliz 
retorno:  de autoria da Mesa do Conselho,  ao Conselheiro   Pedro Paulo 
Salles  de  Oliveira,  que  se  recuperou  de  problema  de  saúde;  votos  de 
congratulações:  1)  de  iniciativa  da  Mesa  do  Conselho   e  do  e  do 
Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall,  com  o  Conselheiro  João 
Benedicto  de  Azevedo  Marques,  recentemente  nomeado  Presidente  do 
Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária  do  Ministério  da 
Justiça;  2)  de  iniciativa  da  Mesa,  com o  ex-Conselheiro  Paulo  Roberto 
Chaves  de  Lara,  pelo  lançamento  de  seu  novo  livro,  “Oratória  Sem 
Segredos”;  votos  de  louvor:  1)  de  autoria  da  Comissão  de  Esportes: 
Atletismo: ao Assessor: Marcelo Gozzo Pereira, aos Técnicos Lílian Riedel 
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Zogaib e Ricardo de Souza Barros  e ao Atleta  Leonardo Castro Carneiro, 
pela  conquista  do  1º  lugar  na  prova  Salto  com  vara  (4,05m)  no 
Campeonato Brasileiro Juvenil (Londrina/PR - 29 e 30/09/2001), bem como 
pela sua convocação para integrar  a Seleção Brasileira no Campeonato 
Sul-americano (Santa Fé - Argentina - outubro/2001);  Bolão: ao Assessor 
Michel Arkie e aos Atletas  Carolina Frank Gambassi, Elizabeth Medeiros 
Bax, Fernanda Cobra Ortiz, Gisele Migliore Paolillo, Maria Beatriz Rocha 
Andrade  Hettfleisch,  Maria  Luisa  Amando  Barros,  Mariana  Zanettin 
Paschoal, Melissa Machado Araújo, Vera Graziani Marques, Vera Hammer 
e Vivian Cocchi Ignatti, pela conquista do título de Vice-Campeão, categoria 
Principal, na Taça Brasil de Clubes Campeões (ECP - 06 a 09/09/2001); 
Natação: ao Assessor André Perego Fiore , aos Técnicos Álvaro Kenmatsu 
Taba (Equipe Infantil) e Fernando Antonio Vanzella (Equipe Juvenil)  e aos 
Atletas Lucas Vinícius Yokoo Salatta, Newton Barbosa Correa, Leonardo 
Mattiazi Granna, Bruna Camilo Turi e Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão 
(categoria  Infantil),  Karine  de  Boni  Volpe,  Talita  Lima  Ribeiro,  Camila 
Barbosa Correa, Natália de Mesquita Busso, Lisnet Motta Rodrigues Alves, 
Daniel Novak  e Rafael Henrique Correa de Oliveira (categoria Juvenil), pela 
conquista  do  1º  lugar  integrando  a  Seleção  Paulista  no  Campeonato 
Brasileiro  Interfederativo  Infanto-Juvenil  -  Troféu  “Chico  Piscina” 
(Mococa/SP - 05 a 07/10/2001); Pólo Aquático: ao Assessor Ricardo Giosa 
Sasso ,  aos Técnicos Gilberto Marques de Freitas Guimarães Junior   e 
Roberto  Bruno  Sérgio  Chiappini  e  aos  Atletas  André  Checchia  Stuart, 
Antonio Inserra Neto, Caio Cintra Franco Segall, Fernando Camargo Cintra 
Franco,  Fernando  Vaz  Guimarães  Sampaio  Gouveia,  João  Felipe  Gil 
Fernandes, José Arthur Araújo Cunha, Lucas Pereira Vita, Luciano Prata 
Magalhães, Luigi Roberto Cardoso Alves Riccitelli, Marcelo Camargo Cintra 
Franco, Marcelo Gardino Buzzi, Marcos Bolognini Barbosa, Pedro Henrique 
Bernardes Caixeta, Renato Amante Chidíquimo, Renato Radwanski Stuart, 
Roberto Vianello, Rodolfo Campos Ribeiro Campinas, Rodrigo Marcondes 
Soares,  Rodrigo  Pamplona  Polízio,  Rubens  Andrade  Neto,  Sérgio 
Kandrotas  Pereira,  Thiago  Pereira  Vita,  Tiago  Neves  Marone,  Tomas 
Bussamara Real Amadeo e Vinícius Biagi Antonelli, pela conquista do título 
de  Campeão,  categoria  Junior,  no  Campeonato  Estadual  (ECP  - 
30/10/2001);  Saltos  Ornamentais:  à  Assessora  Wilma  de  Almeida 
Gonçalves, aos Técnicos Roberto Gonçalves  e Cristina Almeida Gonçalves 
de Freitas e aos Atletas Ivan Costa Paixão (Campeão na prova Trampolim 
1m -   314.15,  categoria  Adulto  (Individual)),  Ubirajara  Nogueira  Barbosa 
(Campeão na prova Trampolim 1m - 310.85, categoria “A” (Individual)) e 
Evelyn   Wallace  Winkler  (Campeã  na  prova  Trampolim  1m  -  220.00, 
categoria Adulto (Individual)  no Campeonato Estadual -  3ª Etapa (ECP - 
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20/10/2001);  Tênis:  ao  Diretor  Adjunto  Gilberto  De  Luccia,  à  Assessora 
Marilena Simões Queiroz, aos Técnicos Ricardo Eichenberg de Camargo, 
Roberta Fontes, Otávio Antonio Della e Sérgio Ferreira e aos Atletas que se 
destacaram nas competições a  seguir  relacionadas:  II  Circuito  Blue  Life 
Master´s  –  Nível  Nacional  (São  Paulo/SP  -   01  a  04/11/2001):  Patrícia 
Moraes Barros Coimbra – Campeã - Simples- Individual - categoria 16 anos 
e Martina Braun Schultz  - Campeã - Simples – Individual - categoria 14 
anos; II Copa Suzano – Paulista (Suzano - Suzano/SP -  15 e 16/09/2001): 
Gabriela Bonfim Almeida Braga – Campeã – Simples - categoria 12 anos; 
Campeonato Estadual Interclubes (Alphaville/SP -  01 a 03/09/2001):  Flávia 
Meira  Castro,  Carolina  Camargo  de  Luca e  Renata  de  Bonis  Mesquita, 
todas da Equipe que se sagrou Campeã, categoria Principiante 11/14 anos ; 
II  Raposo  Shopping  Tennis  Open  –  Paulista   (Carapicuíba  /SP   - 
12/10/2001): Roberto Punet Vasques – Campeão – Simples - categoria 16 
anos “A”; Campeonato Brasileiro de Veteranos  (Ribeirão Preto /SP -  13 a 
18/08/2001):  Hermenegildo Grassi  -  Campeão – Simples  – categoria  80 
anos,  Harry Ufer - Vice - Campeão - Simples - categoria 45 anos, Beatrice 
Mira Chrystman Lucky – Campeã - Simples - categoria 45 anos  e Campeã 
- Duplas – categoria 45 anos, Ingrid Charllote Drechsler – Vice-Campeã – 
Simples - categoria 60 anos, Maria Célia Velloso Carneiro – Vice-Campeã – 
Duplas  -  categoria  60  anos,  Andiara  Maria  Roessle  Guimarães  –  Vice-
Campeã  –  Duplas  -  categoria  55  anos,  Erica  Krohn  Jany  Migliorati  – 
Campeã – Duplas - categoria 55 anos, Daniela Botti – Campeã – Duplas - 
categoria 35 anos, Úrsula Iracema Beck Abeling – Vice-Campeã – Simples - 
categoria 65 anos, Maria Cristina Oria Carneiro – Vice-Campeã – Simples e 
Vice-Campeã  –  Duplas  -  categoria  55  anos;  II  Mesc  Open  de  Tênis  – 
Paulista  (São  Bernardo  do  Campo  /SP  -  18  a  26/08/2001):  Marcos 
Liebentritt de Almeida Braga – Campeão – Simples - categoria 40 anos “A”; 
II  Copa  Wyda  de  Tênis  –  Paulista  (Sorocaba  /SP  -  01  a  03/09/2001): 
Marcos Liebentritt de Almeida Braga - Campeão - Simples - categoria 40 
anos “A”; Torneio Academia Metch Point – Paulista (Sorocaba /SP - 01 e 
02/09/2001): Roberto Punet Vasques -  Campeão – Simples - categoria 16 
anos “A”; Veteranos de Porto Seguro – Nível Nacional (Porto Seguro/BA - 
03 A 08/09/2001):  Andiara Maria  Roessle Guimarães – Vice-Campeã  - 
Simples  e  Vice-Campeã  Duplas  -  categoria  55  anos,  Ingrid  Charllote 
Drechsler – Vice-Campeã - Simples - categoria 60 anos, Úrsula Iracema 
Beck Abeling – Campeã - Simples e Vice-Campeã – Duplas - categoria 65 
anos, Maria Cristina Oria Carneiro – Vice-Campeã - Duplas - categoria 55 
anos, Vilma Rosa Huerta Munoz Santangelo – Campeã - Duplas - categoria 
40 anos, Jorge Coelho de Meneses – Vice-Campeão – Simples e Campeão 
– Duplas - categoria 70 anos, e Manfred Adolf Sauer – Vice-Campeão - 
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Dupla Mista e Campeão -  Duplas -  categoria 65 anos;  2)  de autoria do 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, aos Associados Paula A. 
F. Moreira Lima, Alessandra Biselli Sacchetto, Regina de Godoy Medeiros, 
Daniela S. Franco, Monica Platzeck, Lygia Vampre Humberg, Cristina Ávila 
Martins  Nogueira,  Ana Cristina  Cafaro  Driscoll,  Carmen Regina  Azpeitia 
Flosi, Luiz Filippo Ferrari Tudisco, André Furquim A.Souza Lima, Tito F. de 
Araújo Cintra, Paulo Francisco Figueiredo, Roberto José Lobo de Queiroz, 
Marcos  Alberto  Penna  Trindade,  Gonzalo  Moreira  Monardes,  Cláudio 
Moreira Monardes, João Paulo Antunes Baleizão, Carlos Eduardo Monteiro 
Peluso, Marcio Martins Bonilha Filho, Walter Lemmi, Carlos Edmundo Miller 
Neto, 0dilon Nogueira Junior, José Hernani Arrym Filho, Roberto Azevedo 
Júnior, Carlos Eduardo Alexandre Peão, Ricardo de Mediros Ramos Filho, 
Moacyr de Azevedo Silva Filho, Ary Lopes Cardoso, João Leme da Silva de 
Godoy,  Arturo  Dario  Moreira  Olivares,  Vittorio  Taralli,  Roseli  Botechi 
schweizer,  Gradziela  Silva  Pedreschi,  Francesca  Solari  Delmue,  Nazaré 
Landi Ferreira, Catherine Worms, Mário Medeiros Stein Mamprim, Roberto 
Rangel Marcondes, Nelson Bernardini Filho, Fernando Rouston C. Fahham, 
José  Marques  Neto,  Eliana  Reinert  (Técnica-funcionária),  João  Alessio 
Juliano Perfeito,  Alessandra Micheloni  Woisky,  Vicente Di  Bella  Júnior  e 
Daniel Eduardo L. Gasparian, pela participação e resultados obtidos na 38ª 
Volta da USP (31/10/2001), percurso de 10 km, bem como aos Associados 
José  Marques  Neto  e  Nelson  Bernardini  Filho,  pela  participação  e 
resultados  na  1ª  Maratona  de  Santa  Catarina  (Florianópolis  –  SC  – 
04/11/2001), percurso de 42 Km; 3) de iniciativa do Conselheiro  Antonio de 
Pádua Bulgarelli, às Atletas Ana Paula Larozza, Denise Pereira Theodoro, 
Elyara Vieira da Silva,  Emilia Keilane Gomes Vieira,  Jaqueline Bachiega 
Sipriano da Silva, Juliana Borges Saracuza, Kátia Maria Rodrigues, Luciana 
Adorno  Rodrigues  do  Nascimento,  Priscila  Silveira  das  Dores,  Rafaela 
Miranda  Félix,  Renata  Lúcia  de  Oliveira  Carvalho,  Sabrina  Duarte  de 
Almeida, Silvia Cristina Andrade de Oliveira,  Cecília Menezes de Souza, 
Ana Paula Santos e Georgia Teixeira Vazquez, todas da equipe de Voleibol 
Feminino  Adulto,  que  conquistaram o  3ª  lugar  no  Campeonato  Paulista 
2001,  voto  extensivo  ao  Diretor  Adjunto  Juracy  Telles  Menezes,  ,  ao 
Técnico Ariovaldo Rabello, ao Assistente Técnico Cláudio Lopes, ao Auxiliar 
Técnico  Almyr Ferreira´e ao Preparador Físico Ângelo Aníbal; 4) de autoria 
do Conselheiro Antonio Inserra Júnior, aos atletas, ao Treinador e à equipe 
de Pólo Aquático Masculino, categoria Júnior, que se sagrou Campeã do 
Estado de São Paulo, ano 2001, a qual, orientada pelo Técnico Gilberto 
Marques  Freitas  Guimarães,  venceu  13  dos  14  jogos  realizados,  tendo 
como artilheiro Antonio Inserra Neto. 
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Primeira Secretária –  Estendeu convite da ex-Conselheira Leila Sarhan 
Salomão,  para  o  lançamento  de  seu  livro,  “E  o  Acaso  Continua...” 
(06/12/2001).  Leu ofício  da Diretoria  nº  DI.669/2001,  de 27/11/2001,  em 
resposta à manifestação do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes no item A 
Voz  do  Conselheiro  na  última  reunião,  em  síntese  agradecendo  pelos 
elogios ao novo sistema de acesso às piscinas e às reformas na entrada 
principal da piscina externa, lamentando a decepção do Conselheiro quanto 
com a rejeição de proposta que pretendia criar  o informativo “A Voz do 
Conselho”, a qual aquele órgão havia se posicionado contrária por entender 
inoportuna e onerosa ao sócio; lembra que o Departamento de Assistência 
Social,  oficializado  em 28/09/1981,  com dotação  orçamentária  própria  e 
atribuições estão previstas no Art. 143 do Estatuto Social; que adotou como 
norma, não veicular o nome de seus colaboradores nos seus informativos, a 
despeito  de  freqüentes  manifestações  de  Conselheiros  em  sentido 
contrário; que a primeira edição do informativo do D.A.S. teve a tiragem de 
900 exemplares, ao custo de R$932,00, sem custo para o Clube porque 
produzido  com  recursos  doados  por  Conselheiro,  ressaltando  que  não 
houve qualquer  envolvimento de funcionários na distribuição do Boletim; 
que as funcionárias que distribuem a programação do Clube em diversas de 
suas  dependências,  nos  finais  de  semana,  são  contratadas  por  tempo 
determinado  e  para  funções  específicas,  atendendo  plenamente  ao 
interesse dos sócios,  a  um custo adequado;  que a  análise profunda do 
Conselheiro sobre a situação financeira do Clube é desprovida de qualquer 
fundamento,  sugerindo que ele  reavalie as suas fontes de informação e 
colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos;  que a matéria 
jornalística  a  que  aludiu  o  Conselheiro,  refere-se  a  diversas  opiniões 
emanadas pelos participantes do Fórum Pinheiros Futuro de 06/10/2001 – 
que,  inclusive,  contou  com  a  participação  do  Conselheiro  no  GT1  - 
esposadas  democraticamente  e  que  serão  estudadas  e  analisadas  pela 
Diretoria, quando julgado conveniente; que a comunicação do Conselheiro 
sobre o funcionamento do Clube às 2ªs feiras encontra-se desatualizada.

Presidente  –  Consultado,  respondeu  ao  Conselheiro  Luiz  Eduardo 
Fernandes  que  esclarecimentos  a  respeito  da  resposta  da  Diretoria 
poderiam ser solicitados no item Várias.

Sílvia  Schuster –  Teceu  comentários  elogiosos  às  referidas  seções  e 
propôs os seguintes votos de louvor: Bolão: ao Assessor Michel Arkie e aos 
Atletas  Alberto  Foresti  Sanseverino,  Carolina  Frank  Gambassi,  Eduardo 
Foresti  Sanseverino,  Fábio  Andrade  Reinbold,  Fernando  Pinto  Silva 
Resende, Gisele Migliore Paolillo, Maria Beatriz Rocha Andrade Hettfleisch, 
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Randolf Hettfleisch, Rogério Arkie, Vera Graziani Marques e Vera Hammer, 
pela conquista do Campeonato Estadual (ECP/SP – 20/08 a 13/11/2001), 
categoria  1ª  Divisão  –  Misto;  Esgrima:  ao  Diretor  Adjunto  Ney  Roberto 
Caminha  David,  à  Assessora  Vera  Lúcia  Gomes  Santos  Vallinoto,  aos 
Técnicos Márcia  da Silva Leonelli  e  Miakotnykh Guennadi  e  aos Atletas 
Marcos de Faria Cardoso 5º lugar – Individual – prova Florete, Fernando 
Augusto  Dias  Scavasin -  8º  lugar  –  Individual  -  prova  Florete,  Taís  de 
Morais Rochel -  1º lugar – Individual -  prova  Florete, Camila Rodrigues 
Freitas M. Barbosa - 3º lugar – Individual - prova  Espada, Carolina Xavier 
Silveira Moreira - 8º lugar  - Individual - prova  Espada, Carolina Oliveira 
Preto  Amaral  Santos  -  7º  lugar  –  Individual  -  prova   Espada,  Lívia 
Maximiano  Lanzoni  -  Eliminatória  –  Individual  -  prova   Florete,  pela 
participação e resultados alcançados no Campeonato Sul-Americano (Rio 
de Janeiro/RJ - 14 a 18/11/2001), categoria Livre;  Ginástica Olímpica: ao 
Diretor  Adjunto  Ney  Roberto  Caminha  David,  à  Assessora  Idely  Regina 
Florênce Lelot,  ao  Técnico  Cristiano Magnonn Albino  e  ao  Atleta  Bruno 
Soares Buran, pela conquista do 1º lugar, prova Individual Geral, categoria 
Infantil,  na  Copa  São  Paulo  (Guarulhos/SP  –  17/11/2001);  Natação:  ao 
Assessor  André Perego Fiore, aos Técnicos Fernando Antonio Vanzella, 
Alberto  Bernardo Klar,  Alberto  Pinto da Silva,  Arilson Soares da Silva e 
Álvaro Kenmatsu Taba e  aos Atletas Talita Lima Ribeiro, Karine de Boni 
Volpe,  Camila  Barbosa  Correa,  Natália  Dores  Buso  e  Rafael  Henrique 
Correa de  Oliveira,  todos da categoria  Juvenil  II,  e  Natália  de Mesquita 
Busso,  Lisnet  Motta  Rodrigues  Alves,  Felipe  Machado  Travesso,  Daniel 
Novak,  Leonardo  Vieira  de  Melo  Abreu  e  Renato  Yuji  Okamoto,  da 
categoria Juvenil I, equipe que se classificou em 1º lugar no Campeonato 
Brasileiro Juvenil de Verão - Troféu “Carlos Campos Sobrinho” (Vitória/ES - 
01 a 04/11/2001); Alan Massao Nagaoka (Júnior I), André Antoniazzi (Júnior 
I), Danilo Brito Carrega (Júnior I), Fábio Gonzaga Patrocínio, Fabíola Yukari 
Ariki,  Fernanda Machado Travesso, Flávio De Lamônica Aires,  Florência 
Lauria,  Julyana  Bassi  Cury  (Júnior  II),  Laiete  Molotievschi  (Júnior  II), 
Leandro Antunes Dias, Olívia Maria Costa Mendes (Júnior II), Paula Cristina 
Valentim (Júnior II), Tassiana Padeiro, Tatiana Cardoso de Freitas Gama 
(Júnior I) e Themis José Ferreira, da equipe que se classificou em 3º lugar 
no  Campeonato  Brasileiro  Júnior  de  Verão  -  Troféu  “Júlio  De  Lamare” 
(Porto Alegre/RS - 07 a 11/11/2001), categoria Junior I e II;  Bruna Camilo 
Turi  (Infantil  II),  Carlos Eduardo Murgel Miller,  Gustavo Castro Lourenço, 
Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão (Infantil II), Leonardo Levy Guivaneti, 
Leonardo Mattiazi Granna, Lívia Grijo Ramos, Lucas Vinícius Yokoo Salatta 
(Infantil  II),  Mariana  Albertini  Russo,  Nathalie  Leister,  Newton  Barbosa 
Correa (Infantil II), Pedro Henrique Soares Ramos, Renata Saguas Muller, 
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Rubens  Kenji  Yoshioka  e  Stefano  Pantani  Amato  Balian,  da  equipe  do 
Clube que conquistou o 3º lugar no  Campeonato Paulista Infantil de Verão 
-  Troféu  “Federação  Aquática  Paulista”   (ECP/SP  -  10  e  11/11/2001), 
categoria  Infantil  I  e  II;  Alan  Massao  Nagaoka(Junior),  Augusto  Celso 
Figueredo  Silva(Sênior),  Giseli  Caetano  Pereira(Sênior),  Juan  Martin 
Pereyra(Sênior), Juliana Machado(Sênior), Leandro Kenzo Okuda(Sênior), 
Marcelo  AugustoTomazini  (Sênior),  Natália  de  Mesquita  Busso(Juvenil), 
Natália Dores Buso(Juvenil)  e Tatiana Cardoso de Freitas Gama(Junior), 
todos integrantes da Seleção Brasileira que conquistou o 4º lugar na Copa 
do Mundo de Natação – Etapa 1/10 - Swimming World Cup 2001/2002 – 
(Rio de Janeiro – RJ - 18 a 16/11/ 2001), com 4 Medalhas de Ouro, 10 de 
Prata e 19 de Bronze; Saltos Ornamentais: à Assessora Wilma de Almeida 
Gonçalves, aos Técnicos Roberto Gonçalves e Cristina Almeida Gonçalves 
de Freitas Guimarães e aos Atletas Emerson Souza Neves - 1º lugar na 
prova  Trampolim 1m (304.90 - Individual),  categoria Adulto (acima de 18 
anos),   Ubirajara  Nogueira  Barbosa -  1º  lugar  na  prova  Trampolim 1m 
(281.60 - Individual), categoria: “A” (até 18 anos), Evelyn  Wallace Winkler - 
1º  lugar  na prova  Trampolim 1m (219.75 -  Individual),  categoria Adulto 
(acima  de  18  anos),  Thaís  Muntada  Cavinatto  -  1º  lugar  na  prova 
Trampolim 1m (179.30 - Individual), categoria “B” (15 e 16 anos) e Vitória 
Oliveira Pereira de Souza Leão - 1º lugar na prova  Trampolim 1m (111.40 - 
Individual),  categoria:  “D”  (abaixo  de  11  anos),  resultados  obtidos  no 
Campeonato  Estadual  –  4ª  Etapa  (Campinas  –  SP  –  27/10/2001), 
categorias A, B, C, D e Adulto; Tênis: ao Diretor Adjunto Gilberto de Luccia, 
à Assessora Marilena Simões Queiroz, ao Técnico: Otávio Antonio Della e 
às Atletas Daniela Botti, Suzana Gonzaga Silva, Beatrice Mira Chrystman 
Lucki e Clarita Bromberg Hackradt, da equipe que se sagrou Campeã da 
prova  Simples, categoria 1ª Classe acima de 35 anos,  no Campeonato 
Estadual Interclubes  (São Paulo/SP – 18/11/2001); Marisa Carmo Tasca 
Giusa - Campeã da prova  Simples – Individual, categoria Principiante 15/34 
anos, na competição World Tennis Cup 2001 - Nível Paulista (Cotia/SP - 02 
e 03/11/2001);  Roberto  Punet  Vasques -  Campeão da prova  Simples - 
Individual,  categoria:  16  Anos,  na  III  Copa  Suzano  -  Nível  Paulista 
(Suzano/SP  -  06  e  07/11/2001);  Peteca:  Ao  Assessor  Guaracy  Isidoro 
Pereira  e  aos  Atletas  Adriana  Mattos  e  Gabriela  Silva  –  Campeãs  na 
categoria  21 a 30 anos Feminino,  Cláudia Trabulsi  e  Giovana Narcisi  – 
Campeãs  na  categoria  31  a  40  anos  Feminino,  Marisa  Moura  –  Vice-
Campeã na categoria 41 anos, Ivan Gilberto Castaldi Filho, Ney Roberto 
Caminha David e José Brandão – 3ºs colocados na categoria 41 a 50 anos 
Masculino  e  André  Urtado  e  Lair  Bernardo  Barci  –  3ºs  colocados  na 
categoria 21 a 30 anos Masculino, no Campeonato Brasileiro (Brasília/DF – 
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02 a 04/11/2001). Votos aprovados.

Nice de Lima – Fez um breve relato sobre as presidências e atividades do 
Departamento de Assistência Social desde a sua fundação, propondo voto 
de  louvor  à  sua  atual  Presidente,  Sra.  Irene  Sinkus  Calil,  extensivo  às 
demais componentes,  que priorizam seu tempo em causa tão  nobre de 
servir ao próximo. Voto aprovado.

Pedro Antonio Lousan Badra – Agradeceu e cumprimentou a Mesa do 
Conselho pela pasta enviada aos Conselheiros, contendo o Estatuto e os 
Regimentos, propondo voto de louvor ao autor da idéia, bem como elogiou 
as lembranças distribuídas nos anos anteriores. O voto foi aprovado, tendo 
o Sr. Presidente dado agradecido e dado a Mesa por notificada.

Décio Cecílio da Silva Júnior -  Propôs votos de louvor aos Atletas do 
Clube  que  se  destacaram  no  XVII  Encontro  Nacional  de  Veteranos  de 
Basquetebol  (Curitiba  –  PR  -  10  a  17/11/2001),  torneio  anual  que 
corresponde ao Campeonato Brasileiro de Basquete Veterano, quais sejam: 
Airton Dudzevich (Medalha de Prata – categoria 35 anos), Silvio Francisco 
Garcia (Medalha de Bronze – categoria 40 anos), Décio Cecílio Silva Júnior 
(Medalha  de  Ouro  –  Campeão  -  categoria  45  anos),  Laudemiro  Martini 
Filho, Aldo Narcisi  e Wanderlei  Contarini  (4º lugar – categoria 55 anos), 
Amaury  Antonio  Passos,  Jatyr  Eduardo  Schall  e  José  Luiz  Coimbra  de 
Mello (Medalhas de Ouro – Campeões – categoria 60 anos), Laerte Gomes 
e Hélcio Feresin (Medalhas de Ouro – Campeões – categoria 65 anos), 
Hélcio Feresin e Aldo Adriano Viriano (Medalhas de Ouro – Campeões – 
categoria  70  anos).  Destacou  outros  pinheirenses  que  participaram  do 
mesmo Campeonato competindo por outras entidades, a saber: Mário dos 
Santos Guitti  (UVB – São Paulo – 3º lugar – categoria 55 anos),  Cesar 
Migliorati (AVEBRJ – Rio de Janeiro – 1º lugar – categoria 50 anos), Sérgio 
Valle  (UVB  –  São  Paulo  –  3º  lugar  –  categoria  55  anos),  Aguinaldo 
Quintana (AVEBES – Espírito Santo – 4º lugar) e Paulo Guerra (AVEBES – 
Espírito Santo – 4º lugar).Voto aprovado.

Marco  Antonio  Senise  Gereto –  Como  Presidente  da  Comissão 
Financeira,  prestou  contas  das  atividades  desenvolvidas  nos  últimos 
meses,  emitindo  mensalmente  parecer  sobre  a  execução  orçamentária, 
bem como  sobre  o  balancete  verbas  de  patrocínio,  realizando  reuniões 
conjuntas com a Diretoria. Informou que a Comissão também se reuniu com 
o Conselheiro Ralph Jordan. Detalhou cada item do parecer da Comissão 
Financeira  a  respeito  da  Proposta  Orçamentária/2002,  lembrando  que 
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atravessamos  um  momento  especial  na  economia  mundial  e  que  seria 
irresponsável  imaginar que fatos externos não viriam alterar a economia 
local, e em especial a do Clube. Disse que caberá à Diretoria apresentar 
proposição  específica  ao  Conselho  para  qualquer  nova  dotação 
orçamentária não prevista no Orçamento proposto. Finalizando, entendeu 
que o plenário estava apto a apreciar e votar a Proposta da Diretoria. 

Edgard Ozon – Apresentou proposição de votos de louvor aos Atletas do 
Clube que participaram da Seleção Brasileira que se sagrou Campeã por 
equipe no Masculino e Vice-Campeã no Feminino no Campeonato Pan-
americano de Judô, realizado em Córdoba – Argentina na semana passada, 
a saber: Sérgio Ricardo de Souza Oliveira (Medalha de Ouro - categoria 
Peso Leve), Andréa Berti  Rodrigues (Medalha de Ouro – categoria Peso 
Ligeiro), Priscila de Almeida Marques (Medalha de Prata – categoria Peso 
Pesado), Reinaldo Santos (Medalha de Bronze - Peso Meio Leve) e Renato 
Dagnino (Medalha de Bronze - Peso Médio). Estendeu a homenagem ao 
Assessor  Marcelo  Catapani,  ao  Prof.  João  Gonçalves  e  aos  Técnicos 
Sérgio Malhado Baldijão e Mauro dos Santos Oliveira. Votos aprovados.

Pedro Paulo Salles de Oliveira – Agradeceu a todos pelas carinhosas 
manifestações recebidas durante o período em que esteve enfermo, em 
especial  ao  Conselheiro  Severiano  Atanes  Neto,  cardiologista,  que 
recomendou,  fiscalizou  e  orientou  a  bem  sucedida  cirurgia  à  qual  foi 
submetido.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Luiz Eduardo Fernandes – Reivindicou o empenho da Diretoria no sentido 
de realizar o mais rápido possível o tratamento acústico da Sauna, pois o 
problema dos graus de decibéis  já  atinge ao nível  de  saúde ambiental. 
Disse que quando da reforma o assunto foi  levado ao conhecimento da 
Comissão  de  Obras  por  um  grupo  de  Arquitetos  e  Engenheiros 
freqüentadores da seção, que inclusive se dispõem a oferecer alternativas 
que viabilizassem a solução. Enfatizou reiteradamente a sua confiança e 
apoio  ao  Diretor  de  Patrimônio  Arnaldo  Osse  Filho.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Vicente  Carlos  Gonçalves  Finamore  - Apresentou  requerimento  que 
subscreveu  com  outros  Conselheiros,  propondo  que  sejam  realizados 
estudos para viabilizar a implantação de uma Seção Eleitoral no recinto da 
Sede Social, visando a atender aos Sócios com idade mais avançada que 
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tenham dificuldade de locomoção até os ginásios normalmente utilizados 
para as eleições para renovação parcial do Conselho Deliberativo, mediante 
manifestação prévia dessa intenção por esses eleitores.

Cantídio Salvador Filardi (questão de ordem) – Observou que o Estatuto 
Social proíbe seções em lugares definidos, para determinados associados – 
o que chamou de reserva de mercado – entendendo que esta prática, que 
ele eliminou quando era Presidente do Conselho, frustra e compromete a 
própria eleição. 

Presidente – Não recebeu a manifestação como uma questão de ordem, 
mas  agradeceu  ao  Conselheiro  Filardi  pela  intervenção,  explicando  que 
seria considerada. Em seguida, submeteu ao plenário o requerimento do 
Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves Finamore, cujo encaminhamento à 
Presidência do Conselho foi aprovado.

Anamaria  Andrade  Damasceno –  Propôs  que  a  Diretoria  resolvesse 
problema  existente  no  Salão  de  Jogos  Carteados  da  Sede  Social,  que 
sofreu uma pintura, teve o carpete lavado e os basculantes foram abertos. 
Explicou que o  sistema de ar  condicionado funciona,  mas quando o  ar 
condicionado é desligado são abertos os basculantes, ficando insuportável 
permanecer ali. Ponderou que a solução talvez seja mudar para algum local 
onde  haja  portas  abertas.  Também  pediu  providências  com  relação  ao 
Boliche, que todos os anos é fechado e passa por reformas, permanecendo 
alguns problemas, como, por exemplo, com as garrafas, que ao invés de 
ficar no lugar certo, sobem e descem; a cancha está torta e com defeito. 
Aprovado o encaminhamento à Diretoria.

Marcelo  Grassi –  Começou  a  abordar  assuntos  distintos,  tendo  sido 
esclarecido  pelo  Sr.  Presidente  que  neste  momento  da  reunião  o 
Conselheiro  deve  tratar  de  reivindicações  específicas  e  objetivas  para 
providências da Diretoria ou da Mesa do Conselho, propôs voto de pesar 
pelo  falecimento  do  Conselheiro  Carlos  Fernandes  Andrade,  que  foi 
considerado pelo Sr. Presidente em homenagem ao falecido.

Cantídio Salvador Filardi (questão de ordem) – Indagou se a pauta do 
Conselho  estava  sendo  cumprida  e  se  não  seria  o  caso  de  mudar  a 
denominação deste item para “A Palavra do Conselheiro”.
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Presidente – Lembrou que questão de ordem é quando há um desvio do 
que estabelece o Regimento. Esclareceu que “A Voz do Conselheiro” foi 
objeto  de  discussão e  votação em duas sessões e  aprovada.  Inclusive, 
estava  iniciando  uma  nova  jurisprudência  sobre  o  que  é  ¨A  Voz  do 
Conselheiro¨,  para  poder  interpretá-la  exatamente  de  acordo  com  os 
interesses do Conselho. Finalmente, que uma mudança teria que ser feita 
por meio de proposta de alteração do Regimento. Passou ao item seguinte 
da pauta.

Item 2 - Apreciação da ata da 480ª reunião extraordinária, realizada 
no dia 28 de outubro de 2001.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro -   Pediu  retificação  do  seu 
pronunciamento  no  item  3  da  Ordem  do  Dia,  para  constar:  “...  a 
necessidade  da  divulgação  em  local  apropriado  do  instrumento 
convocatório.”  ;  quanto  às  emendas:  “...  com  relação  às  demais 
alterações.”; ao invés de “proposição oportuna”, que constasse “proposição 
que  simplesmente  adaptava  o  Regimento  à  nova  legislação.”;  e,  onde 
constava “não inferiria na validade”, que ficasse registrado “não interferia na 
validade ou eficácia das contratações”. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Propôs retificação da sua manifestação 
no item 3 da pauta, pois constou que secundou as palavras do orador que o 
antecedeu, acrescentando que a alteração da proposta vinha de encontro”, 
pois havia  dito  justamente o contrário,  “que vinha ao encontro”;  que,  na 
seqüência, fosse alterado o texto para constar que disse que “hoje há algo 
entre o que é eminentemente de Direito privado e o que é eminentemente 
de  Direito  Público,  existem,  então,  pessoas  jurídicas  de  Direito  Privado 
subordinadas  a  princípios  de  Direito  Público,  em  função  de  interesses 
coletivos”;  e,  no item Várias,  onde constou que teria ficado “preocupado 
com uma matéria publicada na última sexta-feira, no jornal O Estado de São 
Paulo, pois muitas vezes as noticias saem equivocadamente nos jornais”, 
que  constasse  que ficou  “preocupado com a  matéria  que  foi  veiculada, 
embora,  reconhecendo,  muitas vezes as notícias saem de uma maneira 
equivocada nos jornais”. 

Presidente  –  Não  havendo  manifestação  em  contrário,  declarou  a  ata 
aprovada, com as retificações solicitadas.
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Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-16/2001,  referente  à  proposta 
orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2002

Ralph  Jordan –  Referindo-se  ao  Art.  36,  I,  do  Regimento  Interno  da 
Diretoria, entendeu que os IPTUs territoriais referentes aos exercícios de 
1997 a 2001,  que são tributos e encargos de exercícios anteriores, não 
poderiam ser  contemplados  no  Planejamento  de  Investimentos,  mas  no 
Orçamento de Custeio, no campo das despesas, item 16, Impostos e Taxas 
(pág 33). Explicou que o Custeio tem de ser administrado por recursos o 
que o associado paga como contribuições e taxas. Investimento tem como 
recursos  a  transferência  de  títulos  e  suas  conseqüências  financeiras, 
inclusive aplicações. Portanto, para suportar o valor dos IPTUs territoriais 
em  questão,  propôs  a  transferência  dos  recursos  destinados  da  peça 
orçamentária do item 11, representações e homenagens, para o item 16 do 
Orçamento  de  Custeio  -  Impostos  e  Taxas,  desde  logo  prestando 
esclarecimentos solicitados pelo Sr. Presidente.

Pedro Antonio Lousan Badra – Concordou que a peça em questão é 
simplesmente uma previsão e que poderá ser alterada. Lembrou que no 
passado uma alteração dessa natureza não passava em brancas nuvens e 
a Proposta Orçamentária propriamente dita era vista como uma intenção, 
mas com o tempo passou-se a ouvir de alguns ex-Presidentes, ao justificar 
determinado gasto que havia sido feito, que o Conselho tinha aprovado a 
previsão e que a Diretoria nada mais estava fazendo que cumprir aquilo que 
havia  sido  aprovado.  Disse  que  estudando  o  Estatuto  concluiu  que  os 
Conselheiros, aprovando o Orçamento, passam a ser co-responsáveis dos 
atos  da  Diretoria,  avalizando tudo o  que nela  está  escrito,  mas  se  não 
aprovarem e  o  Clube der  prejuízo,  o  responsável  será  o  Presidente  da 
Diretoria.  Recomendou  que  o  plenário  refletisse  a  respeito.  A  peça 
orçamentária e o orçamento são de extrema importância, devendo ser lidos 
e meditado sobre as propostas que se apresentam. Se o Conselho aceitar 
tudo o que está escrito, não poderá depois vir criticar a Diretoria por não 
estar cumprindo, se ele aprovou. Como nos seus pareceres as Comissões 
de Obras e  de Esportes,  embora  tenham tecido  considerações (Obras), 
sugerido mudança e feito recomendação (Esportes) à previsão, concluíram 
que a peça estava em condições de ser aprovada e no seu parecer sobre o 
Lanchonetes  e  Restaurantes  a  Comissão  Financeira  disse  não  havia 
previsão de amortização do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores, 
(o  orador  aproveitou para  utilizar  a  mesma  colocação  com  relação  ao 
Orçamento  de  Custeio,  pois  nos  balanços  e  nas  demonstrações 
orçamentárias  sempre  tem  um  pouco  a  mais  de  gasto  e  a  menos  de 
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receita);  entendeu  que  diante  dessas  observações  a  Proposta  merecia 
adendos. Sobre ao Plano de Ação, comentou que consultou cerca de 15 
sócios a respeito da elaboração de projetos de prédio de utilidades e de 
centro  de  estética  e  nenhum  deles  concordou  com  novos  planos  para 
executar obras, considerando que todos os orçamentos que temos não têm 
tido  verbas  sequer  para  estarmos  no  nosso  dia-a-dia.  Quanto  ao  item 
Despesas  Bancárias,  ponderou  que  o  que  se  paga  em  Banco 
(R$753.000,00)  é  quase  equivalente  ao  que  se  paga  de  salários 
(R$825.000,00), não lhe parecendo oportuno que se façam novas obras, 
nem  planos,  porque  se  houvesse  algum  dinheiro  disponível,  que  se 
reduzissem  as  mensalidades,  que  estão  caras  e  os  sócios  estão 
reclamando. Assim, propôs que se suprimissem do Plano de Ação da Área 
de Patrimônio, os itens: Elaborar projeto ¨Prédio de Utilidades” e Elaborar 
projeto “Centro de Estética”. Considerando a finalidade do Fundo Especial 
definida  no  Art.  142  do  Estatuto,  propôs  que  fosse  suprimido  do 
Planejamento de Investimentos o item Programa de Informática, no valor de 
R$730.000 e, se fosse o caso, que se incluísse esse item no Orçamento de 
Custeio, ou que não se considerasse esse investimento e se reduzisse o 
valor das contribuições sociais.

Cezar Roberto Leão Granieri  – Entendeu importante observar que é o 
sexto  ano  em  que  ao  orçamento  são  aplicados  apenas  os  índices  do 
Governo (IGP-DI). E como o Clube pode disparar isso de 4 em 4 meses, às 
vezes por uma questão de arredondamentos, diferenças de porcentagens, 
esse índice não é aplicado totalmente. Comentou que dentre os 18 clubes 
da Zona Sul congregados pela ACESC - Associação dos Clubes Esportivos, 
Sociais e Culturais de São Paulo, onde se discute as mensalidades e os 
reajustes  que  os  clubes  vão  adotar,  o  Pinheiros  disputa  com  menor 
mensalidade  e,  exemplificando,  disse  que  com  exceção  do  Clube  de 
Campo de São Paulo, temos a maior metragem por sócio contribuinte, fator 
importante para se avaliar a mensalidade. Citando como exemplo algumas 
seções  esportivas,  disse  que  o  Clube  está  tranqüilo  com  relação  às 
despesas que tem que cobrar  dos sócios  e  que as  taxas são bastante 
razoáveis se considerada a infra-estrutura e os serviços oferecidos.

Sérgio Vergueiro  -  Disse que o importante em tudo o que se decide no 
Conselho é a relação custo-benefício para o associado e que o segredo do 
Clube neste sentido, que não pode ser violentado, não é a divisão entre os 
contribuintes  e  a  área,  mas  na  divisão  entre  os  que  efetivamente 
freqüentam em média essa área e os que contribuem. São mais de 26.000 
contribuintes e uma média de diária de freqüência anual que deve oscilar 
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entre  4.000  e  5.000  pessoas.  O  grande  problema  das  mensalidades, 
mesmo que indexadas pelo IGP dos últimos 6 anos, é que se pegarmos 
mais um ano para trás, do sétimo ano para cá, houve um aumento de duas 
vezes  e  meia  no  Custeio.  Há  7  anos  o  Clube  era  custeado  com 
R$11.000.000 e hoje temos R$46.000.000,00. Portanto, são estas nuances 
matemáticas  que  precisam  ser  levadas  em  consideração  quando  se 
analisam números. Analisando a relação custo-benefício, e o orçamento, e 
a proposta orçamentária para o ano de 2002, observou que cada uma das 
contas  que compõem o Orçamento:  Custeio,  Bares  e  Restaurantes  e  o 
Investimentos, deve pagar as suas despesas com as suas próprias receitas. 
Só se pode transferir recursos de uma conta para outra com autorização do 
Conselho. O fato é que a conta Investimento começou o ano de 2001 com o 
saldo de R$2.365.186,00, positivo. Porém, na conta de Custeio, gastamos 
mais  do  que  recebemos,  R$885.693,00.  E  na  conta  de  Lanchonetes  e 
Restaurantes, estávamos no vermelho em R$1.276.156,00. Só que, como 
as  três  contas  compõem o Orçamento,  o  saldo  da  conta  Investimentos 
cobre os déficits  de Custeio  e  Lanchonetes e Restaurantes.  Portanto,  o 
caixa  está  praticamente  zerado,  apesar  de  existir  déficit  orçamentário. 
Exemplificando, distinguiu regime orçamentário e regime de caixa, dizendo 
que ambos resultados interferiam no Orçamento em discussão. Reportou-
se a irregularidades da Proposta apontadas em plenário, onde se colocam 
recursos para despesas de Custeio dentro do Investimento. No Orçamento 
de Investimento, em 31/12/2001 temos no Planejamento de Investimentos 
um saldo financeiro estimado de R$2.200.000,00, que a Diretoria não aplica 
porque ele  está  cobrindo o  déficit  das  outras  duas contas.  Portanto ele 
existe orçamentariamente, mas não existe no caixa. É uma transferência de 
recursos, feita sem a autorização do Conselho, quando ela é repetida. Há 
anos que este saldo está tapando buraco e isso está prejudicando o sócio, 
quando o Clube passa, anos e anos sem construir, sem aumentar um metro 
quadrado de construção, os investimentos, e chega ao cúmulo de querer 
vender  o  imóvel  da  D.  José  de  Barros,  para  fazer  um plano  de  obras 
enormes, e não faz nada, não cumpre. Lembrou que no ano passado foi o 
Orçamento dói aprovado com uma recomendação do Conselho, no sentido 
de  que  fossem  efetivamente  aplicados  todos  os  recursos  existentes  e 
arrecadados. E eles não foram. A Diretoria não pretende mesmo, porque 
colocou isso como superávit e não atendeu à recomendação. Quanto ao 
Orçamento de Custeio, observou que não havia previsão, nem de superávit 
deste ano, e nem de déficit, porque no elenco dos recursos previstos não 
existia nenhuma provisão para cobrir o déficit, ou nenhuma destinação para 
um eventual superávit, imaginando que a Diretoria a essas alturas já sabia 
que  iria  zerar  o  Custeio,  se  começou devendo R$865.000,00,  de  estar, 
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então, provavelmente, com superávit equivalente para zerar. Disse que o 
Orçamento Lanchonetes e Restaurantes era simplesmente um escândalo, 
porque o  Clube estava com R$1.205.000,00 de déficit  no ano passado, 
quando se aprovou este orçamento que está sendo executado. Mencionou 
o observado a respeito no parecer da Comissão Financeira, e lembrou que 
o  Conselho,  por  unanimidade,  recomendou  à  Diretoria  que  em 30  dias 
apresentasse quais as medidas tomaria para pagar o déficit. A Diretoria não 
atendeu ao recomendado e não incluiu no Orçamento que ora submete ao 
Conselho a previsão para pagar esse déficit, que hoje é de R$1.605.000,00, 
conforme A.V.O/setembro. É uma afronta à decisão do Conselho, é uma má 
gestão.  Entendendo  que  a  peça  conflitava  com  o   §1º  do  Art.  45  do 
Regimento  da  Diretoria,  não  prevendo  justificativa  e  os  recursos  para 
cobertura  do  déficit  do  Orçamento  Ordinário  de  2001,  propôs  que  a 
Proposta Orçamentária fosse devolvida à Diretoria, para a sua correção e 
adequação  ao  Regimento,  sem  aumento  nas  mensalidades  dos 
Associados, e retornasse para nova apreciação, passando o Conselho a 
funcionar em sessão permanente. Informou que oficiaria à Presidência da 
Mesa para que fizesse ciente à Diretoria, nas suas funções de fazer com 
que as resoluções deste Conselho sejam atendidas, das conseqüências da 
não eliminação desse déficit, que foi recomendada e que até hoje não teve 
a menor satisfação da Diretoria. E o enquadramento conseqüente no Art. 
88, que no seu entender foi  infringido, se essas providências não forem 
tomadas. 

Tarcísio  de  Barros  Bandeira –  “Cumprindo  a  obrigação  estatutária  de 
analisar a proposta orçamentária, passamos a fazê-la usando a subdivisão 
utilizada pela Comissão Jurídica. Orçamento de Investimentos: Terá de ser 
revisto  porque  apresenta  em  sua  previsão  de  despesas  itens 
caracteristicamente de manutenção, pagamento de impostos etc., utilizando 
sua  receita  fora  da  permissão  estatutária.  Orçamento  de  Bares  e 
Restaurantes: Não apresenta claramente as receitas advindas da utilização 
de seus serviços pelo Clube (Por exemplo, café da reunião do Conselho), e 
não apresenta as despesas que ocasionou em manutenção de próprios e 
administração geral, tornando impossível avaliar o seu desempenho. Tem 
de ser  complementado para poder  ser  avaliado.  Orçamento de Custeio: 
Apresenta os erros advindos de seu relacionamento com o Orçamento de 
Bares e Restaurantes. Não apresenta receita de patrocínios que além da 
inexatidão  inerente  impossibilita  a  análise  da  repercussão  financeira  do 
esporte profissional  dentro do Clube. Apresenta uma nova Diretoria com 
média salarial acima de R$4.700,00, média que reputamos absurdamente 
alta  (valor  obtido  pela  provisão  para  13º  salário,  já  que  a  folha  de 
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pagamentos  continua  sendo  segredo,  segredo  que  não  podemos 
concordar). Sob o título de preliminares, declara que não faz provisões para 
alguns impostos – orientação claramente contra a segurança. Etc. Não há 
como aceitá-lo. Plano de Obras: Aqui achamos conveniente a explicitação 
das  preliminares  que  utilizamos.  Se  não  houver  motivos  paralelos, 
concordamos  com  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria  quando  declara  que  o 
Diretor do Clube é um abnegado. Achamos que é intrínseca à atividade de 
direção o direito discricionário em atividades típicas de gestão – liberdade 
de gestão. Porém, as diretrizes gerais do plano de gestão, as prioridades 
dos  destinos  do  Clube  são  obrigações  indeclináveis  e  indelegáveis  do 
Conselho junto a qualquer Diretoria e principalmente junto a esta, já que a 
sua  eleição se originou num pleito que foi claramente descumprido o § 5º 
do Artigo 64 do nosso Estatuto. Vamos colocar numa comparação o que 
achamos boa diretriz para a administração de um clube,  lembrando que 
inúmeros processos de reengenharia resultam em downsizing. É preferível 
você  ser  responsável  por  uma  firma  que  demore  dias  para  levantar  a 
situação de lucro de R$1.000.000,00 do que pela mesma firma que após 
gastar mais de R$3.898.947,30 em despesas administrativas informa em 
minutos  que você é  o  responsável  por  um prejuízo de  R$2.596.342,00. 
Considerando  que  o  plano  da  Gerência  Geral  é  endossado  pela 
Presidência, que em sua sétima proposição diz, no final: “... na medida dos 
recursos  disponíveis”.  Considerando  também  que  há  muito  lugar  para 
arranjar dinheiro (remanejamento para baixo de dispêndio de mão-de-obra, 
anulação de verbas gastas com esporte profissional, diminuição de gastos 
com melhoramento administrativo etc., estes valores são suficientes para 
equilibrar as finanças sem a necessidade de recorrer à venda de títulos, 
cobrança de Veteranos, descaracterização do Clube com empreendimentos 
comerciais  etc.  Achamos  que  respeitadas  estas  diretrizes,  o  plano  de 
gestão é aprovável. Como isto aqui é uma redução de umas dez folhas, 
peço  que  seja  publicado  na  íntegra.  “.  Perguntado  pelo  Sr.  Presidente, 
respondeu  que  a  sua  conclusão  era  a  mesma  do  Conselheiro   Sérgio 
Vergueiro.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  -  Considerando  que  a  Proposta 
Orçamentária  aprovada  para  2001  afirmava  para  o  Orçamento  de 
Investimentos a expectativa de R$1.950.000,00 no dia 1º/01/2001 e que 
pela  prestação  de  contas  verificava-se  que  o  caixa  do  Clube  tinha 
R$167.000,00, disse que não podia ser aceita como verdadeira a referência 
ao Orçamento de Investimentos na previsão de 2001 (pág. 59), de que o 
mesmo  tinha  R$2.200.000,00  até  31/12/2001,  porque  no  Balanço 
Patrimonial  de  setembro/2001,  consta  que  o  Clube  tinha  apenas 
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R$398.367,00 em caixa e nada investido.  Contou que com o passar do 
tempo resolveu se aprofundar nesta matéria e propôs que as verbas do 
Fundo  Especial  fossem  depositadas  em  conta  própria,  em  outro 
estabelecimento bancário e utilizadas somente naquilo em que podem sê-
lo, ou seja, em obediência ao disposto nos Arts. 142 do Estatuto  e 37 e 
seguintes  do  Regimento  da  Diretoria.  Respaldou  sua  emenda  nas 
observações feitas na tribuna.

Cantídio Salvador Filardi (aparte) – Perguntou se o orador propunha a um 
banqueiro o pagamento das contas e a outro a manipulação dos recursos. 

José Edmur Vianna Coutinho  -  Negou, esclarecendo que propunha que 
todos  os  valores  que  viessem  do  Fundo  Especial  (Art.  142),  fossem 
depositados em conta própria,  separada,  e  não fizessem parte da caixa 
única,  que  ninguém  sabe  bem  o  que  é.  Como  havia  sido  dito,  como 
estamos  gastando  todo  o  dinheiro  da  venda  de  títulos  e  das  taxas  de 
transferência para fazer as obras e a tudo aquilo que é determinado pelo 
Art. 142, em cobrir deficiências de caixa de Custeio e de Lanchonetes e 
Restaurantes, isso não pode acontecer. Propôs que fosse criada uma conta 
particular,  e nela  creditados todos os valores provenientes da venda de 
títulos  e  de  tais  transferências,  bem  como  que  esses  recursos  fossem 
aplicados exclusivamente naquilo que o Art. 142 do Estatuto  determina. 

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura –   Lembrou  que  por  ocasião  da 
apreciação da prestação de contas de 2000 um Conselheiro falou em um 
déficit  de  R$6.000.000,00  e  ponderou  sobre  quanto  o  Clube  estaria 
devendo se fechasse. Enfatizou que comparado ao patrimônio do Pinheiros, 
se esta hipótese absurda de fechamento do Clube ocorresse o Clube teria 
condições de suportar esse déficit algumas milhares de vezes. Disse que 
daquela data em diante vem ouvindo sempre uma posição irresponsável de 
que o Clube estava em má situação financeira e não suportaria passar de 
um mês para o outro, a partir de junho, julho, agosto. Em aparte, respondeu 
ao Conselheiro  José Edmur Vianna Coutinho que quando falar sem base, 
sem fundamento, é uma posição irresponsável quando se transmite isso ao 
associado, porque o Clube não está nessa situação. Disse que esperava 
que nesta oportunidade se apresentassem proposta pretendendo resolver a 
situação crítica financeira do Clube, que só poderia acontecer  aportando 
recursos, através do aumento da contribuição, ou reduzindo os programas, 
ou buscando financiar o seu déficit.  Ponderou que o primeiro aspecto a ser 
analisado seria se o Plano de Ação era factível e atendia aos anseios dos 
associados e que o Plano proposto era bastante razoável para a situação 
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que o País atravessa, mantendo as atividades do Clube e as incrementando 
de  alguma  forma  e  propondo  algumas  realizações  e  obras  em 
Investimentos, que ocorrerão se houver o recurso. Salientou sempre houve 
por  parte  dos dirigentes  do  Clube a  responsabilidade de,  ao elaborar  o 
Orçamento de Investimento e as ações que pretendem que ele suporte, 
analisar a obtenção de recursos que permitam implementar o seu programa 
de  investimentos.  Muitas  vezes  não  é  possível  realizar  tudo  o  que  se 
pretende, porque o Orçamento de Investimento é menos previsível que o de 
Custeio.

Conselheira Maria Luiza Porto Ferreira Braga (aparte) – Com relação à 
responsabilidade de Conselheiros questionada pelo orador,  em conversar 
com os sócios sobre a situação do Clube, e o entendimento do mesmo de 
que se houvesse essa dívida poder-se-ia recorrer ao patrimônio do Clube, 
atribuiu  a  irresponsabilidade  maior  a  quem  estava  criando  a  dívida  e 
retirando do patrimônio do próprio sócio para cobrir um buraco que não foi 
feito pelo sócio, mas pela Diretoria.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura –  Esclareceu  que  sua  intenção  foi 
estabelecer um elemento comparativo da grandeza do patrimônio do Clube, 
porque  não  via  essa  situação  como  concreta.  Que  considerando  o 
pensamento desses Conselheiros, de que o Clube se encontrava em uma 
situação  crítica,  havia  dito  que  esperava  que  fosse  apresentada  uma 
proposta responsável em defesa desta tese, incrementando a contribuição 
social,  ou  reduzindo  despesas.  A  proposta  da  Diretoria  era  de  que  se 
mantivesse  o  nível  de  atividades,  sem  aumento  da  contribuição  social, 
diminuindo as taxas esportivas.

Presidente –  Como  o  orador  foi  aplaudido  por  Diretores  presentes, 
lamentou ter que observar que os Membros da Diretoria, que não fazem 
parte do Conselho, ou que se licenciaram para assumir cargos diretivos, 
não podem e não têm o direito de se manifestar, através de aplausos ou de 
qualquer outra forma. O que se fala em Plenário, só pode ser aplaudido ou 
criticado  pelos  Conselheiros,  esclarecendo  que  se  persistisse  aquela 
situação,  seria  constrangido  a  impedir  que  Membros  da  Diretoria 
comparecessem à sessão do Conselho, onde só Conselheiro  fala, aberta e 
democraticamente.

Cantídio  Salvador  Filardi  (questão  de  ordem)  –  Peço  que  fosse 
observado estritamente o tempo legal para cada Conselheiro.
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Djalma  Funaro   -  Informou  que  o  Club  Paulistano,  cujos  bares  e 
restaurantes são superiores aos do Clube, zerou o déficit do setor, como 
também o gasto com a Revista Paulistano, itens que no Pinheiros dariam 
mais de um milhão de reais de redução. Observou que como não sabemos 
como fazer isso, e sendo o Paulistano um clube irmão, talvez ele tenha 
mais competência e possa nos orientar sobre como fizeram para zerar, sem 
aumentar as mensalidades. Acrescentou que referido clube construiu uma 
garagem, que está totalmente paga, e possui R$3.000.000,00 em caixa.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Referiu-se  ao  esclarecimento  da 
Diretoria sobre a parte territorial  do IPTU dos exercícios de 1997, 1998, 
1999,  2000 e  2001,  que estaria  importando em R$1.400.000,00,  com a 
advertência  de  que  o  Clube  questiona  o  seu  desdobramento  e  pede  o 
recálculo desse valor e de que a questão relacionada com o IPTU predial, 
objeto de uma postulação de isenção, ainda não tinha sido considerada e 
não  estava  sendo  considerada  na  Proposta.  Disse  que  não  entendeu 
porque essa verba onera a conta de investimentos sob a rubrica Despesas 
Previstas, Programa Regularização Prefeitura, CONTRU, IPTU, Alvarás, no 
valor  de  R$440.000,00,  que  sequer  é  próximo  da  referência  de 
R$1.400.000,00. Que também não entendeu porque estaria nas contas de 
Investimento, entendendo mais apropriado constar em Custeio. Propôs que 
se estudasse a possibilidade de alterar  do Investimento para o Custeio, 
para  que  não  houvesse  diferença  e  impropriedade  de  despesa.  Em 
segundo lugar, que houvesse um esclarecimento do que é essa rubrica, 
rubrica CONTRU, alvarás e IPTU, para que se pudesse perceber ao que 
estão sendo destinados os R$440.000,00.

Presidente – Esclareceu que a Presidência do Conselho muitas vezes tem 
sido mal compreendida, porque tem firme convicção democrática de Estado 
de Direito e, aconteça o que acontecer, lutará sempre pela manutenção e 
respeito das regras e normas que devem nortear uma coletividade. Disse 
que, às vezes, depois de assegurar democraticamente a palavra de quem 
quer que seja, para falar o que bem entender, é obrigado a fazer certas 
repreensões que, sinceramente, não gostaria de fazer.  Deixou claro que 
tem  profundo  respeito  pelos  Conselheiros,  colegas  e  partícipes  do 
Colegiado, inclusive daqueles que fazem parte da Diretoria. Acentuou que 
com eles mantém muitas relações de amizade e de grande admiração, mas 
que, como Presidente do Conselho, tem que se investir de uma condição 
que  não  é  pessoal.  Acentuou  desconhecer  neste  país  uma  Câmara 
Municipal em que o Prefeito e os Secretários vão aplaudir nos debates na 
Câmara  dos  Vereadores;  ou  uma  Assembléia  Legislativa  em  que  o 
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Governador  do  Estado  e  seus  Secretários  sentam-se  na  Assembléia, 
aplaudam,  critiquem  ou  vaiem  os  Deputados  quando  fazem  os  seus 
pronunciamentos; que nunca viu o Presidente da República ir ao Congresso 
Nacional,  com  os  seus  Ministros,  aplaudindo  ou  criticando  os  nobres 
Deputados  e  Senadores.  Isto  porque  existe  uma  relação  de  respeito  e 
harmonia entre os Poderes. Por isso é que quando nós aqui nos reunimos e 
com  grande  satisfação  recebemos  os  membros  da  Diretoria,  nós 
esperamos que assistam à sessão, mas não se manifestem. Lembrou que 
gostaria de dizer isso num desabafo e até mesmo se desculpar,  porque 
pode ser  mal  compreendido,  mas  tem a  firme  convicção de que  é  seu 
dever, enquanto for o Presidente, enquanto tiver o mandato, de manter a 
harmonia das relações entre o Conselho e a Diretoria. Por essa razão é que 
não  pode  permitir  que  membros  da  Diretoria,  conquanto  sejam  nobres 
Conselheiros até, se manifestem, tendo em vista que a livre manifestação é 
apenas  de  Conselheiros.  Cumpre,  custe  o  que  custar,  o  Estatuto  e  o 
Regimento  do  Clube,  ainda  que  muitas  vezes  mal  compreendido.  E 
cumpria, mais uma vez agora, acatando um pedido do Conselheiro José 
Manssur. O Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Esporte Clube 
Pinheiros  estabelece  que,  quando  matéria  de  interesse  relevante  for 
colocada  à  votação,  poder-se-á  pedir  que  o  Presidente  da  Diretoria 
compareça  ou  indique  alguém  para  prestar  esclarecimentos.  Nessa 
conformidade, regimentalmente, concedia a palavra ao Sr. Presidente da 
Diretoria, que agora, sim, poderia dela fazer uso. 

José Edmur Vianna Coutinho (questão de ordem) – Fundamentou-se no 
disposto no Art. 36, I, do Regimento Interno da Diretoria e Art. 142 e seus 
incisos e Art. 107, inciso III, ambos do  Estatuto  Social. Ponderou que a 
Diretoria,  a respeito dos investimentos, na edição de outubro da Revista 
Pinheiros, dito na página 7: “Os recursos são utilizados na execução de 
obras  e  reformas  de  vulto  e  pagamento  do  pessoal  alocado  no 
Departamento de Patrimônio/Engenharia. Os eventuais saldos do exercício 
são automaticamente transportados para o ano seguinte. A movimentação 
dos recursos desse orçamento segue os preceitos estatutários, não podem 
ser  aplicados  para  outra  finalidade.  Palavra  da  Diretoria.”  Porém,  na 
Proposta Orçamentária (pág. 59), a Diretoria incluiu entre as despesas a 
serem feitas dentro do Orçamento de Investimentos pagamento de IPTU, 
que  é  um  imposto  municipal  incidente  sobre  a  propriedade  territorial  e 
urbana. Entendendo que a Comissão Jurídica deveria ter se referido a essa 
circunstância  no  seu parecer,  e  que  o  processo,  então,  não estava em 
termos  de  ser  objeto  de  deliberação  pelo  Conselho,  sem  esse 
pronunciamento,  solicitou  que  a  mesma  instada  a  manifestar  naquele 
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momento,  quanto  à  juridicidade,  e  portanto  da  possibilidade  ou  não  da 
inclusão,  pela  Diretoria,  no  Orçamento  de  Investimentos,  de  despesas 
relacionadas com o IPTU. 

Presidente –  Tendo  consultado  o  Presidente  da  Comissão  Jurídica  se 
queria se pronunciar a respeito da questão de ordem, e este respondido 
que  a  Presidência  poderia  deliberar  a  respeito  ou  por  si  próprio  ou 
consultando o plenário, informou que decidiria a respeito antes do início da 
votação. 

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge –  Pediu  que  a  Diretoria 
esclarecesse qual a situação atual dos depósitos do INSS e se tinha havido 
julgamento de primeira instância e qual tinha sido o resultado, porque essa 
quantia,  segundo  lhe  constava,  em  setembro  atingia  o  montante  de 
R$25.000.000,00;  dos  R$440.000,00  lançados  no  Orçamento  de 
Investimento proposto, quando iria para o IPTU e para que ano esse IPTU 
seria; qual o total devedor de IPTU nesses 4, 5 anos que não foram pagos; 
qual a porcentagem do valor pago a título de despesas bancárias e a título 
de juros.

Presidente da Diretoria, Sergio Fuchs Calil - Esclareceu que no trabalho 
foram  utilizados  os  mesmos  critérios  que  adotados  nos  últimos  anos, 
obedecendo a todos os dispositivos estatutários e regimentais e que não há 
interesse  em ocultar  informações  e  números,  tanto  é  que  se  permite  o 
debate  amplo  dos  números  que  são  publicados  através  dos  boletins 
mensais.  Cada dirigente aplica os recursos da forma como ele entende 
mais apropriada para os associados do Clube e submete,  quando for  o 
caso, às deliberações do Conselho. Quanto ao IPTU, disse que de fato, 
embora tenha sido lançado em todas as previsões orçamentárias, de 1997, 
1998,  1999  e  2000,  um  valor  correspondente  ao  pagamento  da  parte 
territorial no IPTU, num montante aproximado de R$350.000,00, a Diretoria 
não  fez  uso  desse  recurso  por  não  terem  ocorrido  os  lançamentos 
correspondentes  por  parte  da  Prefeitura.  Em  matéria  de  obrigações  do 
IPTU,  o  Clube  contestava  aqueles  que  chegavam,  porque  a  Prefeitura 
sempre nos concedia uma isenção parcial. Isso é preciso que se requeira 
anualmente. Até hoje o Clube não obteve uma definição da Prefeitura com 
relação a este pleito e isso chegou até a execuções fiscais. Afirmou que 
tem se me empenhado pessoalmente para que a questão do IPTU seja 
solucionada  até  o  final  do  ano,  dirigindo-se  às  Rendas  Imobiliárias  da 
Prefeitura, para que definam essa posição. Pretende-se que a Prefeitura 
lance corretamente, ao abrigo da lei, os valores que o Clube precisa pagar 
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em relação ao IPTU, o que não vem acontecendo. Recentemente o Clube 
foi  bem  sucedido,  com  a  suspensão  dessas  execuções  fiscais  pela 
Prefeitura e a remessa dos carnês para um Departamento chamado de R.I. 
7,  que recalcula os lançamentos; analisa através das plantas os valores 
corretos  da  metragem  predial,  da  metragem  territorial;  faz  a  correção 
desses  carnês,  para  que  se  possa  efetivamente  pagar.  Isso  está  em 
processo.  O Clube é isento do pagamento por lei  da parcela  predial  do 
IPTU. E precisar arcar apenas com aquela componente territorial. Procura-
se agir politicamente nesse campo também, por entender que o Clube tem 
razões, inclusive de ordem técnica, para solicitar a isenção total do IPTU. 
Outros clubes não se empenham da mesma forma por terem a sua área 
territorial  praticamente  igual  à  sua  área  predial.  Portanto,  havendo  a 
isenção de uma dessas partes, praticamente o todo fica isento. A situação 
do Pinheiros com relação a outros clubes é mais complexa e diferente. Foi 
lançado no Orçamento de Custeio/2002 uma previsão do imposto territorial. 
Como não se sabe qual  será o desfecho do pleito  junto à Prefeitura,  a 
Diretoria entendeu que não seria conveniente lançar prematuramente um 
valor  do  débito  anterior  do  IPTU,  que  ainda  não  está  consagrado  e 
quantificado, senão ele passaria a fazer parte integrante das despesas de 
Custeio, que é um orçamento equilibrado e, por via de conseqüência, as 
receitas,  bem  como  as  contribuições  sociais,  teriam  que  ser  maiores, 
onerando  preventivamente  o  corpo  associativo.  Então,  a  previsão  foi 
lançada  no  Orçamento  de  Investimento,  de  tal  forma  que  haveria  um 
recurso para ser utilizado numa eventual cobrança desse débito anterior, ao 
abrigo, repetiu, do Art.  142 do Estatuto, prevê a possibilidade de uso de 
recursos, ou de outras destinações dos recursos de Investimentos, desde 
que o Conselho assim entenda razoável. Lembrou que anteriormente isso 
foi  feito  com  relação  ao  INSS.  Não  é  uma  questão  de  se  fixar  num 
determinado ponto de vista intransigente, até porque há muita justificativa 
para  que  o  IPTU  faça  parte  do  Orçamento  de  Investimento.  Afinal  de 
contas, o IPTU é lançado, seu valor é lançado em função de áreas físicas. 
E a construção de áreas físicas é feita com recursos de investimentos. E o 
IPTU nada mais é do que uma conseqüência dessas construções. Portanto, 
razoável que ele possa ser contemplado no Orçamento de Investimentos, 
embora não tenha sido esta a praxe nos exercícios anteriores. Não é um 
recurso que o Clube, obrigatoriamente, venha a ter de pagar, mas que está 
planejando  pagar.  Não  concedeu  aparte  ao  Conselheiro  Ralph  Jordan, 
dizendo que estava numa seqüência.

Presidente – Interrompeu para esclarecer que o Presidente da Diretoria é 
chamado exatamente para prestar esclarecimentos, mas tinha o direito de 
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fazê-lo depois da sua explanação, quando teria que responder às perguntas 
que  fossem  feitas.  Portanto,  não  era  questão  de  aparte.  Tendo  o 
Conselheiro José Manssur dito que as pessoas precisam aprender a ouvir, 
destacou que sua função também é assegurar o direito de falar, às vezes 
também mal compreendido.

Sergio  Fuchs  Calil  - Disse  que  nem  sempre  é  possível  abordar  e 
esclarecer  tudo  que  os  diversos  Conselheiros  colocam,  até  pela 
complexidade  da  própria  matéria.  A  Comissão  Financeira  já  tinha  se 
manifestado favoravelmente com relação a esse trabalho, dando suporte à 
Diretoria e aos Conselheiros. Tornou a explicar porque o IPTU foi lançado 
no Orçamento de Investimento. Com relação ao desenvolvimento de déficit 
orçamentário e à atitude da Diretoria para recuperar esses valores, explicou 
que o Clube entrará em 2002 com recursos, vai auferir recursos durante o 
exercício e terminar de uma determinada forma e que as observações feitas 
pelos  Conselheiros  colocavam este  Orçamento  numa perspectiva maior, 
mais  ampla,  no  conjunto  do  comportamento  orçamentário  do  Clube,  ao 
longo dos últimos anos. Afirmou que claramente o Clube não tem nenhum 
problema financeiro com a sua comunidade externa, não deve para os seus 
funcionários,  não  tem  títulos  no  protesto,  nem  levanta  empréstimos. 
Evidentemente, no final do ano os recursos do Clube não são os mesmos 
que existiam no início do ano; mais de 20% das contribuições sociais são 
pagas na forma de uma anuidade. No decorrer do ano parte desse dinheiro 
vai  sendo  aplicado,  até  porque  no  final  do  exercício  se  obriga  que  a 
previsão orçamentária tenha um equilíbrio entre as receitas e as despesas 
de Custeio. O Clube está próximo desse equilíbrio. Não há mesmo recursos 
a serem aplicados, nem poderia, porque se houvesse o dinheiro não estaria 
sendo bem gerido. Jamais se ocultou que existe um déficit  orçamentário 
acumulado desde 1990, que por diversas circunstâncias em cada um dos 
exercícios cresceu, mas ficou sob controle. Explicou que em 1992 houve o 
episódio do INSS, em que o Clube teve que pagar R$4.000.000,00, parte 
com recursos de Investimento, autorizado pelo Conselho, para não onerar 
os sócios. A outra parte teria que ser tirada do Custeio, mas como isso tinha 
acontecido  na  metade  do  ano,  a  Diretoria  entendeu  que  não  seria 
conveniente  fazer  uma  contribuição  social  adicional  e  foi  levando  sem 
cobrar nada do sócio, tendo sido muito difícil administrar o Clube da metade 
até o final daquele ano, porque não tinha sido prevista aquela despesa de 
mais de R$1.000.000,00. Em 1993, a Diretoria já sabia que tinha que pagar 
o  INSS  e  que  essa  despesa  precisaria  fazer  parte  do  Orçamento  de 
Custeio,  e  houve por  bem não  aplicar  nas  contribuições  sociais  toda  a 
correção que teria que aplicar. Com isso vem se arrastando, ao longo dos 
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anos, um déficit orçamentário decorrente dessas contingências. Para poder 
resolver essa questão cumulativa a Diretoria não quer cobrar um adicional 
nas  contribuições,  porque  está  tentando  administrar  financeiramente  o 
problema,  não  de  maneira  a  enxergar  apenas  aquele  exercício 
modularmente. É preciso administrar o Orçamento do Clube através dos 
recursos  que  entram  e  contabilmente  eles  estão  destinados  em  seus 
respectivos orçamentos e não há mal nisso. 

Presidente – Pediu ao Sr. Presidente que concluísse a sua explanação, 
para que os Conselheiros pudessem formular suas perguntas.

Sergio  Fuchs  Calil  –  Continuando,  disse  que  o  que  o  que  se  faz  é 
administrar este caixa. Não há necessidade de pedir recursos adicionais ao 
associado, uma vez que entram recursos antecipados por parte do corpo 
associativo  no  exercício  seguinte.  É  uma  forma  de  se  administrar.  A 
Diretoria tem procurado insistentemente fazer com que em cada exercício 
haja algum tipo de superávit orçamentário para gradativamente recuperar 
esses déficits acumulados desde 1990, o que é muito difícil. Concluindo, 
disse  que  há  bastante  tempo  procura  aumentar  a  contribuição  social 
apenas nominalmente. Mas muito mais do que isso, a cada ano o Clube 
perde de 400 a 450 contribuintes. Se o Clube tivesse hoje o mesmo número 
de contribuintes que tinha em janeiro deste ano, estaria recebendo a mais 
R$60.000,00/mês,  o  que equivale  a algo cerca de  R$720.000,00/ano.  E 
esse valor  não foi  repassado para a contribuição social  de 2002.  Estão 
sendo mantidas as mesmas receitas e as mesmas despesas do exercício 
anterior,  a  despeito  de  ter  um  considerável  número  de  contribuintes  a 
menos,  o  que  demonstra  o  esforço  feito  para  a  contenção  dessas 
despesas. Se o Clube tivesse hoje o mesmo número de contribuintes que 
tinha  em  1994,  estaria  recebendo  R$600.000,00  a  mais  por  mês,  ou 
R$7.200.000,00/ano. Enfatizou que o problema da perda de contribuintes 
terá que atacado de frente. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Pretendeu pedir um esclarecimento, mas 
o  Sr.  Presidente  disse  aguardasse,  porque  o  orador  encerraria  o  seu 
raciocínio.  Reclamou, ainda, do tempo que o Sr.  Presidente da Diretoria 
estava usando a palavra.

Presidente da Diretoria, Sergio Fuchs Calil - Finalizando, disse que se o 
Clube  conseguir  obedecer  à  sua  previsão  orçamentária  e  com  esforço 
conseguir  alguma  economia,  terminará  cada  exercício  melhor  do  que 
começou, resolvendo do déficit com ele começou, gradativamente.
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Cantídio Salvador Filardi (questão de ordem)  – Louvou a preocupação 
do Sr.  Presidente da Mesa em manter a democracia do Conselho,  mas 
observou  que  o  Presidente  da  Diretoria  tem  o  direito  de  prestar  os 
esclarecimentos e responder, se quiser, às perguntas, mas não estabelecer 
debate com os Conselheiros.

Presidente – Respondeu que não havia questão de ordem e que estava 
tentando impor ordem, ao passo que o orador, com a sua questão, impor 
uma desordem. 

Sergio Fuchs Calil  - Com relação às perguntas do Conselheiro  Antonio 
de Alcântara Machado Rudge, respondeu que  Diretoria considera que as 
obrigações para com o INSS anteriores a 1996 têm grande possibilidade de 
êxito e que se decidiu junto ao Conselho não efetuar provisões em relação 
a  essa questão.  Posteriormente a outubro de 1996,  em função de uma 
Medida  Provisória,  devidamente  orientada  a  Diretoria  julgou  prudente 
efetuarmos  os  depósitos  judiciais,  tendo  em vista  que a  Medida  deixou 
explícito que clubes como o Pinheiros teriam de começar a pagar o INSS 
como  se  empresa  fosse.  E  que,  portanto,  estariam  revogadas  as 
disposições em contrário,  que se interpretadas dariam uma condição de 
isonomia em relação aos clubes de futebol profissional, que podem recolher 
o  INSS  patronal  de  uma  forma  alternativa  -  5%  da  arrecadação  dos 
espetáculos  esportivos  dos  quais  eles  participam.  Defendeu-se  com 
veemência que o Clube tivesse a mesma isonomia, entendendo que a única 
diferença  com  um  clube  de  futebol  profissional  é  o  seu  específico 
departamento  de  futebol  profissional;  mas  os  outros  departamentos  são 
idênticos aos nossos. Com quase toda certeza, não teremos que fazer o 
recolhimento  anterior  a  1996.  Quanto  ao  período  posterior  a  1996, 
mensalmente o Clube efetua todo o depósito judicial correspondente, que 
hoje ascende a mais de R$25.000.000,00. E, hoje, por uma mudança da 
legislação, por uma mudança da legislação, esses recursos não ficam mais 
retidos na rede bancária e pode ser utilizado pela instituição. Ainda não 
houve julgamento de primeira instância. Sobre o IPTU, tornou a explicar 
que no Orçamento de Investimento estava sendo prevista uma das parcelas 
que eventualmente o Clube venha a ter  de pagar,  sendo desnecessário 
cobrar  agora  do  sócio.  Quanto  à  despesa  bancária,  disse  que  ela  não 
abrange apenas a cobrança dos boletos bancários,  mas o que o Banco 
cobra  para  cada  depósito  feito  dos  salários  dos  funcionários.  Não  está 
lançada na peça qualquer previsão de juros, até porque não se sabe se 
haverá  a  necessidade  de  pagar  juros  e  se  houvesse  teríamos  em 
contrapartida as receitas financeiras no início de cada exercício.  
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Ralph Jordan – Explicando sua emenda, disse entender que o IPTU não 
cabe ser reservado dentro de um item que o Estatuto  e o Regimento da 
Diretoria  não  permitem;  caberia  em  algum  outro  item,  como  o 
Representações e Homenagens. Quanto á questão, mostrava que os seus 
passos, que a sua forma educada de sempre assumir o plenário,  não o 
levava a ser tachado com justiça como um irresponsável. De 1992 para cá 
percebe-se que um valor tornou-se mais difícil. Ressaltou que toda vez que 
se coloca no plenário sobre este tema, diz sempre que o Conselho tem que, 
de alguma forma, culta, inteligente, preparada, ajudar a Diretoria a começar 
a  recuperar  este  problema.  Quanto  à  questão  do  IPTU,  se  o  Conselho 
simplesmente  aprovasse o Orçamento como estava seria  como se uma 
reunião específica já existisse, como houve para o INSS. O que se queria 
era só disciplina dentro da regra do jogo administrativo. A Diretoria coloca 
que  se  deve  olhar  o  orçamento  base  zero,  de  1º  de  janeiro  a  31  de 
dezembro e, ao explicar detalhes, que usa o seu dinheiro de antecipação do 
ano, que é um desconto de títulos, para cobrir problemas anteriores, até o 
dia em que não precisar mais. Disse que com isso se dava por satisfeito, 
porque ficava patente de que o que tem dito em plenário coincide com o 
que o que é atendido.

Sergio Fuchs Calil   -  Explicou entender que quanto ao IPTU não havia 
qualquer tipo de infringência ao Estatuto, como não houve na questão do 
INSS  discutida  neste  plenário.  Outras  destinações  dos  recursos  de 
Investimentos,  no  Art.  142,  podem  ser  aprovadas  pelo  Conselho  e  a 
Proposta  estava  assim  enxergando.  A  Diretoria  não  fugiu  à  sua 
responsabilidade  de  colocar  explicitamente  regularização  da  Prefeitura, 
IPTU  e  alvarás  no  Planejamento  de  Investimentos,  nesse  valor  de 
R$440.000,00.  Esclareceu  que  o  orador  sempre  se  colocava  muito 
corretamente e que jamais o havia tachado de irresponsável. Disse que sua 
intenção  foi  deixar  claro  que  analisar  a  questão  orçamentária  visando 
apenas  ao  exercício  de  2002  trazia  questionamentos,  que  tinham  sido 
colocados como atitudes de tentar ocultar os fatos. Exemplificando sobre a 
possibilidade  de  recuperação  do  déficit,  assegurou  que  o  Orçamento 
proposto, além de fazer com que todas as necessidades patrimoniais e de 
custeio do Clube sejam cumpridas nesse exercício,  prevê uma gradativa 
recuperação  de  problemas  acumulados  anteriormente,  a  despeito  de  o 
Clube estar com R$720.000,00 a menos das suas previsões de receitas, 
em função do decréscimo do número de contribuintes. Esta é uma questão 
de opção administrativa e a Diretoria entende que não é hora de onerar o 
corpo associativo com recursos para fazer face a um passado que está 
sendo vencido. Enfatizou que não havia malversação de fundos, mas uma 
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administração da contingência no seu conjunto dentro do Clube. Nunca se 
procurou esconder os números que refletem esta comparação, porque eles 
estão documentados e têm permitido que os Conselheiros se manifestem a 
respeito com sabedoria. Não há necessidade de alarmar o sócio. Disse que 
sua  opção  administrativa  era  distinta,  pois  procurava  resolver  essas 
questões internamente, como fluxo de caixa, por se tratar de uma situação 
momentânea, que se recupera no exercício seguinte.

Ralph  Jordan –  Pediu  que  fosse  respondido  o  que  havia  perguntado, 
sentindo-se agredido com as referências feitas a ele, tendo o Sr. Presidente 
da Diretoria se desculpado. 

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  (aparte)  –  Esclarecendo  melhor  sua 
pergunta,  indagou  se  a  Diretoria  reconhecia  a  existência  de  um  déficit 
orçamentário no Clube, acumulado desde 1990.

Sergio Fuchs Calil  - Respondeu que existe um déficit orçamentário de um 
Orçamento anual para outro. Que no Orçamento de Investimento não havia 
déficit e que em Lanchonetes e Restaurantes e no Custeio existia, e que, 
pelas razões que citou historicamente, este déficit não é uma questão de 
má gestão, mas uma opção. Procura-se resolver a questão sem cobrar do 
sócio.

Sérgio Vergueiro (aparte) –  Ponderou que quando há uma transferência 
de recursos de um orçamento para outro é necessário um pedido específico 
ao Conselho, e não embutido dentro de uma peça orçamentária. Observou 
que no caso da transferência autorizada pelo Conselho para o INSS, cerca 
de R$1.160.000,00, foi gasto apenas a metade disso e não foi devolvido o 
restante,  o  que  deu  superávit  no  Orçamento  de  Custeio  desse  ano. 
Portanto, não conferia com os números reais a afirmação do Sr. Presidente 
da  Diretoria.  Disse  que  se  opunha  totalmente  àquela  filosofia  de 
administração, quando se fala que em qualquer coisa implica em aumento 
de mensalidade. O déficit de Lanchonetes e Restaurantes não vem de dez 
anos,  porque  só  neste  ano  esse  déficit  subiu  de  R$1.200.000,00  para 
R$1.600.000,00  e  só  em  setembro  todos  os  pontos  de  venda  deram 
R$530.556,00 de prejuízo acumulado de janeiro a setembro.  Perguntou se 
de  fato,  pelo  A.V.O/setembro,  todos  os  pontos  de  venda  do  Clube, 
somados, deram prejuízo de R$530.556,00.
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Sergio Fuchs Calil  - Respondeu que o orador cometia equívocos nas suas 
explanações,  porque  os  três  últimos  anos  não  apresentaram  qualquer 
déficit do Orçamento de Lanchonetes e Restaurantes.

Presidente – Tendo havido discussão entre o Conselheiro Sérgio Vergueiro 
e  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria,  interrompeu para  ordenar  os  trabalhos, 
pedindo a ambos, democraticamente, que se respeitassem.

Sergio Fuchs Calil   -  Explicou que houve prejuízos em Lanchonetes e 
Restaurantes em exercícios anteriores que vinham se acumulando. Nestes 
3 últimos exercícios não houve um superávit  que permitisse abater esse 
déficit  acumulado,  e  a  Diretoria  pretende tentar  conseguir  superar  neste 
Orçamento  de  Lanchonetes  e  Restaurantes  no  exercício  de  2001,  que 
ainda  não  terminou  e  será  objeto  de  um relatório.  Acrescentou  que  as 
receitas e despesas de Lanchonetes e Restaurantes são muitos sazonais; 
variam muito de mês para mês, e assegurou que o Clube não caminhava 
para  um  déficit  orçamentário  em  Lanchonetes  e  Restaurantes  neste 
exercício. Lembrou que o orador, reiteradamente, fazia os seus cálculos, e 
o fez através de uma carta protocolada no Conselho, quando da aprovação 
das contas para 2001, dizendo que os valores de déficit no Orçamento de 
Restaurantes eram no montante tal que, que ao fazer as contas, excluía as 
receitas  extraordinárias,  o  que  é  absolutamente  inconcebível  porque 
desequilibra o Orçamento. Essa receita extraordinária representa recursos 
que entram neste Orçamento, graças à mão-de-obra  utilizada em outros 
eventos do Clube. Se não se permitisse que essa mão-de-obra trabalhasse 
em  outros  eventos,  gerando  receitas  extraordinárias,  as  despesas 
correspondentes não seriam consideradas. É absolutamente justo que um 
funcionário do setor de Restaurantes, ao trabalhar num evento externo ao 
Clube, tenha a recuperação dessa sua despesa, porque ele faz parte do 
Orçamento de Restaurantes.

Sérgio Vergueiro – Afirmou que as receitas que o Sr. Presidente informava 
estavam incluídas. Segundo a Comissão Financeira, a posição financeira 
em setembro, incluindo as receitas extraordinárias o saldo do exercício em 
Lanchonetes e Restaurantes era de menos R$1.276.156,00, e o resultado 
de  janeiro  a  setembro,  negativo,  com  todas  essas  receitas,  é  de 
R$329.040,00,  dando  um  déficit  atual  de  R$1.605.196,00.  Portanto  as 
afirmações na tribuna não eram verdadeiras e colidiam com os elementos 
que dispunha, não aceitando a informação e a apologia de contrariar os 
próprios números.
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Sergio Fuchs Calil  - Respondeu que era direito do orador se fazer ouvir, o 
que não implicava no direito dele, Presidente, absorver os tais critérios de 
análise orçamentária. 

Votação/Deliberação:
Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo de votação, tendo 
o Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva retirado a sua emenda em 
favor daquela apresentada pelo Conselheiro  Ralph Jordan, que era mais 
abrangente.  Antes  da  votação,  resolveu  acolher  a  questão  de  ordem 
argüida  pelo  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  abrangendo  a 
emenda  do  Conselheiro  Ralph  Jordan,  para  excluir  do  Orçamento  de 
Planejamento de Investimentos, constante da Proposta Orçamentária para 
o exercício de 2002, a inclusão de despesas com o IPTU, considerando a 
informação  da  Diretoria,  de  que  o  Clube  questiona  o  desdobramento  e 
recálculo,  na esfera  administrativa,  dos  IPTUs territoriais,  referentes aos 
exercícios de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, no montante estimado de 
R$1.400.000,00, e que estão no aguardo do pronunciamento da Prefeitura 
do Município de São Paulo. Em seguida, submeteu a  matéria à votação, 
tendo  o  plenário  decidido  o  seguinte:  1)  rejeitar  emenda substitutiva  do 
Conselheiro  Sérgio  Vergueiro,  considerando  que  o  projeto  apresentado 
conflitava com o  §1º do Art.  45 do Regimento Interno da Diretoria, não 
prevendo justificativa e os recursos para cobertura do déficit do Orçamento 
Ordinário  de  2001,  no  sentido  de  que  a  Proposta  Orçamentária  fosse 
devolvida à Diretoria,  para a sua correção e adequação ao mencionado 
Regimento, sem aumento nas mensalidades dos Associados, e retornasse 
para nova apreciação; 2) rejeitar emenda substitutiva do Conselheiro Pedro 
Antonio Lousan Badra, no sentido de que se suprimisse do Planejamento 
de Investimentos o item Programa de Informática, no valor de R$730.000 e, 
se fosse o caso, que esse item fosse incluído no Orçamento de Custeio; 3) 
rejeitar emenda substitutiva do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, 
no sentido de que se suprimissem do Plano de Ação da Área de Patrimônio, 
os itens: Elaborar projeto ¨Prédio de Utilidades” e Elaborar projeto “Centro 
de  Estética”;  4)  aprovar  a  Proposta  Orçamentária  apresentada  pela 
Diretoria para o exercício  de 2002,  no valor global  de R$55.687.440,00, 
base setembro/2001, assim subdividido: Orçamento de Custeio, no valor de 
R$46.022.200,00; Orçamento de Lanchonetes e Restaurantes, no valor de 
R$5.286.240,00; e, Orçamento de Planejamento de Investimentos, no valor 
de R$4.540.000,00; 5) rejeitar emenda aditiva do Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho, no sentido de que as verbas do Fundo Especial fossem 
depositadas  em  conta  própria,  em  outro  estabelecimento  bancário,  e 
utilizadas  somente  dentro  da  sua  finalidade,  prevista  nos  Arts.  142  do 
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Estatuto  Social  e  37  e  seguintes  do  Regimento  Interno  da  Diretoria;  6) 
aprovar emenda aditiva do Conselheiro Osmar Carecho, acrescentando, ao 
Orçamento  de  Planejamento  de  Investimentos,  despesa  no  valor  de 
R$25.000,00, e, ao Orçamento de Custeio, receita no valor de R$9.600,00, 
visando à instalação e implantação inicial de cinco computadores Pentium 
IV configurados a propósito, contendo também CD-ROM gravável e Web 
câmara  e  provedores,  para  disponibilizar  o  acesso  à  Internet  aos 
Associados, na Biblioteca do Clube, mediante o pagamento de taxa no valor 
de R$0,50 pelo período de quinze minutos de utilização.

Presidente –  Informou quantos Conselheiros haviam assinado a lista de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 23h59.

* * *

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  482ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 28 de janeiro de 2002.

Paulo Roberto Taglianetti Sergio Lazzarini
Primeiro Secretário em exercício Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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