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ATA  RESUMIDA  DA  492ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA,  REALIZADA  NO  DIA  25  DE 
NOVEMBRO DE 2002

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

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

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como  propostas  de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo).
Presidente – Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições:  votos 
de pesar: 1) de iniciativa da Mesa, pelo falecimento do Sr. João Carvalhal Netto, pai do 
Conselheiro  Ricardo  Coutinho  Carvalhal  e  dos  Associados  Sérgio  Coutinho  Carvalhal, 
Gilberto Coutinho Carvalhal e da Sra. Maria Lúcia Coutinho Carvalhal, tio do Conselheiro 
José Roberto Coutinho de Arruda, tio do Suplente de Conselheiro Flávio Alterthum, tendo 
se associado à proposta  os  Conselheiros  José  Edmur  Vianna Coutinho,  Hugo Nivaldo 
Napoli, Gilberto Affonseca Rogê Ferreira e Denise de Mattos Faro Migliore; 2) de autoria 
do Conselheiro Gustavo dos Santos Cruz Rocha, pelo falecimento do Sr. Amyntas Roberto 
Duarte,  esposo  da  Associada  Maria  Helena  Calazans  Duarte;  votos  de  louvor:  1)  de 
autoria  da  Comissão  de  Esportes,  aos  destaques  esportivos  a  seguir  relacionados, 
conforme relação que seguiu com a convocação:  Atletismo: ao Diretor Adjunto Marcelo 
Gozzo  Pereira,  ao  Técnico  Marcelo  dos  Santos  Lima  e  ao  Atleta  Henrique  Camargo 
Martins, pelos resultados alcançados na Salto com Vara no Troféu Brasil de Atletismo 
(Rio de Janeiro – RJ – 26 a 26/09/2002); Esgrima: à Diretora Adjunta Vera Lúcia Gomes 
Santos  Vallinoto,  aos  Técnicos  Miakotnykh  Guennadi  e  Márcia  Silvia  Leonelli 
(Supervisora),  e  aos  Atletas que se destacaram nos Campeonatos Brasileiros  -  2002 
(Curitiba/PR - 26 a 29/09/2002): Bernardo Carlos Schwuchow - categoria Pré-Cadete 15 
anos - Florete - 1º lugar e categoria Cadete 17 anos - Florete - 3º lugar/Fernando Augusto 
Dias Scavasin - categoria Juvenil - Florete - 2º lugar/Marília Pellegrino Camargo Mello - 
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categoria Juvenil - Florete - 1º lugar/Taís de Morais Rochel - categoria Juvenil - Florete - 2º 
lugar/Lívia Maximiano Lanzoni - categoria Juvenil - Florete - 3º lugar/Priscila Vallinoto - 
categoria Juvenil - Espada - 1º lugar/Carolina Oliveira Preto Amaral Santos - categoria 
Juvenil - Espada - 2º lugar; Ginástica Olímpica: à Diretora Adjunta Idely Regina Florênce 
Lelot e aos Técnicos Hilda Miriam Guitler Chertkoff de Blanco e Raimundo Benito Blanco 
(Auxiliar) e à Atleta que se destacou no Campeonato Brasileiro (São Paulo/SP – 21 e 
22/09/2002): Walkyria Gomes Alves - categoria Juvenil - Salto - 1º lugar - Solo - 6º lugar; 
Judô:  ao  Diretor  Adjunto  Hermano  Augusto  Lobo,  ao  Técnicos  João  Gonçalves  Filho, 
Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira, e aos Atletas que se destacaram nas 
seguintes competições: Circuito Brasil Olímpico - 2002 (Santos/SP – 18 e 19/09/2002) 
categoria Sênior: Leandro Leme da Cunha - Meio Leve - 66Kg Campeão/Reinaldo Vicente 
dos Santos - Meio Leve - 66Kg 3º lugar/Sérgio Ricardo de Souza Oliveira - Leve - 73Kg 
Campeão/Alexsander  José Guedes -  Meio Médio  -  81Kg Vice-Campeão/Daniel  Andrey 
Hernandes  -  Pesado  +100Kg  Campeão;  Campeonato  Brasileiro  (Vitória/ES  -  27  a 
29/09/2002) categoria Sênior: Giovanni da Cunha - Ligeiro -60 Kg Campeão - Ligeiro -66 
Kg Vice-Campeão/Reinaldo Vicente dos Santos - Meio Leve -66Kg - Vice – Campeão - 
Meio Leve -66Kg Vice-Campeão/Gustavo Nogueira Rodrigues - Meio Pesado -100Kg 3º 
lugar - Meio Pesado -100Kg Vice-Campeão/Daniel Andrey Hernandes -  Pesado +100Kg 
Campeão - Pesado +100Kg Vice-Campeão/Vânia Yukie Ishii - Meio Médio - 63Kg 3º lugar 
- Meio Médio - 63Kg Campeã/Luciana Satiko Ohi - Médio - 70Kg 3º lugar - Médio - 70Kg 
Campeã;  Campeonato  Sul-Americano  (Bariloche  -  Argentina  -  04  a  06/10/2002) 
categoria Sênior: Leandro Leme da Cunha - Meio Leve -66 Kg Campeão/Alexsander José 
Guedes  -  Meio  Médio  -  81Kg  Campeão/Giovanni  da  Cunha  -  Ligeiro  -60Kg  Vice-
Campeão/Renato Dagnino -  Médio -90Kg 3º lugar/Luciana Satiko Ohi -  Médio -  70Kg 
Campeão;  Campeonato  Estadual  “Por  Faixas”  (A.B.  A.  Hebraica  -  São  Paulo/SP  - 
19/10/2002) categoria Sênior: Eric Vecchi - Dangai (Faixa Marrom) Campeão/Cláudio 
Haruo Ikemori -  Shodan (Faixa Preta 1º Grau) Campeão/Mário Alberto Antoni -  Nidan 
(Faixa  Preta  2º  Grau)  Campeão/Elisa  Salomão  Mochizuki  -  Dangai  (Faixa  Marrom) 
Campeã; VI Torneio Estadual “Prof. Hirosi Minakawa” (A.B. A. Hebraica - São Paulo/SP - 
20/10/2002) categorias Mirim à Sênior:  Reinaldo Vicente dos Santos (Sênior) -  Meio 
Leve  -66  Kg  Campeão/Sérgio  Ricardo  de  Souza  Oliveira  (Sênior)  -  Leve  -73Kg 
Campeão/Alexsander  José  Guedes  (Sênior)  Meio  Médio  -81Kg  Campeão/Gustavo 
Nogueira Rodrigues (Sênior) -  Meio Pesado -100Kg Campeão/Elisa Salomão Mochizuki 
(Sênior)  -  Leve  -57Kg  Campeã/Vânia  Yukie  Ishii  (Sênior)  -  Meio  Médio  -63Kg 
Campeã/Raphael  Luiz  Moura  dos  Santos  Silva  (Júnior)  -  Meio  Leve  -66Kg  Campeão; 
Natação:  ao Diretor  Adjunto  André Perego Fiore,  aos Técnicos Alberto Bernardo Klar, 
Alberto Pinto da Silva, Arilson Soares da Silva, Fernando Antonio Vanzella (Equipe Juvenil) 
e Álvaro Kenmatsu Taba (Equipe Infantil), e aos Atletas que se destacaram nas seguintes 
competições:  XV  Campeonato  Brasileiro  Interfederativo  Infanto-Juvenil  -  Troféu  Chico 
Piscina (Mococa/SP - 25 a 30/08/2002): Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão (Juvenil) - 
200  Medley  1º  lugar  -  100  Borboleta  1º  lugar  -  prova:  400  X  100  Medley  1º  lugar 
(*Recorde de Campeonato)/Natália de Mesquita Busso (Juvenil) -  400 Livre 2º lugar - 
100 Livre 1º lugar - 200 Livre 1º Lugar (*Recorde de Campeonato) - 4 X 100 Livre 1º 
lugar - 4 X 100 Medley 1º Lugar (*Recorde de Campeonato)/Fernanda Nunes Alvarenga 
(Juvenil)  -  100  Costas  1º  lugar  -  4  X  100  Medley  1º  lugar  (*Recorde  de 
Campeonato)/Fernanda Simões Zarif (Infantil) - 4 X 100 Medley 1º lugar/Lucas Vinícius 
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Yokoo  Salatta  (Juvenil)  -  200  Medley  1º  Lugar  (*Recorde  de  Campeonato)  –  100 
Borboleta 1º lugar - 400 Livre 3º lugar -  4 X 100 Livre 2º lugar – 200 Livre 1º Lugar 
(*Recorde de  Campeonato)  -  4  X  100 Medley  1º  lugar/Daniel  Novak (Juvenil)  -  200 
Medley 3º Lugar - 100 Costas 2º lugar - 4 X 100 Medley 1º lugar/Igor Nishi (Juvenil) - 4 X 
100  Livre  2º  lugar;  XLII  Troféu  Brasil  de  Natação  (Campeonato  Brasileiro  Absoluto 
(Brasília/DF - 16 a 22/09/2002): Flávia Renata Delaroli (Junior) - 50 Livre 1º lugar - 100 
Livre 1º lugar/Tatiana Lemos de Lima (Sênior) - 100 Livre 1º lugar/Flávia Neto de Jesus 
(Junior) - 50 Borboleta 2º lugar/Talita Lima Ribeiro (Junior) - 100 Costas 2º lugar/Gustavo 
França Borges (Sênior) - 50 Livre 2º lugar - 200 Livre 2º lugar - 100 Livre 2º lugar/Carlos 
Alberto Borges Jayme (Sênior) - 200 Livre 3º lugar - 100 Livre 1º lugar/Renato Guimarães 
Gueraldi  (Sênior)  -  50  Livre  3º  lugar/Juan  Martin  Pereyra  (Sênior)  -  1500  Livre  2º 
lugar/Meolans José Martins (Sênior) - 100 Borboleta 1º lugar - 100 Livre 3º lugar/Lucas 
Vinícius Yokoo Salatta (Juvenil) -  400 Medley 1º lugar -  200 Medley 2º lugar/Stephan 
Eisenhauer Baptista (Sênior) - 400 Medley 3º lugar - 400 Livre 3º lugar - 200 Borboleta 3º 
lugar; REVEZAMENTOS: Stephan Eisenhauer Baptista,  Gustavo França Borges,  Meolans 
José Martins,  Carlos Alberto Borges Jayme -  400 X 200 Livre 2º lugar;  Flávia Renata 
Delaroli, Tatiana Lemos de Lima, Talita Lima Ribeiro, Juliana da Silva Berlanga - 4 X 50 
Livre  1º  lugar;  Gustavo  França  Borges,  Meolans  José  Martins,  Carlos  Alberto  Borges 
Jayme, Renato Guimarães Gueraldi - 4 X 50 Livre - 1º lugar; Talita Lima Ribeiro, Karine de 
Boni Volpe, Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão, Flávia Renata Delaroli - 4 X 100 Medley 
2º lugar;  Paulo Maurício Silva Machado, Fábio Mauro Figueredo Silva, Gustavo França 
Borges, Meolans José Martins - 4 X 100 Medley 2º lugar; Flávia Renata Delaroli, Talita 
Lima Ribeiro, Juliana Machado, Tatiana Lemos de Lima - 4X 100 Livre 2º lugar; Gustavo 
França Borges, Carlos Alberto Borges Jayme, Renato Guimarães Gueraldi, Meolans José 
Martins - 4 X 100 Livre 1º lugar; Peteca: ao Diretor Adjunto Guaracy Isidoro Pereira e aos 
Atletas  que se  destacaram no  Campeonato  Paulista  –  2002 (São Paulo/SP –  23  a 
25/08/2002):  Layr Bernardo Barci  -  categoria 21 a 30 anos 1º lugar,  Marcelo Costa 
Vasconcellos Martins - categoria 31 a 40 anos 1º lugar, Ivan Gilberto Castaldi Filho/Ney 
Roberto Caminha David - categoria 41 a 50 anos 1º lugar, Wilson Lopes - categoria 51 a 
60 anos 1º Lugar, Giovanna Narcisi - categoria 31 a 40 anos 1º lugar, Guaracy Isidoro 
Pereira/Artur Granato/Claudionor  Antonio Mattos -  categoria  51 a 60 anos 2º  Lugar, 
Fernanda Caccese Mattos/Adriana Caccese Mattos - categoria 21 a 30 anos 2º Lugar, 
José  Antonio  Ferreira  Brandão/Cláudio  Rodolfo  Schmidt/Arsênio  Costa  Vasconcellos 
Martins Filho - categoria 51 a 60 anos 3º Lugar; Pólo-Aquático: ao Diretor Adjunto Marcos 
Macedo Maynard Araújo,  ao Técnico Tiago Ribeiro  de Almeida,  e  aos Atletas  que se 
destacaram  no  Campeonato  Paulista  -  2002  (Santos/SP  -  29/09/2002),  categoria 
infanto-juvenil:  Vinícius Biagi  Antonelli,  João Filipe Gil  Fernandes,  Thiago Pereira Vita, 
André  Checchia  Stuart,  Luciano  Prata  Magalhães,  Rubens  Andrade  Neto,  Fernando 
Camargo  Cintra  Franco,  Sérgio  Kandrotas  Pereira,  Caio  Cintra  Franco  Segall,  Marcos 
Prata Carneiro,  Matheus Talaveira  Befi,  Stefano  Gatti  Weigand Andrade Lima;  Saltos 
Ornamentais: à  Diretora Adjunta Wilma de Almeida Gonçalves,  aos Técnicos Roberto 
Gonçalves  e  Cristina Almeida  Gonçalves  de  Freitas  Guimarães,  e  aos  Atletas  que se 
destacaram  no  Campeonato  Estadual  -  “4ª  Etapa”  (Campinas/SP  -  20/10/2002) 
categoria/Grupos: “A”/“B”/“C”/”D”/Adulto: Cassius Ricardo Duran (Adulto) Trampolim 1 
Metro - 1º lugar/Ubirajara Nogueira Barbosa (“A”) Trampolim 1 Metro - 1º lugar/Gabriel 
Ulhôa Canto Gebara (“B”) Trampolim 1 Metro - 1º lugar/Evelyn Wallace Winkler (Adulto) 
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Trampolim 1 Metro -  1º  lugar/Guilherme Chapina Dias (“D”)  Trampolim 1 Metro  -  1º 
Lugar/Vitória Oliveira Pereira de Souza Leão (“C”) Trampolim 1 Metro - 1º lugar; Tênis: ao 
Diretor  Adjunto  de  Raquetes  Gilberto  De  Luccia,  aos  Assessores  Layr  Barci  Filho  e 
Marilena Simões Queiroz, e aos Atletas que se destacaram nas seguintes competições: 
Torneio World Tennis Cup 2002 - Nível Paulista - (Cotia/SP - 05 a 10/10/2002): Rafael 
Porto  Ferreira  Braga  -  categoria  14  anos  -  Simples  –  Campeão;  III  Torneio  Aberto 
“Guarulhos Tênis Clube” - Nível Paulista (Guarulhos/SP - 21/09/2002):  Lara Pedranzini 
Rafful - categoria 12 anos - Simples – Campeã; VII Torneio Bazzon Tennis - Nível Paulista 
(Barueri/SP  -  28/09/2002):  Lara  Pedranzini  Rafful  -  categoria  12  Anos  -  Simples  – 
Campeã; V Copa Suzano de Tênis - Nível Paulista (Suzano/SP - 28 e 29/09/2002): Rafael 
Porto Ferreira Braga - categoria 14 Anos - Simples – Campeão;  Copa Cidade Maceió - 
Nível Nacional (Maceió/AL - 02 a 07/09/2002): Tikara Tanaami - categoria Veterano 70 
Anos - Simples – Campeão; Circuito Credicard Visa Junior’s Cup - 6ª Etapa - Nível Nacional 
(Curitiba/PR 25 a 29/09/2002):  Patrícia Moraes Barros Coimbra - categoria 16 Anos - 
Simples – Campeã; Circuito Credicard Visa Junior’s Cup - 5ª Etapa - Nível Nacional (Rio de 
Janeiro/RJ - 20/08 a 01/09/2002): Patrícia Moraes Barros Coimbra - categoria 16 Anos - 
Simples  –  Campeã;  Torneio  World  Tennis  Cup  -2002-  Nível  Paulista  (Cotia/SP  - 
05/10/2002):  Lara Pedranzini  Rafful  -  categoria  12 Anos -  Simples  – Campeã;  XXIV 
Torneio Aberto do Clube Castelo – Nível Nacional (Interlagos/SP – 12/10/2002):  Lara 
Pedranzini Rafful - categoria 12 Anos - Simples – Campeã; 2) de iniciativa do Conselheiro 
Diego Mendes Castro a atletas pinheirenses que se destacaram no Campeonato Paulista 
Individual  de  Boliche  de  2002:  1ª  Divisão  Masculino:  João  Augusto  Carneiro  -  Vice-
Campeão; Divisão Especial C - Masculino: Marcelo Monteiro - Vice-Campeão e Maurício 
Labonia -  3° Lugar,  Divisão Juvenil  Masculino:  Fernando Borini  -  Vice-Campeão;  e  no 
Campeonato Brasileiro de Boliche 2002: Juvenil Masculino: Fernando Mendes Borini - 4 
Medalhas de Ouro e 1 de Prata, sendo: Campeão - Individual e Duplas, Vice-Campeão - 
Tercetos, Campeão – Equipes e Campeão (Melhor Jogador do Campeonato) - All Events; 
1ª Divisão Masculino: João Augusto Carneiro - 3 Medalhas de Ouro, 1 de Prata e 1 de 
Bronze; Geraldo de Oliveira Couto - 3 Medalhas de Ouro - 1 de Prata; Campeões - Duplas, 
Vice-Campeões - Tercetos, Campeões - Quintetos, Campeões – Equipes; All Events: João 
Carneiro - 3° Lugar e Geraldo Couto - 4° Lugar; 1ª Divisão Feminina: Janice Couto - 3º 
lugar - Tercetos e Vice-Campeã - Quintetos e Equipes. Em nome da Mesa do Conselho, 
congratulou-se com a Conselheira Maria Lucia Toledo Collet e Silva pela passagem de 
seu aniversário.

Primeira Secretária – colocou à disposição dos Conselheiros na Secretaria, o relatório 
A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de agosto e o Balanço Patrimonial do Clube 
em 30/09/2002 e informou sobre a Missa de um ano de falecimento do Conselheiro 
Efetivo Renato Taglianetti, no dia 29 daquele mês.

Edgard Ozon - Propôs voto de louvor ao judoca Daniel Andrey Hernandes, que ganhou 
duas  Medalhas  de  Ouro  no  Campeonato  Pan-Americano  realizado  na  República 
Dominicana,  bem  como  uma  Medalha  de  Ouro  no  Campeonato  Ibero-americano, 
categoria  Peso  Pesado.  Estendeu a  homenagem aos  Técnicos  João  Gonçalves  Filho, 
Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Oliveira e ao Diretor Adjunto de Judô Hermano Augusto 
Lobo. Proposta aprovada.
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Nice  de  Lima –  Parabenizou  a  Diretoria  de  Relações  Sociais  e  Assessores  pela 
organização e sucesso da Festa dos Veteranos. Lembrou que a Comissão de Veteranos 
havia  apresentado  diversas  sugestões,  as  quais  foram  integralmente  aceitas  pela 
Diretoria e, certamente, contribuíram para o objetivo do evento. Parabenizou o Coral do 
Clube  pela  apresentação  na  ocasião  e,  em seu  nome e  dos  demais  integrantes  da 
Comissão de Veteranos, Edgard Ozon (Presidente), Luiz Ernesto Machado Kawall (Vice-
Presidente),  Zarath  Maggiorini  de  Jesus  Glass  (Secretário)  e  Gilberto  Affonseca  Rogê 
Ferreira  (Membro),  agradeceu  à  Diretoria  pelo  evento  proporcionado  aos  sócios  da 
categoria.

Presidente – Submeteu ao plenário proposta da Conselheira Fernanda Cobra Ortiz, no 
sentido de consignar em ata voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Joaquim de 
Sá, que se encontrava hospitalizado. Voto aprovado.

Sérgio Vergueiro – Citou carta enviada pelo Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, 
Carlos  Arthur  Nuzman,  comunicando  a  indicação do nome do  Professor  Sensei  João 
Gonçalves  Filho  para  receber  o  Troféu  Adhemar  Ferreira  da  Silva  2002,  premiação 
instituída pelo COB no ano passado para agraciar os grandes atletas olímpicos brasileiros 
que conquistaram posições  de  destaque  no  meio  esportivo  nacional  e  internacional, 
consagrando, no decurso de sua carreira, os eternos valores do ideal Olímpico tão bem 
representados pelo bi-campeão olímpico Adhemar Ferreira  da Silva.  Ressaltou que a 
longa trajetória de participação e trabalho de João Gonçalves como atleta ou técnico, nas 
delegações olímpicas  brasileiras,  foi  sempre  marcada por  extrema dedicação,  que o 
credenciam a receber tal homenagem - o único esportista brasileiro que participou de 5 
Olimpíadas, exemplo de dedicação ao Pinheiros, tanto na área esportiva quanto na área 
técnica. Propôs voto de louvor ao Dr. Carlos Arthur Nuzman pela feliz indicação.  Proposta 
aprovada.

Francisco Carlos Collet  e Silva – Pronunciou-se esclarecendo a atuação da Comissão 
Jurídica no tocante ao processo CD-I-19/2002, referente ao débito do Clube com o INSS, 
questão de grandeza de aproximadamente metade do valor total do Orçamento para 
2003.  Convidando os Conselheiros interessados a consultar  os autos,  explicou que a 
Comissão foi instada a se manifestar, em caráter de urgência, sobre propostas de dois 
Escritórios  de  Advocacia,  ambas  acenando  para  significativa  redução  da  dívida  do 
Pinheiros  e  formuladas  em caráter  "ad  exitum";  ou  seja,  os  honorários  advocatícios 
somente seriam devidos na hipótese de ser alcançada a redução da dívida previdenciária 
do Clube. Uma das propostas propõe o pagamento integral do débito através de dação 
em pagamento de títulos da dívida pública,  sem,  contudo definir  a  natureza jurídica 
desses títulos, sua cotação em mercado e a certeza de sua aceitação pelo INSS, de modo 
a  impedir,  inclusive,  o  conhecimento  do  valor,  ainda  que  percentualmente,  dos 
honorários advocatícios correlatos, limitando-se a informar que o custo total da operação 
importaria  em,  aproximadamente,  40%  do  valor  integral  da  dívida  considerada  pelo 
INSS.  A outra  proposta,  diferentemente,  acena com o pagamento da  dívida integral, 
quantificando-a em R$59.949.320,99, base setembro/2002, mediante a utilização dos 
depósitos  judiciais  realizados  pelo  Pinheiros,  apresentando  postulação  de  honorários 
advocatícios,  através  de  tabela  progressiva,  em  termos  percentuais,  em  função  da 
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vantagem obtida pelo Clube: maior vantagem, maiores percentualmente os honorários. 
Quer  dizer:  uma  é  imprecisa  por  impedir  o  conhecimento  do  valor  dos  honorários, 
escamoteados  no  custo  total  de  40%  da  dívida;  a  outra,  por  apresentar  proposta 
progressiva  (vantagem/honorários)  acaba  por  equiparar  para  o  Clube,  em  valores 
absolutos,  vantagens  maiores  e  menores.  As  duas  propostas  então,  demandariam 
aperfeiçoamento de sorte a permitir ao Clube, em bases mais seguras, observados os 
princípios  da  economicidade  e  vantajosidade,  formular  decisão  técnica  e  justificada. 
Então,  a  Comissão  Jurídica,  no  estrito  interesse  do  Clube,  formulou  suas  críticas  às 
propostas,  por  entender  que não guarneciam,  conforme apresentadas,  forma jurídica 
satisfatória, tampouco propiciavam segurança para oportuna decisão. Para permitir uma 
comparação,  seria  necessário  que  os  proponentes  padronizassem  suas  propostas. 
Informou  que  sobre  poucos  aspectos  formais  divergiram  os  membros  da  Comissão 
Jurídica,  que  apresentou  pronunciamento  majoritário,  retratando  manifestação  final, 
concluída em poucos dias (em 06/11/2002), em que pese a complexidade da matéria. 
Entendeu relevante mencionar que todo os membros da Comissão, de forma unânime, 
foram de parecer de que as propostas, como apresentadas, não permitiriam, exceto de 
maneira  temerária,  aceitação.  Ademais,  convergiram também de forma unânime,  os 
membros da Comissão no sentido de que a dívida do Clube para com o INSS deve ser 
alvo  de  solução,  mormente  ante  a  apregoada  possibilidade  de  redução  significativa. 
Também  foram  uníssonos  em  afirmar  da  necessidade,  previamente  a  qualquer  e 
eventual contratação, de autorização do Conselho Deliberativo. Aliás, admitido o débito 
previdenciário,  informado por um dos escritórios proponentes (R$59.949.320,99),  e o 
montante  dos  depósitos  judiciais  informado  pelo  Advogado  do  Clube,  Dr.  Jordão 
(R$29.809.393,44),  de  se  ver  eventual  redução  da  dívida  à  razão de  60% ou  mais, 
admitida  por  ambos  os  Escritórios  proponentes,  mesmo  considerando  valor 
eventualmente devido aos Procuradores do INSS, permite entender que o Clube teria 
recursos suficientes para quitar a sua dívida. É que, então, teria o Pinheiros, ainda que 
em depósitos judiciais,  quantia equivalente a 50% da dívida total,  antes de qualquer 
redução.  Ressaltou  que,  segundo  o  Dr.  Jordão,  "se  nada  for  feito  e,  pelas  recentes 
decisões do TRF/SP que reformou duas decisões de primeira instância, o Clube corre o 
risco de ter que suportar um passivo de mais de R$40.000.000,00, sem que se tenha 
qualquer  cobertura  de  depósitos  judiciais,  já  que  os  mesmos  só  passaram  a  ser 
efetuados  a  partir  de  novembro/1996."  Vê-se,  pois,  que  o  assunto,  consoante  o 
Advogado do Clube, é urgente e reclama solução. Aliás, é provável que o Clube, como 
diversos outros devedores do INSS, tenha recebido correspondência do INSS propondo 
redução  da  dívida,  considerada  em  feitos  ajuizados,  para  pagamento  a  vista  ou 
parceladamente,  independentemente  da  atuação  de  qualquer  advogado.  Porém, 
aparentemente,  de  acordo  com  a  Medida  Provisória  75,  Art.  14,  essas  vantagens 
poderiam ser exercitadas "até o último dia útil do mês de novembro de 2002." Não se 
sabe  hoje  se  dito  prazo  será  prorrogado  ou  se  vantagens  equivalentes  poderão  ser 
obtidas posteriormente. Pediu ao Sr. Presidente que fizesse chegar aos Conselheiros o 
pronunciamento da Comissão Jurídica e todas as declarações de voto.

Cláudio Damasceno Júnior – A par de relatar os trabalhos da Comissão Financeira nos 
últimos 6 meses, lembrou que alguns Conselheiros vêm, há alguns anos, apresentando 
elementos que indicam para uma lenta e inexorável deterioração das contas do Clube. 
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Em abril último, quando da apreciação das contas de 2001, apresentadas pela Diretoria, 
inúmeras considerações na mesma direção foram apresentadas. Análises aprofundadas 
elaboradas pela Comissão a partir  de maio/2002 têm apontado na mesma direção. 
Infelizmente, ao sucederem-se os meses, a situação financeira do Clube tem confirmado 
todas as análises e alertas apresentados, tanto que em setembro/2002 o Clube teve de 
recorrer  a  Empréstimo  Bancário  de  R$273.000,00,  lembrando  ainda  que  os  piores 
meses  do  ano  são  outubro,  novembro  e  dezembro.  O  déficit  em  Orçamento  de 
Restaurantes e Lanchonetes tem sido sistemático ao longo dos anos, sendo coberto com 
recursos  remanejados dos  outros  orçamentos.  O  déficit  de  Custeio,  ao final  de cada 
exercício, tem sido coberto com empréstimos, antecipações de receita e remanejamento 
de recursos destinados exclusivamente a investimentos. Chegamos a outubro com uma 
situação ainda mais difícil que a prevista e recebemos para apreciação uma Proposta 
Orçamentária com três grandes problemas: 1) não há referência aos déficits de Custeio e 
de  Bares  e  Restaurantes;  2)  a  Proposta  Orçamentária  de  2003 não  contempla  tais 
déficits  e,  além disso,  inclui  parte  dos  recursos  disponíveis  constantes  do  Fundo  de 
Investimento  e  do  Fundo  de  Emergência,  que  existem  apenas  contabilmente,  sem 
recursos disponíveis que os lastreiem; 3) ao não considerar tais aspectos deficitários e 
não propor estratégias que permitam o saneamento financeiro do Clube e que cubra o 
desequilíbrio  orçamentário  de  pelo  menos  R$6,4  milhões,  a  Proposta  Orçamentária 
elaborada pela Diretoria configura-se como tecnicamente incompleta. Observou que a 
Comissão Financeira assumiu com convicção a posição de assegurar a governabilidade 
de 2003 e não propor a rejeição da Proposta Orçamentária, mesmo estando incompleta. 
Sugeriu, ao contrário, alterações importantes de forma que a recuperação econômico-
financeira do Clube seja feita de forma gradual e não comprometa os serviços que presta 
aos associados. Disse que na votação do Orçamento detalharia tais propostas, que se 
restringiam  a  5  importantes  itens:  1)  recomposição  do  Fundo  de  Emergência;  2) 
regularização  do  Fundo  de  Investimentos;  3)  controle  mensal  rigoroso  das  metas 
orçamentária;  4)  reconhecimento  de  déficit  orçamentário  adicional  da  ordem   de 
R$3.000.000,00; 4) estabelecimento de prazos para cumprimento das metas propostas 
nesta emenda orçamentária. Enfatizou que a Comissão Financeira, ao encaminhar sua 
Proposta  de  Emenda  à  Previsão  Orçamentária,  como  síntese  desses  6  meses  de 
trabalho,  tem a  convicção  de  estar  concluindo  esta  etapa de  sua  missão  de  forma 
absolutamente consciente e responsável. Neste sentido, cumprimentou o Presidente do 
Conselho  Deliberativo  pela  iniciativa  de  reunir  todos  os  Presidentes  das  Comissões 
Permanentes para debater o orçamento, o que resultou num documento que contempla 
contribuições importantes e que procurou refletir o ponto de vista de todas as Comissões 
Permanentes. Alertou os Conselheiros para o fato de que, além dos depósitos judiciais 
referentes  ao  INSS,  o  Clube  tem pendências  adicionais  com esta  instituição  para  o 
período anterior a outubro/1996. Segundo entendimento da Diretoria, dos advogados 
contratados pelo Clube e dos Auditores externos, nos últimos anos este valor não foi 
depositado judicialmente e também não consta do orçamento de 2003. Também alertou 
que,  em  caso  de  condenação,  podem  ser  necessários  recursos  emergenciais. 
Compartilhou com os Conselheiros e demais associados este instante de transição, que 
representa uma conquista no sentido de superar  e  enfrentar  as  dificuldades com as 
quais o Clube se deparou. Salientou que austeridade, transparência e eficiência devem 
ser compromissos a serem perseguidos por esta e pelas próximas gestões, assegurando 
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que  o  Clube  mantenha  sua  dignidade  e  pujança,  sempre  procurando  evitar  que  o 
associado seja onerado. 

Presidente –  Viu-se  na  obrigação  de  fazer  uma  advertência  aos  Conselheiros  nesta 
última reunião do ano, dizendo que a Mesa gostaria que a partir do ano que vem sejam 
observadas  rigorosamente  as  disposições  regimentais,  pois  tem-se  notado  que  o 
Expediente tem sido de certa forma, de boa fé até, desvirtuado com afirmações que não 
são  matérias  desta  parte  da  reunião.  Lembrou  que  o  Art.  36  do  Regimento  Interno 
estabelece que o Expediente se destina a comunicações da Mesa, da Diretoria ou dos 
Conselheiros, posse de Conselheiros ou Suplentes, bem como a comemorações cívicas. 
Portanto, qualquer outro assunto tem de ser debatido na Ordem do Dia, ou em Várias, se 
não estiver em votação. Em homenagem aos ilustres Conselheiros que têm feito uso da 
palavra no Expediente, a Mesa tem franqueado a palavra, mas faz um apelo para que no 
próximo ano o Expediente seja reservado exclusivamente a comunicações, votos e que os 
assuntos pertinentes sejam abordados no item pertinente da convocação e da Ordem do 
Dia. 

Afonso Lopes Quintana – Propôs votos de louvor aos atletas pinheirenses convocados 
para  a  Seleção  Brasileira  que  disputou  o  2º  Campeonato  Pan-americano  de 
Maxibasquetebol (9 a 16/11/2002 - Viña  Del Mar e Valparaiso – Chile), a saber: Equipe 
de 45 anos – Campeã: Luís Alberto Machado e Aguinaldo Lopes Quintana Neto; Equipe 
de 50 anos – Campeã: Décio Cecílio Silva Júnior; Equipe de 60 anos – Campeã: Jatir 
Schall e José Luiz Coimbra de Melo; Equipe de 65 anos - Vice-Campeã: Hélcio Ferezin, 
Luís Rosemblum e Sílvio Santos Gomes. Proposta aprovada.

Antônio José Pádua Oliveira Bulgarelli – Apresentou proposição no sentido de consignar 
voto de louvor à seção de Voleibol Feminino, pois as equipes de base do Clube estavam 
entre as 4 equipes que disputaram as finais do Campeonato Paulista. Deu destaque à 
Equipe Adulta Feminina, pela conquista do 3º lugar nesta competição, ficando à frente 
do MRV/São Bernardo, atual campeão brasileiro, mesmo com o time desfalcado de duas 
jogadoras  de  Seleção,  que  se  lesionaram  servindo  o  Brasil  na  preparação  do 
Campeonato Mundial. Relacionou os integrantes da Comissão Técnica, das jogadoras e 
Diretoria da seção: Comissão - Ary, Cláudio, Almyr, Ângelo e Luizinho; Atletas: Ana Paula, 
Tatiana,  Renata  Lúcia,  Sabrina,  Flávia,  Ciça,  Sílvia,  Denise,  Elyana,  Elimara,  Luciana, 
Adeline, Mayara, Aline e Kika; Diretores Adjuntos: Carlos Eduardo Ferraro e Juracy Telles 
de Menezes. Voto aprovado.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Agradeceu ao Conselheiro José Ricardo Pinheiro 
Lima pela menção de estímulo à sua participação na última eleição proporcional. Propôs 
votos de pesar pelos recentes falecimentos de Cláudio Paulo Souza e do jovem Daniel 
Gottheiner,  filho  do  Associado Alex,  do Boliche,  e  associou-se  ao voto  de  pesar  pelo 
falecimento  de  João  Carvalhal  Netto.  Registrou  a  participação  de  4  pinheirenses  na 
Maratona de Nova York (novembro/2002), com tempos espetaculares, todos abaixo de 3 
horas,  3:24:  Fernando Oscar Castelo Branco,  Carla Fernanda Dálessio Silva e Mônica 
Platzeck e a Técnica Eliana Reinert. Convidou os Conselheiros para assistirem a uma 
palestra sobre "Sensibilização para o Trabalho Voluntário" (05/12/2002 -  Instituto de 
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Engenharia), que seria proferida pela Sra. Maria Cecília Herzer Mattos Apostolopoulos, 
esposa do Diretor Adjunto de Patrimônio Fotios Apostolopoulos, sobre como os países 
mais  desenvolvidos  se  diferenciam  dos  demais,  na  capacitação  da  população  em 
participar efetivamente nas decisões de gestões, visando ao bem comum, através das 
Organizações Não Governamentais e até mesmo de ações individuais. 

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Edgard Ozon – Disse que, em virtude de seu pronunciamento no item Várias da última 
reunião, a respeito da implantação do Karatê e do Tae-kon-do no Clube, a Comissão de 
Esportes oficiou à Diretoria, fazendo remissões ao Regimento Interno daquele Órgão e ao 
Regimento Interno do Departamento Esportivo e solicitando a imediata regularização de 
tais  modalidades  esportivas,  sob  pena  de  cessação  das  respectivas  atividades.  Em 
seguida,  foi  publicada  na  Revista  Pinheiros  matéria  informando a  introdução  destas 
artes marciais, e incluindo até o Judô. Ponderou que o Judô é um esporte competitivo-
recreativo, inclusive há anos ministrado para crianças. No Karatê as regras de luta são 
chutes válidos em qualquer parte do corpo, com exceção dos órgãos genitais e joelhos. 
Os socos são permitidos abaixo do pescoço, nas regras de competição. Mesmo que se 
diga "Mas ninguém bate assim", se aprende a bater. Então, quando brigar, vai aplicar. O 
Tae-kon-do, então, é com as pernas, que é a parte mais forte do corpo. Com base na 
responsabilidade do Conselheiro, de fiscalizar os atos das Diretorias, principalmente na 
prática do esporte -  mola mestra do Clube, apresentou requerimento que subscreveu 
com mais uma centena de Conselheiros, no sentido de que seja suspensa a prática do 
Karatê e do Tae-kon-do no Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Silvia  Schuster -  Representando  os  esportistas  do  Clube,  que  ao  longo  de  décadas 
conquistaram  cerca  de  1.500  títulos  nacionais  e  internacionais,  propôs  que  seja 
realmente feita uma avaliação do valor de cada título que venha a ser objeto de voto de 
louvor. Acreditando que esta seja uma questão que a Comissão de Esportes já venha 
debatendo,  ponderou  tratar-se  de  aspecto  superimportante,  porque  é  necessário  dar 
destaque  a  títulos  que  realmente  têm  valor  e  não  daqueles  que  às  vezes  lemos 
comentários em jornais etc. e vimos aqui falar que são títulos não oficiais, prejudicando 
um pouco da visão do esporte. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

José Roberto Pacheco França – Pediu que a Diretoria informasse onde estão as canchas 
de Bowling,  modalidade que existia  no Clube em 1966 e que hoje não existe mais. 
Comentou que não localizou as canchas e que perguntou por elas a Diretores Adjuntos e 
ninguém soube informar. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda –  Sem  entrar  no  mérito  do  tema  abordado  pelo 
Conselheiro Ozon, primeiro, entendeu que o orador se referiu a esportes olímpicos. Em 
segundo lugar, disse parecer-lhe que haveria um impedimento de ordem regimental em 
colocar esses esportes no Clube como cursos permanentes. O nome que foi dado foi de 
curso  permanente  e  não  de  modalidade  esportiva.  Então,  aditou  o  requerimento  do 
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Conselheiro Edgard Ozon, no sentido de que a Diretoria reavalie, primeiro, as condições 
técnicas e, segundo, as condições regimentais de instalar no Clube, neste momento, a 
prática desses esportes. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da  ata  da 491ª  reunião  extraordinária,  realizada no  dia  25 de 
outubro de 2002.

Presidente – Propôs que fosse corrigido o seguinte: “Onde se lê, na página 11: "haviam 
vários oradores", corrija-se para: "havia vários oradores", que é a concordância correta. 
Não havendo objeção, declarou a ata aprovada com a retificação supra.

Item 3  - Apreciação  do  processo  CD-18/2002,  referente  à  proposta  orçamentária 
apresentada pela Diretoria para o exercício de 2003.

Luiz Eduardo Fernandes – Apresentou emenda supressiva da proposta, relacionada às 
intenções  constantes  do  Plano  de  Ação  das  Áreas,  a  saber:  1)  Assessoria  de 
Planejamento - Projeto “Quem é Quem no Pinheiros”. Explicou que na última reforma do 
Estatuto Social foi inserido o Art. 38, IX, que torna passível de suspensão o sócio que 
praticar atos de comércio nas dependências do Clube, sem autorização da Diretoria. Que 
a aprovação dessa proibição firmou-se no fato do Clube ser especialmente voltado para o 
esporte, e a partir de então qualquer mudança de postura deverá, primeiramente, ser 
objeto de discussão e aprovação pelo Conselho. 2) Diretoria de Comunicações – Internet 
-  Plano comercial para a Internet e Desenvolvimento de parcerias comerciais visando o 
aumento da visitação ao site;  Outros -  Manutenção e aprimoramento do projeto "Fique 
por  Dentro".  Justificando,  disse que a Diretoria  deverá,  antes de promover acordos e 
parcerias comerciais, a quaisquer títulos, expor ao Conselho suas dificuldades e projetos. 
Quanto ao Fique por Dentro, a Diretoria já possui um meio eficaz de comunicação com o 
sócio, que é a Revista e esse projeto nada mais é do que um instrumento de promoção 
pessoal  do  Presidente  e  Diretores  que  estiverem  em  exercício.  E,  pior,  pagos  com 
recursos  dos  associados.  3)  Assessoria  Jurídica  -  Estudo  de  propostas  de  alterações 
estatutárias no sentido de facilitar e aprimorar as relações com o corpo associativo e 
Revisão dos Regimentos Internos previstos no art. 126º do Estatuto Social. Entendeu que 
cabe ao Conselho, através dos Conselheiros, verdadeiros representantes e zeladores dos 
interesses dos sócios, e às Comissões Permanentes, a função de aprimorar a modificar 
tais diplomas. A Assessoria Jurídica da Diretoria deve concentrar suas preocupações com 
os problemas legais hoje enfrentados pelo Clube, para os quais, aliás, tem demonstrado 
ineficiência, vistos os acordos efetuados na Justiça do Trabalho com dois ex-funcionários, 
que oneram o Clube em mais de R$400.000,00. E, segundo comentários que não foram 
possíveis  confirmar,  uma ação  trabalhista  impetrada  por  ex-jogadora  do  Voleibol.  4) 
Patrimônio  -  Business  Center,  Projeto  “Centro  de  Estética”  e  Novo  Centro  Cultural. 
Esclareceu que até hoje não foi dado conhecimento de tais projetos ao Conselho; não se 
sabe do que se trata, a finalidade, custo, etc. Além disso, diante da atual e preocupante 
situação  financeira  do  Clube,  anseio  maior  que  motiva  a  emenda  da  Comissão 
Financeira,  parece  irresponsável  despender  recursos  com  projetos  que  não  reúnam 
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condições de se viabilizar. 5) Serviços Sociais - Criação do “Business Center” e Estudos 
visando a criação do Pinheiros Saúde – convênio de assistência médica para associados. 
Atribuiu esta proposta de supressão à total falta de informação e definição do projeto 
Business Center. Quanto ao Plano de Assistência Médica para Associados, disse que o 
preocupa  o  envolvimento  com  problemas  dessa  ordem,  pois  transformar-se  em 
estipulante junto a uma empresa de medicina de grupo ou seguradora acarretará novos 
e  maiores  custos  internos  com  controles  e  funcionários,  além  das  implícitas 
responsabilidades  solidárias  impostas  por  esses  contratos.  6)  Tecnologia  -  Sala  com 
finalidade de abrigar o Business Center (micros, impressoras, fax, internet). Perguntou 
como  se  pode  aprovar  algo  que  não  se  conhece,  ponderando  que  o  Clube  é 
eminentemente esportivo e deve manter-se assim. A prioridade é o esporte, é a pessoa, 
dentro da filosofia de mente sadia em corpo sadio.

Cláudio Damasceno Junior – A par de sintetizar a proposta de emenda da Comissão 
Financeira, disse que ao longo dos últimos 5 meses a Comissão verificou uma evolução 
na situação das contas, que levaria a um déficit de execução orçamentária, na ordem de 
R$3.080;000,00, somando a necessidade de recursos dos meses de outubro, novembro 
e dezembro, de acordo com a própria previsão orçamentária elaborada pela Diretoria. 
Além desse déficit, temos o Fundo de Investimento, cujo saldo em caixa, dinheiro que 
estaria disponível para o ano que vem, relativo a investimentos não executados, é de 
R$2.200.000.  Como  o  caixa  do  Clube  está  negativo,  em  setembro  já  havia  um 
empréstimo  bancário  de  R$273.000,00,  ou  seja,  não  há  dinheiro  do  Fundo  de 
Investimento  no  caixa  do  Clube,  a  Comissão  identificou  como  uma  atitude  mais 
responsável que esse caixa para o ano 2003 comece com saldo zero. Dessa forma, estar-
se-á somando R$3.080;000,00 (que é o que falta para a execução orçamentária até o 
final  deste ano),  com R$2.200.000,00 (que é o valor  do Fundo de Investimento que 
estará sendo zerado da conta por já ter sido utilizado para a cobertura do Custeio), e 
adicionando a estes valores uma recomposição do Fundo de Emergência. A proposta da 
Diretoria é de que o saldo do Fundo de Emergência, estimado em R$916.000,00, seja 
suficiente para cobrir as necessidades emergenciais de 2003. Mais uma vez, como o 
saldo em caixa do Clube não é suficiente para suprir esse valor do Fundo de Emergência, 
é sinal de que esse valor também já foi gasto para suprir as despesas de custeio.  Isso dá 
R$900.000,00. Somando esses R$900.000,00 com o valor do Fundo de Investimento e 
com esse saldo negativo (déficit até o final do ano), a Comissão chegou a um número 
perto de R$6.400.000,00 de déficit orçamentário para execução do ano de 2002. Como 
o Art. 45, do Regimento da Diretoria exige que o orçamento seja equilibrado, e a primeira 
linha do orçamento é o resultado do exercício anterior, o entendimento da Comissão é 
que a conta de 2003 começa em menos R$6.400.000. Esse valor é estimado, calculado 
com números de setembro; só será confirmado no final  de dezembro. A proposta da 
Comissão  tentará  contemplar  3  contas:  Custeio,  Fundo  de  Emergência  e  Fundo  de 
Investimento. Mesmo ao recompor o Fundo de Emergência, R$1.200.000,00, o Fundo de 
Investimento,  da  ordem de  R$2.500.000,00,  vão  faltar  ainda recursos  da  ordem de 
R$3.000.000,00 para fechar esta conta de R$6.400.000,00. Mais uma vez, para que a 
conta feche e estejamos em conformidade com a exigência regimental do Art. 45, para 
que não se arbitre onde deva ser feito o ajuste, ou como deva ser coberto esse déficit, a 
Comissão  está  colocando,  a  critério  da  Diretoria,  apresentar  as  formas  de 
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equacionamento  desse  déficit  complementar  de  R$3.000.000,00.  Dessa  forma 
estaremos cobrindo R$6.400.000,00, que é o início da conta do ano de 2003, com essas 
três  formas.  Uma outra  novidade apresentada pela  Comissão  é  a  seguinte:  Como a 
receita do Clube é escalonada de forma diferente ao longo dos meses, e a despesa é 
mais ou menos constante, acontece que nos primeiros meses do ano, principalmente 
janeiro, fevereiro e março, há uma receita muito superior à despesa do mesmo período. 
Em outubro, novembro e dezembro, a despesa é proporcionalmente superior, porque o 
dinheiro do começo do ano deveria ter sido provisionado para o final do ano. A proposta 
da Comissão, seguindo os números apresentados pela Diretoria, é de que se siga o que a 
Comissão Financeira chamou de meta referencial, com o acompanhamento mensal da 
execução  orçamentária  com  base  na  proposta.  A  Comissão  não  está  mexendo  na 
proposta que a Diretoria apresentou, porque julga que o seu conhecimento dos números 
para gestão do Clube sejam os mais adequados, mas está colocando como norma na 
execução orçamentária  do ano que vem, que essa execução mensal  seja seguida.  A 
emenda não propõe mudança, mas submete ao Conselho que se coloque isso como uma 
normatização,  e  que  no  ano  que  vem  seja  mensalmente  seguida  a  execução 
orçamentária  proposta.  Deduzindo-se  desse  valor  uma  provisão  mensal  de 
R$100.000,00, que será a recomposição do Fundo de Emergência, e que ao final do ano 
vai perfazer um total de um R$1.200.000,00. Admitiu que é um pouco confuso, mas 
destacou que o importante é o que se pretende, que é que a execução orçamentária do 
ano  que  vem  gaste  a  cada  mês  o  que  se  propõe  a  gastar,  em  função  da  peça 
orçamentária proposta pela própria Diretoria, acrescendo-se a isso somente a proposta 
de enxugamento do Investimento e recomposição do Fundo de Emergência. Esse saldo 
remanescente de R$3.000.000,00 não vai estar sendo cortado do orçamento. A emenda 
propõe que, como remanesce esse saldo de déficit, a Diretoria equacione a forma de 
financiá-lo. Caberá a ela definir se será com antecipação, com empréstimo bancário, etc.; 
estar-se-á  gerindo o  déficit  e  a  nossa  conta  não  será  uma conta  manca.  Ela  estará 
equilibrada,  como  exige  o  Regimento.  O  orador  apresentou  à  Mesa  uma  proposta 
distribuída na entrada da reunião,  que seria  um aditamento (item 5)  da emenda da 
Comissão, que, acolhendo sugestões de Conselheiros, trata basicamente de prazo. Por 
exemplo,  o  Fundo  de  Investimento,  que  será  refeito  em função  do  novo  orçamento 
autorizado,  que  é  um  valor  inferior,  será  recalculado  e  a  Diretoria  apresentará  ao 
Conselho as novas prioridades de investimentos. Da mesma forma, como esse valor será 
coberto com dinheiro que estará entrando em 2003, o cronograma físico e financeiro da 
execução  terá  que  ser  compatível  com  a  estimativa  de  entrada  dos  recursos  para 
investimentos.  Então,  esse  prazo  seria  20  de  dezembro.  Então,  a  Diretoria  tem  um 
período longo para recalcular esses valores e apresentá-los ao Conselho, para que se 
possa acompanhar a execução de investimentos, para que a Comissão de Obras possa 
se manifestar, enfim, para que possamos apreciar como é proposto o gasto do dinheiro 
destinado  a  investimento.  Na  mesma  linha,  o  Fundo  de  Emergência  exigirá  uma 
contenção de R$100.000,00 todos os meses de 2003. Como isso exige um recálculo das 
despesas, e não se pretende interferir na gestão (como fazer esse corte), então delega-se 
à Diretoria a incumbência de recalcular os seus próprios gastos e verificar onde podem 
ser economizados os R$100.000,00/mês. O prazo, mais uma vez, é 20 de dezembro. 
Então, em 20 de dezembro ter-se-á o orçamento de Custeio também recalculado, para se 
compatibilizar com essa economia mensal de R$100.000,00. Na mesma linha, até 20 
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de dezembro, o orçamento de Bares e Restaurantes será submetido ao Conselho com o 
seu equilíbrio de contas recalculado, de modo que não tenha um déficit nessa outra peça 
orçamentária, que é independente. Com relação à execução orçamentária, a Comissão 
está  sugerindo  um  prazo  para  que  aquele  déficit  adicional,  da  ordem  de 
R$3.000.000,00, seja apresentado ao Conselho em duas formas. Primeiro, informando o 
saldo real desse déficit, porque ele é uma estimativa feita pela Comissão Financeira, que 
pode estar errada. Só será possível saber o valor exato em dezembro/2002. Então, a 
idéia é que até o dia 31 de janeiro a Diretoria informe qual foi o valor exato desse déficit, 
item 1, e num segundo momento, ou seja, nessa mesma data, mas num documento 
adicional, que nos informe como será a cobertura desse déficit de R$3.000.000,00 ao 
longo do ano. No primeiro mês, como exemplo, teremos o dinheiro dos adiantamentos 
de  anuidades,  então  pode  ser  feito  com  dinheiro  próprio  e,  assim,  sucessivamente. 
Segundo o aditamento proposto, em 31 de janeiro a Diretoria estaria apresentando o 
déficit efetivo de 2002 e a forma de cobri-lo mês a mês, para que a Comissão Financeira 
e os Conselheiros possam acompanhar a sua execução, nos moldes do que chamou de 
meta referencial, ou seja, mês a mês. Como a Comissão vem tendo alguma dificuldade, 
pois  estamos  em  novembro  e  a  Comissão  recebeu  somente  a  documentação  até 
setembro,  o aditamento propõe que essa documentação,  para  que se possa fazer  a 
avaliação da execução orçamentária, seja encaminhada ao Conselho até o 20º dia de 
cada mês, e, para que não haja dúvida, detalha quais são esses documentos, que são: 
Análise  de  Variação  Orçamentária,  as  demonstrações  financeiras  incluindo  balanço 
patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa diário, movimentação do Fundo 
de  Investimento,  do  Fundo  de  Emergência  e  documentos  complementares  que  se 
fizerem  necessários.  E  sugere,  ainda,  nesse  prazo  do  20º  dia  de  cada  mês,  que  a 
Diretoria Financeira apresente a sua interpretação da gestão mensal, explicações acerca 
de cumprimento ou não de metas, de modo que possamos juntos entender e propor que 
a cada mês se faça um reajuste, em função de realidades que antecipadamente não 
podemos conhecer. Finalizando, disse entender que a emenda e o aditamento propostos 
pela Comissão Financeira se complementam, de modo que se tenha um orçamento para 
2003 absolutamente conseqüente e exeqüível, e que dessa forma a peça orçamentária 
poderia ser votada com uma perspectiva muito promissora para 2003, no sentido de 
recuperação das contas do Clube.

Marcelo  Grassi –  Inicialmente,  formulou  duas  propostas.  A  primeira,  relacionada  à 
dinâmica do Conselho, no sentido de que sempre que seja apresentada uma proposta 
que a maioria dos presentes entenda relevante, que seja ela votada imediatamente, para 
que  não  se  perca  tempo  de  aprovar,  por  exemplo,  uma  alteração  estatutária  ou 
regimental que não venha a ser cumprida. A segunda, no sentido de que, a exemplo do 
que está ocorrendo no Brasil, que se institua no Clube uma comissão de transição, para 
evitar que o Presidente eleito em maio, isto é, praticamente no meio do ano, demore 
cerca  de  6  meses  de  mandato  para  avaliar,  planejar  e  colocar  em  prática  a  sua 
administração, da mesma forma como o Diretor de Área nomeado. 

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  (questão  de  ordem)  –  Entendeu  que  o  orador  estava 
discutindo matéria que não aquela em discussão.
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Presidente – Resolvendo a questão de ordem, explicou que às vezes, aparentemente, o 
início de uma oração é uma introdução para o que vai ser proposto depois. E a Mesa 
seria muito arbitrária se já cassasse a palavra de um orador sem saber a que ponto ele 
vai chegar. Finalmente, que presumia que o Conselheiro estava fazendo uma introdução 
para realmente falar algo com pertinência à Ordem do Dia. 

Marcelo Grassi – Explicou que se discutia a Proposta Orçamentária, que normalmente se 
faz e se quebra no meio do ano. A instituição da transição propiciaria maior coerência, 
pois quando a Diretoria nova assumisse teria o ano inteiro já programado para a sua 
atuação.  Passando a tratar do Orçamento/2003, fez comentários sobre a declaração 
inicial  do  Sr.  Presidente  da  Diretoria,  entendendo  que  pelo  que  se  tem  avaliado, 
realmente  não  é  a  verdade  existente  atualmente  no  Clube.  Acrescentou  que  as 
atividades  vêm  sendo  realizadas  sem  mudanças,  questionou  a  menção  aos  preços 
administrados pelo Governo, disse desconhecer ter havido alguma mudança de natureza 
administrativa e operacional, muito divulgada, que deva ser implementada e ponderou a 
respeito  da  afirmação  de  que  a  Diretoria  está  direcionando  seus  esforços  para  o 
desenvolvimento do esporte competitivo e recreativo,  sustentáculos do crescimento e 
pujança do Clube. Quando a Diretoria fala em planejamento: criar e manter atualizado 
um  Banco  de  Dados  como  instrumento  complementar  no  processo  de  tomada  de 
decisão, observou que Banco de Dados se refere também a um Regimento que não vem 
sendo cumprido, que exige o registro da história do Clube, com a manutenção de uma 
ficha de cada atleta e ex-atleta, contendo seus dados e seus feitos. Na parte de Esportes, 
quando  a  Diretoria  fala  em  Incrementar  a  preparação  técnica,  física,  nutricional  e 
psicológica dos atletas, visando a participação nos Jogos Pan-americanos, lembrou que 
existe  também no  Regimento  dispositivo  que  estabelece  que  todos os  atletas  terão 
psicólogos à disposição, para acompanhamento das crianças e dos demais atletas do 
Clube, o que também não é cumprido. Quanto à Forma de Administração dos Esportes: 
Aprimorar  o  sistema  de  inscrições,  buscando  alternativas  que  proporcionem  maior 
conforto ao Associado; disse que muita implantação, implementação, etc, não vai levar a 
nada, só significa custos. Na previsão do Boliche, entendeu desnecessária a promoção de 
eventos  com patrocínio de empresas no intuito  de agregar  os jogadores,  pois  que é 
meramente  recreativo.  Sobre  a  Área  de  Restaurantes,  questionou  a  intenção  de  se 
contratar empresa especializada na locação, fornecimento e manutenção de uniformes. 
Perguntou do que se tratava a instalação de um laboratório de microbiologia no setor de 
controle  de  qualidade,  visando  a  redução  dos  custos  oriundos  de  análises  externas. 
Discordou da idéia de se criar um programa para incentivo dos funcionários ligados ao 
atendimento  aos  Sócios,  lembrando  que  sempre  propugnou  pela  reeducação  de 
funcionários e que uma melhor análise deve preceder a contratação. Aproveitou para 
perguntar por que não se institui o cartão de crédito para uso nos restaurantes, se no 
Clube existe um posto bancário. Finalizando, ponderou que na eleição anterior não se viu 
nenhuma proposta das chapas inscritas. E,  considerando que a próxima poderá ser o 
marco  de  uma  mudança  dentro  do  Clube,  convidou  os  Conselheiros  a  participarem 
maciçamente na elaboração das propostas. 
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Alberto  Antônio  Pascarelli  Fasanaro –  À  vista  da  série  de  pontos  levantados  pelos 
Conselheiros anteriormente, solicitou que o Sr. Presidente da Diretoria se manifestasse 
para prestar esclarecimentos.

Presidente – Concordando, franqueou a palavra ao Sr. Presidente da Diretoria.

Presidente  da  Diretoria,  Sergio  Fuchs  Calil –  Afirmou  que  mereciam  apoio  as 
manifestações dos  Conselheiros  concernentes  especificamente  ao  objeto  da  reunião. 
Que embora discordasse  frontalmente  das  justificativas  apresentadas pela  Comissão 
Financeira para as metas referenciais citadas, há que ser pragmático nesse momento. 
Não podemos despender um tempo exagerado na discussão de todos os itens que foram 
abordados  e  levantados,  porque  isto  não  tem  origem  apenas  nesta  previsão 
orçamentária. Todos os aspectos levantados já foram apresentados pela Diretoria em 
previsões orçamentárias anteriores, e sobejamente discutidos, submetidos à análise do 
Conselho,  com as  explicações mais  ou  menos  didáticas  deste  ou  daquele  item que 
integra o parecer da Comissão Financeira. Sob o ponto de vista pragmático, as sugestões 
apresentadas  pelas  Comissões  Permanentes  e  que  acabaram  sendo  resumidas  no 
próprio  parecer  da  Comissão  Financeira,  aditivo  à  proposta  da  Diretoria,  teceu 
considerações apenas com relação aos prazos propostos no Aditamento da Emenda, 
entendendo que dificilmente poderão ser cumpridos, pelo menos no início de 2003. Com 
relação  à  Análise  de  Variação  Orçamentária,  disse  que  sempre  teve  o  propósito  de 
abreviar ao máximo a entrega deste documento à Comissão Financeira, mas lembrou 
que a forma de controle orçamentário do Clube está sendo modificada radicalmente, 
através de um novo sistema que já está sendo implantado há quase dois anos - o IFS. 
Enquanto esta prática não for  consolidada,  garantir  o cumprimento de prazos é algo 
arriscado. A proposta de se apresentar os resultados até o dia 20 do mês subseqüente é 
um pouco complicada para o primeiro semestre/2003. Assim, sugeriu que no primeiro 
semestre  do  ano  que  vem,  a  Diretoria  possa  apresentar  a  Análise  de  Variação 
Orçamentária até o dia 30/mês. Explicou que se a Diretoria fizer isso com algum atraso, 
poderá  transparecer  aos  Conselheiros  uma  infração  ao  que  foi  determinado  pelo 
Conselho. Com relação ao prazo para apresentação do Balanço Anual do Clube, sugeriu 
que ao invés de 31 de janeiro fosse considerado o dia 20 de fevereiro, caso contrário 
estar-se-ia num cronograma muito apertado, não por culpa exclusiva do IFS, mas por 
entender que esse prazo deva ser um pouco mais generoso. Com relação aos demais 
itens,  entendeu  que,  ainda  que  discordasse  com  relação  às  conceituações  de 
endividamento, poderá honrá-los, pelo menos no início de 2003, enquanto ainda estiver 
à  frente da gestão executiva do Clube,  e  depois,  acredita  que a gestão subseqüente 
saberá  honrar  os  compromissos  assumidos  neste  momento,  que  serão  possíveis  e 
passíveis de serem absorvidos na sua íntegra. Em nome da harmonia que deva existir 
entre gestões, recomendou o acolhimento da proposta  orçamentária apresentada pela 
Diretoria, com as emendas da Comissão Financeira.

Presidente – Deu por encerrados os debates.

Alberto Antônio Pascarelli Fasanaro (para encaminhamento da votação) – Considerando 
as observações do Sr. Presidente da Diretoria, pediu que o Sr. Presidente consultasse os 
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subscritores do Aditamento sobre a possibilidade de transferir para o dia 30 os prazos 
constantes da emenda.

Presidente – Respondeu que era esta exatamente a sua idéia no encaminhamento da 
votação: submeter à deliberação tudo o que não houvesse divergência ou discordância. E 
ao final,  submeter  a  única  divergência,  que  era  quanto  aos  prazos.  Para  facilitar  os 
trabalhos e adiantar, tendo em vista a concordância do Presidente da Diretoria com os 
pareceres oferecidos e as emendas, com ressalvas apenas quanto aos prazos fixados no 
aditamento, pediu que algum dos Membros da Comissão Financeira se manifestasse 
dizendo se a Comissão estava de acordo em se dar a dilatação de mais 10 dias e 20 dias 
sugerida.

Claudio Damasceno Junior – Em nome da Comissão Financeira, inicialmente disse que 
se sentia  honrado com as palavras  do  Sr.  Presidente  da Diretoria.  Esclareceu que a 
preocupação da Comissão ao longo de 2003 é a gestão, sobretudo dos primeiros meses 
do ano, que é onde se concentra a receita, e que as medidas propostas não são para 
dificultar  a  gestão  do  Clube,  mas  para  facilitar  a  transparência  das  informações. 
Portanto,  seu  entendimento  era  de  que  fossem  mantidos  os  prazos  propostos  no 
aditamento,  e que,  caso alguns desses documentos não pudessem ser entregues no 
prazo estimado, a Comissão estaria recebendo de bom grado uma justificativa, dando a 
ela o encaminhamento que julgasse adequado, inclusive se colocando, como sempre, à 
disposição da Diretoria, para pensarem juntas e ajudar a gestão do Clube, como órgão 
assessor que o é. O importante era que se o relatório A.V.O. não estivesse concluído, o 
Balanço Patrimonial, a demonstração dos resultados, o fluxo de caixa o estariam, porque 
afinal de contas, todo dia se emitem cheques e se fecham as contas. 

Votação:
Presidente – Em nome da Mesa, propôs uma fusão de idéias no sentido de que os prazos 
fossem  mantidos  com  a  adição  da  expressão  "salvo  justificativa  devidamente 
fundamentada pela Diretoria, a ser apresentada para a Comissão Financeira", se for o 
caso. Explicou que havia necessidade de que formalmente se votasse o orçamento. Não 
havia nenhuma proposta de rejeição, portanto, havia unicidade quanto à aprovação da 
Proposta Orçamentária. A Comissão Financeira fez um parecer composto de três partes, 
concluindo  a  terceira  parte  com  as  suas  propostas,  quer  quanto  ao  Fundo  de 
Investimento,  ao  Fundo  de  Emergência,  à  execução  orçamentária  e  ao  déficit 
orçamentário. Todos tinham recebido previamente cópia pormenorizada com o parecer 
da Comissão Financeira, que incorporava a Proposta Orçamentária e que contava com a 
concordância e aprovação também da Diretoria, através do seu Presidente. Que naquela 
data foi formulada e distribuída a todos uma proposta aditiva, em que se colocavam 
apenas os prazos para apresentação, do Fundo de Investimento até 20 de dezembro, do 
Fundo  de  Emergência  até  20  de  dezembro,  de  Bares  e  Restaurantes  até  20  de 
dezembro,  e  quanto  à  execução  orçamentária,  dia  20  de  cada  mês,  salvo  motivo 
justificado, devidamente apresentado pela Diretoria à Comissão Financeira, e a apuração 
do déficit orçamentário até 31 de janeiro de 2003, salvo justificativa da Diretoria, que 
pede que este prazo seja estendido até 20 de fevereiro de 2003. Propôs que, caso não 
houvesse  nenhuma  palavra  em  contrário,  fosse  votado  tudo  como  um  pacote,  em 
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homenagem ao excelente trabalho feito pela Comissão Financeira, exaustivo, diuturno, 
de vários dias, juntamente com os órgãos internos da Diretoria, e que tudo fizeram para 
o  bem do Clube.  Finalmente,  propôs a aprovação integral  da Proposta Orçamentária 
apresentada, por aclamação. 

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o 
exercício de 2003, incorporando integralmente o Parecer nº 13/2002-CFP, da Comissão 
Permanente Financeira, abrangendo a síntese da Previsão orçamentária proposta pela 
Diretoria – Visão Macro, análise da situação financeira e dos Fundos do Esporte Clube 
Pinheiros no final de agosto de 2002 (Real) e final de dezembro de 2002 (Projeção), 
propostas de emenda e destaques complementares, parecer este aditado com proposta 
subscrita por Conselheiros, a saber:

"A Comissão Permanente Financeira recomenda e o Conselho Deliberativo determina queA Comissão Permanente Financeira recomenda e o Conselho Deliberativo determina que  
a  recuperação  financeira  do  Esporte  Clube  Pinheiros  seja  feita  de  forma  gradual  para  nãoa  recuperação  financeira  do  Esporte  Clube  Pinheiros  seja  feita  de  forma  gradual  para  não  
comprometer  os  serviços  que  o  Clube  presta  aos  Associados,  para  os  quais  a  Previsãocomprometer  os  serviços  que  o  Clube  presta  aos  Associados,  para  os  quais  a  Previsão  
Orçamentária é focada.Orçamentária é focada.

A recuperação financeira será iniciada pela regularização e recomposição dos Fundos deA recuperação financeira será iniciada pela regularização e recomposição dos Fundos de  
Investimento e Emergência, como segue:Investimento e Emergência, como segue:

1) Fundo de InvestimentoFundo de Investimento
• Iniciar o exercício de 2003 com Saldo zerado, pois o mesmo não tem “lastro no 

caixa”.
• Os recursos  para  este  Orçamento  se limitarão às  Taxas  de  Transferência  do 

próprio exercício de 2003:

1. Taxas de Transferência....... R$ 2.760.000
2. Receitas Financeiras........... R$     40.000
3. Total de Receita Prevista... R$ 2.800.000 

•• A Diretoria terá prazo até 20 de dezembro de 2002 para atender às alterações 
determinadas, remetendo ao Conselho Deliberativo para apreciação a definição 
de projetos prioritários para investimentos, valores por item de investimento e 
respectivos Cronogramas Físico-Financeiros, conforme determinações do item “11  
– Fundo de Investimento– Fundo de Investimento”

• Após  a  apreciação  das  Comissões  Permanentes  e  do  Conselho  Deliberativo, 
cada investimento  só  poderá  ser  iniciado caso exista  no  Saldo  do  Fundo de 
Investimento  100%  dos  recursos  destinados  especificamente  para  a  sua 
execução, independentemente dos valores já formados para os investimentos 
que estão em processo de execução.

2) Fundo de Emergência  
• Iniciar o exercício de 2003 com saldo zerado, pois o mesmo não tem “lastro no 

caixa”.
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• A recomposição deste Fundo deverá ocorrer ao longo de 2003, no valor de R$ 
100.000 por mês, totalizando no final do exercício de 2003 o montante de R$ 
1.200.000.

• Os  recursos  para  este  Fundo  sairão  da  revisão,  pela  Diretoria,  dos  gastos 
correntes do Orçamento de Custeio,  como sintetizado abaixo (ver pág. 40 da 
Previsão Orçamentária):

Orçamento de Custeio – R$ PropostaProposta PropostaProposta
Diretoria C. Financeira Diferença

1. Receita Total 49.190.02049.190.020 49.190.02049.190.020 - 0 -- 0 -
2. Despesa

2.1 Sub – Total 44.479.125 43.279.125 (1.200.000)
2.2 Fundo de Emergência - 0 - 1.200.000 1.200.000
2.3 C.P.M.F. 301.000 301.000 - 0 -
2.4 INSS – Patronal 4.409.895 4.409.895 - 0 -
2.5 Total Despesas 49.190.020 49.190.020 - 0 -

• Deverão permanecer inalterados os montantes de Receitas e Despesas em R$ 
49.190.020,  reduzindo  as  despesas  correntes  na  mesma  proporção  da 
reposição do Fundo de Emergência em R$ 1.200.000 (equivalente a 2,4% da 
Receita Total ou uma semana de Despesas).

•• A  Diretoria  terá  prazo  até  20  de  dezembro  de  2002  para  encaminhar  ao 
Conselho  Deliberativo  o  Orçamento  de  Custeio  reformulado,  incorporando  a 
redução  mensal  de  R$100.000,00  (cem  mil  reais)  nas  despesas,  para 
recomposição  do  Fundo  de  Emergência  no  valor  de  R$1.200.000,00  (hum 
milhão e duzentos mil reais), conforme determinações do item “2 – Fundo de2 – Fundo de  
EmergênciaEmergência”.

Bares e Restaurantes
A Diretoria terá prazo até 20 de dezembro de 2002 para encaminhar ao Conselho 

Deliberativo as medidas que adotará para eliminar o déficit sistemático de Bares e Restaurantes, 
para 2003, independente das receitas extraordinárias.

3) Execução Orçamentária  
• Como garantia de que o Fundo de Emergência será recomposto e terá “lastro de 

caixa”, as Diretorias, atual e a que assumirá em maio de 2003, deverão manter 
os  Resultados  mensais  (Receitas  –  Despesas)  conforme  previsto  abaixo, 
ressalvados  os  ajustes  a  serem  efetuados  para  recomposição  do  Fundo  de 
Emergência. 

Resultado – R$
(moeda set. /02)

Receita Despesa Resultado

Mensal Acumulado
• janeiro/03 9.755.201 3.909.835 5.845.366 5.845.366
• fevereiro/03 4.479.609 4.075.990 403.619 6.248.985
• março/03 4.217.017 4.056.914 160.103 6.409.088
• abril/03 3.619.327 4.039.729 (420.402) 5.988.686
• maio/03 3.162.537 3.937.871 (775.334) 5.213.352
• junho/03 4.110.672 4.332.589 (221.917) 4.991.435
• julho/03 3.174.342 3.967.442 (793.100) 4.198.335
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• agosto/03 3.281.617 4.034.247 (752.630) 3.445.705
• setembro/03 3.676.337 4.336.854 (660.517) 2.785.188
• outubro/03 3.191.537 3.961.131 (769.594) 2.015.594
• novembro/03 3.175.537 3.883.223 (707.686) 1.307.908
• dezembro/03 3.346.287 4.654.195 (1.307.908) - 0 -
• Total Ano 49.190.020 49.190.020 - 0-

•• Como instrumento de avaliação gerencial, o  Resultado AcumuladoResultado Acumulado deverá ser 
visto como “meta“meta referencial”referencial” e ser acompanhado mensalmente, de forma que 
se na execução orçamentária tivermos um valor inferior ao previsto, deverão ser 
tomadas  ações  para  restabelecer  o  Resultado  Acumulado  Previsto  no  mês 
seguinte.

• Se houver diminuição de Receita  em relação ao Previsto,  a Diretoria  deverá 
tomar ações para buscar compensações de Receitas ou reduzir Despesas na 
mesma proporção.

• A Diretoria terá prazo até o dia 20 de cada mês para encaminhar ao Conselho 
Deliberativo para apreciação:

Análise  da  Variação  Orçamentária  (A.V.O.),  com  explicações  para  toda,  com  explicações  para  toda  
eventual  discrepância  com relação  ao  Orçamento  autorizado  e  medidas  deeventual  discrepância  com relação  ao  Orçamento  autorizado  e  medidas  de  
ajuste, quando for o caso.ajuste, quando for o caso.

Demonstrações  Financeiras,  incluindo  necessariamente:  Balanço,  incluindo  necessariamente:  Balanço  
Patrimonial, Demonstração de Resultados, Fluxo de Caixa com movimentaçãoPatrimonial, Demonstração de Resultados, Fluxo de Caixa com movimentação  
de saldos diários, Movimentação do Fundo de Investimento, Movimentação dode saldos diários, Movimentação do Fundo de Investimento, Movimentação do  
Fundo de Emergência e outros documentos complementares.Fundo de Emergência e outros documentos complementares.

Relatório  elaborado pela  Diretoria  Financeira,  justificando  as  ações pela  Diretoria  Financeira,  justificando  as  ações  
tomadas para corrigir eventuais desvios para cumprir as “metas referenciaistomadas para corrigir eventuais desvios para cumprir as “metas referenciais  
mensais  do  “Resultado Acumulado”,  conforme determinações do  item “mensais  do  “Resultado Acumulado”,  conforme determinações  do  item “3  – 
Execução orçamentária”.”.

4) Déficit Orçamentário  
• A Diretoria terá prazo até 31 de janeiro de 2003 para atender às determinações 

do item “4 – Déficit Orçamentário”, remetendo ao Conselho Deliberativo para 
apreciação:

 Apuração  efetiva  do  déficit  do  orçamento  Corrente  (também  denominado 
Ordinário – Art. 35, do Regimento Interno da Diretoria) do exercício de 2002 e 
necessidade de caixa efetiva para suprir o déficit apurado, saldo este que pode 
ser  diferente  dos  R$3.000.000,00  (três  milhões  de  reais)  estimados  em 
setembro de 2002.

 Proposta de gestão mensal, ao longo do exercício de 2003, do déficit apurado 
ao final do exercício de 2002. Tal proposta deve necessariamente indicar a cada 
mês as fontes de recursos internos a serem remanejados ou externos a serem 
contratados de modo a equilibrar o orçamento (§1º, do Art. 45, do Regimento 
Interno da Diretoria).”

Seqüência da Votação:
Presidente –  Entendendo  que  a  proposta  do  Conselheiro  Luiz  Eduardo  Fernandes, 
regimentalmente, não era uma proposta de alteração orçamentária, porque não mudava 
valores, apenas pedia supressões de determinados itens elencados como intenções no 
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chamado Plano de Ação da Diretoria,  os quais  poderiam ser modificados ou não no 
decorrer da gestão, inclusive com a mudança de Diretoria, propôs que tais supressões 
fossem acolhidas como recomendações a serem adotadas mais tarde.

Luiz Eduardo Fernandes - Entendo que a não supressão desses itens acarretaria ônus 
financeiro.

Presidente – Discordou, entendendo que a proposta de emenda estabelecia um regime 
de ajuste fiscal  e qualquer alteração dos valores apresentados deverá ser submetida 
especificamente  ao  Conselho  Deliberativo,  notadamente  no  que  diz  respeito  a 
investimentos. Entretanto, se o proponente fizesse questão, submeteria a supressão ao 
plenário. Como o Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes respondeu que gostaria que sua 
emenda fosse apreciada. Esclareceu ao Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
que se estava votando intenção e que não haveria alteração de valores de receita e 
despesa  no  Orçamento,  pois  que  a  receita  e  a  despesa  já  tinham  sido  votadas  e 
aprovadas.

Luiz  Eduardo  Fernandes –  Explicou  que  insistia  na  votação  da  emenda,  porque  as 
intenções acarretariam ônus com funcionários, horas que poderiam estar creditando.

Presidente – Passou à votação das supressões propostas.

Deliberação:
O  Conselho  resolveu  aprovar  a  emenda  do  Conselheiro  Luiz  Eduardo  Fernandes  no 
sentido  de  suprimir  itens  das  intenções  constantes  do  Plano  de  Ação  das  Áreas, 
conforme a seguir relacionados, os quais, se apresentados, deverão ser objeto de prévia 
aprovação do Conselho Deliberativo, a saber:

Assessoria de Planejamento

· Projeto “Quem é Quem no Pinheiros”.

Diretoria de Comunicações

· Internet
Plano comercial para a internet.
Desenvolvimento de parcerias comerciais visando o aumento da visitação ao site.

· Outros
Manutenção e aprimoramento do projeto "Fique por Dentro".

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  (questão  de  ordem)  – Quando  o  Sr.  Presidente 
colocou  em  votação  a  pretendida  supressão  da  intenção  de  estudar  propostas  de 
alterações estatutárias,  etc,  manifestou-se entendendo que tais  estudos por parte da 
Diretoria  estavam estatutariamente previstos,  e  que estavam indo para  um caminho 
absolutamente kafkaniano.
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Presidente – Decidiu que seriam pragmáticos e submeteu o restante da emenda ao 
plenário.

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a supressão dos seguintes itens das intenções:

Assessoria Jurídica

· Estudos  de  propostas  de  alterações  estatutárias  no  sentido  de  facilitar  e  aprimorar  as 
relações com o corpo associativo.

· Revisão dos Regimentos Internos previstos no art. 126º do Estatuto Social.

Patrimônio

· Business Center.

· Projeto “Centro de Estética”.

· Novo Centro Cultural.

Serviços Sociais

· Criação do “Business Center”.

· Estudos  visando  a  criação  do  Pinheiros  Saúde  –  convênio  de  assistência  médica  para 
associados.

Tecnologia

· Sala com finalidade de abrigar o Business Center (micros, impressoras, fax, internet).

 Item 4 - Várias.

Anna Maria da Carvalheira Baur – Fez referências muito elogiosas e detalhadas ao Jantar 
dos  Veteranos  do  último dia  9  de  novembro,  parabenizando  o  Diretor  da  Área,  sua 
gerência e equipe de trabalho, a Presidência e a Diretoria como um todo.

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Apresentou menção de louvor ao Associado Antonio 
Manssur  Filho,  que  foi  atleta  do  Clube,  pelo  seu  recente  ingresso  na  Magistratura 
Paulista, tendo a Conselheira Fernanda Cobra Ortiz se associado à homenagem.

Presidente – Registrou que o homenageado é filho do Associado Antonio Manssur  e 
sobrinho do Conselheiro José Manssur. Antes de terminar a reunião, reiterou o convite 
aos  Conselheiros  para  o  Jantar  de  encerramento  que  se  realizaria  no  dia  de  6  de 
dezembro.  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de  presença  e 
declarou encerrada a reunião às 22h17.
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***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  493ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 27 de janeiro de 2003.

DULCE ARENA AVANCINI SERGIO LAZZARINI
Primeira Secretária Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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