
ATA RESUMIDA DA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE 
NOVEMBRO DE 2003.

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

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Amarilis Pacheco Orsi

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente  –  Declarou  instalada  a  reunião.  Em  seguida,  determinou  a 

execução do Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Entrega solene do Diploma de Sócio Benemérito concedido pelo Conselho 
Deliberativo em sua 500ª reunião extraordinária, de 28 de julho de 2003, ao 
Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna Coutinho.
Presidente  -  Pessoalmente,  saudou  o  homenageado,  dizendo  tratar-se  de 
momento de grata satisfação, porque, depois de um grande ano de trabalho, o 
Conselho  coroaria  um  grande  pinheirense,  que  tem-se  dedicado  durante 
décadas a este Clube, despretensiosamente, com grande espírito público, com 
muito civismo. 

Juntamente  com  o  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado 
Rudge, o Presidente do Conselho entregou ao homenageado o Diploma e a 
Resolução do  Conselho  que  convalidou a  concessão  do  título,  em seguida 
homenageando  a  Sra.  Maria  Apparecida  Guzzo  Coutinho,  esposa  do 
Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, entregando-lhe flores.
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José Edmur Vianna Coutinho -  Em momento tão importante da minha vida, 
por mais que esteja acostumado ao uso do microfone ao me dirigir a platéias, 
faltam-me as palavras para traduzir meus sentimentos. Procurarei, de alguma 
forma, suprir a deficiência e dizer da emoção, entremeada com o são orgulho, 
que ora tomam conta de mim.  Realmente, na enumeração da categoria de 
associados,  o  nosso estatuto,  logo no inciso  I  do  art.  6º,  definindo o  sócio 
benemérito  diz  que  esse  título  deve  ser  resultado  de  relevantes  serviços 
prestados ao Clube. Fui ao dicionário e novamente vi definida a benemerência 
como a qualidade de quem prestou serviços relevantes. Ao ser-me comunicado 
que o egrégio Conselho Deliberativo outorgo-me tal áurea, fui buscar no meu 
passado  algum ato  de  minha  vida  no  Clube  que  pudesse  ser  considerado 
serviço relevante. Achei? Não! Na verdade, lembrei-me de que, ao nascer, na 
década de 20 do século passado, minha família já era freqüentadora do Clube, 
pois meu pai, há tempos, ingressara na entidade. Lembrei-me de ter auferido os 
serviços que o Clube proporcionava,  já  naquela época,  aos seus membros, 
mesmo antes da inauguração da piscina o que me levava a ir nadar no Rio 
Pinheiros. Vi crescer o Clube em extensão e em importância, em obras cada 
vez  maiores  e  melhores,  visando  sempre  ao  associado.  Lembrei-me  das 
inúmeras  vezes  em  que  tive  de  “segurar  vela”  para  minhas  irmãs  que 
namoravam, e depois se casaram, com associados. Lembrei-me dos primeiros 
passos no futebol e das primeiras braçadas na natação. Lembrei-me do meu 
namoro  e  posterior  casamento  com uma associada e dos filhos,  que,  junto 
conosco,  vieram  usufruir  as  benesses  prodigalizadas  pela  agremiação. 
Lembrei-me  de  que  Osmar  Machado  e  Francisco  Vasselucci,  por  primeiro, 
fizeram-me aderir ao grupo de pais que orientavam várias equipes de futebol 
infantil. Depois, ano após ano, do acompanhamento, como pai, como técnico, 
como coordenador, vivi intensamente a área do futebol. E que alegria encontrar 
os garotos de ontem e homens de hoje cumprimentar: "Como vai Seu Muca". 
Foram  anos  maravilhosos  em  que  a  família  se  desenvolvia  em  ambiente 
saudável  e  de  segurança,  fazendo  amigos  e  participando  daquilo  que  o 
Pinheiros  proporciona.  Vejam,  senhores,  que,  como  pude  várias  vezes 
transmitir de público os meus sentimentos, na realidade, entra-se em um Clube 
para  fazer  amigos  e  participar  daquilo  que  ele  proporciona,  no  caso  do 
Pinheiros o que diz no artigo 4º de seu estatuto social, prática da educação 
física e do esporte amador, competitivo e recreativo, participação das ou nas 
atividades de caráter social, recreativo, cultural cívico e de lazer.  Nos idos de 
1978,  alguns  amigos  acharam  que  eu  deveria  candidatar-me  ao  cargo  de 
Conselheiro, candidatura que acabou sendo sufragada pelos associados e que 
deu início a momentos de que jamais poderei  esquecer pelo muito que me 
proporcionaram de amizades  novas,  fortalecimento  das  antigas,  do  desfrute 
cada vez mais intenso daquilo que o Clube oferecia ao associado nas suas 
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mais  diversas  áreas  de  atividades.  Sim,  desde  1978,  além  de  gozar  os 
benefícios  decorrentes  do  fato  de  ser  associado  de  um  Clube  como  este, 
acabei  por  participar  de  Comissões,  Permanentes  ou  não,  no  Conselho 
Deliberativo, chegando, por fim, a ocupar a sua presidência, mas tudo por obra 
e graça daquilo que nos era oferecido pelo Clube, na sua estrutura e na sua 
organização, na composição de seu quadro de associados e funcionários. Hoje, 
meus senhores, olhando para estes 75 anos de Clube, não lobrigo isso de ter 
prestado relevantes serviços, mas, sim, na realidade, usando um termo bíblico, 
de ter-me tudo me sido dado por acréscimo. Se alguma coisa fiz pelo Clube, foi 
com grande alegria, nada lhe dando, mas tudo dele recebendo, tudo devendo 
ser levado em conta de retribuição àquilo que ele permite e a ele agradeço do 
fundo de meu coração,  em meu nome, de minha esposa Maria  Apparecida 
Guzzo  Coutinho,  a  Pida,  de  meus  filhos  e  seus  cônjuges.  Obrigado  meus 
amigos associados. Obrigado srs. Conselheiros, inclusive as amáveis palavras 
dos Conselheiros Sergio Vergueiro, Silvia Schuster e Roberto Luiz Pinto e Silva 
que se manifestaram por ocasião da votação do pedido de concessão deste 
título, agradecimento que dirijo a quem o formulou, ao meu amigo Dr. Antonio 
de Alcântara Machado Rudge, digno Presidente da Diretoria. Obrigado à Mesa 
do Conselho Deliberativo tão dignamente presidida e representada pelo seu 
presidente  e  também  meu  amigo  Dr.  Sergio  Lazzarini.  Obrigado  aos 
funcionários desta casa, Maria de Lourdes - Lurdinha - Edinalva, Lílian e Jorge 
e a todos que os antecederam. Obrigado aos demais funcionários do Clube 
com muitos dos quais tenho o privilégio de diuturnamente contatar. Obrigado, 
Esporte Clube Pinheiros. 

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  – Apresentou  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as  seguintes 
propostas 1)  votos de congratulações: a) de iniciativa da Mesa do Conselho, 
aos pinheirenses que se destacaram na Maratona Cultural ACESC 2003, cuja 
relação havia sido distribuída na entrada da reunião; b) de autoria da Primeira 
Secretária,  Dulce  Arena  Avancini,  e  do  Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado 
Kawall, ao Clube de Regatas Flamengo, pelo Centenário de Ary Barroso, voto 
extensivo à Família Barroso, tendo o Sr. Presidente incluído na homenagem ao 
Flamengo, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que conseguiu retornar à elite do 
nosso Futebol; 2)  votos de louvor: a) de autoria da Comissão de Esportes, a 
destaques esportivos cuja relação havia sido distribuída com a convocação, a 
saber:  Bolão:  ao Diretor  Adjunto Randolf  Hettfleisch e aos seguintes atletas 
Rogério  Arkie,  Alberto  Foresti  Sanseverino,  Eduardo  Foresti  Sanseverino, 
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Fernando Pinto Silva Resende, Fábio Andrade Reinbold - 3º: lugar, categoria 1ª 
Divisão,  na  Taça  Brasil  de  Clubes  Campeões  (Rio  de  Janeiro/RJ  -  04  a 
07/09/2003);  Carolina  Frank  Gambassi,  Elisabeth  Medeiros  Bax,  Fernanda 
Cobra Ortiz, Maria Beatriz Rocha Andrade Hettfleisch - Maratona Feminina da 
Sociedade  Morgenau  (Curitiba/PR  -  11  a  12/10/2003);  Esgrima:  Ao  Diretor 
Adjunto Giovanni Cappellano, aos técnicos Miakotnykh Guennadi e Márcia Silva 
Leonelli  e  aos  atletas  que  se  destacaram  nos  Jogos  Pan-Americanos  - 
categoria  Livre  (Santo  Domingo/República  Dominicana  -  01  a  07/08/2003): 
Marcos de Faria Cardoso - 7º lugar (Individual) e 4º lugar (por Equipe) - Florete, 
Taís  de  Morais  Rochel  -  classificação  Eliminatórias  (Individual)  -  Florete, 
Carolina Oliveira Preto Amaral Santos - classificação: Eliminatórias (Individual) 
–  Florete;  Marcos de Faria Cardoso -  2º  lugar  Individual  – Florete,  Taís de 
Morais Rochel - 2º lugar Individual - Florete, Rodrigo José Marcondes Pedrosa 
Oliveira - 3º lugar Individual - Florete, Roberto Lazzarini - 3º lugar Individual - 
Florete, Camila Rodrigues Freitas M. Barbosa - 3º lugar Individual - Espada, 
Paula Lazzarini - 3º lugar Individual - Espada, no Torneio Nacional Cidade de 
Curitiba  -  categoria  Livre  (Curitiba/PR -  28  a  31/08/2003);  Marcos  de  Faria 
Cardoso  -  1º  lugar  Individual  -  Florete  (categoria  9  anos),  Lucas  Gregory 
Sawaya Castro - 2º lugar Individual - Florete (categoria 10-11 anos), Henrique 
de Morais Rochel - 3º lugar (Individual) - Florete (categoria: 12-13 anos), no 
Campeonato Brasileiro Infantil (Porto Alegre/RS - 04 a 07/09/2003); Marcos de 
Faria Cardoso -  1º  lugar  (Individual)  -  Florete Masculino,  Fernando Augusto 
Dias  Scavasin  -  3º  lugar  (Individual)  -  Florete  Masculino,  Rodrigo  José 
Marcondes Pedrosa Oliveira - 3º lugar (Individual) - Florete Masculino, Marília 
Pellegrino  Camargo  Mello  -  3º  lugar  (Individual)  -  Florete  Feminino,  Paula 
Lazzarini - 3º lugar (Individual) - Espada Feminina, no Circuito Brasil Olímpico - 
categoria  Livre  (Brasília/DF  -  10/10/2003);  Ginástica  Olímpica:  à  Diretora 
Adjunta Isa Maria Musa Rondino Moreira de Magalhães, ao técnico Raimundo 
Benito Blanco e ao atleta Adan Soares dos Santos (Argolas - 1º lugar, Solo - 2º 
lugar, Barra - 2º lugar, Salto - 2º lugar, (por Prova) - 4º lugar), no Campeonato 
Paulista  -  categoria  Juvenil  (Guarulhos/SP  -  18  a  19/10/2003);  Judô:  aos 
Diretores  Adjuntos  Hermano  Augusto  Lobo  e  Stathis  Scretas,  aos  técnicos 
Mauro  Santos  Oliveira,  João  Gonçalves  Filho,  Sérgio  Malhado  Baldijão,  ao 
Chefe  da  Delegação,  o  Vice-Presidente  da  Diretoria,  Edgard  Ozon,  e  aos 
atletas:  Denílson  Moraes  Lourenço  -  Campeão  (Individual)  -  Ligeiro  -60kg, 
Reinaldo Vicente dos Santos - Campeão (Individual) - Meio Leve -66kg, Andréa 
Berti Rodrigues - Vice-Campeã (Individual) - Ligeiro -48kg, no Campeonato Sul-
Brasileiro Sênior - Nível Nacional (Porto Alegre/RS - 02/08/2003); Raphael Luiz 
Moura  dos  Santos  Silva  -  Vice-Campeão  (Individual)  -  Meio  Leve  -66kg, 
Reinaldo  Vicente  dos  Santos  -  Vice-Campeão  (Individual)  -  Leve  -57kg, 
Alessandro Aguiar Colli - 3º lugar (Individual) - Leve -73kg, na Seletiva Nacional 
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p/ Circuito Olímpico - Pan 2007 (Porto Alegre/RS - 03/08/2003); Raphael Luiz 
Moura  dos  Santos  Silva  -  Campeão  (Individual)  -  Meio  Leve  -66kg,  no 
Campeonato  Sul-Brasileiro  Júnior  -  Nível  Nacional  (Florianópolis/SC  -  29  a 
31/08/2003); Alessandro Aguiar Colli (Júnior) - 1º lugar Individual - Leve -73kg, 
Bruno César Morais Rocha (Júnior) - 1º lugar (Individual) - Meio Médio -81kg, 
Denílson  Moraes  Lourenço  (Sênior)  -  1º  lugar  (Individual)  -  Ligeiro  -60kg, 
Adriano  Ricardo  dos  Santos  (Sênior)  -  1º  lugar  (Individual)  -  Leve  -73kg, 
Gustavo Nogueira Rodrigues (Sênior) - 1º lugar (Individual) - Pesado +100kg, 
Andréa Berti Rodrigues (Sênior) - 1º lugar (Individual) - Ligeiro -48kg, Luciana 
Satiko Ohi (Sênior) -  1º lugar (Individual) -  Médio -70kg, Robson Alexsander 
Pereira (Sênior) - 2º lugar (Individual) - Ligeiro -60kg, Eric Vecchi (Júnior) - 3º 
lugar  (Individual)  -  Leve  -73kg,  Giovanni  da  Cunha  (Sênior)  -  3º  lugar 
(Individual) - Ligeiro -60kg, Cláudio Haruo Ikemori (Sênior) - 3º lugar (Individual) 
- Médio -90kg, Renata Costa e Silva (Sênior) - 3º lugar (Individual) - Meio Leve 
-52kg, no XXXV Torneio Periquito - Nível Nacional - categorias Infantil a Sênior 
(São Paulo/SP - 31/08/2003); Daniel Andrey Hernandes – Campeão (Medalha 
de Ouro) - Sênior - Pesado +100kg, Vânia Yukie Ishii - Vice-Campeã (Medalha 
de Prata) - Sênior - Meio Médio -63kg, Priscila de Almeida Marques - 5º lugar - 
Sênior - Pesado +78kg, nos Jogos Pan-Americanos (Santo Domingo/República 
Dominicana - 01 a 17/08/2003); Daniel Andrey Hernandes –Sênior - 5º lugar – 
Pesado +100kg e 7º lugar - Absoluta, Vânia Yukie Ishii - Sênior - 5º lugar - Meio 
Médio  -63kg,  no  Campeonato  Mundial  (Osaka/Japão  -  11  a  14/09/2003); 
Levantamento de Peso:  ao Diretor  Adjunto Horácio Soares Reis,  ao técnico 
Edmilson da Silva Dantas e aos atletas Alex Frederic  Liauw -  04 Recordes 
Paulista  da  Categoria  (Arranco-97,5kg  +  Arremesso  -118kg  -  total  215kg), 
Alexandre  de  Freitas  Hoffmann  -  Juvenil  69kg  -  06  Recordes  Paulista  da 
Categoria (Arranco - 95kg + Arremesso - 116kg - total: 210kg), Edílson Leão 
Alves - Infanto-Juvenil  85kg -  08 Recordes Paulistas e 01Brasileiro (Arranco 
-90kg + Arremesso - 125kg - total: 215kg), Fernando Saraiva Reis - Infantil 85kg 
-  09  Recordes  Paulista  e  09  Brasileiro  da  Categoria  (Arranco  -  85kg  + 
Arremesso - 113kg - total: 187,5kg); tornou-se o mais jovem atleta a levantar 
100kg,  com apenas  13 anos de  idade,  no  Torneio  Pró-Record  -  categorias 
Infantil a Adulto (São Paulo/SP - 30/08/2003); Alexandre de Freitas Hoffmann - 
Adulto e Juvenil 62kg - 1º lugar (Arranco - 87,5kg + Arremesso - 110kg - total: 
197,5kg),  Alex  Frederic  Liauw -  Adulto  69kg  -  1º  lugar  (Arranco  -  100kg  + 
Arremesso - 125kg - total: 225kg, Adeilson de Carvalho Santos - Adulto 77 kg - 
1º lugar (Arranco - 107kg + Arremesso - 130kg - total: 237,5kg, Erasmo Carlos 
da Silva - Adulto 94kg - 1º lugar (Arranco - 120kg + Arremesso - 150kg - total: 
270kg, Edmilson da Silva Dantas - Adulto 105 kg - 1º lugar (Arranco - 102kg + 
Arremesso - 135kg - total: 237,5kg, Edílson Leão Alves - Juvenil 85kg - 1º lugar 
(Arranco - 90,5kg + Arremesso - 122,5kg - total: 212,5kg e 1º lugar (Arranco - 
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90,5kg + Arremesso - 122,5kg - total: 212,5kg, Fernando Saraiva Reis - Juvenil 
94 kg - 1º lugar (Arranco - 87,5kg + Arremesso - 107,5kg - total: 195kg, Ademir 
Ferreira dos Santos - Adulto 77kg - 2º lugar (Arranco - 100kg + Arremesso - 
125kg - total: 225kg, Rafael Lima de Andrade - Juvenil 77kg - 2º lugar (Arranco - 
65kg + Arremesso - 90kg - total: 155kg, no Torneio Nacional - categorias Adulto 
e Juvenil (São Paulo/SP - 18 e 19/10/2003);  Natação: aos Diretores Adjuntos 
André Perego Fiore e Ivo Nascimento Júnior, aos técnicos Alberto Pinto Silva, 
Alberto Bernardo Klar, Arilson Soares da Silva, Fernando Antonio Vanzella e 
Álvaro Kenmatsu Taba, e aos atletas Bruno Bonfim (Sênior),  Lucas Vinícius 
Yokoo Salatta (Juvenil), José Martin Meolans (Sênior), Flávia Renata Delaroli 
Cazziolato  (Sênior),  Paula  Baracho  Rosas  Ribeiro  (Sênior),  Flávia  Neto  de 
Jesus (Sênior), Alan Massao Nagaoka (Júnior), Paulo Maurício Silva Machado 
(Sênior), Felipe Ferreira Lima (Júnior), Leonardo Jorge Soares Costa (Sênior), 
Tatiana Lemos de Lima, Juliana Machado, Natália de Mesquita Busso, Tatiana 
Cardoso de Freitas Gama, Renato Guimarães Gueraldi, Carlos Alberto Borges 
Jayme, Flávio De Lamonica Aires, Talíta Lima Ribeiro, Karine de Boni Volpe, 
Júlia  Oliveira  Pereira  Souza  Leão,  César  Augusto  Cielo  Filho,  Guilherme 
Augusto Guido (Juvenil), Igor Nishi (Juvenil) e Bruna Camilo Turi (Infantil), no 
Campeonato  Brasileiro  Absoluto  -  Troféu  José  Finkel  (Santos/SP  -  23  a 
28/09/2003)  e  no  XVI  Campeonato  Brasileiro  Interfederativo  -  Troféu  Chico 
Piscina (São Paulo/SP - 02 a 05/09/2003);  Pólo-Aquático: ao Diretor Adjunto 
Luciano  Jorge Hamuche,  aos  técnicos  Eric  Tebbe  Borges  e  Roberto  Bruno 
Sérgio Chiappini e aos atletas Erik Michael Seegerer, Daniel Polidoro Mameri, 
André Luiz Pessanha Cordeiro e Fábio Amante Chidíquimo (categoria Principal 
Masculino)  e  Flávia  Alvarenga  Fernandes,  Rubi  Lira  Miranda  Palmieri,  Ana 
Carolina Silveira Vasconcelos (categoria Principal Feminino), nos Jogos Pan-
Americanos  (Santo  Domingo/República  Dominicana  -  28/07  a  12/08/2003); 
Tênis:  aos Diretores Adjuntos Marcos Martins Paulino,  Gilberto De Luccia e 
Marilena Simões Queiroz e aos atletas André Gonçalves Freitas, Beatrice Mira 
Chrystman,  Bruna Vasconcelos Monteiro,  Carolina Camargo De Luca,  Dário 
Assumpção Ferraz, Diogo Araújo Tibiriçá, Eduardo Saguas Miller, Élcio Szwif, 
Fernanda Azevedo Dias, Flávia Meira Castro, Gabriela Bonfim Almeida Braga, 
Gabriela Rizzo Mirisola,  Ingrid Charlotte Drechsler,  Juliana Catalão Renesto, 
Lara Pedranzini Rafful, Luciano Guedes Pacces, Marcelo Grassi, Maria Célia 
Velloso  Carneiro,  Maria  Cristina  Oria  Carneiro,  Maria  Fernanda  Mendes, 
Mariângela  Drouet  Feliciano,  Marina  Camargo  De  Luca,  Neusa  Longarço, 
Patrícia Moraes Barros Coimbra,  Rafael  Porto Ferreira Braga,  Rafella  Braga 
Sinisgalli, Renata Bittencourt Couto, Renata Pecora Maynard Araújo, Rodrigo 
Santos  Gazire,  Sandra  De Luccia,  Sérgio  Tavares,  Tikara  Tanaami,  Verena 
Costa Del  Valhe  dos Santos,  Vitor  Renaux Hering,  que se  destacaram nas 
seguintes  competições:  Circuito  Credicard/Mastercard  -  Nível  Nacional 
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(Goiânia/Goiás - 23 a 27/07/2003), XII Torneio Aberto Kolynos/Tênis Hill - Nível 
Paulista (Carapicuíba/SP - 07 a 10/06/2003), XII Torneio Aberto Kolynos/Tênis 
Hill - Nível Paulista (Carapicuíba/SP - 05 a 06/04/2003), XIV Tandy Cup Infanto-
Juvenil - Nível Paulista (Morumbi - São Paulo/SP - 14 a 15/06/2003), VI Torneio 
Nacional  Vets  de  Belo  Horizonte  (Belo  Horizonte/MG -  21  a  27/07/2003),  II 
Tropical  Araxá  Nacional  Veteranos  (Araxá/MG  -  28/07  a  02/08/2003),  XXV 
Campeonato Aberto do Clube Castelo - Nível Paulista (São Paulo/SP - 23 a 
24/08/2003), Torneio Aberto Tênis Hill - Nível Paulista (Carapicuíba/SP - 16 a 
17/08/2003),  II  Campeonato  Aberto  José  Carlos  Hoeppers  -  Nível  Paulista 
(Santos/SP - 16 a 17/08/2003), Torneio Nacional Grand Slam - 5ª Etapa (São 
Paulo/SP - 27 a 31/08/2003), I Torneio Academia Eche-Pomme Tênis - Nível 
Paulista (São Paulo/SP - 30/08/2003), Torneio Play Tênis -Nível Paulista (São 
Paulo/SP  -  30/08  a  07/09/2003),  I  Torneio  da  A.A.B.B.  de  Classes  -  Nível 
Paulista (São Paulo/SP - 30/08 a 01/09/2003), Torneio Nacional Grand Slam 6ª 
Etapa (Recife/PE - 01 a 07/09/2003), Campeonato Paulista Interclubes - Nível 
Estadual  (São  Paulo/SP  -  31/08/2003),  Campeonato  Nacional  da  Mocidade 
(São Paulo/SP -  18 a 24/08/2003),  Campeonato Paulista Interclubes -  Nível 
Estadual (São Paulo/SP - 28/09/2003), Campeonato Paulista Interclubes - Nível 
Estadual (São Paulo/SP - 19/09/2003), II Torneio Open de Tênis - Nível Paulista 
(São Paulo/SP - 13 e 14/09/2003), IX Torneio Bazzon Tênis - Nível Paulista 
(Barueri/SP - 13 e 14/09/2003), Copa de Veteranos Cidade de Maceió - Nível 
Nacional  (Maceió/AL  -  01  a  06/09/2003),  IX  Torneio  Bazzon  Tênis  -  Nível 
Paulista  (Barueri/SP -  16  e  17/08/2003),  XI  Veteranos Internacional  de  São 
Paulo (Santos/SP - 29/09 a 04/10/2003), Circuito Banco do Brasil -4ª Etapa - 
Nível Nacional (Joinville/SC - 06 a 12/10/2003), XIX Bahia Open Internacional 
(Porto  Seguro/BA  -  04  a  12/10/2003);  Xadrez:  ao  atleta  e  Diretor  Adjunto 
Ricardo Amorim Schutt,  1º lugar (9,5 em 11 pontos),  categoria Absoluta, no 
Torneio Relâmpago Semanal (São Paulo/SP - 18/10/2003).

Primeira Secretária - Colocou à disposição dos Conselheiros, na Secretaria, o 
relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária)  de  outubro/2003  e  o 
Balanço Patrimonial do Clube em 31/10/2003.

José Roberto Coutinho de Arruda – Propôs voto de louvor ao Conselheiro 
Efetivo Sérgio Vergueiro,  recentemente aprovado no exame de Faixa Preta, 
Sodan, na Federação Paulista de Judô. Aprovado.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Tecendo elogios pela atuação da nova 
direção e de seus colaboradores, promovendo o aumento da participação e da 
freqüência dos associados na seção, propôs votos de louvor ao Diretor Adjunto 
de Boliche,  João De Martino Junior  e  aos Assessores  Ana Beatriz  Teixeira 
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Martino, Luis Roberto Leonel de Arruda, Marcelo Leme de Arruda, Fernando 
Pinto e Silva Resende e Laerte Danesi. A par de se associar à homenagem 
prestada pela Mesa do Conselho,  relacionou os nomes dos associados que 
participaram  da  Maratona  da  ACESC:  Hugo  Nivaldo  Nápoli,  Melhor  Ator 
Protagonista;  José  Roberto  Giusti,  Melhor  Ator  Coadjuvante;  Alice  Silvestre 
Kfouri,  Melhor  Figurinista;  Denise  de  Mattos  Faro  Migliore,  indicação  para 
Melhor Atriz Protagonista; Aziz Bajur, pela autoria da peça “É Dando Que se 
Recebe”,  3ª  colocada;  Daniela  Guedes Pacces,  2º lugar  -  modalidade Fotos 
Coloridas; Denise Silva Ayres, 3º lugar - modalidade Fotos Coloridas; Cícero 
Vassimon, 3º lugar - modalidade Literatura; ao Grupo de Teatro do Pinheiros, 
Melhor Maquiagem Caracterizada; à Banda do Clube, 3º lugar. Salientou tratar-
se de evento disputados por clubes de todo o Estado de São Paulo.  Votos 
aprovados.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Ivanilce Simeão Cappellano – Expondo  detalhadamente as razões,  sugeriu 
que  a  Diretoria  de  Esportes  Coletivos  e  Raquetes  estude  as  seguintes 
possibilidades: restaurar as aulas individuais de meia hora semanal; preservar 
alguns horários para as antigas clínicas ou as chamadas aulas em grupo; abolir 
as chamadas aulas vips ou aulas individuais especiais de uma hora semanal. 
Disse acreditar que a reformulação das aulas virá ao encontro dos anseios de 
um  grande  número  de  associados,  incentivará  os  novos  tenistas  a  seguir 
praticando o esporte, e, principalmente, inibirá as aulas clandestinas. Quanto ao 
sistema de inscrições para o Tênis, apresentou sugestão de uma associada, 
para que no caso de aulas em grupo a inscrição seja feita pelos grupos já 
formados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Vicente  Mandia  –  Solicitou  providências  da  Diretoria  com  relação  ao 
atendimento da Biblioteca, pois recebeu reclamações de associados de que 
não  estaria  sendo  feito  de  forma  atenciosa  e  cordial.  A  outra  queixa  que 
apresentou foi contra a situação de Bares e Restaurantes. Disse que procurou 
se aprofundar no assunto, concluindo que o Orçamento da Diretoria anterior foi 
entregue  com  um  déficit  de  R$  210.000,00/R$  250.000,00,  que,  tendo 
verificado que o Orçamento para 2004 trazia a projeção de que ao final do ano 
o  déficit  será  de  R$  120.000,00,  perguntou  se  compensava  ao  associado 
vivenciar o que estamos vivenciando no Boliche, no Tênis e em outras áreas 
do  Clube,  sentindo  a  deficiência  no  padrão  de  qualidade  dos  produtos; 
sentindo  a  alta  dos  preços  atualmente  praticados.  Pediu  que  a  Diretoria 
encaminhasse estudos no sentido de que o associado não tenha que gerar 
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lucro ao Clube, pois o associado tem que vivenciar o prazer de estar aqui 
dentro; tem que vivenciar padrões de qualidade dos produtos, portanto, que 
devem ser de boa qualidade. Ponderou que isso é muito importante, não só 
para os associados, mas para a própria Diretoria. Finalizou, desejando a todos 
um Feliz Natal  e um Próspero Ano Novo. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 504ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 17 de novembro de 2003.

José Roberto Carneiro Novaes Junior -  Pediu que fosse retificada a ata na 
pág. 13, para constar o seu nome completo.

Presidente –  Submeteu  a  ata  ao  plenário  e,  não  havendo  contestação,  a 
considerou aprovada com a retificação solicitada.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-19/203,  referente  à  proposta 
orçamentária  apresentada  pela  Diretoria  para  o  exercício  de 
2004.

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Mencionando o Orçamento de Esportes, referiu-
se ao aumento de R$435.000,00 com relação ao valor da rubrica “Apoio ao 
Atleta” no ano passado. Ponderou que quando o Clube recusou o patrocínio à 
pesquisa,  pela  Prefeitura  de  Barueri,  imaginou  que  o  esporte  competitivo 
acabaria,  ou  que  existia  uma proposta  melhor,  mas  nada  disso  aconteceu. 
Disse que o surpreendeu a previsão de R$8.500.000,00 para pagamento do 
esporte competitivo sem patrocínio. Observou que designar R$100.000,00 para 
a nova Diretoria Adjunta do Remo é quase o dobro do valor, se somados os 
valores das Diretorias Adjuntas tradicionais,  como de Bolão, de Xadrez, etc. 
Que, embora não seja contra novas modalidades, esses valores sem patrocínio 
não  são  da  vontade  dos  associados,  principalmente  se  considerado  o 
decréscimo dos contribuintes, hoje cerca de 25 mil contra o histórico de 32 mil, 
há 10 anos. Quanto à verba destinada para a Bocha, entendeu que não seja 
interessante  pagar  atletas  para  disputar  campeonatos  da  modalidade,  em 
detrimento de associados praticantes. Propôs que os valores da rubrica “Apoio 
ao  Atleta”  sejam  os  mesmos  do  ano  anterior,  e  que  a  Diretoria  busque 
patrocínios para atender às contratações.

Antonio Moreno Neto - Elogiou a peça orçamentária, no seu entender muito 
bem elaborada, e propôs que a taxa do estacionamento seja aumentada pelo 
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mesmo  índice  do  aumento  de  reajuste  das  contribuições  sociais  dos 
associados. 

Roberto Gasparini – Cumprimentou a Diretoria, por ter convidado os Gerentes 
das  diversas  Áreas  para  assistir  à  reunião,  pedindo  que  estes  fossem 
homenageados  pela  dedicação  constante  ao  Clube  e  pelo  profissionalismo. 
Considerou a peça orçamentária sensata, pois, além do aspecto quantitativo, que 
são  os  números,  trazia  algo  bastante  importante,  que  reputava  qualitativo, 
basicamente o planejamento estratégico e os Planos Diretores. Estes, sim, vão 
balizar  as ações,  sobre os  quais  os  recursos poderão servir  à  gestão.  Que, 
apesar  de  considerar  importante,  não  comentaria  a  alteração  do  índice  de 
correção, que certamente beneficiará o associado. Ponderou que nos últimos 
anos o Clube tinha uma preocupação em se proteger, adotando um índice mais 
representativo, mas perverso. Neste momento, a austeridade indica que o melhor 
caminho é o da correção pelo INPC, que representa melhor a variação mais as 
variações em cima de uma grande parcela da matriz de custo do Orçamento de 
Custeio, que são encargos do Pessoal, encargos sociais etc. Entendeu criativa a 
idéia de criar um Fundo para suprir eventuais distorções e variações de outros 
contratos ou tarifas públicas, não atrelados ao INPC. Atendo-se ao Plano de 
Ação  da  Diretoria  de  Patrimônio,  e  mencionando  a  mensagem  da  Diretoria 
encaminhando o  orçamento  ao  Conselho,  no  sentido de  que,  a  exemplo da 
preocupação das diretorias anteriores, todas as ações estão sendo montadas 
com enfoque principal no associado, e, por extensão, à sua família. Justificando 
sua  proposta,  sugeriu  que  a  Diretoria  incluísse  no  seu  Plano  de  Ação  de 
Investimentos, como item prioritário, a ampliação do fraldário, ou a construção de 
um novo.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior – Tratando do Plano de Investimentos, 
citou exemplos, ponderando que o Clube tem uma peculiaridade: a execução 
de grandes projetos demora dois, três, quatro, cinco anos. Abordou dois itens, 
antigos,  contemplados  na  peça.  O  primeiro,  relacionado  no  Descritivo  dos 
Projetos  Planejados  (pág.  76):  Desvio  de  automóvel  na  Portaria  Principal  – 
Tucumã. Considerando tratar-se de programa cuja implantação deverá demorar 
um pouco para acontecer,  propôs que seja  tomada uma ação de imediato, 
remanejando  o  ponto  de  táxi  mais  em direção  à  Av.  Faria  Lima,  e,  talvez 
perdendo uma vaga naquela Zona Azul, aumentar umas quatro ou cinco vagas 
para embarque e desembarque, e colocar os cones sempre junto à calçada - e 
não no meio da rua - para evitar fila dupla.  Em segundo lugar, referiu-se ao 
aproveitamento das águas servidas, item que foi objeto de projeto apresentado 
há  mais  de  dez  anos  pelo  ex-Conselheiro  Wladimyr  Sanchez,  propondo 
estações de tratamento das águas para seu reaproveitamento, principalmente 
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para a lavagem dos pisos, irrigação das quadras de Tênis e dos gramados. 
Disse  entender  que se  deve dar  continuidade a  esse projeto,  pois  o  Clube 
poderia  tratar  as  águas  usadas  nos  vestiários,  e  reaproveitá-las.  Ademais, 
conforme  se  verifica  no  orçamento  (pág.  41),  as  despesas  com  água  são 
praticamente o dobro do gasto com eletricidade e força; e foram tomadas várias 
medidas  para  economia  de  eletricidade  e  força.  Pode-se,  ainda,  estudar  a 
possibilidade de captação e reaproveitamento das águas das chuvas, inclusive 
se levada em conta a grande área que o Clube dispõe. Então, são estações 
pequenas, que podem ser hoje colocadas para cada prédio, considerando o 
nosso tipo de construção, cuja implantação não é muito onerosa. Pediu que tais 
aspectos fossem considerados no próximo orçamento.

Djalma Funaro (aparte) –  Informou que há alguns anos trouxe para o Clube 
um material  que  lhe  foi  enviado  por  uma  multinacional,  justamente  para  a 
recuperação  das  águas  servidas,  propondo  que  as  águas  que  a  empresa 
recuperasse seriam no mínimo 50% menores que as águas que entravam no 
Clube,  que estavam sem a parte de esgoto, que representam 50%. Após 5 
anos,  a  empresa venderia  essa água para o  Clube,  recuperada,  e,  5  anos 
depois,  ela  entregaria  o  sistema  ao  Pinheiros  graciosamente,  e  treinaria 
pessoas  do  Clube  para  gerir  o  sistema.  Comentou  que  esse material  ficou 
alguns meses nas mãos do Diretor de Patrimônio, e, ao final, ele, orador, foi 
obrigado a pedir de volta, porque não houve resposta nenhuma. Esse sistema 
poderia estar funcionando há cinco anos, pelo menos. 

José  Roberto  Carneiro  Novaes Júnior –  Respondeu  que  outros  projetos 
também aguardam quase dez anos. A água hoje em dia tem prioridade, não só 
pelo  preço,  mas  por  se  tratar  de  um  item  que  vai  faltar,  então,  deve  ser 
reaproveitada.

Arnaldo  Couto  de  Magalhães  Ferraz:  Reportou-se  ao  estudo  citado  pelo 
Conselheiro  Djalma  Funaro.  Esclareceu  que  na  época  era  Diretor  de 
Patrimônio, e que para fazer uma obra objetiva era preciso ter controle sobre 
todas  as  águas  do  Clube.  Entretanto,  todo  o  sistema estava  vazando,  não 
havendo condição de determinar um volume que poderia ser utilizado para que 
essa água servida fosse tratada. Um passo importante foi a construção do Anel 
Hidráulico.  Antes  da  construção  do  Anel  Hidráulico  gastava-se 
aproximadamente R$300.000,00/mês com a conta de água e esgoto. Como se 
pode ver no orçamento atual, após a obra, o valor gasto com água e esgoto é 
de aproximadamente R$200.000,00/mês. Os banheiros tinham vazamentos e 
tiveram que ser consertados um por um. No quarto andar do Poliesportivo, por 
exemplo, vazava esgoto por sobre a arquibancada do nosso ginásio principal. A 
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reforma de todos esses banheiros foi um processo longo e de difícil execução. 
Com o objetivo de reaproveitar as águas servidas, iniciaram-se procedimentos 
para  desmembrar  e  separar  as  tubulações  de  esgoto  das  privadas  e  as 
tubulações das águas utilizadas nos chuveiros e lavatórios. Explicou que, na 
sua gestão, esses serviços foram executados nos vestiários do Futebol e da 
Hidroginástica, entre outros, e que, só depois de concluir esse trabalho, que 
espera que o competente Diretor  da Área,  Durval  Vieira  de Souza Neto dê 
continuidade e possa pensar eventualmente numa terceirização, que traga para 
o Clube um efetivo benefício. 

Presidente – Por oportuno, esclareceu que um aparte deve ser feito apenas 
uma vez, e deve ter relação direta com o pronunciamento do orador; que os 
problemas  de  Engenharia  do  Clube  poderiam  ser  discutidos  em  ocasião 
oportuna, mas naquele momento se discutia a proposta orçamentária. Assim, 
pediu que o aparte se limitasse a cuidar desse aspecto. 

Nelson Barros Pereira Junior (aparte) – Comunicou que existe uma comissão 
de estudos a respeito das águas servidas e da prospecção de novos poços 
artesianos, inclusive tendo sido feitas visitas a outros Clubes para se saber 
como estão resolvendo o problema. Portanto,  o assunto caminha para uma 
solução.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Agradeceu. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Manifestou-se em adendo à emenda 
do  Conselheiro  Antonio  Moreno  Neto  no  sentido  de  que  a  taxa  de 
estacionamento seja reajustada nos mesmos moldes em que todo o Orçamento 
está prevendo esse reajuste. Explicou que talvez o proponente tenha esquecido 
de enfatizar que o grande problema era justamente o fato de que, na proposta 
orçamentária, a cobrança do estacionamento de R$ 0,50 passava para R$ 1,00. 
Então, a grande justificativa era que, afinal de contas, o estacionamento não é 
para dar lucro. O estacionamento foi pago por todos os associados, em época 
oportuna. E o que parece até um pouco insignificante, a importância de R$ 0,50 
ocasiona grandes despesas, principalmente para quem freqüenta o Clube com 
mais assiduidade. 

Presidente –  Perguntou ao Sr. Presidente da Diretoria se gostaria de prestar 
esclarecimentos a respeito da matéria.

Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  – 
Respondeu  que  se  valeria  do  pronunciamento  do  Presidente  da  Comissão 
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Financeira, que participou da elaboração do orçamento, inclusive apresentando 
sugestões pela Comissão,  portanto,  tinha todas as condições para falar  em 
nome da Diretoria.  Desde logo, solicitou nova oportunidade para indicar um 
outro Diretor para prestar esclarecimentos, caso restassem dúvidas.

Claudio  Damasceno  Junior  -  Disse  que  Comissão  Financeira  teve 
oportunidade de acompanhar o processo de elaboração orçamentária antes de 
sua conclusão, e incorporou algumas sugestões contempladas na peça final. 
Analisando as  propostas  contidas  no  orçamento,  explicou que as  Diretorias 
estão  sendo  apresentadas  como  um projeto  integrado,  denominado  Projeto 
Estratégico de Marketing. O orçamento separado de Restaurantes se denomina 
Plano  Diretor  de  Restaurantes,  e  o  Plano  Diretor  de  Obras  contempla  o 
orçamento  de  Investimento.  Foram  incorporadas  algumas  sofisticações, 
permitindo o acompanhamento detalhado da execução ao longo do ano. No 
orçamento  de  investimento,  foi  separada  a  previsão  de  investimento  por 
Diretoria (pág. 75 e 76), amarrando a intenção com o projeto de investimento. A 
expansão,  prevista  como uma intenção inicialmente,  será  contemplada com 
receitas específicas e executada exclusivamente se houver receita. Separou-se 
a  intenção  do  projeto  de  efetivo  de  investimento.  Outra  mudança  muito 
importante  é  a  alteração  do  índice.  Como  havia  dito  o  ex-Diretor  Roberto 
Gasparini,  quando  a  inflação  era  muito  alta,  para  proteger  sua  receita 
orçamentária  o  Clube  implantou  o  índice  que  protegeria  a  flutuação.  Esse 
índice, ao longo do tempo, se provou eficaz para que o Clube mantivesse um 
padrão de receitas, mas passou a ser oneroso para o associado. O estudo que 
levou à adoção do INPC teve como objetivo escolher um índice menos sujeito à 
sazonalidade e às oscilações atípicas da economia mundial, com a variação da 
taxa de câmbio. Porém, como este índice já contempla uma parte importante 
das despesas, que é a folha de pagamento, ele faz a correção da totalidade das 
fontes de despesas do Clube. Mas, como nem todos os contratos são corrigidos 
pelo INPC, foi  proposto um Fundo especificamente para eventuais variações 
atípicas desses índices, no valor de R$ 250.000,00. Foi uma forma engenhosa 
que a Diretoria Financeira e a Assessoria de Planejamento encontraram para 
contemplar o benefício do associado não pagar uma variação desnecessária e 
preservar  o  orçamento,  caso  a  variação  seja  atípica.  Outra  proposta 
interessante era a definição de que 44% das despesas se compõem de folha de 
pagamento e dos encargos relativos a salários, e 56% compõem das demais 
despesas do Clube. Esta separação está bem clara e a composição de 44%, 
quase metade do Orçamento, então é variação de INPC e o dissídio de janeiro 
de cada ano. Em janeiro, quando ocorrer a variação acumulada de 12 meses 
de INPC, será aplicado um ajuste, já previsto para o início do ano. Como este 
índice está estimado hoje em 9,5% até dezembro, para aplicação em janeiro, 
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ele recai somente sobre 44% das despesas, então serão aplicados 44% sobre 
o  índice  de  9,5%,  que  representará  4,25% somente.   Ou seja,  em vez  de 
carregarmos uma correção integral nas contribuições sociais, o aumento será 
proporcional  à  composição  da  rubrica  folha  de  pagamento  e  encargos,  na 
composição do índice. E a idéia vai mais adiante. Como em 2004 é prevista 
uma correção monetária das receitas, para fazer frente às despesas, e como a 
folha de pagamento será corrigida novamente somente em janeiro/2005, 56% 
dos gastos, ou seja,  o restante,  é o gasto que sofrerá inflação ao longo de 
2004. Portanto, o índice de INPC que está sendo proposto para ser adotado 
agora, ao longo do ano, uma vez apurada a variação real, será aplicado como 
redutor  para  56%.  Isto  é,  se  a  inflação  for  de  10%  no  período,  não 
repassaremos  ao  associado  10%,  mas  5,6%.  É  uma  forma  de  se  tratar  a 
correção monetária, para preservar o orçamento e a receita orçamentária, sem 
utilizar a correção monetária integral e onerar o associado. A estimativa é a de 
que, além do aumento inicial de janeiro, se tenha aproximadamente mais 3% 
somente ao longo de 2004. Iniciarmos janeiro com cerca de 4,9%, incorporando 
o dissídio e tudo o mais, e ao longo do ano somente 3%, por causa da inflação. 
Fica claro que ao longo do ano, e ao final de dezembro/2004, a contribuição 
social terá uma variação muito reduzida. Considerando que em 2000 a variação 
anual foi  de 13,64%, em 2001, 10%, em 2002, 10%, em 2003, aplicado no 
orçamento de 2002, para entrar em vigor em 2003, 24%, o efeito em 2004 será 
os 4,9% mais a estimativa de variação ao longo do ano. O impacto será muito 
reduzido, beneficiando o associado. Destacou que aspecto importante da peça 
foram as realocações, a primeira delas colocando no centro de custo Bares e 
Restaurantes,  funcionários  anteriormente  alocados  como  administração, 
portanto em custeio,  transformando em Bares e Restaurantes um custo que 
efetivamente era do setor. No mesmo sentido, está previsto estudo de alocação 
dos caixas na área financeira, para que o controle financeiro seja separado do 
operacional. É uma proposta de transparência e melhor gestão dos recursos 
financeiros.   Destacou  a  centralização  de  todas  as  despesas  funcionais  do 
centro  de  custo  relativo  à  rubrica  Comunicação  e  Marketing,  anteriormente 
separados pelas diversas Diretorias, tendo havido somente realocações, sem 
acréscimo de custo. Passando ao Orçamento investimentos, a par de elogiar a 
postura dos elaboradores da proposta orçamentária, disse entender que houve 
um  preciosismo,  pois  se  colocou  em  detalhe  a  intenção  de  gasto  em 
investimento.  Na  pág.  74,  foi  aberta  a  composição  desse  gasto,  com  uma 
estimativa de que no final  de 2003 o Clube tenha em caixa R$ 777.000,00. 
Começa  o  ano  de  2004  com  R$ 777.000,00,  e  está  prevista  uma  receita 
adicional, ao longo do ano, de R$ 3.200.000,00, totalizando aproximadamente 
R$ 4.000.000,00. Ponderando que é sabido que cada gasto de investimento é 
previamente submetido às Comissões, e que se a intenção não for conceituada 
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este gasto não pode nem ser iniciado, também entendeu exagerado o cuidado 
da  Diretoria  em incorporar  ao  Orçamento  de  2004,  espontaneamente,  uma 
proposta  que  havia  sido  apresentada  pela  Comissão  Financeira  e  alguns 
Conselheiros  ao  Orçamento  para  2003  (Resolução  24/2002),  entre  outras 
diretrizes,  estabelecendo  que  uma  obra  de  investimento  se  iniciaria 
exclusivamente se houvesse recurso disponível para concluí-la. No cronograma 
físico-financeiro  (pág.  78),  pode-se  verificar  que  2004  acaba  com 
R$ 300.000,00, mesmo tendo sido realizadas todas as obras. Isto porque, se 
não  fosse  assim,  em janeiro  não  haveria  caixa  para  concluir  as  obras  em 
andamento. Enfatizou tratar-se de um preciosismo, mas que denota o senso de 
responsabilidade de quem elaborou o orçamento. 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Perguntou como foram diferenciadas as 
despesas de investimento da rubrica 48, consertos, reparos e outras e coisas 
afins,  entendendo que daquele romaneio de investimento tinha uma série que 
estaria mais adequada em manutenção e conservação.

Cláudio Damasceno Júnior – Esclareceu que uma das medidas tomadas ao 
longo de 2003 foi retirar de investimento gastos que antes eram alocados neste 
orçamento. Destacou dois aspectos relacionados ao aparte. O primeiro deles, 
quanto ao Orçamento de Planejamento, que neste ano incluiu a Tecnologia, 
tendo  sido  retirado  do  Orçamento  de  Investimento  o  equivalente  a 
R$ 542.000,00, referente a despesas de manutenção, treinamento, digitalização 
de  documentos;  isso  foi  colocado  em  despesas  de  custeio  de  Informática. 
Então, na verdade, o Orçamento de Planejamento aumentou somente em cerca 
de R$ 400.000,00, quando foram realocados R$ 542.000,00. Houve uma queda 
real de pouco mais de R$ 100.000,00. Na linha do que o Conselheiro Bandeira 
falou,  de  fato  é  um  conceito  que  a  Contabilidade  muitas  vezes  debate 
tecnicamente,  muitos  desses  gastos  poderiam  ser  entendidos  como  de 
manutenção e reparo. O critério para se avaliar se os gastos são manutenção e 
reparo é, sobretudo, o aspecto da longevidade do bem. Se for feito um gasto 
que não apenas repara um bem, como uma pintura, a troca de uma lâmpada, 
etc, mas amplia o uso desse bem e a sua vida útil, trocando, por exemplo, um 
motor, a legislação fiscal e contábil reconhece como um gasto de investimento, 
podendo ser incorporado no imobilizado e não na despesa. Isso não responde 
totalmente  a  pergunta  do  Conselheiro  Bandeira,  mas  demonstra  que  sua 
preocupação  procede,  e  cabe  ao  Conselho  avaliar,  ao  longo  do  tempo,  o 
aspecto qualitativo desse gasto. O segundo aspecto, é que ao longo de 2003 
foram eliminados os contratos de manutenção e obras. Hoje todas as obras em 
andamento e reparos são feitos com pessoal próprio, tendo sido criadas duas 
equipes: uma de manutenção e uma de obras, porque no passado, por causa 
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de uma obra em andamento muitas vezes não tínhamos recursos humanos 
para  finalizar  um  trabalho  mais  simples.  A  equipe  de  obras  trabalha  nos 
projetos,  a  de  manutenção  está  o  dia  inteiro  corrigindo  o  que  aparece 
(vazamentos,  troca  de  lâmpadas);  cada  setor  tem  a  responsabilidade  e  a 
obrigação  de  informar  ao  Patrimônio,  para  que  aquele  problema  seja 
solucionado imediatamente, sem que tenhamos, para isso, pessoas estranhas 
ao Clube, contratadas para prestar esse serviço. Somente o tempo dirá se foi 
uma boa opção, mas é certo que levou a uma racionalização dos gastos com 
serviços. Quanto ao Orçamento de Restaurantes, destacou que há um risco 
trabalhista que pesa sobre o Clube, relativo às cooperativas, que tinham sido 
adotadas para contratar prestadores de serviços sem vínculo empregatício. Foi 
uma forma criativa, em função da legislação vigente na época, que ao longo do 
tempo foi-se transformando, e há casos em que existe a instabilidade jurídica 
das cooperadas, e aí há um ônus trabalhista que pode recair sobre o Clube. 
Além desse aspecto, há outro, qualitativo, pois muitas vezes se comentava que 
as pessoas não eram as mesmas e não tínhamos um contato direto com as 
pessoas  que  ao  longo  do  tempo  trabalhavam  no  Clube.  Foram  tomadas 
algumas medidas, como a utilização do Banco de Horas - o custo de hora-extra 
muitas vezes é substituído por um uso de um Banco de Horas, sem onerar o 
Clube e sem que o  funcionário  deixe de fazer  jus  ao seu direito  pela  hora 
trabalhada  excessivamente,  bem como implantação de  um regime especial, 
permitindo que os funcionários sejam contratados por 80, 100 horas mensais, 
possibilitando a manutenção de um quadro especificamente contratado, com 
uma carga horária e um salário menor, para cumprir horários de pico, em festas 
e em eventos de fins de semana, no Restaurante. No quadro de funcionários 
aparece uma demissão de 30, uma contratação de 40, um acréscimo líquido de 
140 funcionários. Na verdade, desse número de funcionários, 65 trabalham com 
uma carga  horária  reduzida.  Visou-se  à  redução  de  gastos,  o  aumento  da 
eficiência, porque um pessoal permanentemente trabalhando pode ser treinado, 
capacitado,  e,  em terceiro lugar,  a redução do ônus trabalhista que poderia 
recair sobre o Clube.

Vicente  Mandia  (aparte)  –  Perguntou  se melhorariam  as  condições  de 
atendimento,  a  qualidade  e  o  preço  dos  produtos,  porque,  se  positivo, 
acreditava  que a  colocação do orador  era  perfeita.  Caso houvesse dúvidas 
nesse sentido, questionava por que na proposta política havia uma projeção de 
R$ 120.000,00 de déficit no fim do ano. 

Claudio Damasceno Junior – Disse acreditar que números podem ser discutidos, 
porque os gastos podem ser tratados de formas diferentes, e a proposta defendia 
uma forma de gasto. A qualidade dos serviços deverá ser acompanhada ao longo 
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do ano. Foi apresentada uma intenção de gestão, e o valor a ser gasto com ela, 
tanto  de  custeio  como de investimento.  Caberá  a  cada um avaliar  o  aspecto 
qualitativo  e  o  sucesso,  ou  não,  dessa  empreitada.  Entendeu  relevante  o 
comentário do aparteante. 

Presidente –  Concedeu mais  5  minutos  para  que o  orador  concluísse  sua 
explanação

Claudio Damasceno Junior – Quanto à previsão de redução do déficit para 
R$ 120.000,00,  explicou  tratar-se  de  uma  estimativa  até  o  fim  de  2004, 
lembrando que no final de abril/2003, primeiro quadrimestre,  quando a atual 
gestão assumiu, já havia um déficit de R$ 256.000,00. Falou sobre o orçamento 
de  custeio,  dando  destaque  a  dois  aspectos  cujo  entendimento  reputava 
fundamental.  Fez  referência  a  um  documento  que  havia  distribuído  aos 
Conselheiros, avaliando a evolução da receita de custeio do Clube nos últimos 
12 anos,  desde 1990.  Esclareceu que teve a  oportunidade de projetar  esta 
análise colocando os valores pelo número histórico, pelo número corrigido pelo 
deflator  INPC  e  colocando  percentualmente  com  relação  à  receita, 
possibilitando uma visão fria, sem ilusão pela variação da inflação. Observa-se 
que em 1994, a composição de receita do Clube era representada em 56% por 
contribuições sociais. Em 1995, esse percentual aumentou para mais de 60%. 
Nos anos de 2000, 2001 e 2002, esse valor chegou a 82%. Acontece que hoje, 
os esforços em outras áreas, em quaisquer áreas de receitas do Clube são 
muito incipientes, na medida em que o grosso da receita vem de contribuição 
social.  A mensalidade de 1994, trazida aos preços de hoje,  pelo deflator do 
INPC, estaria por volta de R$ 42,00/45,00 e em 1995, R$ 62,00/65,00. Ao longo 
do tempo, houve uma opção por um tipo de arrecadação que, sobretudo por 
aquela distorção que foi a do IGPD-I, foi onerando o associado, aumentando 
mais  que proporcionalmente a receita  de  contribuições sociais.  Hoje,  temos 
duas  variáveis  no  Orçamento  de  Custeio  que  impactam  negativamente  as 
nossas contas. A primeira delas, o REFIS, cuja estimativa de despesas no ano 
que vem foi feita de forma conservadora, na pior das hipóteses, está estimada 
em  R$ 3.240.000,00/ano  (R$ 270.000/mês).  Para  o  ano  que  vem  há  uma 
despesa  adicional,  além  do  INSS  que  recolhemos  habitualmente,  em  três 
milhões e pouco. Isso implicaria num aumento de receita para cobrir esse gasto 
adicional. Além disso, ao longo dos últimos anos, tem havido uma queda de 
receita em função de associados ou que saem do Clube ou que se tornam 
Veteranos.  A  estimativa  para  2004  é  de  uma  perda  de  receita  de 
R$ 1.500.000,00.  A  soma  desses  dois  valores,  que  impactam a  receita  em 
quase  10%,  nos  levaria  a  supor,  de  forma  justificada,  que  houvesse  um 
aumento proporcional na arrecadação, para suprir esses valores. Verifica-se na 
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proposta orçamentária (pág. 45), na estimativa de contribuição, com relação ao 
total das receitas, uma queda de 82% para 81%, e agora para 78%. Portanto, 
houve  uma  clara  opção  por  desonerar  o  associado  contribuinte  que  não 
freqüenta o Clube. O associado em casa recebia uma fatura de um serviço que 
não  usava,  e  que  ao  longo  do  tempo  foi  aumentando  mais  do  que 
proporcionalmente.  Para  isso,  o  Clube  procurou  elevar  a  receita  de  outras 
rubricas,  como  a  do  estacionamento,  cujo  último  aumento  ocorreu  em 
janeiro/1995.  Se  estimarmos  a  inflação  de  janeiro/1995  até  agora,  seria 
aproximadamente  de  104%.  Então,  foi  proposto  um aumento  de  100%,  de 
R$ 0,50 para R$ 1,00. Na mesma linha, a receita financeira, que historicamente 
ficou próxima de R$ 100.000,00 em 2003,  terá  um incremento  de  cerca  de 
600% acima da receita financeira do ano passado, com uma diferença: o ano 
passado foi um ano de alta inflação, mais de 20%; um ano de desequilíbrio 
financeiro.  Este  ano,  com  uma  inflação  mais  baixa,  portanto,  um  juro 
proporcionalmente menor do que o do ano passado, estamos tendo uma receita 
financeira histórica. E a projeção para o ano que vem é que essa receita se 
repita,  representando  uma  contribuição  de1%  da  receita  total,  quando  nos 
últimos anos a receita incrementava praticamente zero. Na mesma linha, uma 
bandeira  que  há  muitos  anos  vem  sendo  levantada  pelo  Presidente  da 
Comissão de Esportes, Luiz Koji Ohara, acontecia ao longo do tempo que a 
receita do patrocínio não entrava no Orçamento; era colocada à parte, ou como 
locações  e  concessões,  ou  o  chamado  de  Pró-Amador,  e  sem  finalidade 
definida; o dinheiro entrava e poderia ser gasto tanto para comprar lâmpadas, 
como para pagar bolas, como para contratar pessoas. Optou a Diretoria em 
fazer diferente, lançando no Orçamento (pág. 45) duas receitas de patrocínio 
que são importantes para o Pinheiros, com a seguinte distinção. O dinheiro de 
patrocínio  do  Bradesco,  sem  finalidade  específica,  para  ser  gasto 
prioritariamente  no  aniversário  do  Clube,  por  exemplo;  Blue  Life, 
exclusivamente para o Voleibol. Referindo-se ao que disse o Conselheiro Ivan 
Gilberto Castaldi Filho, explicou que esse valor não foi mudado, ou ampliado. O 
mesmo valor de todas as Diretorias anteriores foi tirado de Pró-Amador, onde 
era gasto sem destinação específica, e colocado com clareza no Orçamento. 
Deu ênfase a uma modificação importante, relativa à Revista (pág. 46). Temos 
uma  despesa  líquida  do  ano  passado,  R$ 820.000,00,  que  eram despesas 
totais  já  deduzidas  das  receitas  de  patrocínio,  enfim,  de  Marketing  e 
Publicidade  dentro  da  revista.  Hoje,  essa  despesa,  que  estava  em 
R$ 627.000,00, ou seja, com uma queda de 24%, eram só despesas. A receita 
está colocada separadamente como receita de revista. Na verdade, se fosse 
comparar a despesa de revista do ano passado, de R$ 820.000,00, o número 
correto R$ 483.000,00. A estimativa é que o orçamento de revista já caiu de 
R$ 820.000,00 para R$ 483.000,00. E essa receita estimada de R$ 144.000,00, 
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pelo resultado que está se vislumbrando nos últimos 3 meses, potencialmente 
será muito superior a isso.

Marcello Moraes Barros de Campos (aparte) – Fazendo referência ao que 
havia  dito  o  Conselheiro  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  de  que  o  valor  de 
R$ 434.916,00 seria um acréscimo colocado na rubrica Apoio ao Atleta, e que o 
associado arcaria com essas despesas, pediu esclarecimentos a respeito, pois 
pela  previsão  orçamentária  havia  entendido  que  esse  acréscimo  não  seria 
obtido através de eventual contribuição social ou alguma forma de oneração do 
corpo  associativo;  viria  justamente  de  fora,  do  patrocinador  Blue  Life, 
acreditando  que  não  havia  controvérsias  em  relação  à  sua  lisura,  ao  seu 
equilíbrio etc.

Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Explicou que não são R$ 400.000,00 
que o associado paga; ele paga R$ 8.500.000,00, menos esses R$ 900.000,00 
do patrocínio. No caso da Blue Life, só no Voleibol, as despesas com técnicos, 
preparadores etc,  correspondem praticamente a toda a verba de patrocínio. 
Disse entender que a verba do Apoio ao Atleta poderia ser transportada para 
uma outra rubrica e que não se deve contratar quem quer que seja se não tiver 
patrocínio, porque o associado não quer pagar por isso.

Presidente – Em razão da resposta do aparteante, entendeu que não havia 
mais  dúvidas  a  serem  esclarecidas,  tratando-se  apenas  de  questão  de 
posicionamento.

Claudio Damasceno Junior – Concordou com o Conselheiro Ivan, observando 
que se somadas todas as rubricas de esporte (esportes coletivos, aquáticos, 
relações esportivas e administração de esportes),  não são R$ 8.500.000,00, 
mas  R$ 11.700.000,00.  O  gasto  proporcional,  corrigido  pela  mesma  moeda 
(pág. 53), era de R$ 12.300.000,00. O total do gasto com esporte foi reduzido 
em 5%. Agora, o objetivo não é reduzir, mas gastar o máximo possível com o 
esporte competitivo, onerando o menos possível o associado, com patrocínio.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  (aparte)  –  Parabenizando  o  orador  pela 
explicação,  pediu  que  confirmasse  o  entendimento  de  que as  contribuições 
sociais, que no passado foram reajustadas em torno de 24%, nesta proposta 
não passará de 9%.

Claudio Damasceno Junior – Respondeu que o percentual de reajuste seria 
menor, porque 9,5% é o total estimado para correção do dissídio coletivo em 
janeiro;  esses 9,5% terão uma aplicação somente de 44%, que é o quanto 
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representa a folha. O reajuste para janeiro será em torno de pouco mais que 
4%. Ao longo do ano, pela estimativa de inflação que se tem, será mais de 
cerca 3%. Está estimado na peça orçamentária em 7,9%.

Pedro Antônio Lousan Badra – Agradeceu.

Cláudio Damasceno Júnior – Finalmente, quanto à questão de dar ênfase à 
1ª Idade, levantada pelo ex-Diretor Roberto Gasparini, lembrou que entre as 
diversas  Áreas,  uma  que  foi  brindada  com  aumento  real  de  receita  foi  a 
Diretoria de Relações Sociais, que teve definida como estratégia de gestão uma 
prioridade clara com relação aos jovens. Os programas que previstos no Plano 
de  Ação  são  contemplados  na  peça  orçamentária  com  um  incremento 
substancial de gastos, e isso denota uma intenção. 

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos,  declarou encerrados os 
debates.  Antes de iniciar  a  votação,  explicou que tinham sido apresentadas 
duas propostas, a primeira, pelo Conselheiro Antonio Moreno Neto, subscrita 
pelo Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, no sentido de que o valor 
fixado  para  o  estacionamento  seja  reduzido  aos  índices  utilizados  para  o 
aumento  das  contribuições  sociais,  e,  a  segunda,  pelo  Conselheiro  Ivan 
Gilberto Castaldi Filho, pretendendo que todos os valores constantes da rubrica 
de  Apoio  ao  Atleta  sejam  os  mesmos  de  2003,  sem  o  acréscimo  de 
R$ 434.000,00, para pagamento de contratação de novos atletas. Esclareceu 
que, no termos do Art. 45 do Regimento Interno da Diretoria, ambas propostas 
não estavam em termos de serem votadas, pois não observavam o necessário 
equilíbrio financeiro (receita = despesa). 

Alberto  Antônio  Pascarelli  Fasanaro –  Pediu  que  as  propostas  fossem 
submetidas ao plenário como recomendações à Diretoria, tendo o Conselheiro 
Antonio Moreno Neto endossado suas palavras.

Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  Conselho  decidiu 
aprovar, por unanimidade de votos, a Proposta Orçamentária apresentada pela 
Diretoria  para  o  exercício  de  2004,  no  valor  global  de  R$69.871.637,00,  a 
saber: Orçamento de Custeio: R$58.591.142,00; Orçamento de Restaurantes: 
R$7.303.495,00;  Orçamento  de  Investimento:  R$3.977.000,00;  bem  como 
acolher  as  recomendações  dos  Conselheiros  Antonio  Moreno  Neto,  Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro e Ivan Gilberto Castaldi Filho, respectivamente no 
sentido  de  estudar  a  possibilidade  de  reduzir  o  valor  fixado  para  o 
Estacionamento aos índices utilizados para aumento das contribuições sociais, 
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e a possibilidade de igualar todos os valores constantes da rubrica Apoio ao 
Atleta aos praticados em 2003, sem o acréscimo de R$434.000,00 previstos 
para contratação de novos atletas.

Item 8 - Várias.
Não houve.

Presidente –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e declarou encerrada a reunião às 22h10. 

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 507ª Reunião Extraordinária 
do Conselho Deliberativo, realizada no dia 16 de fevereiro de 2004.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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