
ATA RESUMIDA DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 
2004.

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

2) MESA DIRETORA
Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Vice-Presidência: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretaria: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

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) DELIBERAÇÃO DE CASOS OMISSOS E INTERPRETAÇÃO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO 
ART.  76,  XXI,  DO ESTATUTO SOCIAL,  NO QUE DIZ RESPEITO À CONVOCAÇÃO DE 
SUPLENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS ELEITOS EM 2000 E 2002.
Presidente – Mencionando Mencionando proposta de resolução distribuída aos Conselheiros na 
entrada da reunião, explicou que a intenção era submeter ao plenário questão que a intenção era submeter ao plenário questão  
existente desde que assumiu a Presidência: existente desde que assumiu a Presidência: a substituição dos Conselheiros eleitos 
em 2.000 e 2002. Houve uma lacuna na legislação que não contemplou como 
seria a convocação dos suplentes oriundos da eleição de 2004. Ponderou tratar-
se de matéria regimental e eminentemente política, pois a convocação interfere 
na  composição  do  Conselho,  dependendo  de  como  ocorrer  a  substituição. 
Lembrou que havia decidido substituir aqueles eleitos em 2000 por suplentes da 
Chapa  Pinheiros  Sempre  e  os  eleitos  em  2002  pelos  da  Chapa  Mobilização 
Pinheirense,  critério  que  achava  justo;  mas  regra  específica  não  existia.  Uma 
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corrente entendia que deveria prevalecer  a antiga substituição,  assumindo os 
suplentes mais votados,  independentemente de chapa. Outra achava que os 
Conselheiros eleitos em 2000 e em 2002 deveriam filiar-se às chapas, que hoje são 
oficiais, e aí serem substituídos pelos suplentes da chapa. A decisão que havia 
adotado, combatida, discutida, obedeceu a um critério. Evidentemente, como 
alertado várias vezes em plenário, estávamos sujeitos a recursos. Mas corríamos 
esse  risco,  como  ainda  corremos,  hoje,  quando  apreciaremos  a  Proposta 
Orçamentária.  Esclareceu que naquela época foi  procurado e se reuniu com 
lideranças de ambas as chapas atuando mais como mediador, porque sua única 
intenção era ter uma regra para cumprir. Como não se chegou a um consenso, 
resolveu adotar método que julgou o mais justo para ambas as facções políticas, 
provisoriamente,  para  que  o  Conselho  não  ficasse  desfalcado,  até  que  se 
resolvesse formalmente a questão. E na pauta da reunião extraordinária que se 
seguiria havia propostas para regulamentar a matéria. Entretanto, foi procurado 
por  líderes  das  chapas,  que preferiram um acordo político  para  preencher  a 
lacuna e resolver o problema, estabelecendo que os suplentes para substituir as 
vagas dos Conselheiros eleitos em 2000 e 2002, serão convocados conforme a 
percentagem dos votos individuais para as chapas, obtidos por elas na eleição 
de 2004. Explicando: Tivemos um total de 110.615 votos individuais para os Grupos 
A e B,  sendo 56.553 votos na Chapa Mobilização Pinheirense;  52.723 votos na 
Chapa Pinheiros Sempre; 923 votos na Chapa Tradição Pinheirense e 416 votos na 
Chapa  Harmonia  Pinheirense.  Em  percentagem:  51,13%  dos  votos  na  Chapa 
Mobilização Pinheirense; 47,66% dos votos na Chapa Pinheiros Sempre; 0,83% dos 
votos  na Chapa Tradição Pinheirense e  0,38% dos  votos  na Chapa Harmonia 
Pinheirense. Assim, os suplentes seriam convocados de conformidade com essa 
percentagem,  regulamentando  a  questão.  Como  o  inciso  XXI,  do  Art.  76  do 
Estatuto Social estabelece que o Conselho é soberano para deliberar sobre casos 
omissos  e  interpretar  o  Estatuto  e  Regimentos,  e  que,  no  caso,  tratava-se  de 
omissão do Art. 23 do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, o 
plenário podia resolver a questão agora, antes de votar o Orçamento, dando fim 
ao  problema  da  suplência,  inclusive  sem  o  risco  de  recursos  dessa  decisão. 
Obviamente,  se  aprovada  a  resolução  proposta,  na  reunião  seguinte  seria 
apreciado apenas o item da Ordem do Dia relativo à transferência de atleta 
para a categoria de Contribuintes,  pois a matéria atinente à suplência estaria 
superada. Para tanto, sugeriu que o Conselho baixasse uma Resolução a exemplo 
daquela tomada recentemente, diante da omissão quanto à criação da Terceira 
Secretaria da Mesa. Determinou à Primeira Secretária que lesse a resolução, que 
tomaria o nº 34/2004.

Primeira Secretária – Leu a íntegra da proposta de resolução.
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Deliberação:
Submetida  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  Conselho  resolveu  aprovar  a 
proposta, baixando a seguinte resolução:

RESOLUÇÃO 34/2004

"DELIBERAÇÃO DE CASOS OMISSOS E INTERPRETAÇÃO REGIMENTAL,  CONSOANTE O 
INCISO  XXI  DO  ART.  76  DO  ESTATUTO  SOCIAL,  REFERENTE  À  CONVOCAÇÃO  DE 
SUPLENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS ELEITOS NOS PLEITOS DE 2000 E 2002.
Supre a omissão do artigo 23 do Regimento para Eleição Parcial  do Conselho Deliberativo, 
quanto à convocação de suplentes para a substituição de Conselheiros eleitos nos pleitos de 
2000 e 2002, instituindo que 51,13% das convocações de suplentes serão, na ordem dos mais 
votados,  dos  suplentes  da  chapa  Mobilização  Pinheirense;  47,66%  das  convocações  de 
suplentes serão, na ordem dos mais votados, dos suplentes da chapa Pinheiros Sempre; 0,83% 
das convocações de suplentes serão, na ordem dos mais votados, dos suplentes da chapa 
Tradição Pinheirense e 0,38% das convocações de suplentes serão, na ordem dos mais votados, 
dos suplentes da chapa Harmonia Pinheirense.”

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do Art. 76, do Estatuto Social e diante de 
sua soberania instituída na primeira parte do parágrafo único do referido artigo, 
considerando que os parágrafos 4o e 5o do artigo 64 do Estatuto Social remetem a 
matéria relativa à eleição de Conselheiros para os regulamentos e regimentos do 
Clube, em especial o Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, 
considerando, outrossim, que o artigo 23 do Regimento para Eleição Parcial do 
Conselho Deliberativo não contempla a questão da substituição, em caso de 
vacância, impedimento ou licença dos Conselheiros eleitos nas eleições de 2000 
e  2002,  omissão  essa  que  vem  suscitando  dúvida  e  polêmica  quanto  à 
convocação de suplentes para os referidos Conselheiros e, considerando, ainda, 
que essas dúvida e polêmica perdurarão até a eleição do terço do Conselho 
Deliberativo que ocorrerá em 2008, quando não haverá mais Conselheiros eleitos 
nos pleitos de 2000 e 2002,

resolve,

deliberando sobre a omissão contida no artigo 23 do Regimento para Eleição 
Parcial do Conselho Deliberativo,  que os suplentes para substituir  as vagas dos 
Conselheiros  eleitos  em 2000  e  2002,  em caso de vacância,  impedimento  ou 
licença, serão convocados conforme a percentagem dos votos individuais para 
as chapas, obtidos por elas na eleição de 2004, calculada da seguinte forma:
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ELEIÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO 2004
Votos Individuais  

GRUPO A GRUPO B TOTAL
Votos % Votos % Votos %

MOBILIZAÇÃO PINHEIRENSE 7.431 53,17% 49.122 50,83% 56.553 51,13%
PINHEIROS SEMPRE 6.544 46,83% 46.179 47,78% 52.723 47,66%
TRADIÇÃO PINHEIRENSE 923 0,96% 923 0,83%
HARMONIA PINHEIRENSE 416 0,43% 416 0,38%

TOTAL 13.975 100,00% 96.640 100,00% 110.615 100,00%

Em conseqüência, 51,13% das convocações de suplentes serão, na ordem dos 
mais  votados,  dos  suplentes  da  chapa  Mobilização  Pinheirense;  47,66%  das 
convocações de suplentes serão, na ordem dos mais votados, dos suplentes da 
chapa Pinheiros Sempre; 0,83% das convocações de suplentes serão, na ordem 
dos  mais  votados,  dos  suplentes  da  chapa Tradição  Pinheirense  e  0,38% das 
convocações de suplentes serão, na ordem dos mais votados, dos suplentes da 
chapa  Harmonia  Pinheirense.  As  frações  dos  percentuais  obtidos,  serão 
arredondadas para mais ou para menos tomando-se 0,50 como base. 

Fica estabelecido que as percentagens instituídas nesta Resolução vigorarão até 
a eleição do terço do Conselho Deliberativo que ocorrerá em 2006, após a qual, 
novos  cálculos  com  base  nos  votos  individuais  dessa  eleição,  estabelecerão 
outras percentagens, a vigorarem até a eleição de 2008, a partir da qual estarão 
em pleno vigor as disposições do artigo 23 do Regimento para Eleição Parcial do 
Conselho Deliberativo. 

Ficam ratificadas todas as decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo desde 31 
de maio de 2.004, com a participação de suplentes convocados com base em 
critério diverso do instituído por esta Resolução.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2004.

DULCE ARENA AVANCINI PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO
Primeira Secretária Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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Presidente –  Antes  de  dar  andamento  aos  trabalhos,  propôs  e  o  plenário –  Antes  de  dar  andamento  aos  trabalhos,  propôs  e  o  plenário  
concordou  que  as  inscrições  feitas  para  o  Expediente,  o  item  “A  Voz  doconcordou  que  as  inscrições  feitas  para  o  Expediente,  o  item  “A  Voz  do  
Conselheiro”  e Várias desta reunião fossem tomadas na sessão subseqüente, naConselheiro”  e Várias desta reunião fossem tomadas na sessão subseqüente, na  
qual também se apreciaria a ata da reunião anterior. Quanto ao item “A Voz doqual também se apreciaria a ata da reunião anterior. Quanto ao item “A Voz do  
Conselheiro”, explicou que admitiria a manifestação de oito oradores, já que oConselheiro”, explicou que admitiria a manifestação de oito oradores, já que o  
Regimento prevê a inscrição de quatro Conselheiros por reunião. Esclareceu aoRegimento prevê a inscrição de quatro Conselheiros por reunião. Esclareceu ao  
Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi Filho que os Conselheiros inscritos para falar emConselheiro Ivan Gilberto Castaldi Filho que os Conselheiros inscritos para falar em  
Várias também poderiam se pronunciar normalmente.Várias também poderiam se pronunciar normalmente.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-35/2004,  referente  à  proposta 
orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 2005.

Presidente –  Antes de iniciar  a discussão, alertou o plenário que o orçamento 
deve apresentar equilíbrio entre a Receita e a Despesa. Portanto, emenda, por 
exemplo, diminuindo o valor das contribuições sociais, teria que indicar a rubrica 
da  Despesa  cujo  valor  seria  reduzido;  da  mesma  forma,  quem  quisesse,  por 
exemplo, propor que fossem vendidos 5.000 títulos, em contrapartida, teria  que 
indicar como seria gasto o recurso dessa venda.

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Lembrou que há dois anos discordou da destinação 
de parte  da contribuição  social  para  aumentar  em  cerca  de  R$400.000,00  a 
rubrica  Apoio  ao  Atleta.  Na  época foi  aprovada  recomendação à  Diretoria, 
condicionando esse aumento à obtenção de patrocínio. Considerando que vem 
ocorrendo uma redução contínua do número de associados contribuintes; que se 
fala em vender títulos; que o Clube está caro; mas que não se fala em reduzir o 
valor  destinado  à  Diretoria  de  Esportes,  pois  não  há  nenhum  patrocínio  que 
justifique manter  os  custos  ao nível  de 2004,  propôs redução de 20% no valor 
destinado às duas Diretorias da Área Esportiva, revertendo-se metade desse valor 
para  melhoria  do  setor  de  bares  e  restaurantes,  e,  a  outra  metade,  para 
investimentos, bem como que fosse mantido um percentual de redução de 10% 
ao  ano,  até  que  os  patrocínios  obtidos  cobrissem  50%  do  gasto  com  essa 
Diretoria, valor este em torno de 12 milhões de reais, dos quais, conforme consta 
do  Orçamento proposto,  aproximadamente 3  milhões  são pagos  a comissões 
técnicas e a técnicos, que são funcionários do Clube. 

Presidente –  Informou que no momento da votação solicitaria  ao orador  que 
explicasse melhor sua emenda.

Marcelo Giosa Sasso –  Leu manifestação enviada por escrito pelo Conselheiro 
Sérgio  Vergueiro,  que  não  pôde  comparecer,  comentando  que  sempre  se 
pronunciou com preocupação e respeito sobre os orçamentos passados, quando 
o Clube beirou a insolvência, tendo consumido todas as suas reservas por déficits 
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em  bares  e  restaurantes  e  gastos  excessivos,  exaurindo  a  capacidade 
contributiva dos associados e invadido o saldo do Orçamento de investimento, 
usando-o  como  cobertura  de  déficits,  chegando  ao  cúmulo  de  recorrer  a 
empréstimos bancários para fechar o caixa. Que desde que foi eleito Conselheiro 
este  foi  o  primeiro  ano que recebeu a Proposta Orçamentária  com bastante 
antecedência, em documento transparente e completo, com visão do passado, 
análise coerente do presente e propostas corretas para o futuro. Cumprimentou a 
Diretoria na pessoa de seu Presidente, Dr. Antonio de Alcântara Machado Rudge, 
pela excelente proposta, fruto de gestão austera e determinada. Salientou que o 
Clube foi reconduzido a saudável situação financeira com a recomposição de 
todas as reservas, redução de déficits em bares e restaurantes e fundo de caixa 
adequado para todas as provisões; bem como pela redução da mensalidade 
em cerca de 14%, sendo 3% pela adoção de índice mais correto para correção 
das  contribuições  e  os  demais  11% pela  redução de custos  e  absorção,  sem 
parcelas adicionais,  dos novos encargos de REFIS e recomposição de reserva, 
seguindo as diretrizes emanadas do Conselho. Ao aprovar a proposta com estas 
considerações, ressaltou o acerto das medidas propostas de redução de custos, 
recomposição do número de contribuintes, para amenizar a mensalidade que se 
torna pesada para os padrões da família pinheirense tradicional. De fato, mesmo 
com austera administração atual, o Clube está caro e os nossos filhos e netos têm 
dificuldades  em  pagar  as  mensalidades  e  taxas  de  uso.  Por  isso,  dentre  a 
sugestão  que  estudemos  em  conjunto,  Conselho  e  Diretoria,  uma  redução 
continuada dos orçamentos de Custeio, a fim de nos próximos cinco anos diminuir 
o valor  real  das mensalidades,  mantendo a tradição pinheirense de clube de 
classe média, preservando no quadro associativo as famílias que construíram esta 
grande obra. 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Com relação ao orçamento da Área de 
Patrimônio,  item  Reforma do  Solário  da  Piscina  Externa  e  Vestiários,  sugeriu  a 
construção de sanitários no local, que poderia ser incorporada ao Orçamento de 
Investimento.  Destacou  que  a  Reforma  dos  Vestiários  das  Piscinas  Externas, 
ponderou que apesar da atenção dispensada pela Diretoria, em especial pelo 
Diretor de Serviços Gerais, Antonio Julio Martins Lemos, tem de ser tratada como 
prioridade no Orçamento, pois está ficando em situação calamitosa a utilização 
dessas  dependências.  Quanto  ao  orçamento  de  Marketing/Comunicações, 
observou  que  se  aproxima  a  conclusão  do  concurso  para  modernização  do 
logotipo do Clube, e faz-se necessário que o Plano de Ação da Área contemple 
a destinação de verba para a confecção do Manual de Aplicação de Símbolos, 
ferramenta indispensável  para a padronização e fiscalização da utilização da 
marca  do  Clube.  Disse  esperar  que  essa  previsão  estivesse  embutida  nos 
R$24.000,00  de  Serviços  Especializados,  ou  seja  subtraída  da  verba  de 
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R$108.000,00 da rubrica Representações e Homenagens. No orçamento da Área 
Social, sugeriu que ao invés de Jantar seja feito um Almoço dos Veteranos, que 
em nada alteraria a previsão orçamentária, talvez até reduzisse o custo previsto 
de R$56.300,00, e provavelmente aumentasse a participação dos associados da 
categoria. Finalmente, pediu a Deus que ilumine o Sr. Presidente na administração 
de uma verba que causa inveja a qualquer Prefeitura deste País. 

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura –  Considerou  o  Orçamento  muito  bem 
elaborado.  Entretanto,  entendeu necessário  que se refletisse bastante sobre a 
venda de 2.000  títulos.  Ponderou  que  há  muito  se  discute  a  necessidade  de 
vender títulos para preencher lacunas criadas ao longo do tempo com a saída 
de associados,  com a  mudança dos  títulos  Familiares  para Individuais,  mas  a 
grande  preocupação  é  quanto  ao  impacto  dessa  venda  na  sociedade 
pinheirense,  em  que  pese  a  Diretoria  ter  tomado  o  cuidado  de  proceder  a 
simulações dessa venda. Por melhores que tenham sido, as simulações têm que 
se justificar na prática. É preciso certa cautela, obviamente não tão excessiva a 
ponto  de  impedir  que  a  Diretoria  obtenha  os  recursos  que  necessita  para 
executar seu Plano de Ação/2005. Então, propôs que fosse autorizada a venda 
de 1.000 títulos sociais.  E,  ao fazer isso,  que se verificasse quais  as implicações 
dessa mudança nas contas do Orçamento. A venda de 2.000 títulos pleiteada 
pela  Diretoria  vai  gerar  dois  tipos  de  receita:  uma  de  Custeio,  de  cerca  de 
R$2.080.000,00, e outra de Investimento, em torno de R$10.800.000,00. De acordo 
com  sua  emenda,  a  receita  de  Custeio  baixaria  de  R$2.080.000  para 
R$1.040.000,00  e  seria  preciso  buscar  deduções  na  despesa.  Observou  que 
R$1.040.000,00 seria uma redução pouco significativa - cerca de 1,6% do valor 
total do Orçamento, que é de R$63.000.000,00. E num esforço, que com certeza 
esta Diretoria poderia fazer, se reduziria com alguma facilidade. Mas essa não era 
sua  intenção.  Pretendia,  que  efetivamente  tirassem  essas  despesas  e 
mantivessem os  números  que  a  Diretoria  apresentava.  Para  isso,  ter-se-ia  que 
reduzir  R$1.040.000,00  nas  despesas  de  Custeio.  Os  1.000  títulos,  ao  invés  dos 
R$10.800.000,00  no  Orçamento  de  Investimento,  no  Fundo  de  Investimento 
gerariam R$5.400.000,00. A Diretoria estava solicitando cerca de R$5.285.000,00 
para  executar  o  seu  programa  de  investimento  de  2005.  Portanto,  esses 
R$5.400.000,00, acrescidos da receita financeira e do superávit que haverá, que 
passará  de  2004  para  2005  no  Orçamento  de  Investimento,  somariam  uma 
receita da ordem de R$5.785.000,00, no Orçamento de Investimento. Para uma 
aplicação no  ano  de  2005  de  R$5.300.000,00  em  números  redondos,  restaria, 
portanto,  um superávit  de R$485.000,00.  A  Diretoria  propõe a venda de 2.000 
títulos para, com a diferença, formar um Fundo Especial de Investimento atrelado 
a um Plano Diretor de Obras de mais ou menos R$5.000.000,00, que não seriam 
utilizados em 2005. Então, na realidade, 1.000 títulos cobririam as necessidades da 
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Diretoria para executar o Orçamento de Investimento de 2005. Entendeu que o 
processo  estava  invertido,  porque  antes  de  formar  esse  Fundo  Especial  de 
Investimento, melhor e mais tranqüilo para a Diretoria e para o Conselho seria que 
ela apresentasse o Plano Diretor de Obras, como sempre foi, acompanhado de 
custo e cronograma físico-financeiro. 

Presidente –  Tendo expirado o prazo regimental,  consultou o plenário e foram 
concedidos mais 5 minutos para o orador concluir sua explanação.

Arlindo Virgílio Machado Moura –  Lembrou que em 1996 foi  apresentado para 
conhecimento do Conselho  um plano bastante completo, resultante de fóruns 
providos pela Diretoria, abrangendo as necessidades do Clube para os próximos 
20  anos,  que  deveria  servir  como  base.  Entretanto,  sempre  que  uma  nova 
Diretoria  assume,  fala-se  em  fazer  um  outro  Plano  Diretor  e  não  existe  uma 
continuidade  daquele  trabalho.  Ponderou  que  antes  de  formar  o  Fundo  de 
Investimento  é  necessário  que  exista  o  Plano Diretor  de Obras.  Insistiu  que  se 
propiciasse à Diretoria os recursos necessários para implementar o seu Plano de 
Ação  para  2005.  Disse  que  citou  o  Plano  de  Investimento  porque  esses 
R$485.000,00 de superávit poderão ser revertidos para o Custeio por decisão do 
Conselho. Que esses R$1.040.000,00 que estariam sendo diminuídos da receita de 
custeio  tivessem  a  sua  contrapartida  nas  despesas.  No  Orçamento  de 
Investimento a Diretoria precisa de R$5.285.000,00 para executar o seu Programa 
de  Investimentos,  e  ela  terá  esse  recurso  intacto.  Os  R$5.000.000,00,  que 
formariam um Fundo que ainda não tem nenhuma destinação, porque não tem 
o Plano Diretor,  esse  não.  Quando tivermos  certeza desse  comportamento,  a 
Diretoria voltará e este Conselho, sem dúvida, aprovará o seu Programa. 

Presidente – Pediu ao orador que formalizasse sua proposição, lembrando que as 
propostas devem ser redigidas e entregues à Mesa.

Alcides de Souza Amaral – Comentou que o Orçamento estava bem elaborado, 
detalhado e possuía alguma gordura, tanto em Custeio quanto em Investimento. 
Teceu considerações sobre três itens que entendia relevantes para equilibrar de 
vez as contas do Clube: a eliminação da categoria de Veteranos para os novos 
associados, a reposição de títulos e o esporte competitivo. Tratando da venda de 
2.000  títulos  proposta  pela  Diretoria,  ponderou  que  a  preocupação  é  que 
tenderemos a ser  prejudicados em alguns setores do Clube.  Por exemplo,  no 
sábado, a maior freqüência da semana, temos uma média de 5.500 associados 
freqüentando o  Clube,  podendo-se  tranqüilamente  imaginar  que  pelo  menos 
metade  desses  novos  associados  freqüentará  o  Clube,  o  que  significa  um 
aumento de 20% da freqüência atual. A despeito de se dizer que ao longo do 
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tempo tivemos mais  associados do que tem hoje;  que essa freqüência nunca 
paralisou o Clube; que com menos estrutura pudemos atender, a realidade é que 
esses títulos foram adquiridos ao longo do tempo e não nas condições que se 
pretende - em curto espaço de tempo. Admita-se que uma família com dois filhos 
adquira um título agora, pagando R$2.000,00 por cada título, mais a taxa mensal 
de  R$170,00  cada  um  e  o  custo  da  transferência.  Ora,  ninguém  fará  um 
investimento desses para ficar em casa no fim de semana. Defendeu que mais 
prudente  seria  colocar  à  venda  1.000  novos  títulos,  pois  poderíamos  melhor 
avaliar  a  freqüência  adicional  ao  Clube  e  manter  bastante  confortável  a 
situação financeira. Em termos financeiros, isso significaria a redução de receitas 
em  R$1.040.000,00  provenientes  das  mensalidades,  cuja  contrapartida  seria  a 
redução do mesmo valor na conta de Custeio. E cerca de R$5.500.000,00 do valor 
orçado de R$11.000.000,00  para Investimento,  proveniente da venda de 2.000 
títulos, então cerca de R$5.500.000,00 de taxa de admissão, cuja contrapartida é 
a  dedução  na  conta  de  Investimento.   Conforme  sua  emenda,  para  que  o 
Orçamento possa voltar ao equilíbrio, e a Diretoria possa executar o seu Plano de 
Obras proposto e manter o equilíbrio orçamentário do Clube, que está muito bem 
por sinal, a verba de investimento do mesmo valor, no que diz respeito a Custeio, 
os  cortes  seriam  para  compensar  o  R$1.040.000,00  que  perderíamos, 
teoricamente, por não vender 2.000, e sim 1.000 títulos; R$450.000,00 nas despesas 
dos esportes competitivos e R$600.000,00 das provisões para o REFIS. No que diz 
respeito ao esporte competitivo, defendeu que essa tradição do Clube deve ser 
preservada, mas os paradigmas mudaram e temos que nos adaptar. Citou clubes 
co-irmãos que possuíam equipes de prestígio no Basquete e no Vôlei e que hoje 
não possuem mais: clubes profissionais que reduziram drasticamente suas equipes 
competitivas  e  clubes  de  futebol  profissional  que  hoje  vivem  à  custa  de 
patrocínios,  ponderando  que  não  é  mais  possível  manter  tais  atividades 
exclusivamente  às  custas  dos  associados.  Relacionando  os  patrocinadores  e 
respectivas  contribuições  e  tecendo  comentários,  ponderou  que  a  situação 
preocupa, porque o Clube recebe R$800.000,00 de patrocínio para um dispêndio 
de R$9.000.000,00 com esportes competitivos e são gastos valores significativos: 
Natação-R$1.700.000,00/ano,  Basquete-R$1.000.000,00/ano,  Vôlei-
R$1.500.000,00/ano,  Tênis  e  Squash-R$1.300.000,00/ano.  Além  desses 
R$9.000.000,00, R$3.000.000,00 são gastos com remuneração de atletas. É muito 
dinheiro em troca dos benefícios que os associados recebem. Lembrou que no 
Orçamento  para  2004  o  Conselho  aprovou  sua  recomendação  de  que  as 
mensalidades do terceiro e do quarto trimestres não fossem ajustadas devido à 
situação de renda do País. Nessas condições o Clube deixaria de receber cerca 
de  R$700.000,00,  o  que  seria  plenamente  suportado,  tendo  em  vista  a 
recuperação das provisões e altos valores aplicados no mercado financeiro. A 
recomendação  não  foi  acolhida  pela  Diretoria,  por  entender  que  causaria 
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problemas para o Orçamento. Entretanto, despendemos cerca de R$9.000.000,00 
com esportes competitivos. Dá para verificar que algo não está muito correto. A 
proposta de redução de R$450.000,00 no Orçamento de 2005 equivale apenas a 
5% do valor gasto em esportes competitivos,  que corresponde a 15% do valor 
previsto em remuneração dos atletas.  É  um esforço que devemos começar a 
buscar.  Isso não significa que se a Diretoria  quiser  manter  o mesmo montante 
despendido  para  2005,  que  ela  busque,  em  conjunto  com  as  atividades 
esportivas privilegiadas, novos patrocínios em valores correspondentes. E, então, 
ficariam  elas  por  elas,  simplesmente  não  dependendo  de  desembolso  dos 
associados. Com relação à contrapartida dos restantes R$600.000,00, a emenda 
é  mais  simples,  é  que  efetuamos  uma  redução  mensal  de  R$50.000,00  nas 
provisões previstas para o REFIS 2, para 2005. No segundo semestre de 2003 foram 
provisionados R$1.620.000,00. Em 2004, mais R$3.240.000,00. Ficariam com provisão 
de R$3.040.000,00 para 2005, ao invés dos R$3.640.00,00 previstos no Orçamento. 
Disse acreditar que essa redução não implicaria em risco algum para as contas 
do Clube, devido à diferença dos custos do reajuste do REFIS, que é reajustável 
de acordo com TJLP (Taxas de Juros de Longo Prazo), que são inferiores a 10%. E 
com rendimentos das aplicações financeiras dos valores provisionados a taxas 
superiores  a  17%/ano  no  mercado  financeiro,  em  um ano  recuperaríamos  os 
R$600.000,00 que deixariam de ser provisionados. E como temos mais ou menos 
R$8.000.000,00 provisionados, com 7% mais ou menos 7,5%, dariam exatamente os 
R$600.000,00 que deixaríamos de provisionar.  Simplesmente o ganho financeiro 
compensaria e com isso estaria resolvido o problema de Custeio. Venderíamos 
1.000 títulos ao invés de 2.000, R$450.000,00 na conta dos esportes competitivos e 
R$600.000,00 com redução da provisão do REFIS. No que diz respeito à redução 
dos valores para a conta de investimento teríamos, em 2005, verba disponível de 
R$5.500.000,00,  ao invés  dos  R$11.000.000,00  propostos  com a venda de 2.000 
títulos. Esse valor de R$5.500.000,00 cobriria as necessidades do Clube em 2005 e 
ainda  seria  bastante  significativo,  pois  é  cerca  de  55% superior  ao  dispêndio 
previsto em investimento em 2004, na ordem de R$3.500.000,00. Ficaríamos, então, 
com R$5.500.000,00 para o ano que vem, que é 55% acima. E além disso, dos 
R$3.500.000,00 previstos  para este ano,  foi  feito um investimento da ordem de 
R$2.000.000,00 no Fitness, o que significa que sobrou apenas R$1.500.000,00 para 
os  restantes  investimentos.  Então,  estamos  falando  de  uma  verba  de 
R$5.500.000,00 para o ano que vem. Finalizando, ponderou que como a Revista 
Pinheiros deverá gerar um prejuízo de R$460.00,00 em 2005, de acordo com o 
orçamento,  R$660.000,00  de  despesas  contra  R$220.000,00  de  verbas  de 
publicidade, o Clube deveria contar com uma Diretoria profissional de Marketing, 
com dedicação integral, para que pudéssemos melhor utilizar a nossa marca e a 
força  de  cerca  de  35.000  associados.  Assim  teríamos  maiores  chances  de 
patrocínio, possibilitando maiores recursos para o Clube sem implicar em maiores 
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custos para os associados. Aparteado, esclareceu ao Conselheiro Hugo Henrique 
Carraresi Neto o seu entendimento de que uma família de quatro pessoas que 
viesse  a  comprar  títulos,  por  exemplo,  não  desembolsaria  um  valor  tão 
significativo para não utilizar o Clube.

Hugo  Henrique  Carraresi  Neto  (aparte)  –  Perguntou  se  o  orador  estava 
imaginando que os títulos seriam todos vendidos em curto espaço de tempo, um 
mês, por exemplo.
 
Alcides de Souza Amaral – Respondeu que a previsão da Diretoria era vender 
todos os títulos no ano que vem. Portanto, haveria uma defasagem no tempo na 
redução desses R$5.000.000,00. 

Hugo Henrique Carraresi  Neto (aparte)  –  Ponderou que fossem reduzir  50% da 
venda de títulos de imediato, para complemento da outra, e a Diretoria estava 
prevendo a venda dos títulos  em um ano,  então,  em determinado momento 
haveria uma defasagem.  Portanto,  não entendeu onde estaria  cobrindo essa 
defasagem.

Alcides de Souza Amaral – Disse que se a Diretoria estava se propondo a vender 
2.000 títulos durante o ano que vem, com muito mais facilidade ela venderia 1.000 
títulos. Então, o período da venda desses 1.000 títulos seria muito mais curto. Isto 
baseado na suposição da Diretoria. 

Silvia  Schuster  –  Manifestando-se  sobre  a  proposta  de  redução  das  verbas 
destinadas ao esporte, comentou que o associado tem freqüentado muito mais 
as  várias  seções  esportivas.  Em dezembro/2002  havia  1275  atletas  associados 
inscritos;  em outubro/2004,  1747.  Atualmente  a  equipe  de  Basquete  já  não é 
formada só por militantes, mas por associados; foram criadas novas atividades, 
como as escolinhas de esporte.  Hoje,  associadas,  ex-atletas,  estão voltando a 
jogar.  Temos  um  time  inteiro  de  ex-atletas,  associadas,  jogando  Voleibol, 
defendendo as cores do Clube. Isso significa a aplicação de verba pela qual 
lutamos durante muito tempo. Antigamente, quem pagava Juiz, Federação para 
poder participar eram as associadas. Posicionou-se pela manutenção da verba 
conforme proposto pela Diretoria.

Ivanilce  Simeão  Cappellano –  Observou  que  hoje  uma  família  tem  muita 
dificuldade de manter-se freqüentando um clube do padrão do Pinheiros. E se a 
finalidade do Clube é a família, ele tem que proporcionar condições para isso. A 
maioria das famílias do nosso meio possui 5 elementos – pai, mãe e 3 filhos, e para 
se  manter  no  Clube  uma  família  tem  um  gasto  mensal  de  cerca  de 
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R$1.000,00/mês, com mensalidades, taxas e outros. O Clube tem que se adequar 
à realidade atual e tomar providências para enfrentar um futuro bem próximo, 
em que as dificuldades financeiras de todos tendem a se agravar. Temos que ser 
audaciosos e criar condições para modernizar o Clube. Obras são necessárias, 
porém, devem ser bem planejadas e estudadas, para reverter em benefício das 
finanças do Clube e, conseqüentemente, beneficiar as mensalidades. Entendeu 
necessárias  as  reformas,  inclusive  a  do  Salão  de  Festas,  uma  ótima  fonte  de 
recursos.  Manifestou-se  de  acordo  com  a  venda  de  títulos,  mas  considerou 
importante  impedir  que  haja  uma  desvalorização  maior  da  que  já  vem 
ocorrendo. Precisamos ter coragem de tomar atitudes, com o propósito de criar 
um clube mais justo quanto à arrecadação das mensalidades e taxas.  Não é 
adequado impedir uma família de freqüentar o Clube porque é oneroso demais 
para o titular mantê-la aqui. Entendeu irrelevante que as mensalidades de outros 
clubes sejam maiores que as do Pinheiros. Que sua preocupação se prende ao 
associado do Clube, que tem um perfil diferente dos sócios desses clubes. Sugeriu 
aos responsáveis pelo planejamento financeiro que pensem na possibilidade de 
oferecer descontos nas mensalidades para as famílias compostas por três ou mais 
membros,  principalmente  menores  de  idade,  aproveitando  o  atual  balanço 
favorável e beneficiando esses conjuntos familiares para que aqui permaneçam. 
Assim, certamente vamos aliviar inadimplências e também muitas desistências. 
Destacou também a necessidade de se enfrentar a questão dos Veteranos e, em 
primeiro lugar, rever a veteranice para pessoas com menos de 60 anos de idade. 
Devemos mudar o Estatuto, fazer plebiscito e, na pior das hipóteses, que façamos 
uma  solicitação  voluntária  para  os  indivíduos  que  estão  nessa  situação,  não 
possuem 60 anos e são Veteranos. Muitos deles vão entender. 

João  Benedicto  de  Azevedo  Marques  –  Congratulou-se  com  a  Diretoria,  em 
especial com a área financeira, pela seriedade, competência e transparência 
com que trouxe ao Conselho a realidade e as dificuldades do Clube. Disse que, 
acima  de  eventuais  divergências  político-partidárias,  precisamos  construir  um 
Plano de Diretor de Obras visando ao futuro do Clube, e de modo especial a 
contribuição social para o tipo de associado do Pinheiros, que é da classe média. 
E,  para  isso,  só  vê  uma  solução,  que  vem  sendo  postergada  há  algumas 
Diretorias. Há mais de 10 anos estamos perdendo receitas com o Salão de Festas. 
Precisamos,  urgentemente,  ter  fontes  alternativas de  receitas,  para  diminuir  o 
Custeio do Clube. Se fizermos uma ampla reforma de restauração do Salão de 
Festas,  com  a  construção  de  uma  garagem,  que  poderá  ser  alugada  de 
segunda à sexta, com receita integral  para o Clube, e com a locação desse 
salão, poderemos aliviar as despesas. Pediu à Diretoria e ao Conselho que nos 
próximos dois ou três meses se reúnam para discutir profundamente e tomem uma 
decisão a respeito. Lembrou alguns erros trágicos cometidos pelo Conselho há 40 
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ou 50 anos,  quando toda a área do Shopping Center Iguatemi e do clube A 
Hebraica, que era a antiga Chácara Matarazzo, foi  oferecida para venda ao 
Clube. Lamentavelmente, por divergências da época, por receio o negócio não 
foi  efetivado e jamais  poderá ser  retomado.  Há cerca de 30 anos,  tivemos a 
possibilidade  de  uma  venda  adequada,  valorizada  e  oportuna  da  sede  da 
cidade,  eventualmente  para  um  clube  de  campo  ou  eventualmente  para 
investimento aqui dentro. E perdemos essa oportunidade. Hoje temos a sede lá 
praticamente um ponto morto. O número de contribuintes do Clube que em 1994 
era de 30.000, baixou, para 25.000 e 25.300 nesta altura. Perdemos 5.000 sócios 
contribuintes.  E  chegamos  neste  momento  em  que  a  Diretoria  pede,  e  com 
responsabilidade, para vender 2.000 títulos, para repor as contribuições, a uma 
realidade de 2001, se esses títulos forem vendidos até o final do ano. Enfatizou a 
necessidade de se elaborar um projeto arquitetônico definido, por lhe parecer 
difícil ser contra a atualização da sede social e à construção de uma garagem 
que  gere  recursos  diários.  E  sempre  que  a  Diretoria  precisasse  elaborar  o 
Orçamento, ela teria esta fonte alternativa de receita. Com o devido respeito a 
opiniões diversas, destacou que o esporte é a marca e a tradição do Pinheiros; 
forja o caráter dos nossos filhos e das nossas famílias; é um investimento. E o Clube 
nunca poderá abandonar o esporte, sob pena de deixar de ser Esporte Clube 
Pinheiros. 

Nelson  de  Barros  Pereira  Junior  (aparte)  -  Informou  que  o  Sr.  Presidente  da 
Diretoria  constituiu  uma  Comissão  para  estudar  a  remodelação  do  Salão  de 
Festas e a construção de uma nova garagem adjacente ao Salão, e a idéia seria 
executar essa obra com o Fundo de Investimento que estava sendo previsto no 
Orçamento. 

João Benedicto de Azevedo Marques – Disse acreditar que o Fundo é um recurso 
que ficará  disponível  para uso  oportuno,  mas  que esperava  que quando da 
discussão do próximo orçamento não continuasse com a situação de uma sede 
social absolutamente deficitária, dinheiro que deixa de entrar e com a falta de 
uma garagem. Porque isso será incompetência nossa, do Conselho e da Diretoria. 
Também entendeu preciso que se faça um estudo a respeito da situação do 
prédio da R. Dom José de Barros, para, eventualmente, reunir todas essas forças 
para que o  Clube tenha uma fonte alternativa  de receita,  lembrando que o 
Pinheiros  é  um  clube  de  classe  média,  de  profissionais  liberais,  de  pequenos 
comerciantes e industriais, e não pretende perder esta tradição. Se as despesas 
começarem a aumentar, sairão mais associados, porque não terão condições de 
pagar, a não ser que tenhamos outras alavancas financeiras como as citadas. 
Agradeceu  à  Diretoria  por  ter  incluído  no  Orçamento  uma  sugestão  que 
apresentou  e  foi  aprovada  unanimemente  pelo  Conselho,  a  reforma  das 
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instalações do Jardim da Infância (Escolinha), que no ano que vem completará 
60 anos fundação.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – A par de parabenizar o orador pela 
iniciativa, solidarizou-se no que diz respeito à reforma num espaço tão valorizado 
como é o da Faria Lima. Lembrou da preocupação tanto do falecido Conselheiro 
Plínio  de  Azevedo  Marques,  pai  do  orador,  quanto  de  seu  falecido  pai, 
Conselheiro  José Reynaldo de Lima,  quando não foi  aceita a compra dessas 
áreas anexas ao Clube. Disse esperar que desta vez a Diretoria se sensibilizasse e 
fizesse com que o associado conhecesse,  participasse e concordasse com as 
reformas, e não fosse obrigado a engolir qualquer tipo de projeto que não tivesse 
sido  pessoalmente  aceito.  Entendeu  importante  que  os  associados  tomassem 
conhecimento do discurso do orador para saber da preocupação do Conselho.

João Benedicto de Azevedo Marques – Agradeceu.

Arlindo Virgílio  Machado Moura (aparte)  –  Salientou que as preocupações do 
orador precisariam ser transformadas objetivamente dentro do Conselho, porque 
a reforma da sede social do Clube já estava configurada no Plano Diretor de 
1996,  e  oito  anos  já  se  passaram.  Embora  fosse  absolutamente  necessária  e 
legítima,  a proposta  não poderia  se  concretizar  em 2005,  porque não estava 
contemplada no  Orçamento de Investimento.  Quer  dizer,  temos Plano Diretor. 
Sabemos da necessidade de reformar a sede social, de negociar a sede da Dom 
José de Barros, inclusive já foi aprovado que se vendesse a sede, mas é preciso 
que as coisas se concretizem no Conselho.

João  Benedicto  de  Azevedo  Marques  –  Felicitou-se  com  o  Conselho  por  ter 
encontrado unanimidade e, acima de tudo, reconhecimento pela elaboração 
de uma Peça Orçamentária responsável e transparente, manifestando-se pela 
sua aprovação integral e reiterando que se resolva o mais rápido possível com a 
elaboração de um projeto, talvez até com a licitação de um projeto, a reforma e 
da construção da garagem, que seria uma alavanca financeira e um alívio para 
todas as Diretorias que se seguirão.

Sergio Lazzarini –  Ressaltou que depois de dois anos de ter mudado a Diretoria, 
nota-se a implantação de uma mudança de filosofia orçamentária, financeira, 
econômica para o Clube. Até pouco tempo o Clube tinha apenas um Fundo de 
Investimentos  no  Orçamento,  que era  meramente nominal,  porque havia sido 
consumido pelo Custeio. Há dois anos, o Clube estava em uma situação em que 
todo ano se socorria de bancos, para poder cumprir suas obrigações. Faz dois 
anos  que  isso  não  acontece,  com  uma  administração  austera,  iniciada  na 
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transição no final da outra administração. Lembrou quando se reuniram o antigo 
Diretor Financeiro, Conselheiro Roberto Gasparini,  com os novos representantes 
da Diretoria  e  do  Conselho,  Conselheiros  Claudio  Damasceno,  José Maria  de 
Almeida Prado Netto,  Fernando Silva  Hors,  e  juntos,  pensando no Clube,  sem 
qualquer partidarismo político, resolveram implantar uma política de recuperação 
fiscal  que  fosse  com  certeza  real,  agora  espelhada  no  Orçamento para  o 
próximo  exercício.  Todos  concordam  que  a  filosofia  desta  política  de 
recuperação  fiscal  é  não  onerar  mais  o  associado.  E  como  raras  vezes  tem 
acontecido na história do Clube, desta vez a Diretoria propõe uma redução da 
contribuição social, pela não aplicação do IGPI, que sempre foi aplicado como 
uma correção monetária extraordinária, e aplicar o IGPM, o que representa uma 
redução, sem aumento real da contribuição social,  sem onerar o associado e 
procurando, dentro dessa filosofia, alternativas de receitas. Esta filosofia está clara 
e  todos  concordam.  Só  que  isso  tem  de  ser  feito  paulatinamente.  Estamos 
perdendo  associados  contribuintes,  perdendo  arrecadação.  O  Clube  foi 
idealizado para 40.000 associados e conta hoje com 23.000 contribuintes. E esse 
dinheiro sempre saía do bolso do associado. Desta vez a Diretoria idealizou, é 
uma  questão  filosófica  que  alguns  podem  não  concordar,  a  reposição  de 
apenas 2.000 títulos, que trará o Clube ao nível de 2001, sem onerar o associado. 
O  Conselho  aprovou,  num momento  histórico  para  o  Clube,  que  deveríamos 
compor a nossa dívida com o INSS e entramos no REFIS. E assim fizemos. E o REFIS 
custa  hoje  para  o  Clube,  em  média,  R$300.000,00/mês,  o  que  dá 
R$3.600.000,00/ano, sem pedir  um tostão sequer para o associado. Isto é uma 
política de não onerar o associado. Não é política simplesmente de quando falta 
dinheiro  vai  buscar  do  bolso  do  associado.  Chegou-se  a  aventar  aqui  uma 
redução de R$1.000.000,00, que seria bom fazer para não deixar um caixa da 
Diretoria com dinheiro que estaria em tese sobrando. A reposição de 2.000 títulos 
proposta pela Diretoria permitirá que se estabilize o Custeio do Clube ao nível de 
2001, para todo o ano de 2005 e vai sobrar, sim, R$5.000.000,00, sem prejuízo do 
Fundo para pagar o REFIS, R$3.600.000,00, para pagar um milhão e tanto de IPTU, 
que não pagamos ainda, porque estamos discutindo o valor da dívida, do Fundo 
natural de obras que temos de  Investimentos, mas um Fundo de R$5.000.000,00 
condicionado a que seja apresentado e votado neste Conselho um Plano Diretor. 
A  Diretoria  não  pediu  esses  R$5.000.000,00  para  gastar,  mas  colocou 
objetivamente no Orçamento que depois  de vender  os  2.000 títulos,  sobrarão 
R$5.000.000,00  de  um  Fundo  de  Investimento  intocável,  que  só  poderá  ser 
utilizado mediante aprovação, na execução de um Plano Diretor de Obras que o 
Conselho  repute  o  mais  conveniente  e  importante  para  o  Clube.  Nessas 
condições,  perguntou onde estava o perigo de se fazer  essa venda de 2.000 
títulos?  Ponderou  que se  o  Conselho decidir,  mediante proposta  da Diretoria, 
apressar  um  Plano  Diretor,  isso  poderá  ser  feito  no  primeiro  mês  do  próximo 
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exercício, mas o importante é que em 2005 qualquer Plano Diretor de Obras que 
o Conselho venha a discutir ou a aprovar o associado não estará sendo onerado. 
Esta é a grande vantagem desta Proposta Orçamentária. Disse que respeitava 
profundamente  as  colocações  filosóficas  então  apresentadas,  mas  elas  não 
encontram  eco  no  mérito  da  proposta  da  Diretoria.  Aduziu  que  pretender 
compensar uma redução dessa venda de títulos, que vai resultar no Fundo de 
R$5.000.000,00, reduzindo despesas do esporte do Pinheiros, que tem a sua marca 
registrada como um clube esportivo, fatalmente traria uma contrapartida com o 
fim da isenção do IPTU. Aliás, este Orçamento contempla as verbas de patrocínio 
que o Clube tem recebido, coisa que não se fazia antes, porque diziam que essas 
verbas não precisavam entrar no Orçamento, e como elas eram flutuantes, não 
se sabia quanto  entrava e  quanto saía.  Política de austeridade fiscal  clara  e 
transparente. Com o devido respeito à filosofia de reduzir toda despesa e ficar 
com um Fundo de R$400.000,00, se precisarmos de R$5.000.000,00 para fazer as 
novas obras que se pretendem submeter ao Conselho, aí sim, perderemos muito 
tempo realmente, até formular uma nova proposta de novos recursos. Defendeu-
se que a idéia de que a recuperação e venda de 2.000 títulos comprometeriam a 
freqüência do Clube; não é verdade, porque o Pinheiros, que idealizou um dia ter 
40.000 associados, tem 25.000, e a freqüência média é de 5.000/6.000 pessoas nos 
dias  de  pico,  e  diluídas  numa proporção parecida  durante  todos  os  dias  da 
semana. Na terça-feira, que é o pior dia, quando vem muito mais gente do que 
no sábado e domingo, não existe essa possibilidade de um caos de 2.000 pessoas 
virem ao mesmo tempo. Mais ainda. Nessa recuperação de 2.000 títulos serão 
observados aqueles critérios de preferência que estão no Estatuto toda vez em 
que se vendem títulos; provavelmente mais da metade será vendida para filho de 
associado que já freqüenta o Clube hoje e que não aumenta o quantitativo de 
freqüentadores.  A  relação  de  preferências  prevê  que  depois  de  filho  de 
associado poderá ter neto de associado, esposa, companheira (a união estável 
aprovada pelo Conselho). Não haverá nenhum perigo de congestionar o Clube 
com a venda de 2.000 títulos durante todo ano de 2005, porque a freqüência de 
associados é de aproximadamente 20%, pois  a grande maioria de associados 
que hoje está completando 24 anos e vai comprar o título, já é freqüentador; são 
pessoas que já trazem a companheira, um companheiro. Agora, é preciso decidir 
se mantemos a filosofia, implantada em boa hora, de comum acordo entre a 
gestão que se  findou e  a gestão que entrou,  de fazer  um rigoroso  plano de 
recuperação fiscal, sem onerar o associado. Nestes últimos dois anos não fomos a 
Banco pedir um centavo; repusemos o Fundo de Investimento que estava zerado, 
que não existia; fizemos um Fundo para o IPTU; um Fundo para o REFIS; sem onerar 
em nenhum centavo a contribuição social. Um comportamento desses de uma 
Diretoria merece apoio e o nosso aplauso, porque, afinal  de contas, somos os 
beneficiários disso. E se pudermos seguir o exemplo e o desejo da Conselheira 
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Ivanilce,  de novamente agregar a família no Clube,  criando estímulos  para a 
freqüência  da  família,  estaremos  no  caminho  certo.  Pediu  que  o  Conselho 
aprovasse integralmente o Orçamento da Diretoria.

Hugo  Henrique  Carraresi  Neto (aparte)  – Complementando,  disse  que  estava 
havendo  um  mal-entendido,  pois  não  se  tratava  de  um  Plano  Diretor  novo. 
Inclusive  a  Diretoria  estaria  disponibilizando  R$40.000,00  para  formar  uma 
Comissão e começar a analisar o Plano de 1996, os Fóruns e tudo o mais. Não se 
começaria a construir nada com esses R$5.000.000,00. É uma verba prevista para 
ser  arrecadada para o fim do ano,  mas estarão sendo feitas  atualizações  do 
Plano Diretor antigo.  Acho que está havendo um mal entendido dentro desse 
esclarecimento. 

Sergio Lazzarini – Encerrando, reafirmou que qualquer Plano Diretor só poderia ser 
aprovado com a observação de ser submetido ao Conselho e que não constava 
do Orçamento autorização para a Diretoria gastar esse dinheiro sem passar pelo 
Conselho. 

Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Com relação ao patrocínio da Blue Life era 
praticamente  zero,  porque  só  cobria  a  Comissão  Técnica  do  Voleibol  e  não 
estava incluído nos R$9.000.000,00 previstos  para o Departamento de Esportes. 
Comentou  que  se  obtivéssemos  uma  redução  de  impostos,  IPTU,  perante  a 
Prefeitura,  seria um contra-senso subsidiar  do bolso do associado para pedir  o 
desconto lá na frente. Quer dizer, sai elas por elas. Longe de querer acabar com 
o esporte, mas o Pinheiros patrocina o esporte do bolso do associado.

Sergio Lazzarini – Encerrando, lembrou que  a política do Clube em relação ao 
esporte  não é nova;  ela  vem do tempo em que o aparteante foi  Diretor  de 
Esportes,  portanto,  nada  foi  mudado.  Aproveitou  para  esclarecer  que  o Sr. 
Presidente tinha exonerado todos os Diretores para virem votar hoje, e pediu a 
ele, orador, que transmitisse que não se tratava de nenhum ato de truculência da 
Diretoria, provocação, ou contestação, mas em homenagem ao Conselho. Só o 
fez porque naquele acordo em que se resolveu de vez a questão dos suplentes é 
que os suplentes não poderiam votar uma disciplina da suplência, porque seria 
incompatível  que  suplente  votasse  assunto  de  suplente.  Apenas  para  que  os 
titulares viessem votar a matéria. 

Leila  Eleny  Amaro  Marques  – Evocou  uma  mensagem  transmitida  pelo 
Conselheiro  Antonio  Moreno  Neto  quando  terminou  a  eleição  dos  novos 
Conselheiros,  onde  Pinheiros  Sempre  mobilizando  Mobilização  Pinheirense,  e 
Mobilização  Pinheirense  mobilizando  Pinheiros  Sempre,  enfim,  uma  conjunção 
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positiva, onde se previa que novos tempos iriam acontecer. Por isso é um Egrégio 
Conselho. Enaltecendo a administração dos ex-Presidentes Celso Hahne e Arlindo 
Virgílio  Machado Moura,  pediu que a proposta fosse integralmente aprovada, 
defendendo que as  reformas são necessárias  e  eminentes,  em especial  a  do 
Salão de Festas  que se encontra em local  privilegiado e disputado pela rede 
hoteleira  de  São  Paulo.  Finalmente,  que  todos  se  agregassem,  porque  não 
existem mais facções, nem nada. Existe o Esporte Clube Pinheiros. 

Claudio Damasceno Junior – Lembrou que pela primeira vez o Orçamento trazia 
um histórico estatístico sobre a freqüência de associados e uma série de outros 
indicadores  que balizaram sua elaboração,  importantes  fontes  de informação 
para  os  Conselheiros.  Um  ano  depois  de  implantada,  já  se  pode  avaliar  o 
impacto da mudança de índice de IGP-DI para INPC, realmente positivo, com 
economia para o associado. Ao longo do ano houve uma estimativa de gastos 
com o REFIS que ainda não se comprovou, porque não houve a consolidação, 
pelo Governo Federal. Temos uma estimativa de gasto que está prevista e que 
não vai mudar, mas, como não houve ainda o cálculo definitivo, o Clube está 
pagando pelo valor mínimo. Isso trará duas conseqüências: Primeiro, que quando 
for acumulado o valor, consolidada a dívida, teremos que pagar um valor mensal 
muito maior do que estamos pagando. Segundo, que a diferença entre o valor 
mínimo,  que pagamos antes,  até o dia em que for  consolidado,  terá que ser 
paga de uma única vez. Para se ter uma idéia, a FIESP apresentou uma proposta 
ao Governo Federal de parcelar esse valor acumulado que virá a ser pago. Por 
que dizer  isso? Porque há um iminente desembolso de recursos  por  conta do 
REFIS,  que vai acumular esse gasto que não foi  efetuado ao longo de 2004 e 
também ao longo de 2003,  daí a importância dessa provisão que está sendo 
feita. Registrou que outro importante avanço é que na parte do orçamento onde 
se fala das Diretorias foi incluído um indicador, que pode até ser criticado, mas, 
certamente, é um diferencial que nos permitirá avaliar como é gasto o dinheiro 
em Custeio e Investimento, para que no fim do ano que vem, aqui neste plenário, 
possamos olhar criticamente os indicadores e como a Diretoria está gastando o 
dinheiro que a autorizamos a gastar. Lembrou que o Estatuto obriga a separação 
em 3 Orçamentos: o Fundo Especial, que é investimento; o Custeio, que são os 
gastos; e Bares e Restaurantes. Chamou a atenção para medida que a Comissão 
Financeira  julgou  acertada,  que  foi  a  correção  de  uma  deturpação  do 
Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes.  Explicou  que  foi  transferido  para  o 
Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes  um  valor  estimado  em  R$467.000,00, 
referente  a  despesa  com  funcionários  de  Bares  e  Restaurantes  que  estava 
alocada em Custeio. Hoje, o Orçamento de Bares e Restaurantes foi aumentado 
em quase R$500.000,00.  O Orçamento de Bares e Restaurantes se apresenta em 
equilíbrio,  mesmo incorporando essa despesa adicional  transferida. Quanto ao 
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Investimento,  lembrou que esteve em plenário defendendo alternativas a essa 
venda de títulos, defendendo, na ocasião, que a questão fosse debatida com 
maior profundidade. A grande questão que se coloca hoje é o Orçamento de 
2005  e  a  situação de saúde financeira  do  Clube.  Há  pouco saímos  de  uma 
situação em que a cada ano o Orçamento,  a partir  de setembro,  outubro já 
estava deficitário  e  o Clube tinha que recorrer  a empréstimos  bancários.  Esse 
equilíbrio orçamentário, objeto da crítica da Comissão Financeira em 2002 e 2003, 
foi atingido somente há um ano, em 31/12/2003, depois de sucessivos anos, salvo 
engano,  dez  anos,  conseguimos  equilibrar  ao  final  do  exercício  a  gestão 
financeira do Clube. Temos um ano que ainda não se concluiu, que é 2004. E 
temos, em 2005, a iminência de um gasto desconhecido de REFIS. Por prudência 
devemos  manter  a  proposta  de  venda  de  títulos,  a  despeito  de  eu  ter  sido 
claramente contrário à forma de venda de títulos proposta em 2004, essa foi a 
opção escolhida pelo Conselho, e evitou o aumento real de mensalidade para 
2005.  Entretanto, se a opção foi  a de não onerar quem está aqui,  através do 
ingresso de novos associados, fica uma pergunta que não podemos nos furtar de 
responder.  A  grande  questão,  porque  estamos  falando  do  Orçamento  de 
Custeio, é se existe, ou não, realmente, a iminência de gasto no REFIS? Porque no 
Orçamento  de  Investimento,  só  se  gasta  se  houver  recursos.  Em  Custeio  é 
diferente, existe a obrigação de gastar. A sugestão de vender uma quantidade 
menor  de  títulos  não  é  o  fundamental.  Fundamental  é  que  essa  venda  seja 
colocada  numa  perspectiva  de  médio  e  longo  prazos,  para  definir  onde 
queremos chegar. Todos sabem da dificuldade que muitas famílias têm passado 
para pagar as mensalidades. Avaliando criticamente o nosso Orçamento, temos 
uma opção hoje que é não onerar ainda mais a mensalidade e o ingresso de 
novos  associados  para  ratear  essa  despesa.  Ressaltou  que  continuará 
defendendo  que  se  debata  no  Conselho,  nas  Comissões,  entre  pessoas 
especializadas em cada uma das áreas do clube, a elaboração orçamentária 
para definir  estratégias ao longo do exercício,  para que se possa falar de um 
Plano Diretor de Obras e de um Plano Plurianual, definindo o futuro do Clube e o 
Clube  que  queremos  para  o  futuro,  planejando  como  tratar  o  dinheiro.  Se 
podemos,  realmente,  reduzir  gastos  em  esporte,  ou  realocar  dinheiro  para  a 
educação,  ou reduzir  despesas de custeio de modo geral,  para passar  a um 
patamar de gasto do contribuinte menor. Lembrou que o gasto em dólar e o 
gasto deflacionado do Clube teve o seu ponto alto em 1998/1999. O topo de 
receita  do  Clube  foi  em  1998/1999.  Este  fenômeno  não  é  de  hoje,  mas  a 
estratégia para a recuperação ainda não foi tomada. Se este ano se concretizar 
uma  situação  de  saúde  financeira,  como  todos  os  indicadores  demonstram, 
poderemos,  em  2005,  projetar  o  futuro  e  repensar  como  vamos  compor  o 
financiamento  de  gastos  do  Clube.  Disse  entender  que  hoje  seria  pouco 
responsável  mudar  uma  peça  equilibrada,  que  passa  a  ter  indicadores  de 
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transparência que ainda não tínhamos. Temos que passar a pensar em qualidade 
de gasto. Hoje, para a contratação de obras, o Regimento Interno da Diretoria 
permite  que se  faça sem licitação até o  limite  de  3.000  contribuições  sociais 
individuais;  e,  para  a  contratação  de  serviço,  1.500  contribuições  sociais 
individuais. A Diretoria está informando a todos os contratos e publicando essa 
informação  na  Revista,  para  que  possamos  acompanhar.  Tornou  a  elogiar  a 
criação de indicadores, que permitirão o acompanhamento da qualidade dos 
gastos.  Sugeriu  que  os  Conselheiros  acompanhassem a  posição da Comissão 
Financeira de aprovar integralmente a Peça Orçamentária. 

Mário  Lima Cardoso (aparte)  –  Considerando as  mudanças  a  partir  de 11 de 
janeiro,  decorrentes  do  Novo  Código  Civil,  perguntou  se  ao  subtrair  do 
Orçamento  a  quantia  proposta  pelos  Conselheiros  Arlindo  e  Alcides,  haveria 
alguma  modificação  de  posicionamento,  aprovado  ou  não,  por  parte  da 
Diretoria.

Claudio  Damasceno Junior –  Respondeu que qualquer  alteração reduzindo a 
receita deveria ter como contrapartida uma redução de gasto. E a proposta dos 
Conselheiros  contemplava  proporcional  redução  de  gasto.  Esclareceu  que  o 
Orçamento não é número, mas política de gestão. Referindo-se à redução dos 
gastos  em  esporte  defendida  pelo  Conselheiro  Ivan  e  a  manutenção  do 
investimento em esporte  defendida pela Conselheira Sílvia,  observou que não 
precisa ser especialista em finanças, o importante é ter claro que o Orçamento 
deve refletir a intenção do Conselho e do associado. 

Presidente  –  Submeteu ao plenário  proposta  do Conselheiro  José Manssur,  no 
sentido de encerrar a discussão. Aprovado. Passou à votação da matéria.

Votação:
No  encaminhamento  da  votação  manifestaram-se  os  Conselheiros  Sergio 
Lazzarini,  José  Manssur,  Alexandre  Barradas  de  Oliveira,  Leila  Eleny  Amaro 
Marques, Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, Roberto Luiz Pinto e Silva, Antonio 
Moreno Neto, Claudio Doval, Alcides de Souza Amaral, Arlindo Virgílio Machado 
Moura e Mário Lima Cardoso.
Durante a votação, ao resolver  questão de ordem suscitada pelo Conselheiro 
Rubens Catelli, que entendeu que recomendação não podia ser votada e devia 
ser apresentada no item Várias, o Sr. Presidente informou que sempre se admitiu 
recomendações e não seria agora que terminaria com isso. 
O Sr. Presidente não colocou em votação emenda do Conselheiro Ivan Gilberto 
Castaldi Filho, porque ela reduzia em 20% o valor destinado à Diretoria de Esportes 
Coletivos  e  Raquetes  -  R$1.800.000,00,  verba  de  Custeio,  e  destinava metade 
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dessa verba para  Bares e Restaurantes e a outra metade para Investimento, o 
que não é estatutariamente permitido.

Deliberação:
Submetida a matéria ao plenário pelo Sr. Presidente, o Conselho resolveu aprovaraprovar  
a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 2005, noa Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 2005, no  
valor global de R$83.017.442,00, a saber: Orçamento de Custeio: R$63.571.502,00;valor global de R$83.017.442,00, a saber: Orçamento de Custeio: R$63.571.502,00;  
Orçamento  de  Restaurantes:  R$8.475.140,00;  Orçamento  de  Investimento:Orçamento  de  Restaurantes:  R$8.475.140,00;  Orçamento  de  Investimento:  
R$10.970.800,00,  bem  como  aprovar  a  emissão  de  dois  (2)  mil  títulos  sociais,R$10.970.800,00,  bem  como  aprovar  a  emissão  de  dois  (2)  mil  títulos  sociais,  
conforme  pedido  e  condições  que  constaram  da  proposta;  aconforme  pedido  e  condições  que  constaram  da  proposta;  acolher  duas 
recomendações, a primeira do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório,recomendações, a primeira do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório,  
no sentido de que a Diretoria destine verba para a confecção de Manual deno sentido de que a Diretoria destine verba para a confecção de Manual de  
Aplicação de Símbolos, e, a segunda, do Conselheiro José Manssur, no sentido deAplicação de Símbolos, e, a segunda, do Conselheiro José Manssur, no sentido de  
que a Diretoria dê início aos estudos visando à modernização do Salão de Festasque a Diretoria dê início aos estudos visando à modernização do Salão de Festas  
e melhor aproveitamento do prédio da Rua Dom José de Barros, de propriedadee melhor aproveitamento do prédio da Rua Dom José de Barros, de propriedade  
do Clube; do Clube; rejeitar emenda do Conselheiro Alcides de Souza Amaral pretendendoemenda do Conselheiro Alcides de Souza Amaral pretendendo  
reduzir  R$1.040.000,00  do orçamento de custeio  e,  em contra-partida,  diminuirreduzir  R$1.040.000,00  do orçamento de custeio  e,  em contra-partida,  diminuir  
parte do valor  destinado ao esporte competitivo,  e parte da provisão para oparte do valor  destinado ao esporte competitivo,  e parte da provisão para o  
REFIS,  e  rejeitar  emendas  dos  Conselheiros  Alcides  de Souza Amaral  e  ArlindoREFIS,  e  rejeitar  emendas  dos  Conselheiros  Alcides  de Souza Amaral  e  Arlindo  
Virgílio  Machado Moura,  propondo a  redução do  número  de  títulos  a  seremVirgílio  Machado Moura,  propondo a  redução do  número  de  títulos  a  serem  
emitidos pela Diretoria, de 2.000 para 1.000 títulos.emitidos pela Diretoria, de 2.000 para 1.000 títulos.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente – Deu por encerrados os trabalhos às 23h02.

* * *

Obs: esta  Ata foi  integralmente  aprovada na 519ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 31 de janeiro de 2005.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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