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ATA DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 
DE NOVEMBRO DE 2005.

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

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

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso associado Francisco 
Roberto Pignatari).

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Entrega solene do Diploma de Associado Benemérito  concedido pelo Conselho 
Deliberativo  em sua 529ª  reunião extraordinária,  de 31  de outubro de 2005,  ao 
Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri.
Presidente  –  Juntamente  com  o  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara 
Machado Rudge, entregou ao  Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri o 
Diploma e a Resolução do Conselho que convalidou a concessão do título. Em 
seguida, concedeu a palavra ao homenageado.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri  –  Senhor  Presidente  da  Diretoria,  Dr.  Antonio  de 
Alcântara  de  Machado  Rudge,  a  quem  agradeço  pela  apresentação  desta 
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proposta de Sócio Benemérito. Dr. Paulo Cesar de Arruda Castanho, Presidente do 
Conselho Deliberativo,  demais  membros  da Mesa,  demais  Diretores,  Senhores  e 
Senhoras Conselheiros. Eu queria cumprimentar, pois me está honrando muito com 
a sua presença, o meu querido Dr. Novaes, hoje presente aqui a esta solenidade. 
(Palmas). Este título que hoje estou recebendo não só me pertence. Dele fazem 
parte  meus  padrinhos  que  já  se  foram,  os  irmãos  Dante  e  Oswaldo  Vella,  o 
Conselheiro  e  grande  amigo  Plínio  de  Azevedo  Marques,  e  o  saudoso  Vice-
Presidente Sergio Fuchs Calil,  íntimo colaborador de mais de quinze anos como 
dirigente do nosso Clube. Aos meus competentes, fiéis e abnegados Diretores, que 
com seus Adjuntos, dirigimos esta instituição no seu 1º Centenário e na passagem 
do Século: Sergio Fuchs Calil, Marcelo Figueiredo Portugal Gouveia, Carlos Augusto 
de Barros e Silva,  Francisco Antonio Fraga, Paulo Palo,  Artur Fernando Battaglia, 
Roberto  Gasparini,  Antonio  Moreno  Neto,  Arnaldo  Couto  de  Magalhães  Ferraz, 
Antonio Avelino Luz Pessoa de Souza, Salvador Parisi, Carlos Roberto Sá de Miranda 
Bório, Nilson José Iasi, Alberto João Domingues Filho, Oswaldo Fontana Filho, Ivan 
Gilberto Castaldi, Francisco Lopes Júnior e José Luiz Toloza. A Mesa do Conselho 
Deliberativo, em nome dos seus Presidentes em nosso mandato, José Edmur Vianna 
Coutinho e Sergio Lazzarini. A dedicação extrema de todos os nossos funcionários, 
desde  os  mais  simples  até  o  corpo  gerencial  nas  pessoas  de  Celso  Monari, 
companheiro  durante os  meus  6  anos  como Diretor  de Esportes,  4  como Vice-
Presidente e 4 como Presidente da Diretoria, e Nicolau Bicari, profundo conhecedor 
das leis que regem o nosso Clube. Agradeço aos Conselheiros que aprovaram o 
meu  ingresso  como  Sócio  Benemérito  na  última  reunião.  Em  especial  aos 
Conselheiros  Antonio  Moreno  Neto,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura,  Alberto 
Fasanaro,  Hugo Carraresi,  Sergio Lazzarini  e o Presidente Paulo Cesar de Arruda 
Castanho,  que  teceram  palavras  elogiosas  à  minha  pessoa.  Quero  agradecer 
também  ao  meu  grande  amigo  de  40  anos  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura, 
parceiro de futebol no nosso time, na nossa equipe vencedora do Boca Junior, de 
quem tive a honra de ser Vice-Presidente e sucessor, com quem muito aprendi e 
aprendo.  E  por  último  agradecer  aos  meus  filhos  e  à  minha  querida  Márcia, 
companheira, primeira dama que me acompanhou durante toda essa jornada e 
que me deu muita felicidade. Eu agradeço a todos os Senhores. Muito obrigado. 
(Palmas).

Primeira  Secretária  –  Encerrando  a  parte  solene  da  reunião,  a  pedido  do  Sr. 
Presidente,  homenageou a Sra.  Márcia da Silva Leonelli,  esposa do Conselheiro 
Cezar Roberto Leão Granieri, entregando-lhe flores.
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente – Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 
voto de pesar: 1) de autoria da Mesa, que considerou subscrita pelo plenário como 
um todo, pelo falecimento do Sr. Daniel Dieguez Tena, filho do Conselheiro Vicente 
Tena Garcia; votos de louvor: 1) propostos pela Comissão de Esportes, a destaques 
esportivos, conforme relação previamente distribuída, a saber: Atletismo: ao Diretor 
Adjunto César Palermo Kassab, ao Técnico Cláudio Roberto Castilho e aos atletas 
Vanessa  Rockembach  Borella,  João  Gabriel  Santos  Sousa,  Silvia  Aparecida  de 
Oliveira  e  Rosângela  Raimunda  Pereira  Faria,  pela  participação  e  resultados 
alcançados  nas  seguintes  competições:  Campeonato  Estadual  Juvenil  (São 
Paulo/SP  -  20  e  21/08/2005),  Copa  Sudeste  de  Atletismo  (São  Paulo/SP  -  10  e 
11/09/2005),  Campeonato  Estadual  Adulto  (São  Paulo/SP  -  26  e  28/08/2005); 
Basquete:  ao  Diretor  Adjunto  João  Fernando  Rossi,  ao  Técnico  Danilo  Korber 
Padovani  e aos atletas  Mário  Cornacchioni  Albino,  Roberto Hsu Rocha,  Ricardo 
Freitas  Oliveira,  Nicholas  Splendore  Fullen,  Daniel  Bludeni,  Rafael  Lima  Zanini, 
Henrique Queiroz Moraes Barros, Pedro Salusse Minguez, João Batista Carvalho Brito 
Cruz, Lucas Sarpe Silva, Caio Martins Nogueira, Bruno Cappellano Amaral Carvalho 
e Bruno Carvalho Araújo, pela conquista do 3º Lugar no IX Encontro Sul-Americano - 
Pré-Mini -  Nível Amistoso (Novo Hamburgo/RS - 26 a 30/07/2005);  Esgrima:  Diretor 
Adjunto  Giovanni  Capellano,  ao  Técnico  Miakotnykh  Guennadi  e  aos  atletas 
Marcos de Farias Cardoso (que também atuou como Auxiliar Técnico), Marcos de 
Faria  Cardoso,  Taís  de  Morais  Rochel,  Paula  Lazzarini,  Thai  Coutinho  Fonseca, 
Marcos  Gabriel  Markissian  e  Henrique  de  Morais  Rochel,  pela  participação  e 
resultados obtidos nas seguintes competições: Torneio Nacional Cidade do Rio de 
Janeiro (Rio de Janeiro/RJ - 28 a 31/07/2005) e  Campeonato Brasileiro Cadete e 
Juvenil  (Porto  Alegre/RS  -  25  a  28/08/2005);  Handebol: Diretor  Adjunto  Eduardo 
Henrique  de  Macedo,  ao  Técnico  Sidiney  Alves  de  Souza  e  aos  atletas  Lucas 
Benedito  Cândido,  Arthur  Medeiros  de  Sousa,  Matheus  Perrella  Filho,  Osvaldo 
Maestro  Sarrion  dos  Santos  Guimarães,  Rodrigo  Torres  Laroca,  Acão  Pessoa 
Constantino,  Guilherme  Macedo de  Souza  Tieppo,  Arthur  Flosi  Alexandre  Peão, 
Lucas  Falcone  Rezende,  Frederico  Tardin  Vita,  Lucas  José  Pinto  Santos,  Pedro 
Carvalho Donato, César Augusto Oliveira de Almeida, Roberto Dorsa Crestana e 
Leonardo Briza Paes Manso, pela conquista do título de Campeão do Torneio Zonal 
do Campeonato Brasileiro - Nível Estadual (São Caetano do Sul/SP - 20/09/2005); 
Levantamento  de  Peso:  Diretor  Adjunto  Horácio  Soares  dos  Reis,  ao  Técnico 
Edmilson da Silva Dantas e ao atleta Fernando Saraiva Reis, ambos convocados 
pela  Seleção  Brasileira  que  se  sagrou  Vice-Campeã  no  Campeonato 
Panamericano Sub-15 (Querétavo -México - 27/08/2005);  Tênis: à Diretora Adjunta 
Marilena Simões e aos tenistas André Mendonça Osser, Beatriz Camargo Giacomini, 



4

Bruno Cimino Preidikman, Catherina Cimerman, Juliana Ribas Tchalian, Mary Yada, 
Mila  Mendes  Lopes,  Nikaelli  Vilarouca  Maciel,  Paulo  Eduardo  Sampaio  Vianna 
Pardini, Pedro Luis Saade Detolvo, Rafaella Braga Sinisgalli, Renata Pecora Maynard 
Araújo,  Renato Bernasconi  Zuccari  e  Robert  Christian Koch,  pela participação e 
resultados alcançados nas seguintes competições: IX Torneio Open Marcelo Tennis- 
Blue Life/Praiana -Nível Paulista (Limeira/SP - 13 a 14/08/2005),  Torneio Slice Tennis 
National Open - Nível Nacional (São Paulo/SP - 25 a 31/07/2005),  II Torneio Aberto 
Aces Tennis Open - Nível Paulista (São Paulo/SP - 13 a 14/08/2005),  Torneio Aberto 
Avaré Veículos Tennis Open - Nível Paulista (Avaré/SP - 20 e 21/08/2005), Torneio Top 
Tennis Infanto-Juvenil - III Etapa - Nível Nacional (Florianópolis/SC - 08 a 10/07/2005), 
II  Torneio  Ertty  Juniors  Cup  -  I  Etapa  -  Nível  Nacional  (Brasília/DF  -  29/06  a 
03/07/2005), XXVII Campeonato Aberto do Clube de Campo Castelo - Nível Paulista 
(São Paulo/SP  -  20  a  21/08/2005),  XIII  Torneio  Bazzon Tennis  -  Nível  Paulista  (São 
Paulo/SP -  27 a 30/08/2005),  Circuito Governo Popular  de Tênis  -  Nível  Nacional 
(Mato  Grosso  do  Sul/MS  -  01  a  05/09/2005),  Campeonato  Paulista  Interclubes  - 
Principiante 34F (ECP/SP - 04/09/2005), Campeonato Paulista Interclubes - 2ª Classe 
Masculino  2M2  (São  Paulo/SP  -  25/09/2005);  2)  de  iniciativa  da  Comissão  de 
Veteranos, à Comissão Organizadora do evento Jantar dos Veteranos ocorrido no 
dia 19/11/2005; 3) de autoria do Conselheiro Ademir Pereira,  à equipe de Futebol 
do  Pinheiros  que  sagrou-se  Campeã  do  Campeonato  Interclubes  Sub  20  (São 
Paulo/SP  –  19/11/2005);  4)  de  iniciativa  do  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de 
Miranda  Bório,  ao  Associado  e  líder  sindical  Ludgero  Migliavacca  (Gaúcho), 
homenageado  no  último  dia  23  como  "Patrono"  do  Auditório  do  Senac  Santo 
Amaro, voto extensivo ao Presidente da Federação do Comércio, do Centro do 
Comércio e dos Conselhos Regionais do Sesc e Senac do Estado de São Paulo, 
Abram Szajman; e aos  139 pinheirenses participantes da prova "10 KM DA NIKE" 
(06/11/2005 – São Paulo/SP), com destaque à técnica Eliana Reinert, que obteve o 
1º lugar na faixa etária 40/45 anos, a saber: (nome/tempo oficial): Evandro Simoes 
de  Queiroz  ((00:41:49),  Mario  Medeiros  S.  Mamprim  ((00:42:09),  Eliana  Reinert 
((00:42:54),  Cassio  Cambi  Gouveia  (00:45:47),  Paulo  Dantas  Rodrigues  (00:47:32), 
Wladimir  Popoff  Neto (00:47:38),  Carla D´alessio  (00:47:32),  Erico da Silva Guerra 
(00:48:00), Otto Max Widmer (00:48:27), Maria Fernanda G. Isoldi (00:48:23), Odilon 
Gonçalves Lima Cardoso (00:48:24),  Ricardo Polisaitis  Oliveira (00:50:08),  Tiago M 
Pessoa (01:12:18), Walter Lemmi (00:48:56), Rodrigo G. Lacerda (00:49:15), Fernando 
Antonio  Leme  (00:49:03),  Vicente  Di  Bella  Junior  (00:49:45),  Ary  Lopes  Cardoso 
(00:49:25),  Marina  Bonilha  de  Toledo  Leite  (00:50:52),  Carlo  Gallotti  (00:50:14), 
Margarida Maria Harada Mirra  (00:50:13),  Ricardo Pompilio  S.  Queiroz  (00:51:23), 
Arthur  Guerra  de  Andrade  (00:52:57),  Carolina  Roxo  Nobre  Barreira  (00:53:50), 
Patrícia Fonseca Nadais (00:52:00),  Luiz  Antonio Gomes Sertório (00:54:41),  Carlos 
Miller  (00:52:14),  Patrícia Cardoso de Almeida Moura (00:53:32),  Antonio Augusto 
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Rabello  (00:53:15),  Paulo  Francisco  Figueiredo  (00:52:47),  Rodrigo  Yunes  Perim 
(00:53:58),  Maria  Eloísa  Refinetti  (00:58:33),  Helena  Ibanez  (00:53:05),  Cláudia 
Nemoto  Matsui  (00:53:09),  Miriam  L.  Sequerra  (00:57:55),  Cláudia  Schaeffter 
(00:56:58),  Paulo  Roberto  Teixeira  da  Silva  (00:57:15),  Marcelo  Bresser  Pereira 
(00:57:49),  Lucio  fabio  Muller  Valente  (01:10:35),  Fernando  de  Almeida  Torres 
(01:09:02),  Odilon Nogueira Junior (00:56:43),  Paulo Augusto M. V. Sarti  (01:07:47), 
Flavio Ortuno (00:56:17),  Cristina Avila Martins  Nogueira (00:56:59),  João Florence 
Lovro  (00:56:13),  André  Caparroz  Lopes  Pinheiro  (00:56:35),  Alessandra  Pinheiro 
Fachada  (00:55:21),  Carlos  Eduardo  Alexandre  Peão  (00:55:21),  Juan  Manuel 
Troccoli  (00:58:52),  Ricardo  De  Gennaro  (00:57:18),  Martha  Coutinho  Misorelli 
(01:13:17), Elvira Baer (00:57:53), Maria Silvia Polisaitis Ramos (01:12:10), Manoel S. S. 
Cutolo (01:12:43), Gonzalo Moreira Monardes (00:58:09), José Eduardo Amato Balian 
(00:58:49), Luís Alberto F. de Sousa (00:59:21), Ciro Nogueira (01:18:13), Jeffrey Dean 
(01:(00:38),  André  Noschese  (01:08:17),  Carmen  Regina  Azpeitia  Flosi  (01:17:59), 
Hugo Prata (01:07:10), Salvador Pastore Neto (01:03:37), Tais Gasparian (01:00:29), 
Marcia Cotelo Sanchez (01:07:13), Joubert Rovai (01:(01:47), Francisco Luiz Egypto 
Cerqueira  (01:03:33),  Marta  M  W  Silveira  (01:03:05),  Marina  de  Seixas  Queiroz 
(01:03:33), Alexandre Villaboim (01:09:46), Rodrigo Jatene (01:07:24), Marco César 
Dendi Chaves (01:05:17), Octavio Ribeiro Ratto Junior (01:02:09), Patrícia Amaral Bei 
(01:04:49), Liane Hilgendorff (01:02:01), Alessandra Micheloni Woisky (01:18:30), João 
C. Canto Porto (01:10:19), Fábio Ramazzini Bechara (01:12:00), Andréa Gatti Moroni 
de Pádua Lima (01:18:52), Fernando Nascimento (01:02:07), Maria Eliana Marchetti 
Berna (01:14:18), Rodrigo Gasparetto (01:10:52), Rodrigo Makray (01:10:49), Alberto 
Sansiviero  Junior  (01:07:24),  Adriana  Piraíno  Sansiviero  (01:07:24),  Marilia  Formica 
Coimbra Rabello (01:02:31), Juliana Bechara (01:10:45), Roberto Worms (01:08:26), 
Leonardo  Martins  Campos  de  Oliveira  (01:21:31),  Marco  Aurélio  de  Oliveira 
(01:16:32), José Augusto C G da Motta (01:23:11), Nazaré Landi Ferreira (01:04:46), 
Karen  Kornilovicz  de  Toledo  Lara  (01:08:50),  André  Bella  (01:14:13),  Daniel  da 
Fonseca Marun (01:08:52), Zsuzsanna I. K. Jarmy Di Bella (01:06:44), Noemi Mourão 
Monaco Guilger  (01:25:49),  Gian Vittorio  Taralli  (01:12:13),  Miriam Ohara Ishigami 
(01:14:11), Eduardo de Oliveira Marques (01:14:12), Carlos José Zilveti Arce Murillo 
(01:25:54),  Anna  Luisa  Brant  de  Carvalho  (01:13:48),  Leandro  Sanches  Mestres 
(01:23:45),  Marina  Lichtenberger  (01:29:06),  Dimas  Bianchi  (01:25:22),  Denise 
Aparecida do Nascimento (01:25:22),  Adriana Maria Porro  (01:14:04),  Ana Maria 
Cafaro  (01:11:10),  Eduardo  Pereira  de  Carvalho  (01:23:04),  Arturo  Dario  Moreira 
Olivares  (01:15:44),  Carlos  Eduardo  M.  Peluso  (01:15:36),  Carlos  André  Sant'anna 
(01:21:21), Maria Marta Ribeiro Ratto (01:16:55), Francisco André Mendes Navarro 
(01:17:43),  Sharon  Ann  Sulzbeck  (01:18:27),  Claudia  Regina  Mazzola  Davila

(01:19:32), Glaucon Dias Pereira (01:19:44),  Iara Maria Soares (01:19:46),  Paulo 
Octavio Pereira de Almeida (01:25:13), Andréa Maria Posmik Alves (01:20:33), Liana 
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Maria  Scuracchio  Petrella  (01:20:49),  Fabio  Amaral  Niccheri  (01:34:35),  Rosana 
Clemente  de  Oliveira  (01:36:02),  Susan  Simões  (01:16:22),  Sonia  Maria  Farhat 
(01:22:40),  Marcelo  Amarante  Mendes  (01:35:50),  Ana  Claudia  Valentini 
Montenegro  (01:29:45),  Rejane  Cintrao  (01:37:12),  Fátima  Regina  de  Caprio 
Malheiros (01:23:55), Andreza Seabra Florio (01:24:21), Adriana Dias Bastos D. Passos 
(01:26:01), Lara Giorgina Parodi (01:29:15), Lílian Regina Ribeiro (01:34:11), Antonio 
Macedo  (01:44:10),  Eliana  Stein  (01:34:39),  Fernando  C.  Ferraz  de  Andrade 
(01:22:55),  Flavia  Montagna  (01:45:52),  Milena  Rodrigues  (01:37:17),  Margareth 
Belloni (01:43:17).

Primeira  Secretária  –  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na 
Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de outubro e o 
Balanço  Patrimonial  do  Clube  em  31/10/2005.  Deu  conhecimento  de  cartas 
recebidas  da Diretoria,  informando  as  seguintes  nomeações  até  maio  de 2007: 
Maria Elvira de Abreu Bopp - Diretora Adjunta de Recreação Esportiva e  Marcelo 
de Araújo - Diretor Adjunto de Iniciação Esportiva.

Roberto Cappellano – Propôs os seguintes votos de louvor aos Diretores Adjuntos, 
Técnicos  e  atletas  das  seguintes  seções:  Voleibol,  categoria  Adulto  Masculino, 
Campeã Paulista;  Judô, equipes Masculina e Feminina, Campeãs do Grand Prix 
Nacional; Saltos Ornamentais, Campeão do Troféu Brasil; Pólo-Aquático Masculino, 
Campeão  do  Troféu  Brasil;  Pólo  Aquático Feminina,  Campeã  do  Troféu  João 
Havelange; Natação: Lucas Vinícius Yokoo Salatta, Medalhista na Copa do Mundo 
da Austrália e da Coréia, uma Medalha de Ouro, três de Prata e duas de Bronze; 
Felipe Ferreira  Lima,  Medalha de Prata na Copa do Mundo na Coréia,  piscina 
curta;  Flávia Renata Delaroli Cazziolato, Medalha de Bronze, na Copa do Mundo, 
em  Durban,  na  África;  Poliana  Okimoto,  Campeã  da  Travessia  dos  Fortes  na 
categoria  Feminino;  Esgrima:  Marcos  de  Faria  Cardoso,  Vice-Campeão  Pan-
americano,  categoria  Adulto  Individual.  Salientou  tratar-se  de  eventos  cobertos 
pela  mídia  -  Sport  TV,  jornal  O  Estado  de  São  Paulo,  TV  Cultura,  etc  -,  todos 
divulgando mais o Clube. 

Reinaldo Pinheiro Lima – Propôs voto de louvor aos atletas Henrique Horta e Carlos 
Fontenelle,  que  se  sagraram  Campeões  Mundiais  de  Basquete  Masculino, 
categoria  Máster,  competição  disputada  pela  Itália,  Rússia,  Estados  Unidos, 
Croácia, Polônia e Argentina. Aprovado.

Wilma de Almeida Gonçalves – Propôs votos de louvor, agradecimento e orgulho 
às seções aquáticas e às demais seções do Clube, destacando que o Pinheiros 
demonstra sua pujança em todas as seleções e modalidades e é aquele que mais 
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colabora com o esporte nacional. Nos Saltos Ornamentais, fomos ao Troféu Brasil, 
sempre com duas equipes completas, com apoio da Secretaria de Esportes e do 
Diretor  de Esportes  Aquáticos  e  Individuais,  Conselheiro  Arnaldo Luiz  de Queiroz 
Pereira,  conquistamos  a  Taça  Correios,  concedida  ao  clube  que  mais  venceu 
campeonatos  nacionais  em  2005.  Das  24  Medalhas  disputadas,  11  foram 
conquistadas  por  atletas  pinheirenses.  Fomos  Campeões  Brasileiros  de  Salto 
Sincronizado,  com  as  atletas  Marcela  Souza  e  Fabiana  Santos.  Cassius  Duran 
ganhou as três provas de Trampolim, de 1m, 3m e Plataforma. Ubirajara Barbosa, 
que também faz parte da equipe olímpica do Brasil em preparação para o Pan-
americano  e  para  as  Olimpíadas,  foi  Vice-Campeão da  prova  de  Plataforma. 
Evelyn Winkler também. São atletas que se formaram no Pinheiros, dedicando toda 
a sua força, todo o seu amor, que estão sempre conquistando pódios. Estendeu os 
agradecimentos às Técnicas  Vyninka Arlow e Cristina Guimarães e parabenizou o 
Diretor Adjunto de Saltos Ornamentais, Oswaldo Lopes Fiore, Atleta Benemérito do 
Clube,  o  Pólo  Aquático,  a  Natação  e  os  demais  esportes.  No  Pólo  Aquático, 
cumprimentou a equipe masculina, Campeã invicta do Troféu Brasil, com destaque 
a André Cordeiro, o goleiro menos vazado; a equipe Feminina que conquistou o 
Troféu João Havelange, destacando a melhor artilheira, Flávia Fernandes, a goleira 
menos vazada, Tess Oliveira, indicada para concorrer como a Melhor Atleta do 
ano  do  COB,  e  paranizando  os  Técnicos  Roberto  Bruno  Chiappini  e  Gilberto 
Guimarães, da equipe Feminina, e, da equipe Masculina,  Bárbaro Diaz  e Gilberto 
Guimarães. Agradeceu em especial à Diretoria de Esportes, pelo apoio concedido 
aos atletas. Tornou a solicitar uma piscina aquecida para os esportes aquáticos; 
cumprimentou  os  atletas  do  Judô  e  parabenizou  a  Diretoria  de  Esportes  e  a 
Diretoria do Clube.

Severiano Atanes Netto – Propôs fosse consignado voto de louvor, em especial à 
Diretoria  de  Esportes,  na  pessoa  do  Diretor  de  Esportes  Coletivos  e  Raquetes, 
Conselheiro João Fernando Rossi, e ao Diretor Adjunto de Voleibol, José Henrique 
Amorim, pela conquista do Campeonato Paulista obtida pela equipe Masculina no 
último sábado, bem como pela projeção do Vôlei Feminino. 

Presidente – Lembrou que aqueles votos já tinham sido aprovados. Não havendo 
mais  oradores  inscritos,  declarou  encerrado  o  Expediente.  A  pedido  de  vários 
Conselheiros tendo em vista a importância da reunião ordinária para apreciação 
da proposta orçamentária do Clube, consultou se o plenário concordava que o 
item “A Voz do Conselheiro” e a Ata da reunião anterior fossem apreciados na 
reunião extraordinária que se realizaria em seguida. Aprovado.
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5) ORDEM DO DIA
Item 3 - Apreciação do processo CD-17/2005, referente à proposta orçamentária 

apresentada pela Diretoria para o exercício de 2006.
Presidente –  Esclareceu  que  somente  seriam  admitidas,  porque  estatutário,  e 
contabilmente não poderia ser de outra maneira, emendas desde que alterem as 
rubricas  de  receita  e  correspondentemente  às  de  despesa  e  vice-versa. 
Exemplificando,  caso  pretendessem  apresentar  uma  emenda  que  diminuísse  o 
valor das contribuições sociais, deveriam indicar quais as rubricas do orçamento de 
Custeio  que  teriam  seu  valor  reduzido,  de  modo  a  manter  o  equilíbrio 
orçamentário.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Ponderou que na peça orçamentária para 
2006 em diversas oportunidades havia referências à venda de títulos empresariais, 
segundo a Diretoria para facilitar e agilizar a venda de Títulos em poder do Clube, 
através  de Editais  Normais,  indicando que  essa  ampliação da venda de títulos 
constitui uma das premissas conceituais da mencionada previsão. E,  na “Síntese 
das Diretrizes Básicas”, novamente era feita menção à proposta feita pela Diretoria 
ao  Conselho  Deliberativo,  de  alteração  estatutária  para  a  emissão  de  título 
empresarial  (DI.859/2005).  Propôs  que  se  expurgasse  da  previsão  orçamentária 
qualquer referência à criação ou venda de títulos empresariais. Esclareceu que isso 
não  ocasionaria  nenhum  prejuízo,  porque  não  existia  no  orçamento  nenhuma 
contrapartida da receita advinda da venda desses títulos empresariais. Além disso, 
a criação de títulos  empresariais  ainda não foi  aprovada,  inclusive suscita uma 
grande reflexão, porque existem opiniões diversas a respeito e dependerá de um 
estudo mais apurado e de um pronunciamento mais detalhado do Conselho. Não 
seria prudente manter essas referências na previsão orçamentária, e aprovando 
sua proposta estar-se-ia evitando futuros precedentes equivocados, como houve 
recentemente no Conselho.  Exemplificando, destacou alguns processos em que 
houve uma meia discussão e que depois  as coisas acabaram saindo de forma 
diferente, lembrando que na Legislatura anterior, com relação ao projeto do novo 
Fitness, teria sido aprovada somente a verba, e depois essa aprovação de verba 
acabou sendo a aprovação do local, etc, aliás, ainda não houve a prestação de 
contas do que foi efetivamente gasto. De toda forma, o Fitness está aí, uma obra 
bonita,  e  o  futuro  dirá  se  realmente  foi  a  melhor  alternativa  ou  não.  Naquela 
oportunidade não houve condição de se fazer um estudo mais apurado e acabou 
saindo dessa forma. Do mesmo modo, quando se discutiu a possibilidade de o 
Conselho  criar  aqueles  títulos  remanescentes  de  associados  não  detentores  de 
títulos,  para  a  aprovação  ficou  consignado  que  essa  matéria  seria  discutida 
oportunamente caso a caso. E fomos depois surpreendidos, no bojo da previsão 
orçamentária do ano passado, com os 2.000 títulos. Evidentemente, uma discussão 
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com  maior  profundidade  não  poderia  ser  feita  no  âmbito  da  previsão 
orçamentária, que foi  aprovada. Depois,  quando tentamos pelo menos evitar a 
prorrogação de prazo, corremos o risco até de sermos chamados de irresponsáveis 
fiscais. Muitos Conselheiros acabaram se sentindo um pouco magoados com essa 
colocação,  tendo  em  vista  que  a  matéria  já  teria  “transitado  em  julgado”. 
Recentemente, em relação ao Plano Diretor de Obras, houve uma resolução do 
Conselho no sentido de um encaminhamento e aparentemente já está ocorrendo 
uma certa dúvida do que efetivamente teríamos aprovado.   

José Edmur Vianna Coutinho (aparte) – Perguntou como seria feito esse expurgo, e 
se seria o caso de fazer um novo orçamento, sem essas expressões.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que seria muito simples, pois hoje em dia 
dispomos de computador; bastaria fazer a exclusão desses comentários, porque 
isso não implica em nada na previsão orçamentária.

José Edmur Vianna Coutinho (aparte)  – Disse que não estava preocupado com o 
mérito do que o orador tinha falado, mas indagando o “modus faciendi”, porque 
os  Conselheiros  receberam  um  exemplar  da  previsão  orçamentária  com  esses 
dizeres. Perguntou se seria o caso de pedir ao Presidente do Conselho que enviasse 
um disquete, para que fizessem a substituição dessas páginas.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Respondeu que  com  um pouco  de  boa 
vontade  isso  poderia  ser  solucionado,  afiançando que  não  é  nada  impossível; 
bastaria retirar essas referências. Comentou que em outras gestões também houve 
propostas  nesse  sentido  de  fosse  retirada  uma  ou  outra  observação,  não  lhe 
parecendo esta ser uma questão relevante. Isso poderia ser superado. 

José Edmur Vianna Coutinho (aparte)  – Perguntou se na próxima ata ficaria dito 
que isso não constaria da previsão orçamentária.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Concordou, dizendo que seriam retiradas as 
referências, que são só algumas, tudo isso certamente não daria uma folha.
 
José Manssur (aparte) – Lembrou que na reunião anterior havia uma proposta da 
Diretoria  para  a  venda  de  2.000  títulos,  cujo  item  8  incluía  a  venda  de  títulos 
empresariais,  e  momentos  antes  da  apreciação  o  Sr.  Presidente,  a  pedido  da 
própria proponente, informou que esse item seria retirado, sem maiores problemas.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Considerou bem esclarecedor o aparte. 
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Vicente Mandia – Perguntou se a figura do título empresarial constava do Estatuto 
Social. Tendo o orador esclarecido que não, indagou se aprovando essa figura no 
orçamento estar-se-ia aprovando definitivamente sua criação.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Respondeu  que  na  verdade  estar-se-ia 
prevenindo futuras discussões; cerceando o Conselho, oportunamente, de analisar 
a matéria com mais profundidade.

Vicente Mandia – Indagou se significava que haveria um regulamento de como se 
procederá nessa venda.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Esclareceu  que  nessa  oportunidade, 
certamente,  ainda  mais  a  atual  Diretoria  detendo a  maioria  que  detém,  ela 
facilmente,  na  oportunidade  adequada,  fará  aprovar.  Estando  aprovado,  ela 
poderá se  servir  dessa  alternativa.  Ele,  orador,  só  pretendia  prevenir  problemas 
futuros,  considerando  alguns  antecedentes  como  aqueles  que  acabou  de 
destacar. 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Ponderou que no orçamento existia o total de 
associados projetado para 2006 - 35.381 (página 17), imaginando que isso teria sido 
considerado na formação da receita. Então, isso deveria ser expurgado, porque 
não tem previsão estatutária,  mas teriam que expurgar  mais  coisas.  Teriam que 
mexer  na  receita,  porque  ela  foi  feita  levando  em  conta  a  inclusão  desses 
associados.  

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Discordou, dizendo que essa alternativa foi 
colocada pela Diretoria somente no sentido de ampliar o leque, facilitar a venda. 
Entretanto, não implicava necessariamente em nenhum acréscimo nesse sentido. 

Presidente – Lembrou que na reunião prévia ficou esclarecido que primeiro seriam 
atendidas as prioridades definidas no Estatuto, e, se houvesse sobra, aí sim, seriam 
vendidos os títulos empresariais. Explicou que o título empresarial não constava no 
orçamento  como  rubrica.  Então,  se  aprovada  a  proposição,  poder-se-ia 
desconsiderar as referências a essa expressão da proposta orçamentária. 

Marcelo Grassi –  Referindo-se à primeira e mais importante das Diretrizes Básicas 
estabelecidas pela Diretoria (pág. 19, 1.1): não onerar o associado com aumentos 
reais, além da correção normal da inflação, base INPC; comentou que quer dizer 
que ela vai ser corrigida com a inflação, se não conseguirmos a previsão que a 
Diretoria espera. Quanto a: Rever as taxas que estão muito defasadas em relação 
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ao seu custo... (pág. 19, 1.11), ponderou que isso significa que teremos mais custos. 
Quanto  ao  Fitness  e  ao  Condicionamento  Físico  (pág.  21),  está  previsto  um 
aumento de 15%. Sobre o Programa de Eventos (pág. 35), disse que defende uma 
equipe no Snooker e no Tênis e viu que nada se refere ao Tênis. Observou que na 
pág.  37  há  novos  aumentos,  onde  se  diz:  manteve-se  a  base  de  valores 
cobrados..., com alterações na Taxa de Fitness, Condicionamento Físico, Consultas 
Médicas,  Sauna,  Tênis  Jogar/Aulas  em Grupo e VIP.  Na página 49,  onde estão 
discriminadas  as  receitas,  comentou  que  não  viu  menção,  por  exemplo,  ao 
Pinheirão, Torneio que sobrou no Tênis e sobre o qual algumas vezes já observou 
discordar da forma como é feito, porque ele tem o patrocínio do Bradesco, e este 
ano teve o patrocínio da Peugeot e a participação da Prince. E, de toda forma, foi 
cobrada inscrição para se jogar simples e dupla,  como também foi  cobrado o 
jantar de confraternização. Quanto ao item Água e Esgoto (SABESP e Particular) – 
pág. 52, com custo total de mais de R$2.440.000,00, como havia dito na reunião 
anterior, esse contrato foi assinado pela atual Diretoria, foi publicado na Revista, 
firmado até o ano 2013. Quanto ao Resumo das Receitas/Despesas por Elementos 
(pág. 58), julgou absurdo o gasto de 44% da previsão orçamentária com Pessoal, 
entendendo  que  isso  deveria  ser  repensado  e  mudado.  Afora  isso,  temos  os 
Serviços Especializados, que oneram em mais 10%, estes dois itens somando 54% da 
folha. Observou que o item Despesas Diversas não explica nada, da mesma forma 
que  os  Serviços  Especializados.  Entretanto,  Serviços  Especializados,  Despesas 
Diversos e Outras despesas somam mais de dez milhões do orçamento. Reportou-se 
aos eventos relacionados na pág. 104 – Social, dizendo que também não consta 
nenhuma Festa do Tênis. Referindo-se a Restaurantes (pág. 104), comentou que os 
gastos  com  manipulação,  atendimento  e  material  deteriorado  nem  deveriam 
constar, porque já são acrescidos nas despesas de compras. 

Antonio Moreno Neto – Referindo-se às Contribuições Sociais (pág. 41), ponderou 
que para o exercício de 2006 estavam previstos um edital normal, em janeiro, de 
430  títulos;  um  edital  especial,  em  maio,  de  800  títulos;  um  edital  normal,  em 
outubro, de 270 títulos; somando 1.500 títulos. Está prevista a saída de contribuintes, 
como  ocorre  anualmente,  que,  surpreendentemente,  está  acontecendo  em 
grande volume, de 400 associados com títulos e 400 sem títulos, num total de 800. 
Então,  haverá  um  aumento  efetivo  de  700  títulos.  Em  que  pese  todos  serem 
favoráveis  ao aumento da base contributiva,  na realidade,  os  títulos  que estão 
sendo vendidos pelos editais pertencem a pessoas que não freqüentavam Clube, 
ou que o freqüentavam parcialmente. Mas o que preocupa é que a freqüência de 
quem compra um título é diferente, porque para ele o Clube é uma novidade. Ele 
está pagando, pagou com o edital. E, apesar do que foi colocado na prévia sobre 
o consumo diário da semana, alguns associados têm reclamado das filas que vem 
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enfrentando nos restaurantes, no estacionamento, fila em tudo que é lugar, mesmo 
considerando  no  verão  ter  mais  gente  no  Clube.  Disse  que  concorda  com  a 
necessidade de repor a base contributiva, mas ponderou que isso não deve ser 
feito tão rapidamente; são necessárias adaptações. Se vendemos cerca de 1.800 
títulos,  a  partir  de  agora  esses  1.800  associados  estarão  freqüentando o  Clube 
maciçamente.  Temos  que  dar  um  tempo  para  essa  absorção,  preparar  os 
restaurantes, bares, e assim por diante. Foi colocado que para 2006 tem um edital 
especial,  em  maio,  de  800  títulos.  Primeiro,  esta  é  uma  previsão  que  está  no 
orçamento. E os 800 títulos que estarão nesse edital ainda têm que ser aprovados 
pelo Conselho. Se, de repente, o Conselho não aprovar, o que acontecerá com o 
orçamento? Vai ter que mudar o orçamento. E se não vendermos esses 800 títulos, 
que é um risco normal? Se já temos esses 1.800 títulos, temos que nos preocupar 
com essa previsão do saldo de associados contribuintes, com títulos ou sem títulos, 
que são em número de 800, vamos repor nesse ano de 2006. A previsão é de 800 
títulos que vão sair agora, porém também sem autorização do Conselho. Temos 
esses 800, mais 1.800 são 2.600 pessoas freqüentadoras do Clube, não precisaria ter 
esse saldo efetivo de 700 títulos. Esses 700 títulos, fazendo um exercício bem simples, 
na pior  condição, porque tem a contribuição mensal,  temos cento e setenta e 
poucos reais, que são os adultos, e  temos outras taxas, mas vamos por cento e 
setenta  reais  vezes  800  títulos.  Isso  dá  cento  e  vinte  mil  reais  por  mês, 
aproximadamente, e como os títulos não são vendidos de uma vez só, calculando 
uma média de 6 meses, totalizam R$712.000,00 no ano. Então, vamos colocar 800 
pessoas, e mais 700, isto é, 1.500 pessoas, por causa de uma contribuição que em 
2006 vai ajudar o Clube em R$712.000,00. Dividindo esses setecentos e poucos mil 
reais divididos pelo valor do orçamento de Custeio, que é de R$66.696.572,00, isso 
significa 1,07% desse valor, propôs que fosse feito um corte linear no orçamento de 
Custeio de 1,07%. Explicou que esse corte linear poderia ser feito em determinadas 
rubricas onde se tivesse mais facilidade de corte. Porque vamos colocar mais 700 
pessoas  aqui  dentro,  com  mais  800,  que  vai  ser  feita  a  reposição  automática 
aprovada,  e  mais  1.800,  tudo  em 2  anos.  Reiterou  que ninguém é  contrário  à 
reposição contributiva, que tem que ser feita, mas que isso aconteça um pouco 
mais paulatinamente.

Nelson de Barros Pereira Júnior (aparte) – Discordando do corte linear, entendeu 
que o orador não considerou um fato muito importante: que grande parte dos 
títulos  está  sendo  vendida  para  dependentes,  que  freqüentam  e  continuarão 
freqüentando o Clube diariamente; simplesmente deixam de ser dependentes e 
passam a ter títulos próprios.
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Antonio  Moreno  Neto –  Respondeu  que  havia  considerado  os  495  títulos 
recentemente aprovados pelo Conselho.

Presidente –  Informou  que  o  proponente  deveria  especificar  que  parte  do 
orçamento seria cortada; não seria ao léu.

Antonio Moreno Neto – Respondeu que não seria ao léu. Sua proposta era cortar 
1,07% de todas as despesas de Custeio.

Presidente –  Ponderou  que  estava  preocupado  com  orçamento  e  que  o 
orçamento de  Investimento ficaria sem o dinheiro de venda de títulos e também 
teria que ser alterado. Ficaria faltando na rubrica.

Antonio Moreno Neto – Defendeu que no orçamento de Investimento existe uma 
previsão  e  que  não  estava  autorizada  a  venda  dos  800  títulos.  E  não  ficaria 
faltando na rubrica, porque provavelmente fosse para 2007. 

Presidente – Insistiu que o orador deveria estabelecer a contrapartida.

Antonio Moreno Neto – Reiterou que poderia ser feito um corte linear no Custeio 
como  proposto.  E,  para  o  orçamento  de  Investimento,  esse  recurso  só  estaria 
preparado para 2007.

Presidente -  Observou que o valor constava do Investimento, e pediu ao orador 
que completasse sua proposta, abrangendo Custeio e Investimento.

Antonio Moreno Neto – Informou que estava cortando a verba de Investimento, 
porque ela não estava prevista para um Investimento específico. Perguntado pelo 
Sr.  Presidente  sobre  o  valor  a  ser  cortado,  respondeu  que  seria  o  valor 
correspondente de Investimento em relação a 700 títulos, o qual calcularia e, em 
seguida, informaria.

Francisco Carlos Collet e Silva – Disse que na peça orçamentária a Diretoria, com 
razão,  indicava  como  dois  problemas  sérios  do  Clube:  a  perda  crônica  de 
associados  contribuintes  e  o REFIS  2,  parcelamento  ao qual  o  Clube aderiu  há 
poucos anos. Comentou que o REFIS 2 é questão que vem atormentando não só o 
Pinheiros,  mas  diversas  associações  congêneres  e  algumas  empresas,  porque 
embora  a  TJLP  seja  uma  taxa  financeira  favorável,  ela  tende  a  crescer  em 
proporção à receita do Clube e das demais empresas. É realmente uma questão 
difícil  que  o  Clube  tem  que  enfrentar,  inclusive  considerando  a  perda  de 
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contribuintes.  Comentou que existe  alguma movimentação governamental  que 
sinaliza  para  uma  benesse  legal  quanto  a  esses  saldos  que  estão  sendo 
financiados,  e  ao  Pinheiros  agora  pouco  resta,  exceto  acompanhar  a 
consolidação da dívida,  talvez procurando evitar  lançamentos em duplicidade, 
juros sobre multa, juros sobre juros e anatocismo, e, eventualmente, se aproveitar 
de uma recente decisão do Supremo que diferencia a questão do faturamento e 
receita. No tocante à perda do associado contribuinte, ela é crônica; persevera no 
tempo. Vêem-se há tempos propostas de Presidentes de programas que visam a 
instigar ou resolver a questão da perda de contribuintes, que tem infelizmente uma 
questão  elementar,  embora  existam  variantes,  que  é  a  situação  de  como  o 
associado alcança a veteranice. Não se trata de ser contrário ou favorável aos 
Veteranos; é o maior problema que o Clube tem que enfrentar,  com regras de 
razoáveis  de transição. E  não resta alternativa.  Lembrou que Comissão Especial 
estuda a matéria, inclusive com alguns estudos já desenvolvidos a respeito. Quanto 
à solução para a perda de contribuintes, disse que não vê da mesma maneira que 
a  Diretoria.  Aduziu  que  confiou  na  Diretoria  há  dois  anos,  num  pedido  de 
prorrogação,  mas  parece  que  a  substituição  dos  contribuintes  perdidos  por 
emissão de novos títulos não está resolvendo o problema. Estamos adiando uma 
questão  que  deverá  ser  enfrentada.  Isso  teria  um  tempo limite.  Recentemente 
foram emitidos 2.000 títulos.  Depois,  foi  postergada a autorização para a venda 
desses  2.000  títulos  e  não  se  conseguiu  vender.  Hoje,  a  própria  previsão 
orçamentária dá conta que sobraram aproximadamente 500 títulos, portanto 25% 
daquilo  inicialmente  proposto.  Lembre-se  que  a  aquisição  desses  títulos  foi 
estimulada  com  o  pagamento  de  metade  da  taxa  de  transferência  e  um 
parcelamento vantajoso. Disse entender que há um excesso de oferta de títulos. 
Existe aquele saldo de títulos da emissão dos 2.000 títulos ainda não vendidos; os 
títulos recuperados pela Diretoria; aqueles oferecidos pelos próprios associados; e 
agora se  pretende emitir  mais  800  títulos,  quando não há  demanda para  isso, 
aparentemente. Essa estratégia acaba por desprestigiar o Clube como um todo; 
não  é  conveniente.  Ora,  um  pedido  de  autorização  para  emitir  títulos  deve 
acontecer  por  meio  de  um  processo  específico,  devidamente  instruído  com 
pareceres  das  Comissões  Permanentes  e  debatido  pelo  Conselho.  Não  tem 
cabimento a advertência inserta na proposta orçamentária, de que a aprovação 
da peça orçamentária “ipso facto” implicaria na autorização para a emissão dos 
títulos.  Estaria havendo uma inversão de competência, retirando do Conselho a 
possibilidade  de  instruir  os  seus  processos  e  autorizar  num  sentido  ou  noutro. 
Apresentou  uma  proposta  de  caráter  preliminar,  no  sentido  de  que  não  há 
possibilidade  jurídica  estatutária  de  uma  autorização  de  emissão  de  títulos  ser 
procedida na previsão orçamentária. E, no mérito, propôs que a emissão desses 
títulos não convinha ao Clube. Para ambas propostas, que teriam repercussão na 
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peça orçamentária, propôs que fosse feito um corte proporcional – não linear - nas 
despesas. Explicou que não há uma rubrica própria, um elemento de custo,  de 
receita identificando exatamente qual o valor que seria angariado em Custeio, em 
Investimento,  pela  venda  desses  títulos.  Apresentou  uma  terceira  proposta, 
considerando o que havia dito o Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, 
ponderando  que  não  poderia  haver  no  orçamento  a  menção  ao  título 
empresarial,  porque esse  instituto não existe  no Estatuto  Social.  Existe,  sim,  uma 
proposta  da Diretoria  nesse  sentido,  que deverá ser  instruída e  analisada pelas 
Comissões  e  votada  pelo  Conselho.  Para  dar  por  suprimida  essa  menção  na 
proposta  orçamentária,  entendeu  mais  apropriado  utilizar  o  termo 
“desconsideração”.

Marcello Moraes Barros de Campos – Inicialmente, referiu-se em homenagem ao 
falecido  Conselheiro  Ruy  Lansaro  Paganini,  lembrando  que  ele  sempre  se 
manifestava  sobre  o  Orçamento  do  Clube,  e  dirigia-se  ao  plenário  dizendo: 
“Senhores  Conselheiros,  isto  aqui  é  uma  previsão  orçamentária.”.  Disse  que 
procurou se informar  sobre o andamento do Orçamento de 2005 e soube que 
houve  uma  redução  de  receita,  e  que,  automaticamente,  a  Diretoria  está 
reduzindo as despesas para no final do exercício prestar contas do orçamento que 
está  sendo  executado,  aprovado  pelo  Conselho  como  previsão  orçamentária. 
Comentou que o orçamento é uma peça dinâmica pela sua própria natureza e 
seu desempenho positivo ou negativo decorre dos acontecimentos. Não há como 
aprovar um orçamento que será efetivamente executado. Por isso que se chama 
previsão.  Entendeu plenamente exeqüível  o  orçamento proposto pela Diretoria, 
primeiro,  porque  não  há  aumento  real  de  contribuição,  apenas  um  aumento 
pequeno de taxas  como o  Fitness  e  o  Tênis.  O  Fitness  agora  dispõe de  novas 
modalidades,  novos  aparelhos,  novos  profissionais,  sendo necessário  adequar  o 
preço a essa realidade. Quanto à Taxa do Tênis, o Clube está cumprindo a lei de 
admitir como aprendizes os pegadores de bola, que são imprescindíveis. E isso gera 
conseqüências  de  natureza  trabalhista.  Então,  sabendo  dessas  razões  os 
associados não serão contrários a esses aumentos. Também temos um aumento de 
cerca de 20% na verba de patrocínio. O esporte vem crescendo no Clube, atraído 
mais associados. Temos um Plano Diretor que deverá ser cumprido, não no próximo 
ano, mas nos anos vindouros também. Observou que nenhum dos Conselheiros que 
se pronunciaram sobre o orçamento questionou os princípios e as estruturas básicas 
que alicerçam a peça orçamentária. Quanto ao título empresarial, observou que o 
importante é que tenhamos outras famílias freqüentando o Clube. Ora, a empresa 
indicará a pessoa, que se submeterá à Comissão de Sindicância, etc. Está bem 
claro  na peça orçamentária  que esse  título  corporativo  consta  como premissa 
conceitual,  plenamente  viável.  Todos  sabemos  que  a  instituição  do  título 
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empresarial depende de mudança estatutária, devidamente instruída e aprovada 
pelo  Conselho  em  duas  votações.  Aduziu  que  o  momento  da  aprovação  da 
proposta orçamentária é um dos mais cativantes do Conselho, não lembrando que 
tenha havido modificação de orçamento nos últimos trinta anos. E não se trata de 
chancelar tudo que a Diretoria faz, mas é função do Conselheiro principalmente 
fiscalizar. A peça orçamentária precisa ser submetida ao Conselho. A Diretoria tem 
que trabalhar em cima de uma previsão e o orçamento que o Conselho aprovar 
ela terá que cumprir. Defendeu que mais uma vez a previsão orçamentária estava 
dentro  de  uma  realidade  fática  do  Clube.  Confessando  que  não  se  sentia  à 
vontade para votar  questões como corte linear,  corte proporcional,  etc,  desde 
logo, requereu que o Sr. Presidente da Diretoria fosse instado a se manifestar sobre 
os  reflexos  das  propostas  formuladas  em  plenário.  Perguntado,  respondeu  ao 
Conselheiro Nelson de Barros Pereira Júnior que o aumento da taxa de Tênis era 
conseqüência  da  nova  legislação e  que,  em compensação,  o  associado  não 
precisará mais pagar os pegadores de bola, já que serão assalariados. Finalizando, 
pediu a atenção de todos com relação à grande responsabilidade de votar  o 
orçamento, entendendo que a peça foi devidamente estudada e analisada e era 
plenamente exeqüível. Reiterou homenagens ao saudoso Conselheiro Ruy Lansaro 
Paganini.

Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues –  Preliminarmente,  referiu-se  ao  ofício  de 
encaminhamento da previsão orçamentária de 2006, em que a Diretoria afirmava 
ter  como  objetivo  principal  a  melhoria  dos  serviços  prestados  aos  associados 
lastreada  em  três  planos  básicos  que  visam  a  nortear  a  gestão  com  foco  no 
associado no sentido ampliado da família: 1º - Plano Estratégico de Marketing; 2º - 
Plano Diretor de Restaurantes; 3º - Plano Diretor de Obras. 

(Durante o discurso do orador houve um incidente com o Conselheiro Adhemar Arnez Domingues, 
tendo o Sr. Presidente solicitado ajuda a um Conselheiro médico.)

Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues –  Continuando,  disse  que na  análise  da  situação 
alguns  motivos  relevantes  foram  apresentados,  como  a  redução  da  base  de 
contribuintes, redução de outras receitas, aumento de outras despesas, inclusive a 
absorção do INSS - mais de R$3.716.145,00 que não houve repasse. Para suprir tais 
exigências a Diretoria adotou algumas diretrizes básicas, entre elas a de não onerar 
o associado, novas alternativas para fazer face à receita, recompor a base de 
associados com a venda de títulos, incrementar a receita, patrocínios, parcerias, 
preservar fundos especiais. E, em que pese a seriedade e a intenção de acertar 
observadas  na  elaboração do orçamento,  ele  traz  no  seu  bojo  a  vontade do 
gestor, a Diretoria, que entendeu ser a proposição que melhor se adequar para a 
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administração em 2006. Cabe ao Conselho interpretar se a intenção do gestor é 
adequada.  Julgou importante ressaltar  alguns pontos.  Entre  as  diretrizes  básicas 
apresentadas, a primeira é não onerar o associado com aumento real. Entretanto, 
a Diretoria houve por bem aumentar para os associados Veteranos em 76% a taxa 
de Tênis e em 32% os associados de 18 a 59 anos, com a assertiva do aumento de 
custo do Programa Aprendiz, pegadores de bola. A segunda diretriz é a abertura 
da venda de títulos empresariais, mas o Conselho sequer votou a sua aprovação, 
bem como destoa da afirmação do Sr. Presidente de ter o foco no associado no 
sentido ampliado da família. E mesmo assim coloca à venda títulos  para pessoas 
jurídicas.  Adiante  aparece outra  diretriz  básica:  a  venda de  800  títulos  para  a 
recomposição  da  base  contributiva,  que  sem  dúvida  é  necessária,  entretanto 
utilizando a técnica mais fácil, de aumentara receita aumentando a população de 
associados. A  diretriz para aumentar a receita através de patrocínios seria muito 
desejada,  porém,  ela  se  apresenta  com  um valor  aproximado de  1,3  milhões, 
representando muito pouco em relação ao orçamento total. O excesso de Fundos 
que oneram os associados, por vezes necessários. E, por último, a intenção de se 
rever taxas defasadas compara com valores de academias de outros clubes, que 
colide com a primeira diretriz de não onerar os associados. Ratificando o parecer 
da  Comissão  Jurídica,  disse  que  a  Previsão  Orçamentária,  da  forma  como  se 
apresentava,  cumpria  as  exigências  estatutárias.  Porém,  entendeu  que  mesmo 
justificada  a  sua  complexidade,  sua  difícil  execução,  apresenta-se  com  uma 
filosofia  de pouca criatividade,  em busca do equilíbrio  principal  na receita,  na 
arrecadação,  e  pouco  na  efetiva  racionalização  das  despesas,  salvo  aquelas 
relacionadas  à  análise  da  situação  às  fls  11.  Finalmente,  que  formalmente  a 
previsão  orçamentária  estava  em  condições  de  aprovação,  com  a 
recomendação de buscarmos equilíbrio orçamentário efetivamente nas despesas, 
e não só no caminho mais fácil da arrecadação.

Severiano  Atanes  Netto –  Primeiro,  informou  que o  Conselheiro  Adhemar  Arnez 
Domingues estava bem e não havia motivo para preocupação.  Referindo-se à 
proposta orçamentária, entendeu exagerado o aumento das taxas em 20%, em 
especial  na Área de Higiene e  Saúde,  da qual  já  foi  Diretor,  acreditando que 
melhor atenderia aos desejos dos associados se essas taxas fossem aumentadas 
nos  mesmos  valores  da  correção  da  contribuição.  Comentou  que  nunca  foi 
objetivo  da  Diretoria  ter  uma  receita  que  pudesse  sofrer  qualquer  crítica.  Um 
aumento desse nível da Sauna, por exemplo, provavelmente vai gerar críticas à 
Diretoria - como ocorreu no início de sua gestão como Diretor de Higiene e Saúde, 
bem como o Conselho será criticado, por ter aprovado esse orçamento. E esse 
aumento está se repetindo em algumas taxas, especialmente em consultas, RPG e 
avaliações  médicas.  Não  entrou  no  mérito  do  aumento  de  taxas  como  a  do 
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Fitness, porque a seção foi ampliada e conta com novos aparelhos etc. Propôs que 
as taxas da Área de Higiene e Saúde fossem corrigidas pelo mesmo índice das 
contribuições  mensais.  Comentou,  ainda,  que  na  Posição  do  Quadro  de 
Associados (pág.  15)  não entendeu porque na parte superior  do quadro havia 
4.030 associados e contribuintes 2.905, quando no caso do Familiar o titular está 
pagando por ele e pela esposa. 

Presidente –  Pediu  ao  orador  que  formalizasse  sua  proposta,  indicando  a 
contrapartida.

Severiano Atanes Netto – Respondeu que esses valores poderiam ser perfeitamente 
adequados com as taxas atuais corrigidas. De repente o valor a 20% poderia ter 
resultado pior do que a correção pela taxa da contribuição social.

Nelson  da  Cruz  Santos –  Reportando-se  ao  Desdobramento  das  Despesas  por 
Centros de Custos (pág. 55), tornou a se insurgir contra os gastos com os esportes 
competitivos,  dizendo  acreditar  que  essas  despesas  acabam  onerando  o 
associado, em que pesem as justificativas que já tenha recebido, no sentido de 
que são cobertas  com verba  de  patrocínio.  No Basquete,  despesas  previstas  - 
R$1.036.000,00; Tênis e Squash - R$1.524.000,00, lembrando que no Tênis e Squash 
deve estar incluída a manutenção, porque na Diretoria de Patrimônio o item de 
quadras de Tênis é zero, então esse deve ser o valor pago aos atletas; Voleibol - 
R$1.516.000,00;  Natação  -  R$1.807.000,00.  Também  mencionou  o  Resumo  da 
Receitas/Despesas  por  Elementos  (pág.  58),  entendendo  que  a  contribuição 
sempre foi  e continuará sendo para a manutenção do Clube. Temos Higiene e 
Saúde  (item  8)  com  uma  receita  brutal  de  R$1.046.000,00,  que  não  é  sempre 
revertida. Comentou que os Patrocínios e Parcerias (item 12) somam R$1.326.000,00, 
contra 7 milhões de reais gastos com esportes competitivos. Entendeu que deve 
haver algo errado, caso contrário, os associados estão tendo um grande ônus com 
esportes competitivos, dizendo acreditar que o associado não foi consultado para 
dizer se todo esse valor para esportes profissionais tenha que sair do seu bolso. 

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos para falar, concedeu a palavra 
ao  Presidente  da  Diretoria  para  que  esclarecesse  as  dúvidas  apresentadas  na 
tribuna.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge –  Esclareceu  que  todas  as  propostas 
formuladas eram bem intencionadas, mas de difícil  execução. Explicou quando 
assumiu a Diretoria procurou não penalizar os associados, por entender que sua 
capacidade  contributiva  tinha  chegado  ao  limite.  Na  sua  primeira  gestão  a 
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participação das mensalidades estava em 55%, 58% das despesas de Custeio. Mas 
existia a correção monetária, o Clube tinha dinheiro, então havia um grande fluxo 
de  rendimentos  sobre  essa  rubrica.  Com  a  estabilidade,  evidentemente  o 
rendimento  pelas  aplicações  caiu  muito,  e  hoje  isso  deixou  de  ser  um  item 
importante. Comentou desde que assumiu procurou diminuir a proporcionalidade 
do que o associado paga nas despesas gerais. Dos 55% que o associado pagava 
há doze anos, ele passou a contribuir com 85%. Este foi um dos fatores que causou 
a evasão de associados. A Diretoria já conseguiu diminuir para 76% a participação 
do  associado  nas  despesas  de  Custeio.  Isto  significa  que  o  associado  já  está 
pagando  menos  do  que  pagava  há  três,  quatro  anos.   Se  não  bastasse  isso, 
entramos no REFIS e alteramos o programa da correção monetária, que era muito 
injusto com os associados. Estávamos atrelados a um índice que refletia a variação 
do dólar, etc, mas não refletia o aumento do custo de vida. Entre REFIS, entre essa 
mudança de índices, o associado passou a economizar mais 7%.  Seria muito fácil 
para a Diretoria  vir  ao Conselho e  pedir  dinheiro  para pagar  o REFIS,  que não 
estava previsto no orçamento. Mas ela conseguiu enxugar os gastos e pagar, sem 
onerar o associado. E até hoje não se pediu nada além da correção monetária. 
Então,  não estamos apertando o  associado.  Agora,  é  preciso  dividir.  Disse  que 
enviou ao Conselho uma proposta visando discutir o problema dos Veteranos. Hoje 
temos  7.000  Veteranos,  pessoas  que  freqüentam  o  Clube  e  não  pagam.  Se 
somarmos a  33.000 associados,  temos 40.000 pessoas.  Então,  precisamos dividir; 
temos que atacar o problema do Veterano. Obviamente haverá custo político. 
Mas, ou enfrentamos esse custo político do problema do Veterano, ou afundamos 
o  Clube,  o  que não  queremos.  Afirmou  que só  encaminhou  essa  proposta  ao 
Conselho porque não sairá da Diretoria  com a culpa de não ter  enfrentado o 
problema. Lembrou que existe uma Comissão Especial trabalhando, e, infelizmente, 
o prazo de 30 dias já passou, mas disse acreditar que até o fim do ano teremos o 
relatório e algumas sugestões para podermos enfrentar o problema de maneira 
tranqüila.

Presidente – Interveio para informar que as sugestões já estão redigidas.

Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Agradeceu. Continuou, dizendo que é 
preciso repor o quadro associativo. O Conselheiro Antonio Moreno falou em 1.500 
títulos. Não é bem isso. Estamos retomando 700 títulos, que vamos vender durante o 
ano. E os 800 títulos são para recuperar o número de contribuintes que o Clube 
tinha em meados de 2002. Perguntou o que representam 800 títulos num universo 
de 40.000 (2%?). E a freqüência, que é de 5.000, passará a 5.100?  Disse acreditar 
que isso não acabará com o Clube. Informou o resultado de uma pesquisa feita 
sobre  os  motivos  que  levaram  os  últimos  100  associados  a  deixar  o  Clube:  1º) 
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dinheiro; 2º) não freqüentar o Clube, por estar se mudando, ou da cidade ou para 
outro bairro; 3º) por não vir ao Clube; 4º) por ser sócio de outro clube (hoje em dia 
ninguém mais é sócio de dois clubes e não freqüenta; é sócio de um clube só e o 
freqüenta). Óbvio que aumenta a freqüência de bares e restaurantes, mas será por 
que o serviço é ruim, é caro? Ou será que apresentamos um serviço razoável? Com 
relação  aos  Esportes,  realmente  gastamos  com  eles,  mas  temos  2000  atletas 
federados, dos quais 1700 são associados. São nossos filhos, tios, sobrinhos, netos 
que  vêm  aqui  praticar  esporte.  Não  há  condição  de  cortar  este  orçamento. 
Quanto à proposta de corte linear de 1, 1,5%, como fazer com o INSS; deixamos de 
pagar? Pagar água menos, IPTU menos? Não dá para pagar tudo menos, depois 
as  multas.  Ponderou que a  Diretoria  não está  cobrando um tostão a  mais.  Ao 
contrário.  Vem  tentando  diminuir  a  carga  do  associado.  Se  votarmos  alguma 
mudança  com  relação  aos  Veteranos,  provavelmente  no  ano  que  vem 
poderemos até diminuir o orçamento, teremos outras fontes de receitas. A Diretoria 
vem tentando desesperadamente obter patrocínios, mas não há nenhuma lei de 
incentivo  para  o  Esporte,  como  há  para  a  Cultura.  Fomos  a  Brasília,  lutamos, 
preparamos projetos com o Ministro. Estava tudo certo para aprovar, a Casa Civil 
segurou. Em apelo aos Conselheiros, ponderou que não fará diferença, 1% a mais 
de freqüentadores e que não mexessem no orçamento.

Presidente – Anunciou o término da discussão e o início da votação. 

Votação:
Presidente  –  Explicou  que  havia  a  proposta  do  Conselheiro  Alberto  Antonio 
Pascarelli  Fasanaro,  de  desconsiderar  o  item  título  empresarial  na  proposta 
orçamentária, que não interferia em nada porque ele não trazia nenhuma despesa 
atrelada  a  uma  despesa.  Entretanto,  as  propostas  de  corte  linear  eram 
inaceitáveis, porque cortar linearmente implicaria imposto, pessoal, fornecimento 
de equipamento esportivo, etc. Então, esta proposta somente seria colocada em 
votação se o proponente dissesse aonde cortar. Aí sim, a Diretoria seria obrigada a 
cortar, porque o Conselho determinou. Pediu ao Conselheiro Antonio Moreno Neto 
que fornecesse o reflexo no orçamento de Investimento em relação à retirada dos 
títulos que havia proposto, porque isso não poderia ficar para a Diretoria resolver.

Antonio  Moreno  Neto –  Esclareceu  que  no  corte  linear,  obviamente,  não  seria 
cortado, por exemplo, o IPTU, mas materiais com preço menor; alguma coisa de 
mão-de-obra.

Presidente – Respondeu que isso é economia, não é corte de orçamento.
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Antonio Moreno Neto –  Defendeu que se corta no orçamento o que é preciso. 
Lembrou que em determinada ocasião,  como está fazendo a atual  Diretoria,  e 
muito  bem,  com  relação  ao  REFIS,  o  Clube  teve  que  pagar  R$300.000,00  de 
depósito compulsório no INSS. E a Diretoria fez isso apenas reduzindo as despesas. 
Isso é de caráter administrativo, diretivo e executivo. É lógico que o não vamos 
deixar  de  pagar  o  IPTU.  O linear  quando falamos  é  que se  tenha bom senso. 
Qualquer  administrador  sabe  disso.  Solicitado  pelo  Sr.  Presidente  que  dissesse 
aonde o orçamento deveria ser cortado, tornou a responder que o corte seria de 
1,07%.

Presidente – Enfatizou que não aceitaria proposta de corte linear ou proporcional 
do  orçamento.  Seria  impossível,  considerando  que  no  orçamento  há  imposto 
embutido, etc.

Antonio Moreno Neto – Observou que o corte não abrangeria as rubricas ou os 
elementos que não dessem para ser cancelado; ter-se-ia que diminuir  1,07% do 
orçamento. Que sua proposta estava certa e não era contra a Diretoria.

Presidente – A par de evitar discussão, tornou a esclarecer que cortar linearmente e 
cortar proporcionalmente o orçamento envolvem cortar despesas impossíveis de 
cortar. Além disso, quem propõe tem que dizer aonde vai cortar.

Antonio Moreno Neto – Quanto ao corte em Investimento (pág. 84), disse que a 
disponibilidade total para 2006 era de R$9.620.000,00: Plano Diretor de Obras: 5,5 
milhões,  sendo  3,5  milhões  do  saldo  de  31/12/2005,  que  não  foi  utilizado,  e  a 
geração de 2 milhões e investimento corrente de R$4.104.00,00. Então o corte seria 
no saldo em 31/12/2005, de 3,5 milhões, somado com a geração de 2 milhões, o 
que dá 5,5 milhões. Explicou que não sabia o valor de 700 títulos que envolviam o 
Investimento, mas dava para cortar porque não estava sendo determinado onde 
esse dinheiro seria ser aplicado. 

Presidente – Perguntou como seria o corte com relação ao Custeio. 

Mário  Avancini  –  Interveio,  propondo  que  não  houvesse  cortes,  mas  que  se 
mantivesse o orçamento como estava e fosse controlando. 

Antonio Moreno Neto – Esclareceu ao orador que ninguém pretendia fazer corte. A 
intenção era  não  admitir  neste  instante  mais  700  associados.  Exemplificando e 
aceitando  sugestão  do  Conselheiro  José  Manssur,  propôs  que  a  receita  fosse 
diminuída de Serviços Especializados (pág. 58), R$5.600.00,00.
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Presidente – Aceitou.

Marcelo Moraes Barros de Campos – Questionou se da forma como estava sendo 
apresentada aquela proposta  estava pronta para ser  apreciada pelo  plenário, 
porque se discutia sobre corte numa improvisação tal e irresponsabilidade que não 
sabia onde seria tirado.

Presidente  – Respondeu que a irresponsabilidade era do proponente. A proposta 
seria  colocada em votação.  Se  aprovada,  o  Clube deixaria  de  arrecadar  dos 
novos associados e retiraria da rubrica Serviços Especializados.

Francisco Carlos Collet e Silva – Perguntou se o Sr. Presidente havia dito que corte 
proporcional também não era possível, tendo este respondido que sim. Discordou, 
dizendo  que  na  proposta  existiam  24  rubricas,  com  diversos  subitens  que  não 
estavam identificados.  Existem números  que não são exatos,  por  exemplo,  não 
sabemos exatamente quanto vai ser a conta de luz, a de água. Então, em uma 
previsão orçamentária todas as propostas são importantes na conta de Custeio. 
Quer dizer,  tirar  proporcionalmente de cada rubrica de despesas,  distribuindo o 
total  proporcionalmente  de  corte  da  emissão  de  800  títulos,  dentre  essas  24 
rubricas,  aproveitando  o  subitem  melhor  indicado  para  isso  é  perfeitamente 
cabível,  senão  o  direito  do  Conselheiro  se  manifestar  sobre  o  orçamento  será 
meramente enunciado: não se permite que se faça uma proposta responsável, 
correta  e  que  foi  fruto  de  estudos.  Entendeu  que  o  Sr.  Presidente  estava 
equivocado  quanto  ao  aspecto  de  proporcionalidade,  mesmo  porque  os  800 
títulos não estavam identificados num subitem específico na proposta. Fica muito 
difícil de trabalhar na medida em que não há o detalhamento. E não pretendia 
indicar um item apenas para satisfazer o entendimento do Sr. Presidente, por lhe 
parecer mais adequado e conveniente à Diretoria o corte proporcional;  estava 
dentro  do orçamento de Custeio  e  era  possível  encontrar  um item ou subitem 
dentre essas rubricas mais indicado para suportar esse desconto. Pediu que se esse 
entendimento  do  Sr.  Presidente  fosse  uma  proposta,  que  este  se  despisse  da 
Presidência,  participando dos debates e também formulando uma proposta de 
rejeição, porque aquela interpretação não tinha fundamento, ou que submetesse 
à decisão do Conselho. Julgou inadmissível que o Sr. Presidente decidisse o que 
poderia e o que não poderia ser feito. E todos os encaminhamentos tinham sido 
feitos de maneira correta, com educação e com respeito.

Presidente – Disse que não faltou com educação.
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Francisco Carlos Collet e Silva – Concordou, mas entendeu que o Sr.  Presidente 
faltou com a razoabilidade, com o espírito democrático e com a isenção.

Presidente  – Respondeu que o orador estava faltando com a responsabilidade, 
esclareça-se,  no que diz  respeito  a não formular  a contrapartida.  Reiterou que 
dissesse  onde seria  feito  o  corte,  caso  contrário  não  colocaria  a  proposta  em 
votação. Tendo o orador insistido, esclareceu que isso nunca aconteceu e não 
aconteceria agora. 

Nelson  de  Barros  Pereira  Júnior –  Entendeu  que  não  era  possível  simplesmente 
cortar 1,07%. 

Presidente – Respondeu que era falta de responsabilidade.

Antonio Moreno Neto – Refutou, dizendo que todos eram responsáveis.

Presidente  – Explicou que não estava se referindo ao orador, que tinha indicado 
aonde cortar e sua proposta estava perfeita.

Anamaria Andrade Damasceno – Informou que havia se comprometido com o Sr. 
Presidente da Diretoria  e  votaria  aprovando o  orçamento.  Porém,  registrou sua 
indignação com a atitude do Sr. Presidente. Tendo o Sr. Presidente solicitado que 
apresentasse  declaração  de  voto,  respondeu  que  sua  declaração  era  de 
indignação e que o Conselho é soberano.

Presidente  – Sobre a soberania do Conselho,  lembrou que quando se falou em 
interpretar  o  Estatuto  isso  não  foi  considerado.  Lembrando  pelo  interessado, 
esclareceu que a preliminar levantada pelo Conselheiro Francisco Carlos Collet e 
Silva  era  questão  de  mérito.  Se  tirassem  os  800  títulos,  faltaria  dinheiro  para  o 
Custeio. Tendo havido insistência deste, com relação à impossibilidade estatutária 
de se apresentar no orçamento pedido de autorização para emissão de títulos, 
explicou que a Diretoria apenas havia lançado no Orçamento a previsão, mas 
deveria  solicitar  ao  Conselho.  Perguntado  pelo  Conselheiro  Tarcísio  de  Barros 
Bandeira  o  que  aconteceria  se  a  proposta  da  Diretoria  no  futuro  não  fosse 
aprovada,  respondeu que aí  seria  remanejado,  porque durante  a  execução é 
possível.

Tarcísio de Barros Bandeira – Entendeu que o Sr. Presidente estava encaminhando 
no sentido de que quem não se conformasse com a emissão de títulos deveria 
votar contra a previsão, já que as propostas mais delicadas, de se retirar partes do 
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orçamento, este estava anulando. Defendeu que os cortes proporcionais podem 
ser feitos. O que não se pode é fazer isso com itens.

Presidente  –  Respondeu que não estava anulando,  nem interpretando.  Apenas 
estava agindo como sempre foi no Conselho, isto é, quando se tira da despesa, diz 
aonde vai buscar o dinheiro. Agora, se está cortando não vai entrar dinheiro, onde 
é que vai  tirar  esse  dinheiro.  Como tirar  1,07% linear  ou proporcional?  Como a 
Diretoria faria isso, se havia imposto incluído, IPTU. Quem estava fazendo a proposta 
tinha que dizer de onde vai tirar; e não deixar que os outros resolvam por ele. Tem 
que ter responsabilidade. 

Tarcísio de Barros Bandeira –  Disse entender  que de uma determinada Diretoria 
seriam  cortados  proporcionalmente  5%.  A  Diretoria  resolveria  de  onde  tirar.  O 
Conselho não queria entrar na liberdade da Diretoria como ela estava entrando na 
do Conselho.

Presidente – Respondeu que não se tratava de liberdade, mas de responsabilidade. 
Esclarecendo que a partir daquele momento somente admitiria falar quem fosse 
orientar a votação.

Antonio Moreno Neto – Informou que mantinha sua proposta original.

Presidente  – Respondeu que a proposta, então, não seria aceita. Tendo o orador 
dito  que  não  seria  irresponsável,  entendeu  que  este  estava  assumindo  a 
responsabilidade e pediu que dissesse de onde tirar.

Antonio Moreno Neto –  Pediu que não se falasse em irresponsabilidade, porque 
aprovar  a  previsão  orçamentária  com  800  títulos  que  provavelmente  serão 
vendidos também seria uma irresponsabilidade,  pois  não foram aprovados pelo 
Conselho. 

Presidente – Enfatizou que a emissão dos títulos teria que ser aprovada.

Antonio  Moreno Neto –  Posicionou-se,  dizendo que seria  irresponsabilidade não 
para tirar um item, e ele, orador, estava admitindo a culpa de por um item. Que 
mantinha sua proposta de corte linear com bom senso. E que se o Sr. Presidente 
não quisesse, não a colocasse em votação.

José Manssur (para encaminhar a votação) – Defendeu que a preliminar suscitada 
pelo Conselheiro Francisco Carlos Collet  e Silva merecia ser  analisada tal  como 
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formulada.  Lendo  o  trecho  do  orçamento  em  que  a  Diretoria  dizia  que  a 
aprovação da previsão orçamentária implicava na aprovação, pelo Conselho, de 
autorização para ela emitir  800 títulos sociais,  conforme proposta ali  inserida, de 
conformidade  com  as  disposições  contidas  no  Art.  18  do  Estatuto  Social,  que 
permite  à  Diretoria  emitir  títulos  para  a  recomposição  da  base  (pág.  22), 
depreendeu  que  a  preliminar  pretendia  saber  se  era  possível  na  peça 
orçamentária, onde se discutem as demonstrações financeiras do ano seguinte, 
inserir-se proposta de autorização à Diretoria para emitir títulos, proposta esta que 
somente é possível de ser concebida através de processo próprio, devidamente 
instruído. Então, o Sr. Presidente poderia encaminhar à soberania e independência 
do  Conselho,  a  seguinte  colocação:  Vamos  aprovar  proposta  da  Diretoria 
embutida na previsão orçamentária...

Presidente  –  Ressaltou  que  a  aprovação  para  a  emissão  dos  títulos  não  seria 
automática e que isso ficaria claro no encaminhamento.

José Manssur –  Lembrou que na aprovação da previsão orçamentária de 2004 
havia um texto assemelhado a este. Quando vieram os 800 títulos para a venda e 
se  suscitou  isso,  vozes  das  mais  autorizadas  do  Conselho  disseram  não,  já  foi 
aprovado. E com isso os Conselheiros só tiveram que chancelar.

Presidente  –  Reiterou  que  no  caso  da  manifestação  do  Conselheiro  Francisco 
Carlos Collet e Silva não se tratava de preliminar, e que ficaria claro no texto da 
decisão que qualquer autorização de venda de título terá que vir  ao Conselho. 
Concordou  com  o  orador  que  a  redação  encaminhada  no  orçamento  era 
inapropriada.

Marcello Moraes Barros de Campos – Lembrou que em 2004 o Conselho votou o 
orçamento de 2005 com esse texto, e que isso não vinculava o Conselho.

Presidente – Enfatizou que não vinculava mesmo. A Diretoria solicitaria autorização 
para vender 800 títulos. Se o Conselho aprovasse, ela seguiria o orçamento como 
estava. Se rejeitasse, no decorrer do orçamento ela teria que se ajustar.

Marcello Moraes Barros de Campos – Disse que no seu ponto de vista havia uma 
polêmica sobre algo que o Conselho,  obrigatoriamente, tem que se manifestar, 
que é a venda de títulos novos. Não era questão de considerar ou não aquela 
redação. A aprovação do orçamento não geraria nenhuma conseqüência com 
relação a isso.
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (para encaminhar a votação –  Observou que 
os Conselheiros deveriam ficar muito atentos à forma singela que estava sendo 
colocada, aliás, contrariamente à colocação do Sr. Presidente. E na oportunidade 
da discussão da venda dos títulos nenhum Conselheiro iria querer correr o risco de 
ser chamado de irresponsável, porque já teria sido aprovado, constou da previsão 
orçamentária. 

Presidente – Respondeu que deixaria isso bem claro.

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Observou que isso era muito importante e 
deveria ser muito bem apreciado, porque já existiu um precedente. 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que, até para segurança da Diretoria, 
era preciso retirar os 800 títulos, e que o orçamento não poderia ser votado se isso 
não fosse retirado.

Presidente – Informou que não seria aprovado assim. Passou a anunciar a votação 
da proposta do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Ponderou que o Sr. Presidente não tinha aceitado 
o argumento de quem apresentou propostas pedindo a retirada dos 800 títulos, 
retirando-se  linearmente  do  orçamento  de  Custeio,  ou  proporcionalmente,  os 
valores por  eles  representados.  Isso seria melhor  do que o Sr.  Presidente estava 
propondo, isto é, que se aprovasse o orçamento condicionalmente.

Presidente  – Esclareceu que não era condicionalmente. O Conselho aprovaria o 
orçamento,  onde constava no ativo que entrarão esses R$712.000,00 da venda 
desses títulos, que não serão vendidos agora. Então, em janeiro, fevereiro, março o 
orçamento já estará em execução. Quando colocar em votação, se o Conselho 
não  autorizar  a  venda  dos  800  títulos,  a  Diretoria  será  obrigada  a  fazer  um 
remanejamento.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura –  Perguntou  como,  linearmente  ou 
proporcionalmente.

Presidente – Respondeu que aí a responsabilidade de resolver o que fará será da 
Diretoria, e não do Conselho.
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Discordou, dizendo que é obrigação do Conselho 
participar  da elaboração,  da aprovação da peça orçamentária,  sem deixar  o 
problema para posterior decisão.

Presidente  – Disse que por isso mesmo, ao invés do Conselho. Se o Conselho não 
aprovar a venda dos 800 títulos, o ajuste terá de ser feito pela Diretoria.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que a Mesa do Conselho não poderia 
tomar  essa  decisão,  porque  a  Diretoria estava  apresentando  uma  proposta 
orçamentária  colocando  como  premissa  básica  a  venda  de  800  títulos.  Ou  o 
Conselho retirava, ou o Sr. Presidente estaria assumindo muita responsabilidade.

Presidente  –  Esclareceu  que não  estava  assumindo  responsabilidade nenhuma. 
Quem resolveria seria o Conselho, não ele, Presidente.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Defendeu que o Conselho queria resolver dando 
uma tranqüilidade para a Diretoria, que seria retirar os 800 títulos do orçamento, 
cerca de R$700.000,00 - 1% do orçamento - o que era absolutamente razoável de 
se remanejar, linearmente, ou proporcionalmente. Mas a Diretoria não ficaria com 
este peso. Isso constava era premissa básica do orçamento apresentado.

Presidente – Explicou que isso teria que ser resolvido muito claramente. O Conselho 
discutiria e resolveria; não deixaria para depois, para o bem do Clube.

João Benedicto de Azevedo Marques – Lembrou que se tratava de um momento 
muito importante e muito sério para a vida do Clube. E a Diretoria evidentemente 
tinha avaliado devidamente a conveniência da feitura do seu orçamento. Houve 
realmente  uma  falta  de  propriedade,  porque  são  dois  processos  distintos.  Um 
processo é a previsão orçamentária, em que a Diretoria calcula a possibilidade de 
determinadas receitas e faz um equilíbrio com as despesas. Nesta previsão aventa-
se a hipótese da venda de 800 títulos. Agora, esses títulos só poderão ser vendidos 
através  de  um  processo  específico,  que  será  submetido  ao  Conselho,  para 
autorização ou não da venda desses títulos. Então, sem dúvida deveria haver uma 
recomendação expressa  nesse  sentido.  Quem autoriza  a  venda dos  títulos  é  o 
Conselho, e ele ainda não o fez porque não houve processo. No momento da 
previsão orçamentária a Diretoria pode fazer essa previsão. Entendeu pertinente a 
ponderação do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro,  porque o título 
empresarial  ainda não existe.  Ele depende também de uma proposta que será 
apreciada  pelo  Conselho.  Só  que  os  títulos  do  Clube,  estes  existem 
estatutariamente. Então a Diretoria pode prever, mas não implica em aprovação 
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automática,  depende  de  um  processo  específico.  Apelou  ao  Conselho  que 
aprovasse integralmente o orçamento, com esses destaques e com a ponderação 
do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro.

José Manssur – Apoiou o encaminhamento do orador.

Presidente – Lembrou que já havia dito isso.

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Perguntou se,  na prática, esse destaque não 
seria  retirar  justamente  os  800  títulos  do  orçamento,  caso  contrário  o  Conselho 
estaria aprovando o que o texto dizia. Disse entender que não havia diferença, 
porque  estariam  retirando  os  800  títulos,  para  no  futuro  voltarem  para  uma 
aprovação, e, com isso, ficaria um buraco no orçamento. 

Presidente – Respondeu que não implicaria na aprovação agora. O Conselho terá 
que aprovar os títulos.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz (para encaminhar a votação) – Disse imaginar 
que melhor seria retirar agora os 800 títulos, que era a causa do problema, para um 
rápido  retorno,  sem engessar  a  Diretoria,  que  precisa  desse  orçamento,  de  tal 
forma que no futuro, quando o pedido de emissão desses títulos vier à apreciação, 
o Conselho possa votar sem constrangimento.

José Manssur –  Entendendo pertinente aquela manifestação,  perguntou qual  a 
conseqüência então de se retirar, se a eventual aprovação, como seria aprovado 
certamente,  não  implicaria  nessa  autorização,  porque  depende  de  processo 
próprio. E quando se vier com o processo próprio, ou se aprova ou não se aprova.

Presidente  –  Respondeu  que  o  orçamento  teria  que  ser  feito  novamente  o 
orçamento e não remanejado.

José Manssur – A propósito do que havia dito o Conselheiro João Benedicto de 
Azevedo Marques, disse que o orçamento já cogitava dessa hipótese. A emissão 
de títulos, vindo através de processo próprio, se aprovada, seria apropriada, faria 
parte já daquilo que ele cogitara. Se não fosse aprovada, ficaria como está, com a 
retirada que seria feita agora, sem qualquer implicação.

Synésio Alves de Lima – Observou que o orçamento terá gorduras necessárias e 
que  a  Diretoria  não  precisa  da  interferência  do  Conselho  diretamente  na 
execução  orçamentária.  Entendeu  inoportuna  a  colocação  da  implicação  na 
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venda dos 800 títulos. Seria cristalina a aprovação, desconsiderando, então, esse 
parágrafo, com o que ficaríamos com o orçamento aprovado, e a Diretoria partiria 
para  a  gestão  própria  do  orçamento,  e  faria  na  oportunidade,  quando  julgar 
necessário, o pedido de autorização, o que é competência do Conselho.

Sergio Lazzarini (para encaminhar a votação) – Ponderou que o Sr. Presidente tinha 
que colocar em votação as propostas que possuía em mãos,  que eram coisas 
simples.  Estavam  surgindo  propostas  que  não  tinham  sido  apresentadas  no 
momento  oportuno  e  não  poderiam  ser  votadas.  Existia  uma  proposta  do 
Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro absolutamente pertinente, que era 
que se retirassem as expressões, que deveria ser votada aprovando ou não. Existia 
uma questão prejudicial  do Conselheiro Francisco Carlos Collet  e Silva,  também 
absolutamente pertinente, no sentido de que não poderia constar do orçamento 
que já  estava aprovada a venda dos  800  títulos.  Esta  proposta prejudicial  não 
pretendia  retirar  esses  títulos  de  maneira  nenhuma  e  deveria  ser  votada. 
Manifestou-se  favorável  à  retirada  da  expressão  de  que  os  títulos  estariam 
aprovados. Mas que os 800 títulos constariam como receita de todo o orçamento. 
Apelou que as propostas fossem votadas´, porque pertinentes, bem como que o 
orçamento hoje votado nesta oportunidade.

Presidente – Dando por encerrada a discussão, anunciou a votação da matéria.

Deliberação:
1) Submetida ao plenário pelo Sr. Presidente, foi aprovada a proposta formulada 
pelo Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, no sentido de desconsiderar, 
no texto da Proposta Orçamentária para 2006, qualquer referência ou menção à 
criação ou venda de Títulos Empresariais, que depende de oportuna deliberação 
do Conselho Deliberativo.
2) Submetida à votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada a Proposta Orçamentária 
apresentada  pela  Diretoria  para  o  exercício  de  2006,  no  valor  global  de  R$ 
82.764.532,  a  saber:  Orçamento  de  Custeio:  R$  66.796.572;  Orçamento  de 
Restaurante: R$9.847.960; Orçamento de Investimento: R$6.120.000, com destaque 
requerido pelo Conselheiro  Francisco Carlos  Collet  e  Silva no sentido de que a 
Diretoria não está automaticamente autorizada a emitir 800 Títulos Sociais, vez que 
a emissão de Títulos Sociais deve ser solicitada por meio de processo específico, e 
depende de prévia autorização do Conselho Deliberativo.
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Encerramento da Reunião
Presidente – Deu por encerrados os trabalhos às 23h12.

* * *

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  532ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 30 de janeiro de 2006, com as retificações já dela 
constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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