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ATA DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 24 DE ABRIL DE 2006.

1) ATA E PRESENÇA
Dia vinte e quatro de abril do ano dois mil e seis, com início em segunda 
convocação  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  tendo  assinado  a  lista  de 
presença cento e sessenta e um 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
Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente – Comentando que se esta fosse uma sessão solene não uma 
Reunião Ordinária, teriamos a honra de convidar para compor a Mesa dos 
trabalhos e transmitir a presidência ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado  da  Juventude,  Esporte  e  Lazer,  Antonio  de  Alcântara  Machado 
Rudge,  que privilegiava o Conselho com sua presença na condição de 
Presidente  da  Diretoria.  Incumbido  pela  Mesa  do  Conselho  para 
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homenagear o Sr. Secretário de Estado e Presidente da Diretoria e, tendo 
em vista que iniciaram juntos sua trajetória no Futebol Menor,  aquele no 
executivo e ele, Presidente, no legislativo, transmitiu a presidência ao Vice-
Presidente Luiz Eduardo do Amaral Cardia, dirigindo-se à tribuna.

(Assume a Presidência o Vice-Presidente Luiz Eduardo do Amaral Cardia)

Paulo Cesar de Arruda Castanho –  O Sr.  Antonio de Alcântara Machado 
Rudge é natural  de São Paulo, nascido em 13 de maio de 1936, casado 
com a Sra. Beatriz Rezende de Carvalho Rudge, estudou no Colégio Elvira 
Brandão, Colégio São Luiz, Colégio Mello Alves (RJ), Colégio São Paulo. Grau 
Médio – Agrimensor,  pela Escola Paulista de Agrimensura. Grau Superior – 
Advogado,  formado  pela  Faculdade  de  Direito  de  São  Bernardo  do 
Campo.  Curso de Pós-Graduação – em Administração de Empresas pela 
Universidade Mackenzie, onde também cursei. Foi  Juiz Classista junto ao 2º 
Tribunal  Regional  do  Trabalho,  tendo  exercido  perante  a  78º  Junta  de 
Conciliação  e  Julgamento,  atuando  também  neste  período  1994/2000; 
Substituto na Câmara de Dissídios Coletivos, e Turmas de Apelação naquele 
Tribunal; Chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Esportes e Turismo-
1994;  Advogado  Militante  desde  1972;  Sócio  da  empresa  Pereira  Leite 
Machado Rudge,  desde  1967.  Hoje  é  Secretário  Estadual  da Juventude, 
Esporte e Lazer - SP – 2006, mas foi Membro do Conselho Fiscal do Jockey 
Clube de São Paulo 2005/2006; Membro da Comissão de Clubes Esportivos 
Sociais  instituída  pelo  Mistério  do  Esporte;  Presidente  da  Confederação 
Brasileira de Clubes 1993/95 1995/97 e 1997/2000; Presidente do Sindi-Clube - 
Sindicato dos Clubes Esportivos e Sociais do Estado de São Paulo, 1992 a 
1998;  Vice-Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Esportes  1995/96;  Vice-
Presidente  do Panathlon Clube de São Paulo  1994/1995.  É  associado do 
Clube  desde  30/05/1944.  Iniciou  a  sua  trajetória  no  Pinheiros  na 
administração do Futebol Menor. Foi eleito Conselheiro para os mandatos 
1982/1988 e 1988/1994 e depois passou a integrar o grupo dos Conselheiros 
Efetivos. Participou e foi Presidente de Assembléias Gerais e até Secretário 
do Conselho de 1984 a 1986, e fez parte de algumas Comissões Especiais. 
Na  Diretoria,  foi  Assessor  da  seção  de  Futebol  em  1981;  Vice-
Presidente  de  Administração  no  biênio  1985/1987;  Vice-Presidente  da 
Diretoria no biênio 1987/1989; Presidente da Diretoria nos biênios 1989/1991,  
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1991/1993,  2003/2005  e de 2005 que vai  até 2007.  A escolha pelo  nosso 
Governador  de Antonio  de Alcântara Machado Rude para exercer  essa 
Secretaria  de Estado é  extremamente honrosa para o nosso  Clube que, 
aliás,  não  é  só  celeiro  de  esportistas,  porque  já  forneceu  para  a 
administração  pública  Associados  e  Conselheiros  como  Rodrigo  Garcia, 
atual Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; Gilberto 
Kassab, nosso Prefeito;  Luiz  Fernando Furlan,  Ministro do Desenvolvimento; 
Márcio  Thomaz  Bastos,  Ministro  da  Justiça;  André  Franco  Montoro,  ex-
Governador falecido; Luiz Antonio Fleury Filho, ex-Governador e Secretário 
de  Estado,  ex-Conselheiro  do  Clube;  Adib  Jatene,  ex-Ministro  da  Saúde; 
Geraldo Quintão,  ex-Ministro da Defesa;  Frederico Matias Mazzuchelli,  ex-
Secretário  de  Estado  de  Economia  e  Planejamento;  João  Benedicto  de 
Azevedo Marques, ex-Secretário de Estado da Administração Penitenciária 
e  ex-Secretário  Nacional  da Justiça,  que é  Conselheiro  do Clube;  André 
Franco Montoro Filho, ex-Secretário de Estado da Economia e Planejamento; 
e Wadico Waldir Bucchi, ex-Presidente do Banco Central. E agora nós temos 
a  honra  de  termos  o  Sr.  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  como 
Secretário  de  Estado  da  Juventude,  Esportes  e  Lazer,  demonstrando, 
realmente, que o nosso Clube não é só celeiro de atletas, mas, também, de 
dirigentes. Parabéns Dr. Antonio de Alcântara Machado Rudge. Espero que 
seja aprovado esse voto de louvor para V.Exa. Voto aprovado.

Presidente  – Em deferência,  facultou  a  Antonio  de  Alcântara  Machado 
Rudge.

Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Boa noite a todos. Senhor Paulo 
Cesar  de  Arruda Castanho,  eu  vejo  nas  suas  palavras  mais  palavras  de 
amizade do que reconhecimento com essa própria figura. Eu quero dizer 
aos senhores que,  realmente,  quando fui  convidado pelo Sr.  Governador 
pensei  muito:  será  que  eu  vou  ter  condição  de  continuar  exercendo, 
fazendo a gestão que tenho até maio do ano que vem no Esporte Clube 
Pinheiros?  Será  que  isso  não  vai  sacrificar  o  meu grande amor  por  este 
Clube?  Realmente,  pensei  também  na  parte  ética:  será  que  vai  haver 
algum  envolvimento  ético  em  ser  Secretário  de  Estado  e  Presidente  do 
Clube? E, realmente, me convenci, falando com a minha família, que teria 
condições, mais um pouquinho, porque já estou chegando na hora em que 
a gente tem que se retirar, que é uma hora difícil, mas que todo mundo tem 
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que enfrentar na vida, o dia que você diz: até logo. Então vou fazer. Vou, 
porque penso que na Secretaria tenho condições de trabalhar em favor dos 
clubes, não em especial o Esporte Clube Pinheiros, mas dos clubes em geral, 
porque eu vivo o Clube;  sei  das  dificuldades que temos,  sei  da falta de 
compreensão  do  poder  público  para  com  os  clubes,  sei  da  falta  de 
incentivo que temos para os clubes. Então, eu acho que trabalhando lá, 
como eu disse, não só para o Pinheiros, mas com o Pinheiros também, eu 
tenho a impressão de que posso, neste curto período de final de governo, 
que  são  nove  meses,  conseguir  alguma  coisa  para  o  esporte, 
principalmente para o esporte olímpico. Quando o senhor Governador me 
chamou, eu disse a ele: tudo bem, eu aceito, vou trabalhar, pode contar 
com a minha lealdade, com o meu esforço, com o meu trabalho, mas vou 
trabalhar pela Lei de Incentivos ao Esporte, a lei  estadual. Ele disse: tudo 
bem, trabalhe, mas olhe lá pelo amor de Deus, o Parque do Carandiru. Eu 
olho, mas já estou dizendo ao senhor que vou chatear com essa Lei, porque 
acho que ela é essencial  para que a gente possa continuar  praticando 
esporte olímpico e formando atletas olímpicos. E quero dizer aos senhores se 
em algum momento me faltarem forças;  não acredito  que isto  venha a 
acontecer,  mas se eu tiver que optar entre ser Secretário de Esportes do 
Estado de  São Paulo  e  ser  Presidente  do Esporte  Clube Pinheiros,  minha 
escolha é óbvia: eu fico no Pinheiros. Muito obrigado a todos pelo apoio e 
pelo incentivo.

(Reassume a Presidência o Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho)

Presidente  -  Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as  seguintes 
proposições: v  otos de pesar  : 1) de iniciativa do Vice-Presidente Luiz Eduardo 
do Amaral Cardia, pelo falecimento do jurista e professor Miguel Reale, pai 
de Miguel Reale Júnior e Ebe Reale; 2) de autoria da Mesa do Conselho, 
subscrita pela Comissão de Veteranos e pelo plenário como um todo, pelo 
falecimento, da Sra. Ivani Frederico Leite Cordeiro, esposa do Conselheiro 
Laerte Leite Cordeiro. Aproveitou para informar sobre a Missa de Sétimo Dia; 
3)  de  iniciativa  dos  Conselheiros  Dulce  Arena  Avancini  e  Paulo  Roberto 
Taglianetti, pelo falecimento da associada Maria Aparecida Simão Pacheco 
Jordão,  esposa  do associado Marco Antonio  Pacheco Jordão;  votos  de 
louvor: 1) propostos pela Mesa do Conselho, rendendo homenagens aos ex-
Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria, pela passagem do Dia 
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do Presidente, comemorado no dia 16 de abril. Lembrou que essa data foi 
instituída  pelo  Conselho  na  reunião  de  28/8/2005;  4)  de  iniciativa  da 
Conselheira  Eloísa  Maria  Amaro,  ao  Sr.  Roberto  Monteiro  Ferreira  Braga, 
Diretor  Adjunto  do  Karaokê,  que  renovou  toda a  aparelhagem  de som, 
agradando a todos os freqüentadores do setor e estimulando a vinda de 
novos associados. 

Primeira Secretária – Em seu nome e em nome da equipe de Boliche Pagãs, 
da qual a homenageada faz parte, propôs voto de louvor à Associada Sueli 
Ferraz, que aos 60 anos pratica Judô, Jiu-Jitsu e Ciclismo, e disputou uma 
corrida em Guarulhos, classificando-se em 5º Lugar. Aprovado.

Presidente  –  Ainda  em  nome  da  Mesa,  propôs  votos  de  louvor  pelas 
seguintes conquistas  do Boliche no Campeonato Paulista 2006, primeira e 
segunda divisão:  Equipe da 1ª  divisão:  Janice Bernardes  Couto,  Geraldo 
Oliveira Couto, João Carneiro, Caio Pizzoli e Igor Pizzoli (melhor jogador do 
torneio e ganhou o prêmio All  Events 1ª Divisão), classificação: Campeão 
Paulista; Equipe da 2ª divisão: João de Martino Junior, Sérgio Henrique de Sá, 
Luis  Roberto  Leonel  de  Arruda,  Fernanda  Cobra  Ortiz  e  Felipe  Rezende 
(melhor jogador e ganhou o prêmio All Events da 2ª Divisão), classificação: 
Vice-Campeão  Paulista.  Também  submeteu  ao  plenário  votos  de  louvor 
propostos pela Comissão de Esportes, aos destaques esportivos das Seções 
de Judô, Natação, Saltos Ornamentais e Tênis, conforme relação distribuída 
com a convocação. Votos aprovados. 

Primeira Secretária –  Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta 
na  Secretaria  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária)  de 
março e o Balanço Patrimonial do Clube em 31/03/2006. Comunicou que a 
Diretoria deu conhecimento das seguintes alterações na sua composição 
até maio/2007: nomeação de Fernando Gomes Schermann, que havia se 
demitido  da  Comissão  de  Obras,  como  Diretor  Adjunto  Financeiro; 
nomeação de Carlos Osso como Diretor Adjunto de Basquete. Informou que 
a  Diretoria  encaminhou  cópia  do  Diário  da  Justiça  constando  o 
indeferimento  do  agravo  de  instrumento  proposto  pelo  IBAMA  contra 
decisão do MM Juiz que deferiu pedido de liminar em favor do Clube para a 
manutenção dos animais silvestres em nossas dependências; por oportuno, 
agradecendo aos Conselheiros pelo apoio prestado. Informou que que o 
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Clube obteve uma liminar  obrigando que o INSS  faça a depuração dos 
débitos, extirpando valores indevidos e consolidando a dívida, inclusive com 
determinação  judicial  para  que  seja  pago  somente  o  valor  que 
efetivamente for devido. Comunico que Daniela Botti renunciou ao cargo 
de  Conselheira,  tendo sido  convocado o  respectivo  suplente  da Chapa 
Mobilização Pinheirense.

Presidente –  Apresentou ao plenário proposição da Conselheira Wilma de 
Almeida  Gonçalves,  consignando  votos  de  louvor  à  equipe  de  Saltos 
Ornamentais, Campeã do Troféu Brasil, aduzindo que a equipe B conquistou 
a  3ª  Colocação  nesse  mesmo  torneio;  três  atletas  do  Clube  foram 
convocados  para  a  Seleção  Brasileira  que  disputará  o  Grand  Prix,  nos 
Estados  Unidos  e  Itália:  Cassius  Duran,  Mira  Barbosa  e  Evelyn  Whinker. 
Submeteu ao plenário  proposta  do Conselheiro  Paulo  Kesselring  Carotini, 
que não pôde comparecer por ter se submetido a uma cirurgia no joelho, 
congratulando-se com o Associado Gilberto Kassab, Prefeito de São Paulo. 
Votos aprovados.

Achiles Roberto Miglioli – Prestou homenagem póstuma à Sra. Ivani Frederico 
Leite Cordeiro, esposa do Conselheiro Laerte Leite Cordeiro, reiterando as 
informações sobre a Missa de Sétimo Dia. Ao final, propôs fosse observado 
um minuto de silêncio em sua memória.

- É observado um minuto de silêncio.

Denise de Mattos Faro Migliore –  Destacando vários eventos culturais, com 
apresentações teatrais do Grupo de Teatro do Clube sob a direção de Silnei 
Siqueira e outros  grupos de dança e teatro,  inclusive nos CÉUS,  que são 
espaços da Prefeitura para população carente, propôs votos de louvor à 
Diretoria,  à  Diretoria  Cultural  e  demais  envolvidos,  pelo  exemplo  de 
cidadania  demonstrado  pela  Área  Cultural  em  2005,  com  relação  à 
Responsabilidade Social

Antonio  Moreno  Neto  –  Propôs  fosse  consignado  voto  de  louvor  ao 
Associado Marcelo Figueiredo Portugal  Gouvêa, Presidente do São Paulo 
Futebol  Clube nos  biênios  2002/2004 e 2004/2006,  em cuja gestão o São 
Paulo  conquistou  o  Campeonato  Paulista  do  Tri  Campeonato  da  Copa 
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Libertadores da América, o Tri Campeonato Mundial Interclubes e foi criado 
um Centro de Formação de Atletas. Aprovado.

Cíntia Turella di  Stasi  –  Propôs votos de louvor  à Presidência da Diretoria, 
Assessoria  de  Planejamento  e  Tecnologia,  Diretores  e  Funcionários 
envolvidos, pela participação no  processo de recertificação e ampliação 
da  gestão  da  qualidade,  com  base  no  sistema  NBR  ISO  9001:2000, 
abrangendo  a  Cobrança,  Central  de  Atendimento,  Administração  de 
Esportes,  Cadastro,  Tecnologia,  Eventos  de  Terceiros  e  Comunicações, 
sendo  que  as  áreas  de  Recursos  Humanos,  Suprimentos  e  Planejamento 
também foram auditadas como áreas de apoio às certificadas. Aduziu que 
participaram do processo 85 funcionários,  o representante do Sistema de 
Gestão  da  Qualidade,  Mário  dos  Santos  Guitti  e  Diretores  das  áreas 
certificadas. Votos aprovados.

Leila  Eleny Amaro Marques –  Discorreu sobre o trabalho que vem sendo 
desenvolvido, como a pista de skate, a Balada realizada em 1º de abril e 
contou com a presença de 1400 jovens,  o Cyber Point,  propôs votos de 
louvor  à Diretoria, Assessoria Mirim, Diretoria de Relações Sociais e Diretoria 
de Relações Esportivas, pelo trabalho direcionado aos jovens e boas opções 
de entretenimento e incentivo ao convívio pinheirense.

João Benedicto de Azevedo Marques –  Referindo-se ao voto de louvor a 
Antonio de Alcântara Machado Rudge, pela sua recente nomeação como 
Secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, comentando que seu 
pai, Plínio de Azevedo Marques, Conselheiro já falecido, tinha um apresso 
muito grande pelo ilustre Presidente, como teve pelo ex-Presidente Cezar 
Roberto Leão Graenieri, o Betinho, que com ele participou da Comissão de 
Sindicância, e por outros Presidentes que ocuparam a Diretoria do Clube. 
Aproveitou a oportunidade para enfatizar que houve um antigo Presidente, 
que executou o maior Plano Diretor da história do Clube, Dr. Celso Hahne, 
que  durante  sua  gestão  na  Presidência  da  Diretoria  foi  escolhido  pelo 
Prefeito Olavo Setúbal para ser Coordenador das Administrações Regionais 
do  Município  de  São  Paulo,  que  significava  ser  o  Prefeito  executivo,  o 
verdadeiro Prefeito. Olavo Setúbal era o homem político, o estadista; Celso 
Hahne era o executor. E ele acumulou as duas e a terceira tarefa, que era 
da empresa dele, com altíssima competência. Dirigindo-se aos Conselheiros, 
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de modo especial  do Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge, 
disse que a sua escolha é um reconhecimento e  uma grande honra aquele 
galardão indiscutível do Esporte Clube Pinheiros, o maior clube esportivo da 
América do Sul, e por isso, um celeiro de atletas, o governo do Estado mais 
poderoso do país,  que é o Estado de São Paulo, vem e escolhe o nosso 
Presidente para ser Secretário do Esporte, e para levar para a Secretaria de 
Esporte aquilo que o Estado deve ao esporte, e ao esporte amador, porque 
o  esporte  amador  tem  sido  muito  esquecido  e  muito  olvidado,  e  o 
Presidente  Rudge,  seguramente,  com  sua  vivência  no  Pinheiros  e  sua 
indiscutível  competência  gerencial  e  profissional,  terá  muito  êxito. 
Cumprimentou Antonio de Alcântara Machado Rudge, associando-se ao 
voto aprovado e lhe desejando feliz gestão.

Alexandre Perrone Lomonaco – Lembrou que a Festa do Atleta teve início 
há questão de 30 anos, quando ele era atleta do Clube. Naquele tempo o 
evento era cerimonioso;  convidavam-se somente os melhores atletas do 
Clube, etc. Com o passar do tempo a festa foi mudando, perdendo seu 
valor, tentaram alguns outros modelos, houve anos que não aconteceu. E 
ele, orador, comentava com os Diretores da Área Esportiva, inclusive com 
Edgard Ozon, atual Vice-Presidente da Diretoria, que para o atleta se sentir 
de fato valorizado e reconhecido essa Festa deveria ser uma cerimônia. E 
isso aconteceu no dia 17. Houve uma cerimônia, chamaram os atletas por 
Seção; cada Seção teve escolhido o seu melhor atleta; foi concedido o 
Prêmio  José  de  Barros  para  a  melhor  atleta  feminina  e  melhor  atleta 
masculino. Assim, propôs votos de louvor ao Diretor de Esportes Coletivos e 
Raquetes, José Henrique Souza Amorim,  ao Diretor de Relações Esportivas, 
Mário  dos  Santos  Guitti,  ao  Diretor  de  Esportes  Aquáticos  e  Individuais, 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira e  ao Gerente de Esportes, Mário Aparecido 
de  Oliveira  e  sua  equipe  de  trabalho,  pelo  planejamento,  realização  e 
sucesso da Festa do Atleta/2006.  Em segundo lugar,  referiu-se  a  Glenda 
Kozlowski  Leal,  casada com o Atleta  Benemérito  Cassiano Schalch Leal, 
nadador  medalhista  Pan-americano.  Lembrou  que  em  determinada 
ocasião Cassiano, devido à profissionalização do esporte e oportunidade 
foi nadar pelo  Flamengo e quase teve o seu título honorífico cassado pelo 
Conselho. Entretanto, a votação desse processo foi adiada e houve tempo 
dele, orador, auxiliado pelo Dr. José Edmur Vianna Coutinho, elaborar uma 
proposta de alteração estatutária que resultou aprovada, estabelecendo 
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que, caso o Atleta Benemérito viesse competir por outra agremiação, seu 
título  honorífico  não  seria  cassado,  mas  ele  perderia  a  isenção  de 
pagamento das  mensalidades  e passaria  a contribuir  (Atleta Benemérito 
Contribuinte).  Por  oportuno, agradeceu publicamente ao Dr.  José Edmur 
Vianna  Coutinho,  então  Presidente  do  Conselho,  pelo  seu  espírito 
democrático, pois colaborou na redação da proposta mesmo discordando 
da idéia. Coincidentemente, no Rio, Cassiano conheceu e se casou com 
Glenda Kozlowski, que é apresentadora da área esportiva da TV Globo, os 
dois vieram para São Paulo e hoje são associados do Clube. Propôs voto de 
louvor a Glenda Kozlowski Leal, que atendeu ao pedido de um dos Diretores 
e  apresentou  a  Festa  do  Atleta  deste  ano,  e  o  fez  com  muita  graça, 
sensibilidade  e  como  alguém  que  conhece  esporte  profundamente, 
inclusive graciosamente.  Aprovado.

Anamaria Andrade Damasceno – Corroborando com o que o Conselheiro 
disse, entendeu que os atletas são muito bem homenageados, mas rejeitou 
a última proposição do orador, registrando que voto de louvor tem que ser 
concedido com muita parcimônia, senão banaliza. 

Presidente –  Informou que a oradora poderia formalizar  seu voto,  pois  já 
estava aprovado o voto de louvor.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 “A Voz do Conselheiro”.
Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  – Inicialmente,  cumprimentou  o 
Presidente  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  aditando  que  o 
Vereador  Roberto Trípoli,  Presidente da Câmara Municipal  de São Paulo, 
também é pinheirense.

Presidente  –  Explicou  que  quando  se  pronunciou  havia  se  referido  a 
administrador e não a político. Tendo o orador se reportado à menção do 
Sr.  Presidente a Rodrigo Garcia,  esclareceu que se reportou a ele  como 
administrador da Assembléia e pediu ao orador que se ativesse ao item “A 
Voz do Conselheiro”.
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Referindo-se às piscinas cobertas do 
Conjunto  Desportivo,   solicitou  que,  diante  do  grande número  de novos 
associados que está freqüentando o Clube, sejam criadas mais duas raias 
para  o  lazer.  Reivindicou,  também,  a  substituição  do  piso  da  Pista  de 
Atletismo, que está apresentando buracos, pois verifica-se que há 15 anos 
aquela  dependência  não  sofre  uma  reforma.   Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Maria Angélica Masagão Prochaska – Pediu esclarecimentos da Diretoria a 
respeito da divulgação de todas as realizações passadas ou de obras que 
foram  ou  serão  executadas.  São  paineis  estratégicos  e  bem  vistosos, 
explicando o que está sendo feito  e pedindo desculpas  pelo transtorno. 
Ponderou que todos os Diretores e Diretorias anteriores também trabalharam 
muito,  realizaram obras mais  essenciais  e  grandiosas e merecem o nosso 
respeito e agradecimento por melhorias que muito beneficiaram o Clube, 
como o anel hidráulico, o estacionamento, a reforma do lago, o primeiro 
Fitness,  o  primeiro  gramado artificial  e  muitas  outras  obras.  Disse  que  foi 
perguntada e respondeu que talvez a Diretoria, por ser época de eleição, 
se visse na obrigação de divulgar o que está sendo feito, porque nem todos 
os associados lêem a revista do Clube, que explana muito bem tudo que 
está  sendo  realizado  e  serviços  que  são  amplamente  comentados. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Atendendo  a  solicitações  de 
esclarecimentos e providências de Associados, que tiveram conhecimento 
das  irregularidades  ocorridas  na  contratação  da  empresa  Edifast 
Engenharia Ltda. para os serviços de gerenciamento e fiscalização técnica 
das obras do ginásio do Fitness. Tais fatos foram apurados pelo Conselho 
Fiscal  e  estão  documentados  em  ata  e  no  ofício  019/2005-CFISC,  de 
14/6/2005, enviado ao Presidente da Diretoria, com cópia à Presidência do 
Conselho.  Informações  gravíssimas  que,  surpreendentemente,  foram 
sonegadas  aos  Conselheiros  e  das  quais  tomou  conhecimento 
ocasionalmente,  na  semana  passada,  quando  teve  acesso  às  Atas  do 
Conselho  Fiscal  acompanhado  dos  Conselheiros  Arnaldo  Couto  de 
Magalhães Ferraz, Ronaldo de Miranda Amaral e Waldir Lachowski, com a 
intenção de apenas conhecer as providências que estariam sendo tomadas 
com relação a eventuais irregularidades ocorridas na recente licitação para 
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o fornecimento de grama sintética para o Campo de Futebol, que ainda 
estão sendo objeto de verificação por parte daquele Conselho. Detalhou a 
ocorrência.

Presidente  –  Lembrou  que  o  orador  deveria  abordar  a  matéria  sobre  a 
grama  sintética  em  Várias  e  prorrogou  o  seu  tempo  regimental  para 
terminar o pronunciamento. 

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Diante  de  tais  fatos  efetivamente 
comprovados, e para um cabal esclarecimento de todo o ocorrido, solicitou 
que  a  Diretoria  apresentasse  os  seguintes  documentos  e  informações:  1. 
Cópia de todo o processo licitatório e demais expedientes relacionados à 
contratação da empresa Edifast, com o contrato inicial e aditamentos; 2. 
Comprovantes  das  medições  e  serviços  prestados  e  dos  pagamentos 
efetuados;  3.  Qual  a  justificativa  técnica  que  embasou  a  escolha  de 
licitante recém constituída, com capital insignificante para os serviços que 
iria realizar e por que os preços pagos a Edifast  foram superiores àqueles 
ofertados por empresas que foram desclassificadas, justamente por estarem 
acima  da  média  das  demais?  4.  Por  que  razão  o  objeto  do  contrato 
celebrado foi muito mais amplo e abrangente do que aquele definido no 
edital,  e que baseou a apresentação das propostas por parte de todos os 
licitantes? 5. Qual ou quais Diretorias prepararam o edital e participaram da 
licitação,  diante  da afirmação do Diretor  de  Patrimônio  de  que não foi 
montado  por  sua  Diretoria  e  não  podendo  responder  pelas  falhas 
apontadas? 6. Qual a participação ativa em todo o processo de seleção e 
contratação  do  Assessor  de  Planejamento  e  Tecnologia,  conforme  sua 
declaração em reunião com o Conselho Fiscal? 7. Que significa a afirmação 
do Assessor de Planejamento e Tecnologia de que existe “afinidade” entre o 
Diretor de Patrimônio, titular da empresa Edifisa, com a empresa Edifast? 8. 
Como o Esporte Clube Pinheiros aceitou a prestação de serviços de forma 
graciosa por parte da Edifisa durante o período de 3 meses que antecedeu 
a assinatura do contrato, antes, portanto, até de sua regular constituição 
perante  a  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo?  9.  Quando 
efetivamente  foi  rescindido  o  contrato  com  a  Edifast,  já  que  a 
correspondência do Conselho Fiscal  foi  datada de 14 de junho de 2005, 
depois de vários meses de discussão a respeito de todas as irregularidades 
apontadas?  10.  Quais  foram  os  membros  do  Comitê  de  Licitação  que 
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selecionou a indigitada empresa e quais os Diretores das Áreas envolvidas 
com a licitação e contratação? 11.  Quais as providências tomadas pela 
Presidência ao tomar conhecimento dos fatos atrás apontados? Foram os 
envolvidos afastados de suas funções? Houve alguma sindicância interna 
para apurar as irregularidades? Qual o resultado? Cuidou-se de ressarcir os 
prejuízos  sofridos  pelo  Clube,  se  eventualmente  ocorreram?  12.  Demais 
informações  que  entender  pertinentes.  Finalmente,  aguardando  a 
providência  questionada,  que seria  a  imediata  distribuição de  cópia  do 
ofício  nº  019/2005-CFISC para conhecimento dos  Conselheiros,  perguntou 
por que o Sr. Presidente do Conselho omitiu a divulgação das gravíssimas 
informações então prestadas pelo Conselho Fiscal.  Finalmente, diante da 
extrema  gravidade  que  a  matéria  se  revestia,  propôs  que  os 
esclarecimentos  e  informações  ora  solicitados  fossem  encaminhados  aos 
Conselheiros no prazo improrrogável de 48 horas.

Presidente –  Esclareceu que a manifestação do Conselho Fiscal, que é um 
órgão  independente  como  o  Conselho  Deliberativo,  foi  encaminhada 
diretamente à Diretoria, com cópia ao Conselho Deliberativo, e ele termina 
dizendo: “diante do exposto esse Conselho Fiscal recomenda à Presidência 
da Diretoria estudar a rescisão do contrato e os respectivos aditamentos 
firmado com a empresa Edifast.” O Conselho Fiscal não solicitou divulgação 
e  não  se  tratava  de  nenhuma  denúncia  formal,  por  isso  não  enviamos 
cópias. Contudo, foi dado conhecimento, pois quem leu o Movimento da 
Secretaria distribuído com a convocação da 526ª reunião, viu que o ofício 
019/2005-CFISC constou, sob nº 635: “relatório do Conselho Fiscal, relativo à 
contratação  da  empresa  Edifast  Engenharia  Ltda;”.  Quem  quisesse  ter 
conhecimento era só se dirigir à Secretaria e solicitar a cópia. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 534ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 27 de março de 2006.

Tarcísio de Barros Bandeira –  Pediu retificação do seu pronunciamento na 
pág.  5  da  Ata,  10ª  linha,  para  constar,  ao  invés  de  “coiso”,  a  palavra 
“coisa” Na 20ª linha, faltou a palavra “ruim”, que é muito significativa. Na 
27ª linha, eu comecei a resposta com “posso”, aliás foi por isso que eu citei 
uma vez a truculência da Diretoria. E em Várias, ficou fora uma declaração 



13

extremamente importante que eu estava falando que o sistema atual de 
contagem de votos  só  se presta  para manter  panela,  isso  deveria  estar 
inserido em algum lugar.

Presidente –  Não havendo contestação, deu a Ata por aprovada, com a 
retificação solicitada.

Item 3 - Apreciação do Processo CD-07/2006,  referente ao Relatório  da 
Diretoria,  balanço  e  demonstração  das  contas  de  receita  e 
despesa do exercício de 2005.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre os aspectos formais da matéria, 
desde logo esclarecendo que o Art. 68 do Regimento Interno do Conselho 
estabelece  que  quando se  tratar  de  matéria  em  causa  própria,  ou  de 
assunto em que tenha interesse individual, o Conselheiro estará impedido 
de  votar,  mas  poderá  assistir  a  votação.  Então,  quem  foi  Diretor  nesse 
período, mesmo Diretor Adjunto, deverá ser abster de votar.

Higino  Carlos  Freitas  de  Oliveira  –  Informou  que  colaborou  editando 
periódicos nas gestões de diversos Presidentes, desde 1962. Comentou que 
todas as  Diretorias  foram criticadas,  embora tenham dado muito de si  e 
trabalhado muito em prol  do Clube. O relatório da atual Diretoria não é 
perfeito,  porque não existe perfeição quando se comanda um clube do 
porte do Pinheiros. Provavelmente o Sr. Presidente tenha errado no varejo, 
mas, em compensação, acertado no atacado. Gostaria muito que meus 
pares não usassem argumento político para combater esse relatório e nem 
acusações de emprego da máquina para ajudar a eleição. Não podemos 
ignorar,  também,  que  quase  todas  as  Diretorias  fizeram  o  mesmo.  Não 
podemos esquecer a folha de serviços prestados pelo Presidente Antonio de 
Alcântara Machado Rudge, que é homem digno e honesto, afinal no pátio 
do Esporte Clube Pinheiros não tem nenhuma Mercedes último tipo de sua 
propriedade,  não  tem  conta  no  paraíso  fiscal  e  não  recebe  mensalão. 
Passou a se manifestar como recandidato ao Conselho.

Presidente - Solicitou ao orador que se ativesse ao tema em discussão e não 
fizesse propaganda política, tendo este respondido que estava aprovando 
o Relatório da Diretoria.
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Sérgio Vergueiro – Lembrou que durante 10 anos  seguidos se manifestou 
analisando  os  Relatórios  que  eram  apresentados,  até  o  ano  de  2002 
contrário  aos  Relatórios  da  Diretoria,  muitas  vezes  um  voto  solitário, 
posteriormente  outras  vozes  mais  competentes  quiçá,  associadas  ao seu 
raciocínio,  e  depois  os  Conselheiros  da  Comissão  de  Finanças, 
principalmente o Conselheiro Damasceno participou com muita eficiência 
para com as  Diretorias.  Disse concordar  com a aprovação do Relatório, 
porque realmente ele reflete uma robustez digna do Esporte Clube Pinheiros 
em termos do seu equilíbrio financeiro. É um mérito que a Diretoria tem, o 
seu  crédito  principalmente  pela  direção  de  excelente  administrador 
pinheirense que é Antonio de Alcântara Machado Rudge, que tem muita 
experiência  nisso.  A  par  de  fazer  justiça  à  importância  do  Conselho  na 
discussão das matérias que norteiam o presente e o futuro do Clube, onde 
albergando  todas  as  opiniões,  ouvindo  com  respeito  mesmo  àquelas 
solitárias  ou  contrárias  à  maioria,  nunca  deixa  de  ouvir  e  de  debater 
dignamente  os  assuntos  que  lhe  são  submetidos  com  entusiasmo,  rigor, 
convicção, porém todos, indubitavelmente, carregados do mesmo desejo 
de servir ao Pinheiros mesmo que diametralmente opostas. É um Conselho 
gerador de decisão que sempre assumiu as suas responsabilidades e sempre 
permitiu o debate, e sempre semeou o respeito entre todos os seus membros 
independentemente  do  viés  administrativo  ou  político  que  tem  aqui. 
Chamou a atenção para um comparativo dos últimos anos na pág. 89 do 
Relatório,  comentando  que,  de  fato,  as  vozes  do  Conselho  foram  se 
levantando em colaboração à Diretoria e às Diretorias, porque os déficits se 
acentuavam; consumiram todas as reservas do Clube e o levaram a uma 
situação de insolvência sem precedentes, que mercê o Conselho que ditou 
normas rígidas de administração, quando Antonio de Alcântara Machado 
Rudge  assumiu  por  releição  do   Conselho  as  finanças  já  estavam 
encaminhadas no sentido da sua recuperação. Conforme se observa no 
comparativo, todas as reservas foram recuperadas,  reforçadas,  os fundos 
que restavam apenas contabilmente sem contrapartida na disponibilidade 
foram revitalizados, e têm a sua contrapartida hoje, e o Pinheiros retornou a 
sua história de equilíbrio  e sanidade financeira. Portanto,  o Conselho é o 
grande  artífice  deste  trabalho,  como  o  é  da  grandeza  do  Clube  pelas 
decisões que toma, pelas pessoas que alberga independentemente do viés 
que  tem  nas  suas  opiniões.  Tão  logo  a  filosofia  de  administração  foi 
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mudada,  através  da  eleição  de  novos  Conselheiros  e  da  reeleição  de 
outros,  esta  maioria  trouxe uma grande contribuição à  continuidade da 
vitalidade  do  Conselho  quando  aprovou  a  modificação  da  regra  da 
eleição de Conselheiros. Por esta regra nunca mais o terço que se renova a 
cada biênio será composto por uma única direção de idéias, por um único 
grupo reunido em torno de uma filosofia. Ele sempre será plural, como deve 
ser  todo  órgão  de  debate,  como  são  os  desejos  do  Clube  e   seus 
Associados, como é a sua representatividade no Conselho. Portanto, sem 
negar  a  Diretoria  os  seus  méritos  de  excelentes  administradores,  este 
Relatório é uma grande homenagem ao Conselho. Elogiou a atuação do 
ex-Presidente  Sergio  Lazzarini,  que  presidiu  e  direcionou  o  Conselho 
democraticamente,  ouvindo  a  todos  e  participando  sem  se  omitir  com 
energia e sem partidarismo. Reafirmou que Relatório reflete uma excelente 
administração do Clube e é sem dúvida uma homenagem merecida ao 
Conselho. 

Vicente Mandia (aparte) – Ponderou e o orador concordou que todos os 
outros Relatórios tinham sido aprovados pelo Conselho, em que pese terem 
havido dúvidas ou divergências. Portanto, o Conselho é responsável pelo 
Relatório. Aduziu que houve situações difíceis em outras eleições, mas até 
agora não viu nada no papel, não viu nada provado, o que o levava a 
perguntar  se  os  outros  Relatórios  não  passaram  pelo  Conselho,  que  é 
soberano. Se ele aprova, é o que há de necessário. Afirmou que aprovava o 
Relatório por entender que ele está correto. E ao aprová-lo, está assumindo 
a responsabilidade que todos os Conselheiros assumem.

Sérgio Vergueiro – Concordou e aconselhou o aparteante a ler a pág. 89 do 
Relatório,  onde há a comparação dos  anos  aos  quais  se  referiu,  e  sem 
dúvida nenhuma o seu testemunho que muitas vezes votou sozinho contra 
os Relatórios, mas não no sentido de desmerecê-los; votou pela convicção e 
votou sozinho, para enaltecer o espírito democrático do Conselho. Porém, o 
resultado da pág. 89 demonstra que hoje o Pinheiros é robusto, graças a 
Deus, social e financeiramente, como nunca deverá deixar de ser.

Marcelo  Grassi  –  Esclareceu  que  pretendia  analisar  o  Balanço  utilizando 
palavras técnicas, mas não o faria, porque devido ao pequeno número de 
economistas e contadores existentes no Conselho isso se tornaria enfadonho 
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para os  demais.  Comentou que,  perguntado por  um associado como o 
Clube poderia de devedores ser credor, ou de débito passar para crédito 
sem mudar nada, respondeu que em todos os Balanços existe a prática da 
maquiagem  e  pode  se  jogar  com  ela,  pra  quem  entende.  Fora  isso, 
comentou que na pág. 104, no item de Taxas Esportivas, verifica-se que o 
item  Tênis  já  está  associado  ao  item  Squash,  já  foi  antes  com  Vôlei. 
Defendeu  que  a  Diretoria  poderia  separar  esses  itens,  que  são  bem 
diferentes, apesar de ambos usarem raquetes. Mas, se somarmos os quatro 
itens do Tênis, que é jogar, aulas CAD e Tênis, tivemos um apurado de quase 
1 milhão e 100 mil/ano, ou seja, o realizado foi praticamente 20% a mais do 
previsto.  No  total  do  realizado,  o  Tênis  fica  com  uma  porcentagem  de 
28,56%, que é uma marca significativa, se eliminarmos o Fitness que não é 
uma seção competitiva, que é a maior arrecadação, ou seja, do previsto 1 
milhão 825 mil foi realizado 1 milhão 458 mil. Se abatermos os números do 
Fitness,  o  Tênis,  contando  com  todas  as  outras  em  geral,  terá  sido  50% 
aproximadamente do total  das receitas  de Taxas  Esportivas.  O destaque 
positivo então é o Tênis, que realizou 20% a mais que o previsto, e o negativo 
é  o  Futebol,  que  não  conseguiu  realizar  nem  metade  da  previsão.  No 
Quadro Geral  de Atletas  da pág. 87,  podemos verificar  que o Tênis  é o 
esporte que tem o maior número de sócios-atletas - 444, mais que o dobro 
que  o  segundo  colocado,  no  caso  a  Ginástica  Olímpica,  com  200 
associados-atletas.  Em que pese não ter  nada contra a modalidade, no 
Quadro  Geral  de  Atletas  não  constou  quantos  sócios-atletas  praticam 
Futebol, informação que talvez permita que se tenha uma idéia para gerar 
essa receita anual  de apenas 66 mil  e 17.  Disse que iniciou nos esportes 
jogando Futebol; havia muitos amistosos, inclusive com o São Paulo Futebol 
Clube. Perguntou por que não voltar a realizar esses intercâmbios com o São 
Paulo, que é a maior estrutura de futebol amador e profissional, e hoje todos 
garotos  sonham em ser  jogadores  profissionais,  e  não é diferente com a 
nossa criança aqui dentro. Continuando, disse que no Fitness o Conselho 
aprovou 2 milhões e gastou-se bem mais do que isso, conforme se verifica 
no relatório encaminhado pela Diretoria em resposta ao Conselho, e temos 
uma receita de 1 milhão 458. O Futebol, com 66 mil,  trocou há 5 anos a 
grama sintética, voltando a fazê-lo neste ano, e também trocou a grama 
natural  do  outro  campo.  Quer  dizer,  considerando o  valor  gasto  com a 
grama do  Campo,  pelo  número  de  sócios-atletas  e  pela  receita  que  a 
Seção de Tênis gera para o Clube, será que ela não merecia um tratamento 
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especial, já que com esse valor poderíamos ter deixado praticamente novas 
todas as 22 quadras de saibro. Ainda se referindo ao Tênis, disse que antes 
da  virada política,  em 1984,  havia  trabalhado muito  por  vários  esportes, 
principalmente  pelo  Tênis,  tendo  participado  como  jogador  e  até  hoje 
defende o Pinheiros,  e também como Diretor Infanto-Juvenil  em algumas 
Diretorias. Citou Diretores como os quais atuou e várias participações suas 
no Tênis, tendo o Sr. Presidente interrompido, solicitando que se ativesse ao 
Relatório  e  ao Balanço.  Continuando,  ponderou que o  Pinheiros  já  foi  o 
espelho  do  Tênis  Brasileiro,  isso  é  história  e  tradição  do  Esporte  Clube 
Pinheiros.  Assim,  dirigiu-se  ao  Presidente  Antonio  de  Alcântara  Machado 
Rudge,  aproveitando  para  parabenizá-lo  em  público  pela  assunção  da 
Secretaria de Estado do Esporte, pedindo um pouco mais de carinho com a 
Seção de Tênis, tratando das suas quadras. Finalmente, disse que aprovava 
o Relatório com essa ressalva com relação ao Tênis. 

José Roberto Pacheco França (aparte) – Pediu ao orador que  confirmasse 
que havia usado o termo “maquiagem”.

Marcelo Grassi –  Perguntou se o aparteante era contador ou economista, 
como este respondeu que é bacharel, informou que usou assim como todos 
usam, e que o aparteante não entenderia o que iria falar.

Tarcísio de Barros Bandeira – Citando os trechos, discordou da forma pouco 
técnica  como  se  apresentaram  determinados  pareceres  emitidos  pelas 
Comissões  Permanentes  sobre  a  matéria,  a  saber:  Comissão  de  Obras  - 
“conhecedores  que somos da prática da boa construção exercida pela 
Diretoria  de  Patrimônio.”  e  Comissão  Financeira  -  “prática  que  exerce 
grande  importância  no  sentido  de  priorizar  o  desejo  e  as  aspirações 
associadas”. Referiu-se às principais obras do Patrimônio (pág. 19), dizendo 
que não lhe parecia adequado atribuir  a mesma importância à obra do 
Fitness - Conjunto Desportivo 4º e  5º andar e à obra do Salão de Festas - 
instalação de elevador monta carga e confeitaria. Disse que sentia falta dos 
gráficos que o antigo Diretor Roberto Gasparini apresentava, que facilitava 
a identificação do que estava sendo gasto em atividade fim e em atividade 
meio.  Não  foi  apresentado  nada  concreto  sobre  o  Fitness.  Quanto  ao 
Comitê de Planejamento Estratégico composto de diretores e empregados, 
visando o fortalecimento dos mecanismos de planejamento traduzidos na 
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elaboração de Previsão Orçamentária com visão de médio e longo prazos 
(pág. 21), entendeu que isso é completamente fora da alçada da Diretoria; 
é  tipicamente alçada do Conselho.  Então,  quando lemos isso,  falamos:a 
banca descansa e não da para examinar esse Relatório. Informou que seu 
pronunciamento poderia ser entendido como declaração de voto pela não 
aprovação do Relatório. 

Marco  Antonio  Senise  Geretto  (aparte)  – Como  Membro  da  Comissão 
Financeira, perguntou qual era a dúvida do orador.

Tarcísio de Barros Bandeira – Respondeu que a linguagem usada no parecer 
deixava nítido que estava fazendo propaganda, mas o aparteante negou. 
Continuou  respondendo  ao  aparte,  citando  outro  trecho  que  julgou 
inadequado  no  parecer  da  Comissão  Financeira:  Resultado  no  esporte 
competitivo, com participação significativa com o número de associados. 
Perguntado pelo se tinha lido o relatório, respondeu que leu, mas  que o 
parecer   o  relatório  não coadunava com o padrão das  pessoas  que o 
assinaram, as quais respeitava. 

Marco Antonio Senise Geretto (aparte) – Ponderou que quando se elabora 
um Relatório de Diretoria,  tem-se a apresentação,  o que foi  previsto e o 
executado. A Comissão Financeira se reporta aos números apresentados. 
Colocou a Comissão à disposição para dirimir dúvidas, mas o orador disse 
que só estava solicitando uma explicação. 

Presidente  –  Como  estava  se  estabelecendo  uma  discussão,  pediu  ao 
orador e aparteante que se ativessem ao aparte e resposta.

Tarcísio de Barros Bandeira – Corrigindo, disse que estava apenas emitindo 
sua  opinião,  de  que  estava  inadequada  como  apresentação  de  uma 
Comissão, que deveria analisar a peça com isenção. 

Marco Antonio Senise Geretto – Disse que respeitava a opinião do orador e 
tornou a se dispor para prestar eventuais esclarecimentos. 

Tarcísio de Barros Bandeira –  Agradeceu. 
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Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  – Concordou  com  o  Conselheiro  Sérgio 
Vergueiro ao enaltecer a atuação do Conselho com relação ao orçamento 
ou às contas prestadas em execução, bem como quanto à colaboração 
prestada  à  Diretoria  pela  Comissão  Financeira  então  presidida  pelo 
Conselheiro Claudio Damasceno. Salientou que em determinadas contas se 
analisa em detalhes, quer dizer, o mérito de cada contratação, de cada 
providência  econômica  ou  financeira  da  Diretoria.  Se  analisa  o 
Demonstrativo dos Resultados,  quer  dizer,  quase de uma maneira formal; 
não é possível entrar em detalhes de cada despesa feita pela Diretoria. Por 
isso  mesmo,  quando  se  aprova  uma  Demonstração  de  Contas  ou  de 
Resultados se ressalva costumeiramente os atos especificamente analisados, 
isto é, se analisa, se aprova a Demonstração conforme ela é apresentada e 
não os poucos atos que não estejam especificamente em destaque nas 
contas.  Reportou-se  ao  Orçamento  de  Custeio  Resumo  das  Receitas  e 
Despesas  por  Elementos  (pág.  102/103),  registrando  que  a  Diretoria 
realmente  agiu  muito  bem  procedendo  a  um  detalhamento  da  rubrica 
“Outras”  que  sempre  açambarcava  um  valor  significativo  de  recursos  e 
muitas vezes não havia um detalhamento. Justificando, recomendou que a 
Diretoria,  doravante e também a partir  desse Orçamento comunique ao 
Conselho  Deliberativo,  procedendo  ao  desdobramento  das  rubricas 
“Serviços Especializados”. Foi Realizado 4 milhões 418 mil, o item “Apoio ao 
Atleta” foi Realizado 3 milhões 858 mil, “Manutenção Geral” 2 milhões 281 
mil,  “Gastos com Limpeza” 933 mil,  “Representações e Homenagens” 421 
mil, “Despesas Legais e Judiciais” 514 mil, “Despesas Diversas” 578 mil. Pelos 
valores  significativos,  disse  que  gostaria  que  fossem  desdobradas  essas 
rubricas  para  permitir  a  compreensão  de  cada  custo  significativo 
albergado. Apresentou uma segunda recomendação à Diretoria,  acerca 
do Orçamento de Investimento - Fundo Especial. São 5 itens de despesas: 1) 
Engenharia Pessoal e Materiais, 618 mil; 2) Aprovações Órgãos Públicos, que 
embora destacado numa rubrica própria, alberga apenas uma despesa de 
2 mi e 500 reais; 3) Programa de Tecnologia Corporativo 418 mil, 4) Programa 
de Modernização por Diretoria, 1 milhão 256 mil 188, e 5) Programa de Obras 
Planejadas,  4  milhões  447  mil  688.  Propôs  fosse  aprovada  uma 
recomendação  à  Diretoria  que  também  acerca  desse  Fundo  Especial 
providenciasse  o  desdobramento  e  divisão  das  rubricas  Programa  de 
Modernização por Diretoria e Programa de Obras Planejadas. 
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José  Manssur  –  Desde  logo,  encaminhou  o  seu  voto  pela  aprovação 
cristalina das contas e do Relatório da Diretoria apresentados. Destacou a 
importância  desta  reunião  e  sua  previsão  legal.  Reportou-se  às 
Demonstrações  Financeiras  estampadas  nas  pág.  89  e  seguintes, 
inicialmente analisando a promoção dos  auditores  independentes  (pág. 
99),  onde constou que os  tópicos  lá  elencados  em decorrência  da sua 
natureza e importância “são objeto de ênfase nesse parecer”. A expressão 
“ênfases  no  parecer”  em  matéria  contábil,  significa  que  eles  estão 
destacando  aspectos  importantes  quanto  à  responsabilidade  nas 
conclusões na auditoria quanto aos itens indicados, e esses itens muito bem 
consubstanciados e administrados são as obrigações do Clube com o INSS, 
com o PIS e IPTU  e com o COFINS, e reportam-se para fazer essa ênfase às 
notas explicativas da Diretoria, com lastro nas opiniões legais respectivas de 
seus  advogados  e  seu  Departamento  Jurídico.  Quanto  ao  COFINS, 
esclarece  o  parecer  da  auditoria  que  a  Diretoria,  de  acordo com suas 
notas  explicativas,  decidiu  não  constituir  provisão  para  fazer  face  a 
eventual pagamento a tal título. Como a solução dessa relevante matéria 
depende de decisão de medida judicial em curso, perguntou se não seria 
prudente provisionar determinado valor  para tanto,  pois  se porventura o 
resultado  judicial  não  for  favorável  ao  Clube   poderá  comprometer  o 
superávit conseguido. Remetendo-se à pág. 94, que informa que o Clube 
possui bens oferecidos em garantia de questões de natureza trabalhista e 
em  forma  de  penhora  relacionada  com  IPTU,  ponderou  que  embora 
penhora seja um ato processual de apreensão, de constrição judicial, cuja 
efetivação nem sempre permite a tempo e a hora que a Diretoria busque 
obviamente  prévia  autorização  do  Conselho  Deliberativo,  de  boa 
prudência que seja o Conselho cientificado quanto aos bens e respectivos 
valores comprometidos, conforme Art. 87 do Estatuto Social, que se aplica 
por analogia que dá ao Sr. Presidente da Diretoria o poder de gestão, mas 
que determina que em certos atos ele precisa pedir autorização. Esses atos 
são  de  Direito  Material,  são  os  atos  de  constituição  de  Direito  Real  de 
Garantia, como a penhora não é propriamente um Direito Material, mas é 
uma apreensão judicial, de boa prudência que se traga esses bens só para 
que o Conselho tenha uma idéia o que poderia estar comprometido em 
ato  de  discussão judicial.  Prosseguindo,  verificou  que  a  Diretoria  teve  a 
extrema  cautela  de  contratar  seguro  de  bens  do  seu  ativo  imobilizado 
(pág. 95),   cuja apólice alcança o expressivo valor de 84 milhões 551 mil 
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reais. O total do valor dos bens segurados em 31/12/2005 era 257 milhões 
392 mil 316 reais. Estes mesmos bens em 2004 espelhavam um valor de 251 
milhões 227 mil, sendo que a apólice constituída naquela oportunidade era 
de 136 milhões 620 mil,  portanto,  menor que essa.  Analisando,  dos bens 
segurados  em  2005,  que  eram  257,  207.179  diz  respeito  a  terrenos  que 
improvavelmente não são passíveis de sofrer sinistros. Então, subtraindo-se 
valor do terreno do valor global do seguro contratado, verifica-se que a 
cobertura securitária incide sobre edificações e outros equipamentos, que 
pelos  seus  cálculos  são 50  milhões,  para  uma apólice  de  85.  Talvez,  se 
diminuíssemos  um  pouco  o  valor  dessa  apólice  economizaríamos  no 
pagamento  do prêmio  mensal  à  companhia  seguradora  e  isso  poderia 
trazer uma eventual economia para o Clube.  Finalmente, pediu que ficasse 
elucidada  referência  constante  do  parecer  do  Conselho  Fiscal,  sobre 
sugestões a respeito do Balanço de 2005 que teriam sido apresentadas pela 
auditoria, mas que ele, orador, lendo o parecer dos auditores não viu e não 
conseguiu  identificar  eventuais  sugestões.  Ao  encerrar,  ressaltou  que  o 
Clube tem, indiscutivelmente,  no seu Conselho Deliberativo sempre livre, 
sempre independente e sempre soberano, a trincheira maior  das lídimas 
aspirações do corpo associativo. 

Claudio  Doval  – Manifestou-se  como  representante  do  Conselho  no 
Conselho  Editorial  da  Revista  e  Internet,  indicado na  gestão de  Sergio 
Lazzarini e reconduzido pelo Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho. 
Interrompido pelo Sr.  Presidente, que solicitou que o orador se ativesse à 
matéria, referiu-se ao relatório da  Assessoria de Comunicação Institucional 
(pág. 12), declarando que aprovava o Relatório da Diretoria.

Presidente – Não havendo mais inscritos, deu por encerrada a discussão e 
anunciou a votação.

Synésio  Alves  de  Lima  – Tendo  feito  parte  da  Diretoria  no  período 
abrangido pelo Relatório, perguntou ao Sr. Presidente se deveria se abster 
de votar, considerando o Art. 68 do Regimento. 

Presidente  –  Respondendo  afirmativamente,  relacionou  os  demais 
Conselheiros  nessa situação,  a saber:   Conselheiros  Antonio Julio  Martins 
Lemos,  Maria  Lucia  Mazzei  de  Alencar,  João  Fernando  Rossi,  José  Luiz 
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Toloza  Oliveira  Costa,  José  Maria  de  Almeida  Prado  Netto  e  Severiano 
Atanes Netto. Finalmente, submeteu a matéria à votação.

Deliberação:
O plenário resolveu o seguinte: 1) aprovar relatório da Diretoria, balanço e 
demonstração das contas de receita e despesa relativas ao exercício de 
2005;  2)  aprovar  recomendações  propostas  pelo  Conselheiro  Francisco 
Carlos  Collet  e  Silva,  nos  seguintes  termos:  2.1)  Seja  recomendado  à 
Diretoria  que  doravante  providencie  o  desdobramento  e  detalhamento 
das  rubricas  de  despesas,  relativamente  aos  resultados  da  conta  de 
Custeio,  de modo a permitir  a  perfeita  compreensão de cada item de 
despesa mencionado. 2.2) Seja recomendado à Diretoria que doravante 
providencie,  relativamente aos resultados atinentes ao Fundo Especial,  o 
desdobramento  e  detalhamento  das  rubricas  de  despesas,  de  modo a 
permitir a perfeita compreensão de cada item de despesas referido.  2.3) 
Seja recomendado à Diretoria, também, em relação às rubricas e contas 
acima  referidas,  que  providencie  o  desdobramento  mencionado  para 
permitir, mesmo em face do exercício passado, o detalhamento de cada 
elemento de despesa.

Item 4 - Várias.
Mário  Lima  Cardoso  – Endossou  os  elogios  do  Conselheiro  Alexandre 
Perrone  Lomonaco  à  última  Festa  do  Atleta,  comentando  que  lá 
compareceu com o Conselheiro Marcelo Grassi  por uma eventualidade, 
lamentando que não tenha sido convidado.  Prosseguindo,  reivindicou à 
Diretoria que providenciasse a instalação de uma lâmpada de segurança 
na descida da escada da piscina, que tem uma rampa, pois houve lá duas 
quedas relativamente graves de pessoas. Quanto à promoção do Clube 
Descontos,  informada em  um banner  no  Clube,  informou que  a  filha  e 
esposa de um associado se dirigiram à loja Boticário da R. João Cachoeira 
e  lá  informaram  que  não  teria  desconto.  Pediu  ao  Departamento 
responsável que verificasse e informasse ao associado se se tratam de filiais 
específicas. Elogiou os Conselheiros que estavam presentes, lamentando a 
ausência  daqueles  que  são  desinteressados  pelos  assuntos  mais 
importantes do Clube. 
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Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima –  A pedido de Associadas que vêem 
acompanhando  a  construção  da  Brinquedoteca,  falou  a  respeito  das 
paredes de vidro que serão instaladas,  ponderando que talvez não seja o 
mais  recomendado  em  uma  Brinquedoteca,  tendo  em  vista  que  será 
freqüentada por crianças pequenas e poderá ocorrer acidentes com uma 
delas que venha correndo do pátio externo que haverá do lado de fora 
para dentro. Solicitou à Diretoria que construa um murinho de 40cm nesta 
janela,  que aquelas  mães  entendem suficiente  para evitar  esse  tipo de 
ocorrência. Também solicitou à Diretoria que esclarecesse o motivo pelo 
qual até o ano passado não era cobrada nenhuma taxa para as crianças 
praticarem  Ginástica  Olímpica,  uma  vez  que  se  trata  de  esporte 
competitivo, e a partir  deste ano passou-se a cobrar uma taxa, embora 
razoavelmente  pequena.  Nunca  dentro  da  Ginástica  Olímpica  houve 
qualquer  tipo  de  cobrança  em  relação  aos  esportes  competitivos. 
Perguntou que  e se esse tipo de procedimento está sendo tomado nas 
demais áreas competitivas também e por que foi feita essa alteração.

Alberto  Antonio  Pascareli  Fasanaro  (pronunciamento  encaminhado  por 
escrito para inserção em Ata) - Sr. Presidente do Conselho: Considerando 
que  na  próxima  reunião  do  Conselho  Deliberativo,  será  apreciado  o 
Relatório da Diretoria e o balanço e demonstração das contas do exercício 
de 2005, que  demandará longas discussões até a sua aprovação final, e 
possivelmente  pela  exaustão  dos  trabalhos  e  o   adiantado  da  hora 
impossibilitará  o  cumprimento  do  item  4  da  Pauta  -  Várias,  venho, 
respeitosamente,  solicitar  a  V.Sa.  que  seja  considerado  como  meu 
pronunciamento  da  tribuna,  e  divulgado  aos  Srs.  Conselheiros  ,  os 
comentários  que faço a seguir,  a  respeito  do pronunciamento do Ilustre 
Conselheiro João Benedito de Azevedo Marques, no Expediente da última 
reunião realizada (27/03/06), cujos termos tomei conhecimento, através do 
Vídeo e das Notas Taquigráficas:  Inicialmente quero agradecer ao ilustre 
amigo  e  conselheiro  por  ser  citado  por  4  (quatro)  vezes   no  seu  breve 
pronunciamento, o que serve para divulgar ainda mais o meu nome junto 
aos  nossos  pares,  o  que  considero  extremamente  importante  nesse 
momento eleitoral em que estamos vivendo. Também não poderia me furtar 
de  agradecer  pelos  ensinamentos  transmitidos  a  respeito  do  instituto  da 
"audiência  pública" como  instrumento  democrático  de  audiência  da 
sociedade e do corpo associativo. Ocorre, no entanto, que aparentemente, 
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o respeitado Presidente da Comissão do Plano Diretor de Obras, entendeu 
mal  o  meu  pronunciamento  anterior  da  tribuna,  que  basicamente 
objetivava o  seguinte:  1-  Que fosse  respeitado o  que  ficou  decidido na 
Reunião  do  Conselho  Deliberativo  do  dia  25  de  setembro  de  2005,  que 
rejeitou as prioridades de obras inicialmente escolhidas pela Comissão,  e 
determinou que os estudos fossem desenvolvidos para outras alternativas, e 
quando esses estudos estivessem totalmente desenvolvidos,  retornasse ao 
Conselho,  que é o foro competente,  para analisar  dentre as  alternativas 
apresentadas,  quais  seriam  as  mais  viáveis,  e  quais  seriam  efetivamente 
adotadas.  OU SEJA,  PARA QUE O CONSELHO DELIBERATIVO DEFINISSE  AS 
PRIORIDADES.  2-  Que  não  fosse  convocada  já  para  final  de  março  e 
começo de abril a audiência pública, conforme pretendia a Comissão do 
Plano Diretor, visto estar em desacordo com o que o Conselho determinara 
anteriormente. Para melhor clareza, reproduzo a seguir o que constou das 
Notas Taquigráficas a respeito dessa parte de meu pronunciamento: " ESTÁ 
ME PARECENDO QUE ESSA EVENTUAL  CONVOCAÇÃO,  JÁ,  DE AUDIENCIA 
PÚBLICA  COM  ASSOCIADOS  E  CONSELHEIROS,  AGORA  PARA  FINAL  DE 
MARÇO E COMEÇO DE ABRIL, PARECE QUE ESTÁ EM DESACORDO COM O 
QUE O CONSELHO DETERMINOU, E ME PARECE QUE NÃO É A FORMA MAIS 
ADEQUADA DO ENCAMINHAMENTO DO PROBLEMA. ACHO QUE NÓS TEMOS 
AQUI  DE  RECEBER  TODAS  AS  INFORMAÇÕES  E,  A  PARTIR  DESSAS 
INFORMAÇÕES RECEBIDAS, EFETIVAMENTE DECIDIR QUAIS AS PRIORIDADES, E 
A PARTIR DE ENTÃO, NUM MOMENTO OPORTUNO,  ESSA MATÉRIA TAMBÉM 
SERÁ EVIDENTEMENTE LEVADA PARA A AUDIENCIA PÚBLICA." Finalmente, sem 
querer  polemizar,  não posso,  data vênia,  aceitar  a  corrigenda do ilustre 
professor João Benedito em razão, nos próprios termos por ele usados, de ter 
praticado  "deslize vernacular": Primeiro, porque não usei a expressão "é um 
verdadeiro blá blá blá" ao referir-me à audiência pública. Segundo, porque 
a  expressão  que  utilizei,  constituiu  apenas  um  apêndice  final  da  minha 
manifestação, servindo apenas para força de expressão. A reprodução das 
Notas  Taquigráficas  dessa  parte  de  meu  pronunciamento  deve  ser 
entendida  dentro  de  todo  o  contexto  da  manifestação,  e  é  auto-
explicativa:  " TODOS NÓS SABEMOS QUE AUDIENCIA PÚBLICA É QUASE QUE 
PRATICAMENTE UMA FORMALIDADE, É QUASE QUE UMA HOMOLOGAÇÃO, 
UM POUCO DE "OBA OBA" TAMBÉM . ENTÃO, EU ENTENDO QUE EM RESPEITO 
AO CONSELHO, E EM RESPEITO AO QUE FOI DELIBERADO POR ESTA CASA, EU 
SOLICITARIA  A  V.SA.,  NA  CONDIÇÃO  DE  PRESIDENTE,  QUE  OFICIASSE  AO 
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ILUSTRE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS PARA QUE PROCEDESSE DESSA 
FORMA: TROUXESSE PRIMEIRO PARA O CONSELHO, NA SEQUENCIA, ALIÁS, DO 
QUE JÁ HAVIA SIDO DELIBERADO ANTERIORMENTE".  Pelo visto,  o eminente 
professor, com sólidos conhecimentos também de cultura carnavalesca, viu 
a árvore e não enxergou a floresta.¨”. 

Encerramento da Reunião
Presidente  –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 22h50.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  536ª  Reunião  Ordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de maio de 2006.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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