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ATA DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO  DE 2006.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  sete  de  novembro  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 setenta e cinco Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda
Segundo Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima
Terceira Secretária: Nice de Lima

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
Posse de Suplente convocado para a reunião.
Presidente  –  Empossou  no  cargo  de  Conselheiro  os  Associados  Estefan 
Czernorucki,   Suplente do Grupo B pela Chapa Pra Frente Pinheiros, e Carlos 
Alexandre Brazolin, Suplente do Grupo B pela Chapa Pinheiros Sempre.
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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: 
votos de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho: 1) pelo falecimento do Sr. Pedro 
Gherardi Júnior, ex-Membro da Comissão de Saúde e Higiene, pai do Sr. Pedro 
Gherardi Neto, Membro da Comissão de Obras; 2) pelo falecimento da Sra. Yaci 
Kassab, mãe dos Associados Gilberto Kassab e Pedro Kassab;  votos de louvor: 
propostos  pela  Comissão  de  Esportes,  aos  seguintes  destaques  esportivos: 
Atletismo: VII Torneio FPA - Etapa São Paulo (São Paulo/SP - 05 e 06/08/2006) - 
categoria  Adulto  – Campeã:  Gladson Alberto Silva Barbosa (1.500m rasos -  1º 
Lugar),  Leandro  Antonio  de  Sousa  (Lançamento  de  Martelo  -1º  Lugar),  Sérgio 
Celestino da Silva (5.000m rasos - 1º Lugar e 10.000m rasos - 1º Lugar), Vanilson 
Neves (3.000m com Obstáculos - 1º Lugar);  Jogos Regionais - Categoria Adulto 
(Lorena/ SP - 22 e 23/07/2006) – Equipe Campeã: Everton Bonfim Dantas (800m 
rasos - 1º Lugar), Fabrícia Alexandre da Silva (Salto Triplo - 1º Lugar), Gladson 
Alberto  Silva  Barbosa  (5.000m  rasos  -  1º  Lugar  e  1.500m  rasos  -  1º  Lugar), 
Henrique Camargo Martins (Salto com Varas -1º Lugar), Leandro Antonio de Sousa 
(1.500m rasos -1º Lugar), Marli de Lima Pereira (400m rasos - 1º Lugar e  200m 
rasos  -  1º  Lugar),  Rosângela  Raimunda Pereira  de  Faria  (10.000m rasos  -  1º 
Lugar, 5.000m rasos - 1º Lugar e 1.500m rasos - 1º Lugar), Silvia Aparecida de 
Oliveira (Lançamento de Dardos - 1º Lugar); Técnicos: Claudio Roberto Castilho, 
Ricardo de Sousa Barros e  Rosa Maria Aparecida de Sousa);  Diretor Adjunto: 
César Palermo Kassab; Basquete: X Encontro Sul-americano (Novo Hamburgo/RS 
-  18 a 21/07/2006):  categoria  Mini  Feminino -  5º  lugar:  Beatriz  Sousa Campos 
Queiroz,  Laura  Fanucchi,  Priscilla  Fernandes  Brandão,  Stephanie  Campos, 
Stephanie Hackradt Przadka, Regina Maria Costa Biselli, Tassia Pereira de Sousa 
Carcavalli e Tatiane Lara Costa Vasconcellos Martins; Técnica: Kátia de Araújo; 
Diretor Adjunto - Categorias de Base: José Otavio Pinto e Silva; Esgrima: Torneio 
Nacional  Cidade  do  Rio  de  Janeiro  (Rio  de  Janeiro/RJ  -  27  a  29/07/2006)  - 
categoria Livre -  Espada Masculino – Campeã: Elton Shimbo Carmona, Fernando 
Augusto Dias Scavasin e Maurício Petinatto Lucio; resultados individuais: Marcos 
Faria  Cardoso  (Sabre  Masculino  -  1º  Lugar),  Thais  Morais  Rochel  (Florete 
Feminino – Campeã), Heitor Shimbo Carmona (Florete Masculino – Campeão) e 
Maria  Julia  Castro  Herklotz  (Florete  Feminino  -  3º  Lugar);  Técnico:  Miakotnykh 
Guennadi;  Diretor  Adjunto:  Giovanni  Cappellano;  Ginástica  Olímpica:  Jogos 
Regionais  (Lorena/SP-  20  e  21/07/2006)  -  categoria  Menores  até  16  anos  – 
Campeã:  João Paulo Querino de Sousa (Individual  Geral  -  1º  Lugar,  Solo -  1º 
Lugar, Argolas - 1º Lugar, Barra - 1º Lugar, Cavalo - 1º Lugar, Paralelas - 1º Lugar 
e Salto- 2º Lugar), Felipe Gonçalves Polato (Salto - 1º Lugar, Individual Geral - 2º 
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Lugar,  Barra- 2º Lugar,   Paralelas -  2º Lugar e Cavalo -  3º Lugar;  Arthur Nory 
Mariano (Barra- 2º Lugar, Argolas - 2º Lugar e Solo - 3º Lugar), Gustavo Gonçalves 
Polato (Argolas - 3º Lugar); Jogos Regionais - Categoria Aberta (Lorena/SP- 20 e 
21/07/2006)  –  classificação geral  da  Equipe  -  Campeã:  Jefferson Silva  Negrão 
(Solo -1º Lugar), Luiz Augusto Lorini dos Anjos (Individual Geral - 1º Lugar, Barra - 
1º  Lugar,  Solo -  2º  Lugar  e  Argolas -  3º  Lugar),  Paulo Afonso de Sousa Filho 
(Argolas - 1º Lugar, Individual Geral - 2º Lugar, Salto - 2º Lugar e Solo - 3º Lugar), 
Adan Soares dos Santos (Argolas - 2º Lugar); Campeonato Estadual - Categoria 
Adulta  (Guarulhos/SP  -  05  e  06/08/2006)  –  classificação  geral  da  Equipe  – 
Campeã: Pericles Fouro da Silva (Cavalo com Alças -1º Lugar,  Paulo Afonso de 
Sousa Filho (Paralelas -1º Lugar, Solo - 2º Lugar,  Individual Geral - 3º Lugar e 
Salto - 3º Lugar), Adan Soares dos Santos (Argolas - 2º Lugar e Paralelas - 2º 
Lugar),  Luiz Augusto Lorini  dos Anjos (Paralelas- 3º Lugar e Barra -  3º Lugar); 
Técnicos: Raimundo Benito Blanco e Cristiano Magnonn Albino; Diretora Adjunta: 
Isa Maria Musa Rondino Moreira de Magalhães; Handebol: Campeonato Brasileiro 
-  Cadete  Masculino  (Maceió/AL  -  25  a  29/07/2006)  –  Campeã:  Acao  Pessoa 
Constantino, Erikson Andrew da Silva Cordeiro, Felipe Oliveira Antunes, George 
Lucas  Aram  Nercessian,  Igor  Camargo  Sousa  Câmara,  José  Henrique  Silva 
Carneiro  Novaes,  Kaike  Edgard  Azevedo  Prado,  Lucas  José  Pinto  Santos, 
Matheus Perrella Filho, Pedro Henrique Amoedo Nunes, Roberto Dorsa Crestana, 
Rodrigo Torres Laroca e Rodolfo Bonatti; Técnico: Sidiney Alves de Sousa; Auxiliar 
Técnica: Carla Vanessa Antonucci; Diretor Adjunto: Eduardo Henrique de Macedo; 
Natação: Jogos Regionais (Lorena / SP - 24 a 25/07/2006) - Equipe ECP / Ferraz – 
Campeã: André Schultz (200m Costas - 1º Lugar e  200m Livre- 1º Lugar), Cesar 
Augusto Cielo Filho (100m Livre - 1º Lugar, 50m Livre - 1º Lugar e 50m Borboleta - 
1º Lugar), Flavia Renata Delaroli Cazziolato (100m Livre - 1º Lugar e 50m Livre - 1º 
Lugar), Gabriela Machado e Silva (200m Borboleta - 1º Lugar e 100m Borboleta - 
1º  Lugar),  Guilherme  Augusto  Guido  (100m  Costas  -  1º  Lugar),  Isabella  Elba 
Carneiro Marcello (400m Medley -1º Lugar), Leonardo Alves Santos Fim (1.500m 
livre-  1º  Lugar),  Tatiana Lima Lemos Barbosa (200m Livre -  1º  Lugar),  Tatiane 
Mayumi Sakemi (100m Peito -1º Lugar, 200m Peito - 1º Lugar e 50m Peito - 1º 
Lugar), Walleska Luctke Facincani Villarim (800m Livre- 1º Lugar e 400m Livre - 1º 
Lugar), Ana Carina Buongo Coan (50m Livre - 2º Lugar), Gisele Caetano Pereira 
(200m Costas - 2º Lugar), Matheus Ferro Ribeiro (1.500m Livre- 2º Lugar), Tales 
Rocha Cerdeira (200m Peito - 2º Lugar), Bruno Barichelo Leme (400m Medley - 3º 
Lugar), Frederico Kumbis Filho (200m Borboleta- 3º Lugar) e Talita Lima Ribeiro 
(200m Costas - 3º Lugar); Técnico: Arilson Soares da Silva; Diretor Adjunto: André 
Perego  Fiore;  Tênis:  Campeonato  Brasileiro  de  Tênis  (Brasília/DF  -  30/06  a 
09/07/2006) – categoria 18 anos Feminino: Paula de Aquino Pereira (Simples – 
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Vice-Campeã);  Diretora  Adjunta:  Marilena  Simões  Queiroz;  Xadrez:  Torneio 
Relâmpago (São Paulo/SP – 22/07/2006): Ricardo Amorim Schutt (Diretor Adjunto 
e Enxadrista) - Campeão da  categoria Absoluta;  votos de congratulações: 1) de 
iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, aos participantes da 
Corrida   Samsung  –  Zumbi  dos  Palmares  (São  Paulo/SP –  26/11/2006):  José 
Telles de Souza, Jose Marques Neto, Mauricio Rabello da Motta, William Chamas 
Junior, Rodrigo G. Lacerda, Eliana Reinert, Sergio Alexandre Weyand, Victor José 
Galloro,  Cristiana  Saad  Castelo  Branco,  João  Guilherme  C.  C.  Alves,  Walter 
Lemmi, Mário César Schmitt, Francisco Perosa, Cristiane Fiore, Luis Alberto F. de 
Sousa, Fernando Antonio Leme, Jorge Zarif Netto, Daniela Gregolin Giannotti, José 
Vicente  Curti,  Marcelo  Abrantes  Giannotti,  Carlos  Eduardo  Alexandre  Peão, 
Marcello  Rogozyk,  Marcio  Saquy  Rassi,  Flavia  Dias  de  Aguiar  Boggio,  Paulo 
Francisco  Figueiredo,  Joubert  Rovai,  Arthur  Guerra  de  Andrade,  Rubia  Mara 
Cineze,  Leonardo  Martins  Campos  de  Oliveira,  Wilson  Castejón  Neto,  Rafael 
Bensaude Nogueira da Silva, Marilia Formica Coimbra Rabello, Marcelo Fló, José 
Carlos  Bullara,  Marco  Antonio  Reali  Taurisano,  Carlos  José  Pocinho,  Luciano 
Nicolau Purchio, Walter José Guedes Junior, Karen Kornilovicz de Toledo Lara, 
Isabela Campos Deveza e Silva, Rosana Clemente de Oliveira, Adriana Piraíno 
Sansiviero, Alberto Sansiviero Junior, Francisco Thomaz de Carvalho, Francisco 
Luiz  Egypto  Cerqueira,  Caren  Regina  dos  Santos,  Renata  Puzzilli,  Marina  de 
Seixas Queiroz, João Francisco Penteado de Aguiar, Sharon Ann Sulzbeck, Arthur 
Hilgendorff Nicoli, Daniela Dalle Molle Guerra, Ivan Carlos da Silva Mano, Gabriela 
Portugal Gomes, Dimas Bianchi, Ricardo Augusto de Lorenzo, Roberta Pinheiro 
Cattony, Shirley Stamm Favero, Ricardo Florence, Ana Paola Augusto Rogozyk, 
Sonia Maria Farhat, Maria Luisa Soares de Almeida, Luis Felipe Mattos e Fernando 
de Campos; 2) de autoria da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves: a) aos 
aquapolistas André Cordeiro, Rafael Shoel, Conrado Bertoluzzi, Fábio Chidiquimo, 
Marcelo  Franco,  João  Santos,  Lucas  Vita,  Erik  Seegerer,  Caio  Brás,  Antonio 
Inserra Neto,  Mário Carotini  Junior,  Emilio Vieira,  Daniel  Mameri,  Luís Maurício 
Santos, da equipe Principal Masculino, que se sagrou Campeã Estadual, invicta, 
extensivo ao Supervisor Técnico Gilberto Guimarães e ao Técnico Bárbaro Diaz; b) 
aos atletas da equipe Masculina de Judô que conquistou o título de Bi-Campeão do 
Grand  Prix  Brasileiro  de  Clubes,  realizado  de  23  a  26/11/2006,  extensivo  aos 
Técnicos  João Gonçalves  Filho,  Sérgio  Baldijão  e  Mauro  Santos  Oliveira;  c)  à 
Seção de Levantamento de Peso,  que tem como Supervisor  Técnico Edmilson 
Dantas, pelo suporte dedicado pelos professores na preparação física dos atletas 
das  seleções  masculina  e  feminina  de  Pólo  Aquático.  Por  oportuno,  o  Sr. 
Presidente lembrou que estava procedendo à convocação de Assembléia Geral 
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Extraordinária  para  o  próximo  dia  16/12/2006,  para  deliberar  sobre  o  Estatuto 
Social adaptado ao Código Civil Brasileiro. 

Primeiro  Secretário  –  Comunicou  que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho,  com 
fundamento, por analogia, ao disposto no Art. 11, parágrafo único, II, do Regimento 
Processual  Disciplinar,  determinou  o  arquivamento  do  Registro  de  Ocorrência 
303/2006, de interesse do Associado Antonio Carlos Oliveira, membro Suplente do 
Conselho  Fiscal.  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na 
Secretaria:  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária)  e  o  Balanço 
Patrimonial do Clube em 31/10/2006.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Transmitiu agradecimento da Associada Sonia 
Maria Farrah, maratonista, ao Conselho Deliberativo, pela aprovação da obra da 
Pista de Atletismo, e ao Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado 
Rudge, por ter atendido às necessidades dos associados, que na oportunidade 
propôs que na inauguração da nova Pista seja realizada uma corrida comemorativa 
entre todas as categorias.

João Benedicto de Azevedo Marques -  Procedeu a entrega do projeto de Plano 
Diretor  de  Obras,  elaborado  por  Comissão  Especial  que  funcionou  sob  sua 
presidência,  aos  Srs.  Presidentes  do  Conselho  e  da  Diretoria.  Teceu 
considerações sobre as premissas que pautaram as atividades da Comissão e 
sobre  a  amplitude  do  trabalho,  registrando  agradecimentos  às  pessoas  que 
colaboraram  para  a  sua  consecução:  Os  Srs.  Presidentes  do  Conselho  e  da 
Diretoria,  os  funcionários  Yara  Mansur  (Gerente  Planejamento  e  Tecnologia), 
Antonio Barboza (Gerente Geral), Hugo Tadeu Guiraldini (Gerente Financeiro e de 
Controle), Rubens Campanela (Gerente de Patrimônio); Conselheiros, Diretores e 
Associados:   Mário  Montenegro  Gasparini  (Sub-Relatoria  do  Centro  Esportivo), 
Durval  Viera  de  Souza  Neto  (sub-Relatoria  do  Centro  de  Manutenção),  José 
Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior  (sub-Relatoria  de  Administração),  Marilena 
Simões Queiroz (sub-Relatoria de Revitalização do Tênis), Luiz Ernesto Machado 
Kawall  (sub-Relatoria  do  Centro  Cultural  e  da  Sede  Social),  Friedrich  Theodor 
Simon (sub-Relatoria da Sauna e do Centro de Estética), Arnaldo Luiz de Queiroz 
Pereira  (sub-Relatoria  do  Parque  Aquático),  José  Walther  Niemeyer  e  Antonio 
Carlos Sant´Anna Junior, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP – FAU 
(sub-Relatoria do Estacionamento), José Maria de Almeida Prado Neto, Fernando 
Silva Rohrs, Abraão Yazigi Neto, Braz Juliano e Joaquim Dias Tatit.
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Presidente – Agradeceu ao orador pela entrega do material, informando que dará 
o  devido  andamento  ao  processo  e  que  o  trabalho  será  apreciado com muito 
carinho e reconhecimento.

-  Por  proposta  do  Sr.  Presidente,  o  Conselheiro  João  Benedicto  de  Azevedo  
Marques  foi  homenageado  com  uma  salva  de  palmas,  extensiva  aos  demais 
integrantes da Comissão Especial Executiva do Plano Diretor de Obras.

Sérgio  Vergueiro –  Propôs voto  de  júbilo  à  Seção de Judô,  em especial  aos 
Técnicos e Atletas que conquistaram o Bi-Campeonato no Grand Prix Brasileiro de 
Clubes. Aprovado.

Wilma de Almeida Gonçalves – Prestou homenagem à Atleta Benemérita Flávia 
Alvarenga  Fernandes,  aquapolista,  e  lembrou  que  no  Pólo  Aquático  há  vários 
Atletas  Beneméritos,  entre  eles  Luís  Eduardo Pinheiro  Lima,  Reinaldo  Pinheiro 
Lima, Paulo Kesselring Carotini, João Gonçalves Filho, Ivo Kesselring Carotini e 
Gilberto  Guimarães.  Informou que além de Flávia  Alvarenga Fernandes,  outros 
dois atletas do Pinheiros foram indicados para o Prêmio Olímpico/2006 no Pólo 
Aquático: Tess Oliveira e André Cordeiro. Propôs voto de louvor à equipe Feminina 
de  Pólo  Aquático,  que  no  último  final  de  semana,  pela  segunda  vez  invicta, 
conquistou  o  título  de  Campeã  Brasileira  no  Troféu  João  Havelange:  Flávia 
Alvarenga Fernandes, Tess Oliveira, Ana Carolina Vasconcelos, Daniela Martins, 
Ana Carolina Fernandes, Daniela Costa, Amanda Oliveira, Luiza Carvalho, Raquel 
Chiapini, Camila Pedrosa, Fernanda Palma, Melina Teno, Mariana Leme e Juliana 
Machado, estendendo o voto ao Técnico Roberto Chiapini e ao Supervisor Técnico 
Gilberto Guimarães. Aprovado.

Marco Antonio Senise Geretto –  A par de informar as atividades da Comissão 
Financeira,  pretendeu  discorrer  sobre  a  composição  da  Proposta 
Orçamentária/2007, mas o Sr. Presidente intercedeu, solicitando que abordasse a 
matéria no momento oportuno da reunião.

Presidente – Tendo expirado o tempo regimental, propôs e o Plenário concordou 
em prorrogar o Expediente até que se esgotassem as inscrições. 

Cleide Frasco Marrese – Propôs voto de louvor ao professor de Xadrez Herman 
Claudius van Riemsdijk, pela demonstração de afeto e gentileza com que se houve 
por  ocasião  da  internação  hospitalar,  bem  como  posteriormente,  de  sua  filha, 
Catarina Marrese Marcato, enxadrista infantil do Clube. Destacou que o professor 
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Herman está pela 29ª vez nas finais do Campeonato Brasileiro de Xadrez, sendo o 
enxadrista brasileiro que mais vezes chegou as finais desse campeonato. Também 
propôs votos de louvor à Seleção de Futebol categoria Sub-9, que conquistou o 
Campeonato Paulista Interclubes. Votos aprovados.

Ronaldo de Miranda Amaral – Propôs votos de louvor às jogadoras Andrea Giorgi 
Pires Castanho,  Beatriz Machado de Moraes Barros,  Camila Estefano,  Daniella 
Imperatrice  Carvalho  dos  Santos,  Denise  de  Camargo  Mello,  Fernanda  F. 
Themudo  Wissenbach,  Fernanda  Imperatrice  Carvalho  dos  Santos,  Giselle  C. 
Monteiro Arcuri Smetana, Joana Capobianco May Zaidan, Luiza Gottschalk, Luiza 
Massa  Regina  Marchetti  Moraes,  Mariana  de  Caprio  Bei,  Mariana  Margonari 
Russo,  Mariana  Zanettin  de  Paschoal,  Marina  Alves  de  Lima do  Valle,  Marina 
Refinetti  Schiesari,  Michele C.  Monteiro  Arcuri  Smetana,  Paula Lazaretti  Lorato 
Castro, Renata Capobianco Machado, Suzana Toloza Carvalhal e Tatiana Hungria 
Moreno,  da  equipe  Feminina  que  conquistou  o  1º  Campeonato  Interclubes  de 
Futebol Society Feminino, no dia 26/11/2006, votos extensivos a Mario dos Santos 
Guitti,  Diretor  de  Relações  Esportivas,  Gilberto  Ratto  Ferreira  Leite,  Diretor  de 
Futebol  Feminino,  Rodrigo  de  Almeida  Rocha,  Técnico  da  Seleção  Feminina 
Pinheirense  e  Fernanda  Vieira  da  Cunha  Lichtenberger,  Patronesse  do  Time. 
Aprovado.

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Propôs voto de louvor ao Associado Carlos 
Gustavo Machado Rizzo, pela dedicação à Seção Futebol há muitos anos, de cuja 
Diretoria Adjunta se desligou. Voto aprovado.

Marcello Moraes Barros de Campos – A par de ratificar votos de louvor antes 
aprovados, deu destaque ao judoca Oscar Cardenas, considerado o atleta mais 
técnico do Grand Prix Brasileiro de Clubes, vencendo 14 das 15 lutas que disputou, 
e,  no  Pólo  Aquático,  Campeão  invicto  desde  2004,  destacou  Tess  Oliveira,  a 
goleira menos vazada do campeonato. Propôs voto de louvor à equipe de Voleibol 
Masculino,  Divisão  Especial,  que  conquistou  o  Bi-Campeonato  Paulista 
recentemente. São os votos de louvor e as ratificações em relação ao Judô e ao 
Pólo  Aquático.  Finalizando,  consignou  voto  de  profícua  gestão  ao  Sr.  Laércio 
Martins, recém eleito Presidente da  Associação Atlética Caldense, em Poços de 
Caldas/MG. Votos aprovados.

Ivanilce Simeão Cappellano –   Congratulou-se com a Diretoria pela gestão de 
vários setores, a saber: Restaurantes, sob a direção de Claudio Alves d´Amorim, 
pelo  sucesso  do  restaurante  por  quilo,  anseio  dos  Associados;  Esportes,  cujo 
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número  de  Associados  praticantes  aumentou  sensivelmente  nas  diversas 
modalidades e, sem ultrapassar o limite estatutário de Militantes, alcançou glórias e 
vitórias, em especial na Esgrima e no Basquete, cuja categoria Mini acabou de 
consagrar-se Campeã da Grande São Paulo.  Parabenizou a Diretoria Esportiva 
pelo apoio que vem dedicando ao atleta-associado. 

Dulce  Arena  Avancini  -  Prestou  homenagem  póstuma  a  Pedro  Gherardi, 
detalhando sua atuação esportiva, sua vida profissional e a dedicação ao Clube, 
inclusive como integrante da Comissão de Higiene e Saúde. 

Roberto Cappellano – Propôs votos  de louvor aos esgrimistas Marcos Cardoso 
(Sabre), Fernando Scavazin e Heitor Shimbo (Florete Equipe), todos Medalha de 
Prata nos Jogos Sul-americanos Odesur, em Buenos Aires/Argentina, competição 
preparatória para os Jogos Pan-americanos/2007. Aprovado. 

Djalma Funaro –  Contestou o fato de que as inscrições para o item “A Voz do 
Conselheiro”  são  abertas  às  18h30  e  às  15h  Conselheiros  já  se  encontrem 
aguardando a abertura da lista, impedindo que quem não pode chegar cedo ao 
Clube se manifeste.

Presidente –  Esclareceu que o Regimento do Conselho limita as inscrições no 
item “A Voz do Conselheiro” em quatro oradores, e observa-se que a cada reunião 
os  interessados  em participar  têm chegado  mais  cedo.  Talvez  a  solução  seja 
alterar o Regimento para aumentar o limite de inscrições, ou terminar com esse 
item, já que em Várias as manifestações surtem o mesmo efeito. 

Djalma Funaro - Agradeceu ao Sr. Presidente, respondendo que seu objetivo era 
exatamente evitar privilégios no Clube.

Presidente  –  Entendeu  que  não  se  tratava  de  privilégio,  mas  de  um  esforço 
adicional de quem quisesse se manifestar. Mediante comentário feito em seguida 
pelo Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, explicou que a lista de inscrições 
continua  sendo  aberta  às  18h30,  mas  o  interesse  de  manifestação  aumentou 
bastante nos últimos meses. Entretanto, será estudada eventual alteração.
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5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Mário Lima Cardoso - Referiu-se à resposta da Diretoria de que encaminharia a 
sua sugestão sobre o Futsal à Comissão de Esportes. Leu trechos de uma Ata de 
Reunião  do  Conselho  de  1986,  reproduzindo  o  pronunciamento  do  saudoso 
Conselheiro Luiz Delfino Andrade Cardia, que, já naquela oportunidade, agradecia 
ao então Presidente da Diretoria, Fernando da Silva Xavier, e ao Vice-Presidente 
de  Esportes,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura,  pela  implantação  do  Futebol  de 
Salão no Clube. Afirmou que desde então esse pedido tem sido repetido e ainda 
não houve a  implantação efetiva dessa atividade.  Solicitou que o  processo de 
estudo  sobre  o  Futsal  no  Clube  não  demorasse  até  o  final  de  seu  mandato. 
Informou que persistirá no pleito, porque mais do que um objetivo pessoal é um 
anseio dos Associados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Informou que abriria mão da palavra em favor 
do Conselheiro Sérgio Vergueiro.

Presidente – Deferiu a solicitação porque o Conselheiro Sérgio Vergueiro estava 
inscrito, mas ponderou que não permitirá tal procedimento, sob pena de criar uma 
situação de difícil controle se um Conselheiro se inscrever e posteriormente ceder 
a vaga para outro. 

Sérgio Vergueiro - Teceu comentários a respeito das lembranças que a Mesa do 
Conselho enviou aos Conselheiros e esposas neste fim de ano, e discorreu ainda 
sobre as lembranças recebidas em outras ocasiões que, no seu entender, tinham 
uma ligação muito forte com o Clube e com a função de Conselheiro. Agradeceu a 
homenagem e os votos de boas-festas, considerando-se alvo de uma gentileza, 
ressaltando que no Clube temos que zelar pela nossa independência e pela nossa 
austeridade. Nesse sentido, solicitou que lhe fosse informado o valor despendido 
pela Mesa, pois gostaria de ressarcir o Clube dessa importância, ressalvando que 
se tratava de uma atitude individual e pessoal. 

Presidente  –  Ponderou  que  as  lembranças  enviadas  aos  Conselheiros  eram 
realmente bonitas, mas foi uma preocupação da Mesa que as despesas com as 
festividades de fim de ano sejam inferiores às  despendidas no ano anterior. Muitas 
vezes a qualidade e o bom gosto de um objeto sugerem que ele custa mais caro 
do que o preço efetivamente pago. Houve um trabalho de pesquisa, negociamos 
com os fornecedores para conseguir um preço especial, tudo para presentear de 
uma forma mais justa o Conselheiro,  que é um servidor anônimo.  Além disso, 
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dentro do universo das despesas do Clube, das preocupações que inclusive esta 
Mesa teve a partir da assunção dos trabalhos, exemplo maior é o ocorrido com a 
obra da Pista de Atletismo,  cuja proposta inicial  era de R$2.400.000,00,  e,  em 
função do trabalho desta Casa, do trabalho de independência da Mesa e com o 
retorno do processo a Diretoria, conseguimos reduzir a importância disponibilizada 
para menos de R$1.200.000,00. E a Mesa vem contendo outras despesas, seja na 
distribuição de correspondências aos Conselheiros, neste caso economizando até 
R$700,00/mês; seja reduzindo a extração de cópias. Finalizando, reafirmou que o 
total  das  despesas  com  representação  neste  ano  não  ficará  superior  ao 
despendido pela Mesa  anterior.

Sérgio Vergueiro – Agradeceu ao Sr. Presidente pela deferência das informações, 
reiterando  sua  concepção  sobre  o  assunto.  Aprovado  o  encaminhamento  da 
matéria à Mesa do Conselho.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz - Falou da ocupação agressiva dos jardins 
do  Clube  por  obras,  as  mais  variadas,  ainda  que  necessárias.  Comentou  que 
gostaria que não houvesse uma mudança tão radical na paisagem, com agressões 
ao meio ambiente e efetivos prejuízos aos Associados. Discordou da instalação de 
uma casa de máquinas num dos pontos mais nobres do  Clube, os jardins entre as 
piscinas e a Pista  de Atletismo.  Solicitou à Diretoria  uma profunda reflexão no 
momento  da  escolha  de  locais  para  outras  intervenções.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  -  Representando  o  Associado  Renato  Baruch, 
pediu explicações a respeito de um muro de divisão entre a piscina funda e a rasa, 
que  chamou  de  “Muro  de  Berlim”.  Comentou  que  a  construção  do  muro  não 
constava do projeto original da piscina. Informou que oficiou à Comissão de Obras, 
solicitando esclarecimento a respeito do projeto de execução; do orçamento da 
piscina; e da responsabilidade técnica do projetista. Esse ofício foi enviado no dia 
4/09, e em 17/10/2006, recebeu a informação de que deveria perguntar à Diretoria 
de Patrimônio. À vista da resposta recebida, apresentou à Diretoria os seguintes 
questionamentos: Quem projetou esse muro? Quem é o autor do projeto original? 
Em quanto foi orçada essa obra? Afirmou receber reclamações de pais de crianças 
que estão pulando do muro, com grande possibilidade de acidentes sérios. Como 
esta obra não foi autorizada pelo Conselho, pediu que os esclarecimentos fossem 
prestados no prazo regimental e encaminhados, também, ao Associado Renato 
Baruch. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
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Item 2 - Apreciação  das  atas  das  541ª  e  542ª  Reuniões  Extraordinárias, 
realizadas,  respectivamente,  nos  dias  30  de  outubro  e  13  de 
novembro de 2006.

Presidente –  Não havendo contestação,  declarou as atas aprovadas conforme 
apresentadas.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-26/2006,  referente  à  proposta 
orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 2007.

Presidente –  Lembrou que todas as Comissões Permanentes se manifestaram 
sobre a matéria.

Alcides de Souza Amaral – Manifestou-se favorável à aprovação do orçamento, 
no  seu  entender  equilibrado  e  sem  ônus  importante  para  os  Associados.  Em 
pormenorizada análise, recomendou seja  promovida modificação do instituto da 
veteranice.  Remetendo-se  ao  parecer  emitido  pela  Comissão  de  Esportes, 
concordou com a recomendada criação do departamento de marketing esportivo. 
No  que  diz  respeito  às  parcerias,  recomendou  que  a  Diretoria  incremente  o 
“marketing”, visando obter novas parcerias que diminuam o subsídio do associado 
ao esporte competitivo e à revista. Também recomendou seja criada a Diretoria de 
Marketing Profissional, porque as verbas de propaganda e publicidade aumentam 
consideravelmente.   Solicitou  as  seguintes  informações  da  Diretoria:  1) 
desdobramento do item: serviços especializados, Item 2 das Despesas, da pág. 20; 
2) justificativa do aumento das despesas do item locomoção local/viagens, Item 11 
das Despesas da pág. 20. Observou que o equilíbrio das contas, mesmo quando a 
previsão é de que cerca de 400 associados contribuintes sem títulos deixarão o 
Clube em 2007, pressupõe que o Clube tem capacidade para melhorar cada vez 
mais sua gestão e enfrentar assuntos como a veteranice, despesa com esporte 
competitivo, revista deficitária e etc, buscando o benefício maior da coletividade 
pinheirense.

Marco Antonio Senise Geretto – Apresentou uma síntese do parecer emitido pela 
Comissão Financeira sobre a Proposta Orçamentária/2007, aditando informações 
com o  intuito  de  melhor  esclarecer  os  Conselheiros  para  deliberarem sobre  a 
matéria. Informou que a Comissão já elaborou a análise do relatório A.V.O. de 
2006, que a Comissão já  elaborada pela Comissão Financeira.



12/18

Pedro Antonio Lousan Badra –  Elogiou a qualidade do relatório e o Plano de 
Ação, parabenizando o Diretor Financeiro Fernando Silva Rohrs e a Assessora de 
Planejamento  e  Tecnologia  Cintia  Turella  di  Stasi,  pela  qualidade  do  relatório 
apresentado. Com relação ao Plano de Ação, recomendou que a Diretoria informe 
de forma detalhada, os parâmetros e referências dos “indicadores” mencionados 
nas págs. 25/38 da Proposta Orçamentária, para propiciar o acompanhamento do 
“Plano de Ação” para 2007 e sua avaliação. Quanto ao Custeio, ressalvou que se a 
Diretoria  já  está  prevendo  que  está  caindo  a  receita  das  contribuições,  que 
significam 75% do valor do Custeio, é racional que se gaste menos, porque está 
entrando menos dinheiro, e não é que se aumente a receita por taxas que não 
sejam  as  contribuições  sociais.  Com  relação  ao  Orçamento  de  Investimento, 
recomendou  que  a  Diretoria  informe  os  valores  previstos  para  todas  as 
intervenções referidas na pág. 71 da Proposta. A propósito de o Sr. Presidente da 
Diretoria, na apresentação da proposta, informar que o exposto não se traduz em 
pedido de emissão de títulos sociais nesta peça, pois o assunto deve ser tratado 
separadamente, indagou qual a razão de prever receita de aproximadamente 4 
milhões  para  se  fechar  11  milhões  de  investimento.  Necessário,  então,  que 
proposta orçamentária fosse aprovada, mas com a ressalva que neste momento o 
Conselho não estava delegando e não estava aprovando a venda de títulos para 
incorporar investimentos.

Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima  –  Comentou  sobre  o  parecer  da  Comissão  de 
Esportes,e ponderou que para que o Clube mantenha o esporte  competitivo,  é 
primordial  que se  busque  intensificar  a  receita  de  patrocínio,  cuja  previsão  de 
arrecadação para 2007 sofreu uma queda de 260% em relação a 2006. Defendeu 
a necessidade de se profissionalizar o setor de Marketing, talvez terceirizando esse 
tipo de serviço, para obter melhores resultados. Tecendo considerações, pediu que 
a Diretoria fizesse uma checagem quando informar sobre o número efetivo de Pré-
Militantes e Militantes, pois para obter subsídios para manter o esporte competitivo 
é importante que se tome como base os Militantes, Pré-militantes, nas categorias 
superiores,  deixando  as  categorias  inferiores  para  Associados.  Por  isso,  é 
importante manter  técnicos formadores,  e o mínimo de técnicos campeões nas 
categorias de Mini, Pré-Mini, Infantil, mas não fazer como no atual Infanto-Juvenil, 
em que todos são Militantes.  Disse que soube que o Clube deverá chegar  ao 
recorde  de  participantes  na  equipe  brasileira,  pedindo  que  a  Diretoria  invista 
nesses atletas que poderão ir para o Pan-americano.

Roberto Cappellano – Concordou que o Clube deve buscar outros patrocínios e 
investir nos atletas, e com a diferença da previsão dessa verba com relação ao 
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orçamento de 2006, explicando como essa diferença é contabilizada. Recomendou 
que a Diretoria, em relação a Patrocínios e Parcerias Esportivos, especifique os 
valores percebidos em espécie e aqueles relativos a permutas e parcerias que 
deverão ser contabilizados, em rubricas próprias. 

José Manssur -  Cumprimentou a  Diretoria  pela  peça apresentada.  Diante dos 
questionamentos  havidos,  requereu  que  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria  se 
pronunciasse fazendo as considerações cabíveis. Comentou que na pág. 77 da 
proposta verifica-se o equilíbrio com relação a fundos e impostos. Mas, tendo em 
vista a natureza conservadora e cautelar da peça, no Item 2.3 - Cofins, está em 
sede liminar; temos um longo caminho pela frente com esta ação, e a Diretoria 
Jurídica emite um posicionamento que dispensou o Clube de fazer uma provisão 
para o exercício de 2007, tal qual fizera em outra epígrafe, que é do PIS. Entendeu 
que  seria  de  boa  prudência  existir  essa  provisão,  para  evitar  que  o  Clube 
posteriormente tenha que remediar uma situação que depende de uma decisão 
judicial, que nem sempre pode ser devidamente avaliada. Tendo em vista que o 
objetivo da Diretoria é incrementar a freqüência dos Associados, lembrou que as 
atividades  da  Diretoria  Cultural  contemplam  essa  intenção.  Aproveitou  para 
estender  convite  da  Diretora  Malu,  para  que  os  Conselheiros  prestigiassem  a 
apresentação de um filme, marcando o encerramento das atividades deste ano, no 
dia 30 deste mês.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Perguntou qual a opinião do orador do 
ponto de vista jurídico, com relação ao entendimento do Conselheiro Badra, de que 
a peça não deveria contemplar a venda dos títulos na rubrica de Investimento, já 
que  o  Art.  18  do  Estatuto  trata  exatamente  da  obrigatoriedade  de  a  Diretoria 
colocar esses títulos à venda para efeito de reposição. Ponderou que embora os 
recursos  obtidos  com  a  venda  desses  títulos  estejam  inseridos  na  conta  de 
Investimento, o mais importante para a Diretoria que efetivamente vai executar o 
Orçamento,  isto  é,  a  que  for  eleita  no  ano  seguinte,  é  que  as  mensalidades 
oriundas desses títulos irão para o Custeio.
 
José Manssur – Explicou que o pedido de emissão de títulos realmente não pode 
constar do orçamento, e sim, em apartado, porque é uma matéria que passa ao 
largo  da  previsão  orçamentária.  O  que  deve  ter  causado  perplexidade  ao 
Conselheiro Badra foi o lançamento de uma quantia de 4 milhões, a título de venda 
de títulos de reposição, o que seja decorrente de venda. 
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Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Disse que se tratava de reposição, e 
não de emissão de novos títulos. 

José Manssur –  Concordando, aduziu que a reposição é para recompor aquilo 
que se perdeu; apenas e tão somente completar o corpo associativo. A criação 
estaria aumentando o quadro social, questão sempre preocupante para todos. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Também entendeu que a peça orçamentária se 
apresenta de maneira mais clara e mais transparente que as anteriores. Referindo-
se  ao  demonstrativo  do  Fundo  Especial  (pág.  72),  com  base  no  princípio  da 
universalidade  e  da  não  vinculação  que  devem  nortear  a  peça  orçamentária, 
consignou que a aprovação deste orçamento não vinculava a aprovação nem do 
Plano Diretor, tampouco da venda de títulos. A receita do Fundo de investimentos, 
por  destinação  estatutária,  refere-se  a  obras  e  reformas,  que  não  estavam 
definidas na proposta. Quanto à venda de títulos, o Art. 18 do Estatuto Social diz 
que o Conselho deve autorizar qualquer venda ou emissão de títulos.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Defendeu que suscitar o parágrafo 
único do Art. 87 estabelece: “Fica excluída da exigência estabelecida neste artigo - 
que seria a autorização prévia do Conselho - a venda de títulos sociais que alude o 
Art. 18 e a de bens móveis e inservíveis”.

Presidente –  Esclareceu que o Art.  19 do Estatuto Social  remete ao Conselho 
justamente a aprovação da quantidade de títulos, embora exista esse dispositivo 
que  autoriza  a  Diretoria  a  vende-los.  Por  se  tratar  de  matéria  exaustivamente 
discutida  anteriormente,  pediu  que  aquela  discussão  não  se  estendesse  neste 
momento. 

Francisco Carlos  Collet  e  Silva  –  Respondeu  que  o  caput  do  artigo  não se 
relaciona  com  a  questão  do  Art.  18  e  19,  com  especificamente  o  tema  em 
discussão,  porque  lá  se  fala  de  venda.  Propôs  que  ficasse  explicito  que  a 
aprovação da peça orçamentária não implicava na aprovação de obras previstas 
no Plano Diretor, tampouco autorizava a venda de títulos recuperados. 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Posicionou-se favorável à aprovação 
do orçamento. Comentou sobre a variação do número de contribuintes atual e o 
lançado na proposta anterior. Acreditando que hoje 77% do Custeio seja absorvido 
pela mensalidade, e o Investimento pela venda de títulos,  entendeu necessário 
que, com base em informações financeiras, estudo de capacidade, custo fixo das 
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instalações do Clube,etc, se estabeleça o número ideal de contribuintes, que na 
medida que reduzisse seria automaticamente reposto.

Claudio Damasceno Junior –  Comentou que o Orçamento de Investimento não 
apresenta a destinação de seus recursos, como historicamente lançado nas peças 
orçamentárias. Existe um valor pequeno, que se destina basicamente a ações de 
manutenção  de  todas  as  Diretorias,  e  outro  para  Funcionários  da  Área  de 
Engenharia. Disse imaginar que o pensamento da Diretoria seja contemplar um 
plano  mais  abrangente,  na  linha  do  Plano  Diretor  elaborado  pela  Comissão 
Especial presidida pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques. Quanto 
ao Orçamento de Bares e Restaurantes, está equilibrado, o que nem sempre se 
consegue.  Há  quatro  anos  existia  uma  classificação  indevida  de  gastos  que 
entravam  para  Custeio  e  distorciam  a  execução  orçamentária  de  Bares  e 
Restaurantes. Ressalvou que se o trabalho de classificação do gasto não for muito 
bem feito, podemos estar atingindo um equilíbrio de forma fictícia. Com relação à 
Revista,  o  Clube  recebe  229  mil  por  ano  e  gasta  780  mil.  Então,  estaremos 
aprovando  esse  orçamento  com  prejuízo  de  550  mil  reais  para  a  Revista.  A 
propósito da discussão sobre a necessidade de venda de títulos, ponderou que a 
Análise da Variação Orçamentária (A.V.O) mostra uma queda no número de 223 
contribuintes  até  outubro.  Curiosamente,  mesmo  assim  o  superávit  de  receita 
contra despesa foi de 1 milhão e 800 mil até outubro na execução orçamentária 
real.  Vale  ressaltar  que no documento  existe  o  número  de  26.748 Associados 
previsto para dezembro, mas o número que está trabalhado em outubro é 26.146. 
Destacou que em 2007 haverá uma folga bastante razoável, porque com relação à 
execução de dezembro/2005 há um distanciamento de 11% na receita e de 12% 
na despesa. Esclarecendo a respeito, quanto à discutida necessidade de venda de 
títulos destacou que nos últimos 15 anos a receita total do Clube tem subido mais 
do que o necessário para fazer frente à despesa, porque houve  queda do número 
de contribuintes e aumento do valor pago para quem ficou. 

Synésio Alves de Lima (aparte) – Com relação à mencionada diferença de 12%, 
perguntou se o orador tinha idéia de quanto a mensalidade poderia ser minorada.

Claudio  Damasceno  Junior  –  Respondeu  que  de  pronto  não  tinha  essa 
informação, mas imaginava que houvesse margem para uma proposta de médio 
prazo, em que o compromisso fosse uma redução real do volume de Custeio; uma 
proposta  responsável  ao  longo  do  tempo.  Concluindo,  detalhando  seu 
entendimento propôs que a Diretoria, até 31/01/2007, providencie o detalhamento 
e desdobramento das despesas, relativamente aos resultados da conta de Custeio, 
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da Demonstração de Resultados do exercício findo em 31/12/2005, de modo a 
permitir  comparação  com os  mesmos  itens  (nºs  2,  3,  5,  10,  12,  13  e  18)  da 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2007; que a Diretoria que justifique, 
pormenorizadamente, a referência com Despesa com Pessoal à razão de 54,7% 
feita  na  pág.  19  da  Proposta  Orçamentária,  diante  do  total  da  Despesa  com 
Custeio  (pág.  40),  quantificando  eventual  diferença  apurada  nos  critérios  de 
definição  da  anuidade  feitos  à  pág.  19;  que  a  Diretoria  avalie  as  críticas  e 
considerações  feitas  pelos  Conselheiros  quando  da  apreciação  da  Proposta 
Orçamentária, procedendo correções, caso necessário.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge – Lamentou que 
o  Conselheiro  Damasceno  não  tenha  transmitido  suas  conclusões  à  Diretoria 
antecipadamente. Comprometeu-se a estudar tudo o que foi dito, mas apelou aos 
Conselheiros que aprovassem a proposta orçamentária como apresentada, porque 
foi  elaborada  durante  alguns  meses  pela  sua  Diretoria  e  Gerências,  pessoas 
altamente competentes e que têm condições de fazer um orçamento bem feito, 
bem detalhado.  E na prática se confirmar que houve algum erro,  certamente a 
Diretoria  voltará  ao  Conselho  corrigindo  o  Orçamento  no  que  for  necessário. 
Quanto ao não detalhamento de obras no Orçamento de Investimento, explicou 
que  a  expectativa  é  o  Plano  Diretor.  Se  aprovado  o  Plano  Diretor  e  havendo 
recursos, a Diretoria imediatamente encaminhará ao Conselho proposta de obra, 
provavelmente a garagem que é mais solicitada pelo corpo associativo. Quanto ao 
Orçamento Bares e Restaurantes, a Diretoria procurará manter o  equilíbrio que 
tem sido conseguido nos últimos anos, objeto de admiração de todos os clubes 
congêneres. Confessou que o marketing é realmente uma frustração sua e que é 
muito difícil conseguir patrocínio para o esporte, porque o empresariado não tem 
desconto para investir. Noticiou que em breve seria votado na Câmara Federal um 
projeto de incentivo ao esporte, o primeiro passo para que as empresas passem a 
investir em esporte. Falou do empenho do Clube na formação de grandes atletas, 
afirmando  que  o  Pinheiros  fará  a  maior  contribuição  para  as  equipes  do  Pan-
americano. Quanto à reclamada diferença entre o número de Militantes e dos que 
recebem apoio, explicou que o atleta associado também recebe ajuda de custo. 
Informou que o Clube já tem associado atingindo as equipes principais e espera 
conseguir maiores investimentos com essa Lei de Incentivo. Estamos gastando de 
12 a 13% em esportes, e há quase 2 mil associados no competitivo. O esporte 
tradicionalmente é a grandeza do Clube, mas não temos condições de competir 
com empresas que abatem tudo no Imposto de Renda como instituição. Reiterou 
seu apelo para que o Conselho aprovasse a proposta, lembrando que qualquer 
medida que não estudada poderá complicar as futuras administrações. Quanto à 
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Revista, esclareceu que muitas publicidades são troca, que não se revertem para a 
Revista  na  sua  totalidade.  Neste  mês  a  Revista  teria  mais  10  páginas,  e  o 
faturamento aumentaria em 20 milhões. Entretanto, grande parte dos anúncios são 
retribuições por patrocínios, camisa, bola, etc. 

Presidente – Agradeceu ao Sr. Presidente da Diretoria pela manifestação.

José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Pediu que fosse retificada,  para 20 mil,  a 
menção do Sr.  Presidente da Diretoria  com relação ao faturamento da Revista 
neste mês. 

Presidente – Agradeceu ao orador pela manifestação.

Votação:
O Sr.  Presidente explicou como pretendia  submeter  a  matéria  ao Plenário.  No 
encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Sergio Lazzarini, 
José  Manssur,  Claudio  Damasceno  Junior,  Vicente  Mandia  e  Pedro  Antonio 
Lousan Badra. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu aprovar a 
Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 2007, com 
as  seguintes  ressalvas  e  recomendações:  1)  Ressalvas:  1.1)  a  aprovação  da 
Proposta Orçamentária não implica no acolhimento de referências ou itens que 
demandem aprovação específica do Conselho Deliberativo, como, por exemplo, 
previsão de venda de Títulos Sociais ou obras e investimentos previstos no Plano 
Diretor de Obras (PDO) ainda sujeito à apreciação do Conselho Deliberativo; 1.2) a 
aprovação  da Proposta Orçamentária  não implica na vinculação de receita  ou 
saldo  disponível,  do  Fundo  Especial,  a  qualquer  obra  ou  reforma  específica, 
inclusive as previstas no  Plano Diretor de Obras (PDO) ainda sujeito à apreciação 
do Conselho Deliberativo. 2) Recomendações:  2.1) que a Diretoria promova, no 
sentido  de  alcançar  equilíbrio  atuarial/financeiro,  modificação  no  instituto  da 
“veteranice”; 2.2) que a Diretoria incremente o “marketing”, visando obter novas 
parcerias  que  diminuam  o  subsídio  do  associado  ao  esporte  competitivo  e  à 
revista;  2.3)  que  a  Diretoria  informe  de  forma  detalhada,  os  parâmetros  e 
referências  dos  “indicadores”  mencionados  nas  págs.  25/38  da  Proposta 
Orçamentária, para propiciar o acompanhamento do “Plano de Ação” para 2007 e 
sua avaliação;  2.4)  que a Diretoria  informe os  valores  previstos  para todas as 
“intervenções”  referidas  à  página  71,  da  Proposta  Orçamentária;  2.5)  que  a 
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Diretoria, em relação a Patrocínios e Parcerias Esportivos, especifique os valores 
percebidos em espécie e aqueles relativos a permutas e parcerias que deverão ser 
contabilizados,  em  rubricas  próprias;  2.6)  que  a  Diretoria,  até  31/01/2007, 
providencie o detalhamento de cada elemento de despesa que compõe as contas 
de Custeio de números 2, 3, 5, 10, 12, 13 e 18, da Proposta Orçamentária (pág. 
40);  2.7)  que  a  Diretoria,  até  31/01/2007,  providencie  o  detalhamento  e 
desdobramento das despesas, relativamente aos resultados da conta de Custeio, 
da Demonstração de Resultados do exercício findo em 31/12/2005, de modo a 
permitir  comparação  com os  mesmos  itens  (nºs  2,  3,  5,  10,  12,  13  e  18)  da 
Proposta  Orçamentária  para  o  exercício  de  2007;  2.8)  que  a  Diretoria  que 
justifique, pormenorizadamente, a referência com Despesa com Pessoal à razão 
de 54,7% feita na pág. 19 da Proposta Orçamentária, diante do total da Despesa 
com Custeio (pág. 40), quantificando eventual diferença apurada nos critérios de 
definição da anuidade feitos à pág. 19; 2.9) que a Diretoria avalie as críticas e 
considerações  feitas  pelos  Conselheiros  quando  da  apreciação  da  Proposta 
Orçamentária, procedendo correções, caso necessário.

Marcelo Moraes Barros de Campos – Propôs que as inscrições em Várias desta 
sessão fossem tomadas no mesmo item da reunião que se realizaria a seguir. 
Aprovado

Mário Lima Cardoso – Registrou seu lamento por Conselheiros terem se retirado 
do plenário naquele momento.

Presidente – Agradeceu ao orador, informando que não fez nenhuma advertência 
porque não observou a saída de algum Conselheiro. 

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 545ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo,  
realizada no dia 29 de janeiro de 2007.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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