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ATA  DA  544ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  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, tendo assinado a lista de 
presença cento e setenta e sete 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) ORDEM DO DIA
Sérgio Henrique de Sá - Propôs inversão da Ordem do Dia, para que em primeiro 
lugar fosse apreciado o item 2, seguido dos itens A Voz do Conselheiro e Várias. 
Aprovado.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-25/2006,  referente  ao  pedido  de 
autorização formulado pela  Diretoria,  para  colocar  à  venda 350 
títulos sociais.

Waldir Lachowski – Referindo que em julho passado, quando a Diretoria pleiteou 
a venda de 700 títulos e foram liberados 471, calculou que a intenção do presente 
pedido era que o Conselho voltasse atrás na decisão, agora com acréscimo de 126 
títulos.  Ponderou  que  desde  julho  apenas  73  associados  se  desligaram 
efetivamente e que a Análise da Variação Orçamentária demonstra que a atual 
situação financeira do Clube é saudável tal qual naquela época. Entendendo que 
para manter a mesma situação os critérios devem ser os mesmos, propôs que o 
Conselho autorizasse a venda de 73 títulos, mantendo a mesma base contributiva 
do período. 
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Roberto Gasparini – Considerando sua experiência como ex-Diretor Financeiro e 
por  questão  de  coerência  pessoal,  defendeu  a  aprovação  da  proposta  para 
reposição da base contributiva. Disse que o impacto que isso possa causar no 
Orçamento  de  Custeio  pode  não  ser  relevante,  mas  sem  dúvida  será  muito 
importante para qualquer futura gestão. Comentou que participou e endossou uma 
proposta que em breve deverá ser submetida ao Conselho, pela qual o Clube terá 
condição de repor de forma automática as perdas de contribuintes que ocorrerem 
no período, sem necessidade de criar desgaste político, sem necessidade de ter 
impactos  de  volumes  de  Associados  ao  mesmo  tempo  e,  principalmente,  sem 
hiatos no ingresso de receitas pelas próprias reposições automáticas. 

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  (aparte)  –  Observou  que  o  orador  estava 
pensando só no aspecto material da proposta, mas não estava considerando a 
questão da qualidade do Clube, que está caindo porque esses Associados não 
freqüentavam. 

Roberto Gasparini –  Respondeu que a perda é uma constante. Nos últimos 10 
anos  o  Clube  perdeu  cerca  de  5  mil  contribuintes.  Não  entrou  no  mérito  da 
qualidade do Clube. 

Marcello Moraes Barros de Campos (aparte) –  Ponderou que havia 2 títulos 
liberados de 2004, 136 de 2005 e 212 liberados até 10/10/2006. Então, por que 
não  repor e torcer para que sejam efetivamente vendidos e o Clube recupere a 
sua base contributiva, para  continuar mantendo o seu padrão de qualidade de 
vida, etc? 

Roberto Gasparini – Ratificou sua posição de coerência com os seus princípios e 
com o que vem  defendendo há alguns anos, mais o fato de ter endossado uma 
proposta  que  visa  eliminar  todo  o  componente  político  para  as  próximas 
reposições. Que para efeito de manutenção, de equilíbrio orçamentário, o Clube 
precisa repor a base contributiva. 

Waldir Lachowski (aparte) – Pretendeu esclarecer melhor seu raciocínio, mas o 
Sr. Presidente informou que ele já havia tido oportunidade de se manifestar.

Antonio  Moreno Neto  –  Entendeu que,  independentemente  de  qualquer  ação 
política,  o  que  se  questionava  não  era  a  necessidade  de  repor   títulos, 
principalmente a base contributiva, mas a velocidade com que esta reposição vem 
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ocorrendo,  quando  o  Clube  não  está  com  infra-estrutura  para  receber  esses 
Associados.

Presidente – Tendo havido manifestação de Diretores durante o pronunciamento 
do  orador,  a  exemplo  de  advertência  feita  pelo  ex-Presidente  Sergio  Lazzarini 
quando conduzia determinada reunião, observou que os Diretores estavam como 
convidados, solicitando, então, que permanecessem ouvindo o Conselheiro. 

Antonio Moreno Neto –  Aproveitou a oportunidade para pedir ao Sr. Presidente 
da  Diretoria  que  revogue  a  Resolução  que  permite  o  Associados  trazer  2 
convidados graciosamente. Justificando, disse que isso tem influência na reposição 
de  títulos  por  causa  do  espaço  físico.  Ora,  no  feriado  de  15  de  novembro 
compareceram entre mil  e 1300 convidados, que além utilizar as dependências 
esportivas estão tomando o lugar dos associados nos restaurantes, etc, baixando o 
nível  do  Clube,  porque  é  impossível  controlar  quem  está  entrando.  Esses 
convidados fazem com que os Associados não queiram mais novos associados. 
Exemplificando,  disse  que  a  medida  parece  simpática,  mas  está  sendo  muito 
criticada pelo corpo associativo  e depõe contra a Diretoria e contra o Conselho.

Claudio  Damasceno  Junior  –  Defendeu  que  do  ponto  de  vista  de  equilíbrio 
financeiro não havia a menor necessidade desse recurso. Com queda do número 
de contribuintes, o Clube está com 1 milhão 896 de receita acima do previsto até 
outubro/2006. A receita global do Clube cresceu ao longo dos últimos 15 anos e 
não diminuiu, porque o aumento da mensalidade foi mais do que proporcional à 
queda. Foi dito que antes contribuíam 30 mil pessoas e hoje contribuem 26 mil. 
Ora,  30  mil  vezes  70  é  menos  ou  mais  do  que  26  vezes  180?  São  valores 
deflacionados. Quando  estamos definindo o tamanho da população que freqüenta 
- e todos os nossos indicadores têm demonstrado maior freqüência nas piscinas, 
no estacionamento, maior número de praticantes de esporte - não será um ônus 
para o Clube se a estrutura comportar tudo isso.  Há questões a serem levantadas 
de natureza de ação operacional dentro do Clube. Do ponto de vista financeiro, 
não há nenhuma pressão para essa decisão. Se o objetivo é investimento, trata-se 
de um planejamento específico de caráter estratégico e não financeiro. Vamos nos 
deparar com Associados questionando quanto ao volume de pessoas freqüentando 
o Clube e temos que estar preparados para responder. 

Roberto Gasparini (aparte) – Deixou claro que no período que antecedeu o Plano 
Real a participação de contribuição na receita de Custeio era de 50% ou 54%; 25% 
ou quase  30% eram receitas  financeiras.  Os momentos  são diferentes;  30  mil 
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pessoas pagando um X valor  que não condizia  com o  resto,  mas o Clube foi 
obrigado a consumir todos os seus fundos e se ajustar com receitas diferenciadas, 
para poder dar cabo da missão dele. 

Claudio  Damasceno  Junior  –  Observou  que  estava  falando  de  valores 
deflacionados. A receita do Clube, independente da origem, ao longo do tempo, em 
bases reais. É como se tudo fosse 31/10/2006. Esses valores, a preço de hoje, 
demonstram que a receita tinha assumido um pico em 1998/99. Se dizemos que há 
desequilíbrio financeiro porque saíram contribuintes, pressupõe que caiu receita, 
mas os números calculados em bases reais deflacionadas demonstram o inverso. 

Marco Antonio Senise Geretto - Entendeu que o Conselheiro Damasceno estava 
somando contribuição social e inadimplência e iniciou uma discussão entre orador 
e  aparteante,  mas  o  Sr.  Presidente  os  interrompeu,  pedindo  que  evitassem 
debates paralelos.

Severiano Atanes Netto (aparte) –  Lembrou que o Clube tem 26 mil pagantes, 
mas conta com uma população que atinge mais de 33 mil pessoas. Há pessoas 
que freqüentam o Clube e não são oneradas, e muitas delas fazem parte de títulos 
que serão repostos, mas continuam no Clube como Veteranos.

Claudio Damasceno Junior  –  Reiterou que do ponto de vista  orçamentário  e 
financeiro os números são eloqüentes em dizer que não há necessidade de venda 
de títulos para cobrir despesa de Custeio. Explicou a intenção do proponente e 
defendeu a aprovação da proposta do Conselheiro Waldir Lachowski.

Presidente  –  Entendendo  que  o  Plenário  estava  devidamente  esclarecido, 
anunciou a votação da matéria.

Votação:
No  encaminhamento  da  votação  pronunciaram-se  os  Conselheiros  Sergio 
Lazzarini, Antonio Moreno Neto e Waldir Lachowski.

Foi feita votação simbólica, mas não se conseguiu apurar o resultado, motivo pelo 
qual realizou-se verificação de votação.
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Deliberação:
Por 54 contra 50 votos, foi  aprovada a proposta da Diretoria de venda de 350 
Títulos  Sociais,  e  rejeitada  a  emenda  formulada  pelo  Conselheiro  Waldir 
Lachowski.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente  –  Diante  do  adiantado  da hora,  propôs  e  o  Plenário  concordou com o 
encerramento dos trabalhos. Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 
presença e deu por encerrada a reunião a 01:00 hora do dia 28/11/2006.

***

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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