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ATA DA 554ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2007. 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e quatro de setembro do ano dois mil e sete, em segunda 

convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de 

presença cento e sessenta 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 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 

propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Apresentou ao Plenário e foram aprovadas as seguintes 

proposições: votos de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho: pelo 

falecimento do ex-Conselheiro Hércules Angelo Perna; pelo falecimento 

do ex-Conselheiro e ex-Membro do Centro Pro-Memória Hans Nobiling, 

Waldemar Pasqua, tendo se associado os Conselheiros Dulce Arena 

Avancini, Luiz Ernesto Machado Kawall e João Benedicto de Azevedo 

Marques; pelo falecimento do Associado Fausto Walter de Lima, 
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cunhado da Terceira Secretária Nice de Lima e tio dos Conselheiros Laís 

Helena, Luís Eduardo, Reinaldo e José Ricardo e do Associado Fernando 

Pinheiro Lima; e pelo falecimento do ex-Associado Walter Teixeira, irmão 

do Conselheiro Apparecido Teixeira;   votos de louvor: proposto pela 

Conselheira Maria Helena Cruz McCardell, para o grupo Berkana Ballet 

do Esporte Clube Pinheiros, que vem participando de importantes 

festivais de danças nacionais e internacionais, com destacadas 

colocações; voto de agradecimento: formulado pela Conselheira Liliane 

Arcuri Elias Monteiro, pelo pronto atendimento que recebeu da Dra. 

Patrícia de Arruda Canselhara, do Departamento Médico, por ocasião 

do Desfile de Aniversário do Clube. 

 

Primeiro Secretário – 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 31/08/2007. 

Comunicou que o Sr. Presidente do Conselho, com fundamento, por 

analogia, no Art. 11, parágrafo único, I, do Regimento Processual 

Disciplinar, determinou o arquivamento dos seguintes Registros de 

Ocorrências: R.O. nº 131/07, de 18/04/2007, de interesse do Conselheiro 

Bruno Minioli; R.O. nº 141/07, de 26/04/2007, de interesse do Conselheiro 

Luciano Prata Magalhães; R.O. nº 463/06, de 23/11/2006, de interesse do 

Conselheiro Marcelo Grassi; e R.O. nº 224/07, de 26/06/207, de interesse 

do Conselheiro Zarath Maggiorini de Jesus Glass. 

 

Presidente – Reiterou aos Conselheiros que observassem a destinação e o 

prazo para manifestações no Expediente. 

 

Ivo Kesselring Carotini – Propôs votos de louvor ao Prefeito de São Paulo, 

Gilberto Kassab, Associado do Clube, e ao Secretário de Esportes, Lazer e 

Recreação do Município de São Paulo, Walter Feldman, pela realização 

da Virada Esportiva (22 e 23/09/2007), evento que teve o objetivo de 

colocar as mais variadas modalidades esportivas à disposição da 

população nos Clubes Municipais e também em vias predefinidas, que 

contou com a participação de quase um milhão de pessoas. Informou 

que o Clube também aderiu à iniciativa, promovendo eventos esportivos 

nesses dois dias, dos quais participaram cerca de 12 mil associados. Voto 

aprovado. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Elogiou a exposição “108 Anos Sob 

Dez Olhares”, que integrou as festividades de aniversário do Clube, 

propondo votos de louvor à Diretora Cultural, Maria Cristina Nogueira de 

Sá Pikkielny, aos organizadores da festa, na pessoa de Rita Amaral 

Vellosa, extensivos aos artistas que elaboraram os trabalhos, de bom nível 

técnico: Bel Newvald, Carmem Ciarcia, Célia Yunes, Cris Mason, Helmut 

Lewin, Lucia Luckmann, Martina Ficker, Monique Dreifuss, Olivia Amaral e 

Terezinha Carvalho. Também propôs votos de louvor à equipe de Triatlon 

que disputou a 5ª Etapa do Troféu Brasil (23/09/2007 - Santos/SP), com 

destaque aos pinheirenses Alexandre Takenaka (2º Lugar – categoria 

Geral), Vanessa Vilarinho Bley, Fabiana Pinheiro Pereira, Eduardo Altieri 

Beretta e Thomas Peter Kirsten. Votos aprovados. 

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Informou que, recentemente, o 

Prefeito Gilberto Kassab promulgou a Lei nº 14.501, concedendo 

incentivo fiscal às agremiações, federações e confederações 

desportivas sediadas no Município, permitindo que, por ocasião do 

pagamento do imposto de renda, os associados do Clube (Pessoas 

físicas 6% do valor do imposto a pagar; pessoas jurídicas 2% do valor a 

pagar), destinem ao FUMCAD – Fundo Municipal da Criança. E essa 

doação ao FUMCAD poderá ser, desde que dirigida ao Esporte Clube 

Pinheiros, deduzida do imposto territorial. Entregou o texto da publicação 

à Mesa, pedindo à Diretoria que a divulgue muito na Revista Pinheiros, 

para que o Clube obtenha a diminuição do imposto territorial. (Os 

Conselheiros André Franco Montoro Filho e Ricardo Alberto Carneiro La 

Terza intervieram, opinando sobre o melhor momento para a 

divulgação). Referindo-se a expediente distribuído na entrada da 

reunião, relacionado a auditorias que teriam sido feitas na sua gestão, 

esclareceu tratar-se de auditorias sem características contábeis, feitas 

por um Diretor, evidente utilizando um funcionário, mas sem aquela 

qualidade de auditorias que pudessem ser válidas para eventual ação 

judicial ou atitude maior. Seriam apenas auditorias de festas e eventos, 

que proporcionavam algum suporte, e a Presidência procurava corrigir. 

Entretanto, como o assunto estava se transformando num fato político, 

para encerrar esse incidente resolveu entregar o material solicitado, 

informando que o encaminharia o mais rápido possível ao Conselho 

Fiscal, no seu entender o único órgão competente para examinar 

qualquer tipo de contas de auditorias. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Como Presidente da Comissão 

Especial Executiva que elaborou o Plano Diretor de Obras, informou que, 

em resposta a uma sua manifestação no item A Voz do Conselheiro, a 

Diretoria informou que estava tomando providências para executar o 

mais breve possível a baia da Portaria Principal, e com relação ao 

estacionamento, dependia da aprovação do Plano Diretor pelo 

Conselho. Comunicou que em Várias se pronunciaria sobre 

considerações que o Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura havia 

feito em reuniões anteriores, quando ele, orador, não estava presente, 

para esclarecer os Conselheiros sobre o que estava ocorrendo com o 

Plano Diretor. Finalmente, invocando o Art. 39 do Estatuto Social, apelou 

ao Sr. Presidente que convoque uma sessão extraordinária para discutir o 

Plano Diretor, manifestando seu inconformismo pelo fato de a matéria 

não ser colocada em pauta, já que se trata de um trabalho 

suprapartidário. 

 

Presidente – Consignou que existe uma tramitação e que a matéria será 

submetida ao Conselho no momento oportuno. 

 

Apparecido Teixeira – Primeiro, agradeceu pelas manifestações de pesar 

pelo falecimento de seu irmão, Walter Teixeira. Propôs voto de 

congratulações com a Seção de Remo, reportando que, no último dia 

16 de setembro, teve oportunidade de assistir a uma competição que 

conjugou o Remo com Corrida, integrando as festividades de aniversário 

do Clube. Aproveitou para reivindicar maior divulgação da modalidade 

e das competições que ocorrem. Propôs voto de louvor ao funcionário 

José Alfredo dos Santos Couto, que abre diariamente a garagem de 

barcos e auxilia na condução e no transporte dos barcos, aos dois 

técnicos, Fernando Melo e José Paulo Sabatini. Destacou o esforço do 

Gerente de Esportes, Mário Aparecido de Oliveira, para garantir todo o 

material necessário à competição. Estendeu o voto ao Diretor de 

Esportes Aquáticos Individuais, Reinaldo Pinheiro Lima. Propôs voto de 

congratulações à Diretoria e ao Presidente Antonio Moreno Neto pela 

excelência das comemorações de aniversário do Clube, e ao Vice-

Presidente, Severiano Atanes Neto, que coordenou os festejos. Votos 

aprovados. 

 

Gilberto De Luccia – Conclamou os Conselheiros a prestigiarem o 15º ATF 

Seniors de São Paulo, torneio internacional de Tênis para Veteranos 
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(acima de 35 anos), masculino e feminino, válido para o ranking mundial, 

que será sediado pelo Clube de 6 a 13 de outubro deste ano. 

Parabenizou o Presidente e os Diretores Esportivos, principalmente do 

Tênis, pela iniciativa de trazer de volta esse torneio para o Clube.  

 

Ivanilce Simeão Cappellano – Agradeceu ao Presidente Alberto 

Fasanaro pelo interesse demonstrado em esclarecer a fala do 

Conselheiro Alcides de Souza Amaral, por conta de um aparte dela, 

oradora, na última reunião. Destacou que a palavra do Conselheiro 

Alcides, baseada no tempo que permaneceu à frente da Diretoria 

Financeira, merece ser ouvida não só por ela, mas por outros 

Conselheiros interessados no tema abordado. Entendeu que seria mais 

eficiente e útil organizar uma mesa redonda entre os economistas do 

Conselho e outros interessados. Propôs voto de louvor pela atuação do 

Diretor Adjunto de Basquete, José Otávio Pinto e Silva, e parabenizou ao 

Diretor de Esportes Coletivos e Raquetes, João Fernando Rossi, por tê-lo 

mantido no cargo. 

 

Presidente – Submeteu ao Plenário e foi acolhida proposta do 

Conselheiro José Manssur, consignando voto de louvor ao Prof. Luiz 

Gonzaga de Mello Belluzzo - Membro Efetivo do Conselho Fiscal, 

indicado pela Presidência da República para presidir o Conselho 

Curador da futura TV Pública. Associou-se ao voto o Conselheiro Cezar 

Roberto Leão Granieri. 

 

Dulce Arena Avancini – Propôs voto de louvor ao Coral do Esporte Clube 

Pinheiros, que vem se destacando em diversos encontros da 

modalidade, contando com cerca de 50 participantes, sob a regência 

do Maestro Murilo Alvarenga. Aproveitou para incentivar os Conselheiros 

a participarem do Coral, pois estão faltando vozes masculinas para 

completar o conjunto. Agradeceu pelo apoio que o Coral vem 

recebendo do Departamento Cultural, e solicitou maior divulgação para 

que os associados participem desses encontros, informando que o 

próximo será em novembro. Voto aprovado. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Transmitiu questionamentos de 

associados com relação à recuperação do estacionamento do Salão de 

Festas: qual o horário de funcionamento da área que será recuperada? 

Quem poderá utilizar esse estacionamento (apenas associados, ou 

funcionários, Diretores, etc)? Qual o valor do estacionamento? Qual a 

forma de cobrança? Será o mesmo valor do estacionamento que 

usamos hoje? O sistema do estacionamento no Salão de Festas será o 

mesmo utilizado no atual? Poderá ser utilizado inclusive aquele cartão 

mensal? Apresentou pedido de uma associada, sobre a possibilidade de 

se executar uma reforma no bar da piscina, que precisa ser modernizado 

tanto do ponto de vista arquitetônico, quanto com relação à cozinha, 

etc. Transmitiu questionamento de um associado, que gostaria de levar 

para casa produtos comercializados na Lanchonete do Tênis, como frios, 

etc. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Presidente – Observou que seria necessário adequar os dois últimos 

pedidos ao dispositivo regimental, que prevê que neste item “somente 

poderão ser apresentadas proposições que digam respeito a 

reivindicações e anseios dos associados”. 

 

Clovis Bergamo Filho – Apresentou sugestão visando aproximar os 

associados do Conselho, a saber: verificar a possibilidade de criar e-mail 

do Clube para todos os Conselheiros; divulgar o e-mail com a fotografia 

de cada Conselheiro na área do Conselho disponível no site do Clube na 

Internet; criar uma página com o nome “Fale com o seu Conselheiro”; 

divulgar o acesso da página “Fale com o seu Conselheiro” na Revista 

Pinheiros. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Gilberto De Luccia – Transmitiu reivindicação de associados residentes na 

R. Angelina Maffei Vita, para melhorar as condições de segurança e de 

estacionamento na altura da portaria de entrada/saída da Escolinha, a 

saber: a) instalação de luminárias a cada quatro metros, entre o corredor 

da Portaria da Escolinha e a Portaria de Serviços; b) que seja solicitada à 

Prefeitura a poda das árvores que compõem o trajeto; c) deslocamento 

do acesso de terceiros, nos dias de jogos ou atividades esportivas 

intensas, para a Portaria Hans Nobiling. Entendeu que a iluminação e a 
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segurança da Rua Tucumã também precisam ser melhoradas, pois ali 

ocorre o mesmo problema. Solicitou, também, a criação da modalidade 

Padle (mistura de Tênis e Squash), eventualmente adaptando-se uma 

área já existente na Seção Tênis, funcionando em horários alternados. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza – A pedido de associados 

que utilizam armários no vestiário da piscina externa, reivindicou que no 

local seja instalada uma máquina de venda de bebidas não alcoólicas 

(água, refrigerantes e energéticos), principalmente para aqueles que 

praticam treinos noturnos, pois o local mais próximo é o Bar do Tênis. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 553ª Reunião Extraordinária, realizada 

no dia 27 de agosto de 2007. 

Roberto Cappellano – Pediu retificação da ata, para que em seu 

pronunciamento no item 3 da Ordem do Dia constasse a expressão: “.... 

fazer um estudo de aporte e recurso.”, ao invés de “.... aportar recurso.”, 

 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata 

aprovada, com a retificação formulada pelo Conselheiro. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-22/2007 - Pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para reverter recursos do Fundo de 

Emergência para o Orçamento de Custeio, para fazer face à 

variação negativa no quadro de despesas, resultante de ações 

efetuadas pela gestão anterior. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o pedido, lembrando que as 

comissões Jurídica e Financeira tinham se manifestado favoravelmente à 

apreciação da matéria.  

 

José Edmur Vianna Coutinho (questão de ordem) – Com fundamento nas 

alíneas b e c, do Art. 42, do Regimento do Conselho, que estabelecem 

que a Presidência não aceitará qualquer proposição que não venha 

devidamente fundamentada e que não esteja redigida em termos, 

considerando que a Diretoria baseou seu pedido no §2º, do Art. 46 de 



8/29 

 

seu Regimento Interno (que dispõe que em caso de mudança de 

Diretoria, esta, no prazo de noventa dias da sua posse, mediante 

proposta fundamentada, em que fique evidenciada a impossibilidade 

de atender à execução de programas e atividades prioritários diante de 

mudança de diretrizes, poderá pleitear junto ao Conselho Deliberativo a 

reformulação do orçamento em execução.), mas a solicitação não 

atendeu às exigências do dispositivo em questão, e considerando que as 

Comissões técnicas não abordaram essa questão, propôs que o 

processo fosse retirado de pauta, para que retornasse em termos.  

 

Presidente – Recebeu a questão de ordem, observando que a Diretoria 

não precisava ter feito referência ao dispositivo questionado, porque ele 

não se aplicava exatamente à situação apresentada. Disse que pelo 

que depreendeu do requerimento formulado, e  dos pareceres das 

Comissões Jurídica e Financeira que a Diretoria efetivamente pretendia 

utilizar recursos do Fundo de Emergência para fazer face à variação 

negativa do quadro de despesas de Custeio. Entretanto, a remissão 

correta seria ao Art. 76, XXII, do Regulamento Geral (Art. 45, XII, do 

Estatuto Social), que estabelece a competência do Conselho para 

deliberar sobre transferência ou reforço de verba e bem assim sobre a 

aplicação de fundos especiais. Aduziu que a Diretoria estava propondo 

o mesmo procedimento adotado pela Administração em 2005, quando 

utilizou verba do Fundo de Emergência para cobrir uma insuficiência de 

caixa no valor de R$ 452.392,00. Só que naquela oportunidade não foi 

solicitada nenhuma autorização ao Conselho. Procedeu-se dessa forma, 

trabalhou-se no sentido de minimizar o ônus dessa utilização, e logo no 

início do ano seguinte acabou cobrindo esses valores. Pensando no 

princípio da celeridade e da economia processual, e não vislumbrando 

na referência constante do requerimento, uma falha de natureza 

intrínseca que pudesse macular o pedido formulado, rejeitou a questão 

de ordem. 

 

Alcides de Souza Amaral – Destacou a importância de se acreditar nos 

dados provenientes da Contabilidade e da Administração e nos 

pareceres das Comissões Financeira e Jurídica, sob pena de ter destruída 

toda a história do Clube. Comentou que o relatório A.V.O. (Análise de 

Variação Orçamentária) é um instrumento de grande valia e que deve 

ser respeitado. Em segundo lugar, a proposta da Diretoria demonstrou 

que até junho tinham sido gastos R$ 2 milhões e 089 mais do que estava 
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orçado. A avaliação da Comissão Financeira vai até julho. Então, 

verifica-se que em junho o déficit que era 2,089, em julho passou para 

2.598. Não quer dizer que a Diretoria esteja simplesmente pedindo uma 

correção de Orçamento, sem nada fazer para melhorar as finanças. Ora, 

ela assumiu e tem que resolver o problema. Tanto que em agosto houve 

uma melhoria de R$ 68.000,00; até julho o déficit era de 2.598, em agosto 

baixou para 2.590,92. Estão sendo estabelecidas metas para as diversas 

Áreas, visando reduzir os gastos até o fim do ano. É uma atitude de 

precaução fazer esse pedido dentro do que prevê o Estatuto; R$ 2 

milhões e 099, que são os 90 dias, e tentar até o fim do ano diminuir ao 

máximo esse valor, para utilizar o menos possível o Fundo de Emergência, 

e no próximo exercício ter que repor menos. Informou que o relatório 

A.V.O. de agosto já demonstra uma pequena evolução na redução das 

despesas, como está ocorrendo na programação das despesas de 

Custeio do Orçamento para o ano que vem, a fim de que se possa ter 

mais capacidade de investimento, porque o Clube precisa disso. Temos 

que aprender a cortar despesas e a Diretoria está imbuída deste 

princípio. Manifestou-se favorável à autorização, certo de que a Diretoria 

vai trabalhar para reduzir o déficit apurado. 

 

André Franco Montoro Filho (aparte) – Observou que de acordo com o 

quadro 1 do parecer da Comissão Financeira, a variação negativa era 

de R$ 999..., R$ 1 milhão, aumentou para R$ 2 milhões em junho, depois 

R$ 2.598, e o orador tinha dito que reduziu em agosto. Perguntou se 

houve alguma razão para esse aumento, e qual a garantia de redução 

desse aumento nos próximos meses. 

 

Alcides de Souza Amaral – Respondeu que nesse período houve um 

aumento de despesa extraordinária na área jurídica, decorrente de 

demissões de pessoal e dos problemas que o Clube está enfrentando 

com relação ao ISS, porque foi temporariamente excluído do REFIS. 

Entretanto, nos dois últimos meses as coisas estão se estabilizando. Aduziu 

que não importa quem criou o problema; uma vez que a Diretoria 

assumiu, ela tem que resolver, e resolver de acordo com a lei. E essa é a 

lei. 

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Refutou a afirmação 

do orador, negando que o Clube foi excluído do REFIS. Defendeu tratar-

se de um ato administrativo que não pode sobrepor uma ação judicial, 

porque a sentença foi favorável ao Clube. Tanto que o Clube propôs 
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uma nova ação para depositar e obteve êxito. Disse estar certo de que 

a Área Jurídica do Clube já está tomando providências, entrando no 

Juízo, na 11ª Vara Federal, reclamando da desobediência da sentença. 

A Diretoria poderia ter pago o REFIS, havia dinheiro, mas não o fez 

porque não tinha documentos que comprovassem a necessidade de 

pagar. Ela transferiu todo o Fundo de R$ 7 milhões, R$ 8 milhões que tinha 

à nova Diretoria. 

 

Alcides de Souza Amaral – Concordou, agradeceu pela observação e 

esclareceu que não estava questionando, nem criticando o aparteante 

ou quem quer que fosse. Apenas afirmou que o Clube recebeu uma 

comunicação de que estava excluído do REFIS, e a Diretoria 

prontamente instou os advogados a defenderem o Clube, por entender 

que essa comunicação não é justa, e que o Clube obedeceu à lei, 

pagando os percentuais devidos. Entretanto, tudo tem um custo. 

 

André Franco Montoro Filho – Embora alertado da impossibilidade pelo Sr. 

Presidente, complementou seu parte, indagando quais as razões de o 

déficit ter aumentado e se existem planos para que haja contenção. 

 

Alcides de Souza Amaral – Informou que existem medidas tomadas em 

todas as direções, mas uma das principais metas que o Presidente 

Antonio Moreno busca para o ano que vem é dobrar a receita com 

patrocínio, que neste ano está prevista em R$ 1 milhão e meio, R$ 1 

milhão e 600. Lembrou que o Pinheiros hoje é um grande vencedor, está 

constantemente na mídia, e conta campeões Pinheirenses. Mas existem 

também atletas campeões que competem pelo Clube com algum tipo 

de suporte.  

 

Peter Alfredo Burmester (aparte) – Comentou que o parecer da Comissão 

Financeira demonstra realmente um valor significativamente maior de 

abril a julho, de R$ 831 para R$ 2.600, mesmo com a redução 

momentânea, e já iniciada em agosto. Informou que na oportunidade a 

Comissão Financeira tomou as devidas providências, e aguarda resposta 

de carta que enviou à Diretoria em 31 de agosto, indagando sobre a 

proveniência desses aumentos significativos e solicitando a discriminação 

das despesas em cada conta. 
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Alcides de Souza Amaral – Respondeu que a Diretoria certamente 

prestará as informações solicitadas pela Comissão. 

 

Fernando Silva Rohrs – Manifestou-se concordando com a autorização, 

mas propôs que a Diretoria administre o Custeio normalmente, e que em 

dezembro, no final do exercício, caso haja déficit (e não aumento de 

despesa), seja esse valor sacado do Fundo de Emergência e pago no 

exercício seguinte. 

 

Alcides de Souza Amaral (aparte) – Disse que era exatamente o que a 

Diretoria estava propondo. 

 

Fernando Silva Rohrs – Entendeu necessário deixar isso explicito e 

formalizou sua proposta.  

 

Mário Marrese – Comentou que ocupou a Diretoria Adjunta de Higiene e 

Saúde por 06 anos, até abril deste ano, e durante sua gestão foi muito 

austero com os gastos da Área, portanto não entendeu a informação de 

que em janeiro tinham sido gastos R$ 3 mil e pouco, em fevereiro R$ 14, 

março R$ 24, abril R$ 181.000,00. Lembrou que além dos materiais de uso 

normal, apenas foi comprado um desfibrilador, que custou em torno de 

R$23.  

 

Presidente – Disse que não saberia responder, mas estava aceitando 

como absolutamente válido o trabalho (quadro) elaborado pela 

Comissão Financeira, que analisou a matéria. Pediu que a Comissão 

esclarecesse a observação do orador. 

Peter Alfredo Burmester – Informou que os dados são obtidos através da 

Análise de Variação Orçamentária (A.V.O.) e que a Comissão estava 

aguardando os detalhamentos solicitados à Diretoria. 

 

José Manssur – Entendeu interessante que um responsável pela Área 

Financeira prestasse eventuais esclarecimentos. 

 

Presidente - Informou que oportunamente submeteria a sugestão ao 

Plenário. 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Considerando a solução dada pelo Sr. 

Presidente à questão de ordem que ele, orador, havia argüido 
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inicialmente, corrigindo a remissão do pedido para Art. 76, XXII, do 

Regulamento Geral (Art. 45, XII, do Estatuto Social), e não ao §2º, do Art. 

46 do Regimento Interno da Diretoria, disse que passava a ser favorável à 

proposta e se associava à proposição formulada pelo Conselheiro 

Fernando Silva Rohrs. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Observou que a venda de 2000 títulos 

feita na última gestão, que a atual Diretoria se refere como venda, a 

Diretoria considerava como reposição, em face da diminuição do 

número de associados pagantes. 

 

Presidente – Observou sobre a absoluta impertinência do tema que o 

orador estava abordando. Tendo o orador insistido, determinou que o 

microfone da tribuna fosse desligado, informando que não permitiria 

aquele tipo de manifestação. Como o orador informou que iria direto ao 

ponto, pediu que o som fosse restabelecido. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Tornou a mencionar os títulos, e o Sr. 

Presidente a interrompê-lo. Continuando, concordou com o Conselheiro 

Alcides de Souza Amaral no sentido de que era necessário confiar na 

Contabilidade do Clube. Entretanto, não concordava em atribuir a 

variação negativa a ações efetuadas pela gestão anterior, sem dizer 

quais são as despesas efetuadas pela gestão anterior que causaram R$ 1 

milhão e meio de déficit em 02 meses. Além disso, de acordo com o 

Conselheiro Fernando Silva Rorhs, se a Diretoria está trabalhando para 

recuperar os R$ 2 milhões, não tem porque transferir antecipadamente.  

 

Alcides de Souza Amaral (aparte) – Confirmou que a Diretoria estava 

envidando esforços para reduzir a variação negativa, inclusive em 

agosto já tinha diminuído um pouco, para no fim do ano utilizar o mínimo 

possível. Consultado pelo orador, disse que concordava com o 

Conselheiro Fernando Silva Rohrs, no sentido de aprovar o pedido hoje e 

reverter só no fim do ano, se necessário. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Nessas condições, entendeu 

desnecessário aprovar imediatamente a reversão. Quanto aos 

percentuais do REFIS, alegados como um dos problemas da despesa, 

eles já estavam no orçamento, não é gasto a mais no Custeio. Fez breve 

comentário sobre os 90 dias previstos no Regimento da Diretoria (Art. 46, 
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§2º), mas lembrou que a remissão do pedido foi corrigida pela questão 

de ordem resolvida pelo Sr. Presidente. Finalmente, mencionou que a 

Diretoria assumiu em campanha que ela não precisava de R$ 3 milhões e 

600 a R$ 4 milhões no Custeio, que foram oriundos dos 2 mil títulos 

vendidos. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Explicou que a disposição contida no Art. 

46, §2º do Regimento da Diretoria, inicialmente questionado pelo 

Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, não modifica a competência 

do Conselho prevista no Art. 72, XII do Regulamento Geral. Quanto ao 

INSS/REFIS, esclareceu que a Mesa recebeu a documentação pertinente 

e a distribuiu aos Conselheiros. De fato, no dia 29/05 o Clube recebeu 

uma comunicação formal do INSS, datada de 08/05, informando que ele 

havia sido excluído do PAES. Realmente o Clube discutia há mais de ano 

através de um mandado de segurança, questões relacionadas com a 

depuração da dívida junto ao PAES. Anteriormente à exclusão já existia o 

mandado de segurança, portanto ele não poderia se referir à exclusão 

do Clube, interposto há mais de ano. A liminar naquele mandado de 

segurança foi concedida para que se procedesse à depuração dos 

valores lá discutidos. O INSS cumpriu a liminar e procedeu a essa 

depuração de acordo com o pedido. O pedido feito pelo Clube foi 

atendido. Posteriormente, foi prolatada uma sentença. Nessa sentença 

ratificou-se a liminar concedida. 

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge (pela ordem) – Dirigiu-se ao Sr. 

Presidente, dizendo que aquela matéria não estava em discussão, e ao 

orador, informando que poderiam debater o assunto oportunamente.  

 

Presidente – Respondeu que aquela explicação originou-se do primeiro 

pronunciamento do Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge, 

que ele, Presidente, mesmo entendendo extemporânea e 

absolutamente impertinente, permitiu o seu prosseguimento até como 

uma deferência ao ex-Presidente. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura (pela ordem) – Defendeu que a 

explicação era pertinente, pois o Conselheiro Antonio de Alcântara 

Machado Rudge havia dito que o Clube não tinha sido excluído do 

REFIS/PAES. E, em função disso, agora a questão estava sendo 

esclarecida. 
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Presidente – Concordou que a explicação era absolutamente pertinente, 

embora entendesse que ela poderia ser dada depois da discussão da 

matéria.  

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Esclareceu que o assunto REFIS tinha 

reflexo na matéria, por se tratar de despesa de Custeio. Continuando, 

disse que naquele ínterim o INSS fez a depuração e apresentou ao 

Clube. O Clube pagava 1,5% de sua receita bruta. A partir dessa 

depuração, o Clube passou a pagar um valor calculado pelo INSS, que 

pode ter representado uma variação inesperada no Custeio, porque o 

que o Clube deposita no Fundo INSS, é uma conta própria justamente 

para fazer face às diferenças que vierem a ser apuradas entre a adesão 

do Clube ao REFIS, à razão de 1,5%, e posteriormente, quando se 

calcular o valor definitivo. 

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Ponderou que para 

que o Clube seja excluído do REFIS é essencial que haja uma 

consolidação e o INSS ainda não consolidou a dívida. Como houve 

menção pelo Sr. Presidente, informou que não tinha recebido essa 

consolidação. Sugeriu que se reunissem para tratar daquela matéria, 

muito árida para ser discutida perante o Plenário, inclusive considerando 

fatos novos posteriores àquele episódio. 

 

Presidente – Concordando com a reunião, destacou que o importante é 

se preocupar com o Clube, e não saber se a responsabilidade é da 

Diretoria anterior ou da atual. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Disse que comungava dessa 

preocupação, eventualmente apurando-se responsabilidades (conforme 

naquele momento sugeriu o Conselheiro Arlindo Virgílio Machado 

Moura). Concluindo, lembrou que a atual Diretoria informou que teria 

pago, logo que empossada, um determinada importância, que seria o 

valor da parcela já do crédito consolidado. Para saber o valor da 

consolidação, bastaria multiplicar aquela parcela pelo número das 

parcelas remanescentes. Informou a Diretoria, ainda, que propôs uma 

ação cautelar, visando a manutenção no REFIS. E teria conseguido, mas 

não para essa finalidade; apenas para que o Clube passasse a fazer os 

depósitos do valor exigido pelo INSS em juízo. A partir de então, o Clube 
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passou a fazer o depósito judicial no valor da parcela atualmente 

exigida pelo INSS, e não aquela correspondente a 1,5% sobre a receita.  

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Concordou com o ex-

Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura, que teria dito que se alguém 

causou prejuízo ao Clube deve pagar por isso. Aduziu que gostaria de 

saber se multas que o Clube teria pago por obras irregulares também 

seriam pagas pelos ex-Presidentes, mencionando a importância de R$ 

150 mil. 

 

José Manssur (pela ordem) – Defendendo que fossem deixadas de lado 

questões paralelas que envolvem confusão de interesses privados com 

coisa pública, com base no Art. 61 do Regimento Interno, requereu que o 

Plenário foi consultado se estava devidamente esclarecido para 

deliberar sobre a matéria. 

 

Presidente - Solicitou ao Conselheiro Collet que concluísse, para que 

consultasse o Plenário conforme requerido. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Refutou, dizendo que o Sr. Presidente 

cortou sua palavra numa questão que dizia respeito às mensalidades de 

2 mil títulos, que se referem diretamente ao Custeio, ao passo que estava 

permitindo que o Conselheiro Collet falasse do problema do REFIS, e sem 

dispor de dados sobre valor.  

 
(Houve breve discussão entre ambos, tendo o Sr. Presidente interferido.) 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Encerrando, disse que teria aumentado o 

valor da parcela do REFIS, e que isso deve ter refletido no Custeio. 

 

Presidente – Registrou que o valor que está sendo depositado é 

correspondente a 1,5%, como vinha sendo depositado, e deixou de ser 

depositado. A pedido, permitiu que um Conselheiro prestasse um 

esclarecimento antes de consultar o Plenário na forma requerida pelo 

Conselheiro José Manssur, tendo este concordado. 

 

Claudio Damasceno Junior – Informou que havia feito uma revisão 

consultando o relatório A.V.O, e verificou que existia um equívoco 

grosseiro nos números apresentados pela Comissão Financeira, referente 
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à diferença negativa na evolução orçamentária. Um erro de soma, 

elementar e primário, mas de impacto muito grande. Na verdade, em 

junho, ao invés de R$ 1.934.000, o correto seria R$ 444 mil e 704. Um erro 

na tabela (Quadro II) de R$ 1 milhão e meio. (Durante sua manifestação, 

prestou esclarecimentos aos Conselheiros José Manssur, André Franco 

Montoro Filho e José Edmur Vianna Coutinho). Afirmou que o Quadro I 

estava correto.  

 

André Franco Montoro Filho (aparte) – Entendeu que as manifestações 

em Plenário tinham se baseado no Quadro I. Ninguém levou em 

consideração o Quadro II. 

 

Claudio Damasceno Junior – Ponderou que a informação da  Comissão 

Financeira mostrava uma oscilação muito grande em gastos ocorridos 

ao longo do exercício, cujos valores estavam equivocados, portanto 

induziam a uma análise equivocada. Como se discutia se era ou não 

oportuno conceder um aumento de disponibilidade orçamentária para 

execução da Diretoria, chamou a atenção para o seguinte aspecto do 

relatório A.V.O.: a evolução de gastos até junho, que podemos estender 

até agosto, tem alguns itens com uma evolução bastante impactante no 

orçamento. Informou os itens cujas despesas em 2007 tinham excedido 

ao previsto no Orçamento anual: Diretoria de Patrimônio: excedeu em R$ 

1.337.000; Diretoria de Recursos Humanos: excesso de gasto de R$ 

545.000; Esportes Coletivos: R$ 620.000; Esportes Aquáticos: R$ 516.000. A 

soma dá quase R$ 2 milhões e meio. Então, o que estava sendo discutido 

não era uma proposta de gasto, mas de liberdade para usar recursos 

que já estão disponíveis, de R$ 2.000.000, em existindo necessidade 

orçamentária, o que lhe parecia bastante razoável. 

 

Alcides de Souza Amaral – Pretendeu se manifestar, mas o Sr. Presidente 

o esclareceu sobre a impossibilidade regimental. 

 

Julio Ricardo Magalhães – Reportou que o Conselheiro Mário Marrese 

havia mencionado um erro gravíssimo, pois falou em despesas de R$ 180 

mil e 400 no mês de abril, quando o correto é R$ 18 mil, 140. 

 

Presidente – Entendeu que a matéria estava suficientemente 

esclarecida.  
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Alcides de Souza Amaral (para encaminhar a votação) – Reportou-se ao 

Quadro II (comparação da despesa com receita), deixando claro que 

não se falou que o Clube está estourado em R$ 2.000.000,00. A Diretoria 

referiu que o Orçamento de Custeio está estourado em R$ 2.000.000,00 

(Quadro I). 

 

Presidente – Submeteu à votação a proposta da Diretoria e a emenda 

do Conselheiro Fernando Silva Rohrs (então novamente esclarecida pelo 

proponente). 

 

Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, por unanimidade de 

votos o Plenário resolveu autorizar a Diretoria a reverter, para o 

Orçamento de Custeio, recursos do Fundo de Emergência no valor de R$ 

2.099.150,00, para cobrir a variação negativa no quadro de despesas, 

resultante de ações efetuadas pela gestão anterior; bem como decidiu 

aprovar a proposta do Conselheiro Fernando Silva Rohrs, no sentido de 

que a Diretoria administre o déficit de Custeio e somente efetue a 

reversão se constatada a necessidade orçamentária no final do presente 

exercício. 

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-14/2005 - Primeira discussão e 

votação de proposta subscrita por cinqüenta Conselheiros 

no exercício do mandato, de alteração do artigo 64 do 

Regimento Interno da Diretoria. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria, lembrando sobre 

proposição substitutiva que havia sido previamente formulada pelo 

Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva e outros Conselheiros, 

distribuída na entrada da reunião junto com o parecer da Comissão 

Jurídica a respeito. 

 

José Edmur Vianna Coutinho (questão de ordem) – Entendeu que a 

matéria envolvia questões relacionadas a problemas financeiros e 

problemas de obras, portanto, seria necessário instruir o processo com os 

pareceres das Comissões Financeira e de Obras. 
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Presidente – Esclareceu que este processo já se encontrava em termos 

de ser submetido ao Conselho desde 22/06/2006, na Presidência do 

Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho. Naquela oportunidade 

houve tão somente a manifestação da Comissão Jurídica, por se 

entender que a emenda substitutiva apresentada pelo Conselheiro 

Sergio Lazzarini se cindia tão somente à dispensa da manifestação 

preliminar das Comissões de Obras e Financeira, para agilizar a 

tramitação. Disse entender tratar-se de matéria de natureza 

basicamente jurídica, não vislumbrando a necessidade de oitiva de 

outras Comissões Permanentes. Entretanto, como o Conselheiro José 

Edmur há questão de um ano e meio vem propondo questões de ordem, 

que têm sido reiteradamente rejeitadas, inclusive com confirmação 

posterior do conselho, como manifestação de apreço ao ex-Presidente 

resolveu acolher a questão de ordem, retirando o processo de pauta 

para oitiva das Comissões solicitadas. 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Agradeceu. 

 

Presidente – Perguntado, respondeu ao Conselheiro Arlindo Virgílio 

Machado Moura que com a retirada do processo de pauta não haverá 

possibilidade de novas emendas, exceto proposta substitutiva, que pode 

apresentada 72 horas antes da reunião em que a matéria venha a ser 

apreciada. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Agradeceu. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva (questão de ordem) – Pretendendo que o 

Sr. Presidente reconsiderasse a decisão, para que a matéria fosse 

decidida ainda nesta reunião, ponderou que a rigor a proposta 

substitutiva era uma síntese da principal, apropriando integralmente as 

emendas do Conselheiro Sergio Lazzarini, e alterando num detalhe ínfimo 

a proposta original, qual seja reduzir de oito dias para quarenta e oito 

horas a publicidade para se proceder o Pregão, a fim de evitar que 

tenha que se aguardar oito dias para contratações de emergência ou 

para compras menores e que guarneçam urgência. Observou que o 

Pregão é um Instituto sobremodo utilizado por todos os setores inclusive 

privados e muito importante para o Clube. 
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José Edmur Vianna Coutinho – Disse que ficava em dificuldade de 

acolher o pedido do orador, considerando que o Sr. Presidente já havia 

decidido a matéria, e porque se o Conselheiro Arlindo consultou a Mesa 

sobre a possibilidade de apresentar novas emendas, é porque ele tem 

uma intenção nesse sentido. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu oportuna a suspensão da 

análise do projeto, explicando que está em curso uma revisão da Lei 

8.666, em que se discute a aplicação do Pregão. Não há dúvida com 

relação à aplicação do Pregão para bens e serviços comuns, mas há 

grande dúvida para aplicação em obras e serviços de engenharia, 

inclusive projetos. Como a proposta de alteração é 2005, esta discussão 

é posterior à apresentação do projeto de lei. Já foi aprovado um projeto, 

alterado na Câmara dos Deputados, e hoje está no Senado. 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Assim sendo, manteve sua questão de 

ordem e solicitou ao Sr. Presidente que mantivesse a decisão a respeito. 

 

Presidente – Manteve a decisão, informando que eventualmente poderá 

ser formulada proposta substitutiva. 

 

 

Item 5 - Apreciação do processo CD-39/2004 - Fatos narrados no 

Registro de Ocorrência nº 291/04, de 17/11/2004, ocorridos no 

Campo de Futebol A na mesma data, envolvendo Atleta 

Benemérito. 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre o procedimento. Como não 

havia oradores inscritos para falar, submeteu ao Plenário a proposta da 

Comissão Processante Especial. 

 

Deliberação: 

O Plenário resolveu aprovar a recomendação da Comissão Processante 

Especial, no sentido de aplicar penalidade de advertência ao Atleta 

Benemérito Giuliano Pacheco Bertolucci, em face do processo 

administrativo disciplinar autuado em decorrência de fatos narrados no 

Registro de Ocorrência nº 291/04, de 17/11/2004, ocorridos no Campo de 

Futebol A na mesma data. 
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Item 6 - Várias. 

Patrícia Baur Oliveira – Detalhando benefícios da medida, propôs a 

colocação de quatro turbinas eólicas aliadas no meio da Pista de 

Atletismo, buscando auto-suficiência em energia elétrica no Clube. 

Sugeriu a colocação de placas solares em diversos pontos em que haja 

bastante exposição e absorção solar, buscando aquecimento da água. 

Informou que apoiava a construção de um segundo prédio como o 

poliesportivo, com quatro ou cinco andares, na área hoje ocupada 

pelos ginásios de Judô, Tai chi chuan, Esgrima, Basquete, Hidroginástica e 

Handebol, para atividades esportivas, culturais e sociais, se necessário 

considerando o replantio de árvores. Finalmente, sugeriu que seja 

incluída nos eventos do Clube uma grande festa oriental, trazendo as 

culturas da China, Japão e Índia, e reverenciando o mestre chinês Daniel 

Lee, de Tai-shi-shuan, e sua esposa, Ping Lee, cantora de Ópera Chinesa. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Entendeu que está havendo um 

equívoco na condução da tramitação do Plano Diretor. Lembrou que na 

gestão do Presidente Celso Hahne foi executado um grande Plano 

Diretor de Obras, num momento crucial da história do Clube, que exigiu 

visão do futuro, vontade política, coragem e audácia, abrangendo a 

construção do centro esportivo, centro administrativo, estacionamento. 

Corrigindo menção feita pelo Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri 

na última reunião, quando informou que, para realizar aquele Plano de 

Obras, foram emitidos 5 mil títulos, esclareceu que aqueles 5 mil títulos 

foram emitidos exclusivamente para os filhos dos associados, porque em 

decorrência do fim do título familiar, essas pessoas estariam excluídas do 

Clube. Continuando, fez um breve relato da finalidade e dos trabalhos 

desenvolvidos pela Comissão Especial Executiva do Plano Diretor de 

Obras, enaltecendo a colaboração de Antonio Carlos Sant’anna Júnior, 

Professor da FAU, e de Abraão Yasigi Neto, Diretor do Instituto de 

Engenharia. Comentou que não espera que o Plano seja aprovado na 

sua inteireza; ele pode ser rejeitado, emendado, ou corrigido, mas não 

pode deixar de ser discutido pelo Conselho. Reiterou que o projeto foi 

apresentado em 27/11/2006 e até agora não foi trazido ao 

conhecimento dos Conselheiros. Deixou claro que nunca partidarizou os 

trabalhos do Plano. Destacou que uma das questões de indiscutível 

urgência é a baia de acomodação da Portaria Principal, tendo sido 

informado pela Diretoria que os estudos estão sendo ultimados. A 
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propósito de ter o Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura 

mencionado em Plenário que o Plano de Obras era uma aventura, disse 

que jamais adjetivou assim o Plano Diretor anterior, que inclusive serviu de 

subsídio na elaboração do novo Plano. O Conselheiro Alcides de Souza 

Amaral disse que não há recursos para construir a garagem, calculada 

em torno de R$ 11 milhões e 600, R$ 11 milhões e 700, porque parte desse 

dinheiro (R$ 3 milhões e pouco) estaria comprometida com obras, mas 

esqueceu que é indiscutível a necessidade de um novo estacionamento. 

Tanto que quando exercia a Presidência interina, o atual Presidente 

Antonio Moreno Neto encomendou um projeto para a construção de 

um estacionamento em cima da Pista de Atletismo; tanto que 

recentemente foram adotadas soluções emergenciais, como serviço de 

vallet e reforma do estacionamento do Salão de Festas.  

 

Presidente – Pediu ao orador que concluísse seu raciocínio. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Comentou que o Plano é um 

assunto de tal relevância, de tal importância, e que se sonega aos 

Conselheiros uma ampla e democrática discussão. Aproveitou para 

destacar a colaboração da Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker 

nos trabalhos da Comissão. Ponderou que quanto antes a matéria for 

discutida, melhor, porque o Plano é para ser executado em etapas e a 

legalização de uma obra é demorada. Como o Sr. Presidente o 

interrompeu, novamente solicitando que encerrasse, respondeu que tem 

um dever de Conselheiro: representar os associados, e não estava 

falando brincadeira, mas assunto sério.  

 

Presidente – Disse que em momento algum desmereceu a fala do 

orador, ouvindo com atenção e respeito. Aduziu que teria oportunidade 

de se manifestar esclarecendo alguns detalhes com relação à 

tramitação do processo no Conselho. Entretanto, observou que não 

admitiria absolutamente aquela colocação do Conselheiro.  

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Relembrou as diretrizes básicas 

do Plano Diretor: 1ª) deve ser executado por etapas, nos próximos 20 

anos; 2ª) preservou a história do Clube, e se louvou na experiência dos 

anteriores Planos Diretores do próprio Clube; 3ª) preservou o meio 

ambiente, pois amplia em 4.200m2 a área verde do Clube; 4ª) cria fontes 

alternativas de receita: por isso que previa um estacionamento na Faria 
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Lima, anexo ao Salão de Festas, para valorizar o Salão. Fez uma 

advertência final, a respeito dos sérios problemas do Salão de Festas, 

entre outros abrangendo a falta de vedação acústica e a necessidade 

de atualizar as instalações elétricas. Defendeu que devem ser deixadas 

de lado brigas menores, questiúnculas pessoais, partidarização de algo 

que não é partidário e que é preciso ter a grandeza de Celso Hahne, 

para que o Plano modernize o Clube, o atualize por etapas, de acordo 

com sua história e suas tradições. Finalizando, apelou ao Sr. Presidente 

que convoque uma sessão extraordinária para o fim do ano, para que o 

Plano seja conhecido e discutido, e que possa ser votado no ano que 

vem. Acima de eventuais posições políticas, que são legítimas, vamos 

pensar no bem do Clube. 

 

Presidente – Registrou que a Presidência tem somente dado 

continuidade ao trâmite formalmente exigido, e em nenhum momento 

será sonegada ao Conselho a oportunidade de se manifestar. Estão 

sendo concluídas as manifestações das Comissões Permanentes e da 

Comissão Especial específica. Esses documentos  serão reunidos e 

encaminhados para análise dos Srs. Conselheiros. Entendeu pertinente a 

idéia de realizar uma sessão extraordinária no momento adequado, 

quando os Conselheiros já tiverem de certa forma uma convicção a 

respeito da matéria. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Agradeceu. 

 

Cleide Frasco Marrese – Pediu providências da Diretoria com relação à 

segurança de crianças e idosos nas dependências do lago, inclusive 

alertando para o fato de que normalmente o Segurança de plantão não 

permanece no local. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Associou-se ao pedido da 

oradora, contando que, quando o lago foi inaugurado, seu sobrinho, 

que tinha entre 2 e anos de idade caiu, mas por sorte foi logo socorrido 

por um associado. Então, é necessário que haja maior proteção, porque 

muitas vezes as crianças fogem à vigilância dos pais. 

 

Cleide Frasco Marrese – Agradeceu. 
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Mário Marrese (aparte) – Acrescentou que desde a gestão do Presidente 

Sergio Calil existiam dois seguranças, embora talvez nem soubessem 

nadar. Mas o problema não é só segurança; é preciso trocar as grades, 

que devem ser verticais e mais altas. Comentou que já levou o assunto 

aos Diretores de Patrimônio e de Serviços Gerais. 

 

Cleide Frasco Marrese – Agradeceu. O segundo pedido que apresentou 

foi com relação à falta de segurança nos chuveiros da Sauna, que não 

têm apoio, exceto um, destinado a cadeirantes e deficientes. Ainda 

sobre a Sauna, reclamou do desperdício, pois demora cerca de cinco 

minutos para descer água quente. Quanto à disponibilidade de horários 

das massagens devido à demanda, sugeriu que sejam contratadas mais 

duas massagistas. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – Referindo-se ao Estacionamento, por 

medida de segurança, solicitou que as lombadas ou quebra-molas 

sejam aumentadas, bem como que no período entre 8:00 e 9:00 horas, 

de meio-dia às 13:00 e das 17:00 às 18:00 horas, as últimas fileiras (18 e 19) 

sejam deixadas livres, para o embarque e desembarque de pais e alunos 

da Escolinha. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Considerando que o Conselho tem como 

função mais nobre definir o futuro do Clube e corresponder aos anseios 

dos associados, conclamou os Conselheiros a dar mais celeridade aos 

assuntos. Com relação ao Plano Diretor, disse entender que seria 

necessário mapear aquilo que se pretende para o futuro do Clube, antes 

de mapear as obras, entretanto, concorda que a matéria tenha que ser 

tratada o quanto antes. Passou a tratar da reposição de títulos feita na 

Diretoria anterior, que segundo a Comissão Financeira neste ano gerou 

para o Custeio R$ 3 milhões e 600 mil. Ora, se grande parte do Conselho 

acha que não deve ser feita a reposição de títulos, significa que o 

orçamento de Custeio, quando está deficitário em R$ 2 milhões, ele 

precisa ser resolvido por si só. Eu acho que foi um político quando se 

falava isso. O negócio dos 2 mil títulos é uma questão sensível, porque 

não irriga o Investimento na venda, mas irriga também o Custeio. A 

necessidade de reposição de associados pagantes pressupõe o 

aumento de número de Veteranos, que é outro assunto que o Conselho 

tem que agilizar a tramitação e enfrentar, porque é função do Conselho 

discutir o futuro do Clube e sua estratégia.  
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Célio Cássio dos Santos – Sem entrar no mérito da pertinência da 

manifestação do Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, confessou 

que se sentiu incomodado com a forma que o Sr. Presidente cassou sua 

palavra. Comentou que outras manifestações, também impertinentes, 

tinham sido permitidas. Ademais, o Sr. Presidente, segundo afirmou  em 

Plenário, permitiu a continuação de uma manifestação do Conselheiro 

Antonio de Alcântara Machado Rudge, ainda que extemporânea, em 

homenagem ao ex-Presidente. Ora, independentemente da deferência, 

essa manifestação deveria ter sido impedida. Da mesma forma, também 

sem entrar na questão jurídica, no item 4 o Sr. Presidente repeliu questão 

de ordem suscitada pelo Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, e 

depois, dizendo que em deferência ao ex-Presidente, que há 01 ano e 

meio vinha formulando questões de ordem que eram rejeitadas, a 

aceitou. Concluiu, dizendo ao Sr. Presidente que, agindo de forma 

escorreita e respeitando suas convicções, inúmeros problemas seriam 

evitados, as reuniões seriam mais céleres e também as decisões da 

Presidência seriam sempre engrandecidas.  

 

Presidente – Observou que em inúmeras oportunidades tem tomado a 

mesma atitude com relação a Conselheiros de diversos matizes. Então, 

não existe por parte desta Presidência qualquer visão partidária na 

condução dos trabalhos. Tanto que nas últimas reuniões, apesar da 

admiração que nutre pelos Conselheiros Arlindo Virgílio Machado Moura 

e Alcides de Souza Amaral, foi obrigado a impedir seus pronunciamentos. 

No que diz respeito às questões de ordem, registrou que procura decidi-

las dentro de seu prudente arbítrio. E o orador, ainda jovem, que 

desenvolve uma carreira brilhante no Conselho, futuramente poderá 

estar ocupando a Presidência e terá condições de observar a diferença 

entre participar de uma reunião como Conselheiro e presidi-la. Enfatizou 

que não existe qualquer intenção deliberada desta Presidência, quando 

das suas decisões, de pautar-se de forma diferente, que não seja de 

utilizar-se do seu prudente arbítrio. Ponderou que talvez neste dia, 

excepcionalmente, em função de questões particulares, não tenha 

conduzido a reunião da forma habitual, mas que sempre procurará 

manter muito equilíbrio, serenidade e, principalmente, muita 

imparcialidade na condução dos trabalhos. Agora, eventualmente, 

tolher a palavra de um Conselheiro, e talvez de uma forma um pouco 

mais exacerbada, não é privilégio desta Presidência. Quando 
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Conselheiro, teve oportunidade de acompanhar conduções de trabalho 

inclusive muito mais veementes, mais duras e mais acerbas do que a 

forma com que conduziu hoje.  

 

Célio Cássio dos Santos – Encerrando, disse que também não 

partidarizou sua manifestação. Reiterou que não pretendia criticar, mas 

externar sua opinião e colaborar para o bom andamento dos trabalhos. 

Agradeceu ao Sr. Presidente pela forma democrática com que recebeu 

sua manifestação. 

 

Presidente – Recebeu a manifestação como colaboração do orador.  

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Transmitiu problema alertado por 

associados que praticam natação no período da noite. E, como solução, 

aproveitando que a piscina externa se encontra em reforma, sugeriu que 

a Diretoria instale um portão no nível do deck, para impedir que a partir 

das 18:00 horas crianças subam no trampolim e pulem, evitando, assim, 

futuros acidentes 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Reportou que, em recente 

pronunciamento que fez em Plenário, na ausência do Conselheiro João 

Benedicto de Azevedo Marques, ensejou que referido Conselheiro 

enviasse uma carta, comunicando que se pronunciaria a respeito nesta 

ocasião. Preocupou-se em assistir ao videoteipe e pôde confirmar que 

não exacerbou nas suas afirmações, não faltou com gentileza para com 

o Conselheiro e que, cronologicamente, as datas que mencionou 

estavam corretas. Pareceu-lhe, na realidade, que o Conselheiro João 

Benedicto se insurge contra a criação da Comissão Especial de 

Recepção do Plano Diretor no Conselho. Disse que aceitou a 

incumbência de presidir a Comissão e pretende realizar bem o seu 

trabalho. Informou que a Comissão solicitou alguns elementos à Diretoria 

anterior, e só agora tomou conhecimento, pela nova Diretoria, de que 

esses dados não existem. Esclareceu que os objetivos são os mesmos. 

Inclusive, dada a importância, a Comissão resolveu iniciar os estudos 

pelo novo estacionamento. Comentou que a Diretoria está fazendo 

experiências muito importantes, elevando o número de vagas em 37% 

com duas ações, o que vai ajudar a dimensionar o estacionamento que 

o Clube necessita. Quanto ao Plano de Obras executado na gestão do 

Presidente Celso Hahne, ponderou que naquela época as condições 
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eram outras; o Clube pôde recorrer ao corpo associativo, criando uma 

taxa de obras; tomou um financiamento com a Caixa Econômica 

Federal, que foi aprovado pelo Conselho. Observou que o novo projeto 

carece de uma engenharia financeira. A propósito, deixou claro que 

não referiu que o Plano Diretor de Obras é uma aventura, mas que 

podemos entrar numa aventura se não tivermos as bases. Dizer que o 

Clube tem R$ 11 milhões e meio no caixa e que isto é suficiente para a 

construção do estacionamento, não é uma engenharia financeira. Aliás, 

no seu entender é um valor muito modesto para um estacionamento de 

650 vagas, mais ou menos 10, 12 mil metros quadrados.  Ora, se não 

existe um orçamento, estaremos aprovando um plano de intenções, 

quando queremos aprovado um Plano Diretor de Obras, para ser 

executado dentro de um cronograma físico-financeiro pré-definido e 

fontes de recurso pré-determinadas. São elementos que estão faltando 

para que possa ser analisado pelos Conselheiros, porque no estágio em 

que o Plano está é muito difícil. Por oportuno, parabenizou o Conselheiro 

João Benedicto de Azevedo Marques pelo projeto executado, 

reconhecendo tratar-se de um trabalho exaustivo, de fôlego, mas que 

precisa ser complementado. Quanto à baia de acomodação, ela já foi 

aprovada pelo Conselho no Orçamento de Investimento de 2004; por 

decisão da Diretoria o recurso foi aplicado em outro objetivo, e nem por 

isso deixou de ser importante. Afirmou que a Comissão precisa dos 

elementos que solicitou. Inclusive, a atual Diretoria respondeu que para 

fornecer alguns desses dados é preciso que se faça uma pesquisa, por 

meio de empresa especializada. Entendeu necessário transformar o 

Plano Diretor de Obras, senão teremos mais um plano de intenções, e 

não um Plano objetivo e decidido, definindo quais as obras, as 

condições e os recursos para executá-las.  

 

João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Observou que a 

Comissão talvez não tenha se aprofundado na questão da engenharia 

financeira, mas elegeu as intervenções que entendeu necessárias ao 

Clube, que estão todas detalhadas e orçadas, inclusive o 

estacionamento, estimado em R$ 11 milhões, 600 e poucos reais. Decerto 

a obra prioritária será definida pelo Conselho, mas a Comissão, na sua 

grande maioria, entendeu que a primeira intervenção deveria ser o 

estacionamento e pretendia fazer a obra com o dinheiro do Fundo de 

Investimentos, que à época era R$ 11 milhões e pouco; baixou para R$ 8 

milhões e meio. Isto é uma aventura no sentido que não tem recursos 
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para fazer. Tem, porque ainda precisamos fazer o projeto executivo, que 

vai levar no mínimo um ano.  A execução da obra demora pelo menos 

dois. São três anos. A reposição de títulos é da ordem de R$ 1 milhão e 

200, R$ 1 milhão e meio/ano, serão R$ 4 milhões, R$ 5 milhões, que, 

agregados a R$ 8, chegaremos aos R$ 13. Além disso, existe uma reserva 

técnica, que é a Sede da R. D. José de Barros, avaliada em R$ 3 milhões 

e meio. Têm três avaliações feitas por duas empresas: desde uma 

avaliação de R$ 2 milhões e 200 até uma de R$ 3 milhões e meio. 

 

Arlindo Virgílio de Machado Moura – Respondeu que havia duas 

avaliações da Embraesp, uma de R$ 1 e 900, outra de R$ 2 e 100, e uma 

avaliação de outra empresa, de R$ 2 e 800. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Disse que somando a 

reserva técnica com os R$ 8 milhões, mais a reposição, se a obra vai 

começar só daqui a 12 meses, e se vai levar 24 meses, é óbvio que o 

Clube tem condições financeiras de executar. Não é verdade que a 

Comissão não tenha feito nenhuma engenharia financeira. Comentou 

que a Comissão recebeu algumas propostas de empresas interessadas 

em bancar integralmente o estacionamento, mas as enviou para a 

Diretoria e o Conselho, por entender que isso deveria ser tratado depois 

que o Conselho elegesse as obras e definisse as prioridades. No entender 

da Comissão, dever-se-ia começar pelas obras que trarão mais recurso 

para o Clube: a construção do novo estacionamento e a reforma do 

Salão de Festas. 

 

Arlindo Virgílio de Machado Moura – Ponderou que esse é outro aspecto 

que tem que ser muito bem analisado, porque se confirmada a 

informação de que o Clube pode até aumentar a isenção que tem do 

IPTU, com a exploração comercial talvez perca algumas vantagens. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Reiterou que a engenharia 

financeira deve ser feita em outro momento. A Comissão apontou e 

orçou todas as obras, priorizando o estacionamento e entendendo que 

havia recurso.  

 

Arlindo Virgílio de Machado Moura – Referiu que a intervenção do 

aparteante comprovou o entendimento que o objetivo é o mesmo, 

divergindo apenas no sentido de que o que se tem hoje é um plano de 
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intenções, que precisa de mais elementos para ser transformado em um 

Plano Diretor de Obras. Acrescentou que também pretende dar 

celeridade ao processo, e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, observou que a 

Comissão não emitirá seu parecer enquanto não dispuser dos elementos 

solicitados para análise desde 12 de março, e parcialmente recebidos 

em maio. Tornou a parabenizar o Conselheiro João Benedicto pelo 

trabalho elaborado pela Comissão. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Cumprimentou o Sr. Presidente pela 

resolução da primeira questão de ordem, formulada pelo Conselheiro 

José Edmur Vianna Coutinho, em que apelou para uma solução que não 

foi em termos estritamente jurídicos, mas de bom senso, e pediu que ela 

fosse transcrita na íntegra na ata. Com relação ao Plano Diretor, 

entendeu que havia uma confusão, porque um Plano Diretor precede 

um Plano de Obras. Primeiro deve-se aprovar a intenção, depois o local, 

e aí sim, fazer o orçamento. Ora, estamos no zero e falando em 

orçamento. Comentou que tem doutoramento especificamente a 

respeito de prioridade de obra. 

 

Ricardo Coutinho Carvalhal – Elogiou o Desfile de aniversário do Clube, e 

parabenizou o Presidente Antonio Moreno Neto e o Conselheiro Paulo 

Sergio Teixeira Mesquita, Diretor Adjunto de Futebol Adulto, pelo 

congraçamento que integrou os festejos, realizado no campo de futebol 

no último sábado, reunindo os veteranos da modalidade, inclusive Mario 

Lima Cardoso. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri – Como foi citado pelo Conselheiro João 

Benedicto de Azevedo Marques, esclareceu que quando se reportou ao 

Plano Diretor executado na gestão do Presidente Celso Hahne, 

pretendeu demonstrar sua preocupação, porque naquela ocasião o 

corpo associativo tinha poder aquisitivo. Hoje a capacidade do corpo 

associativo precisa ser muito bem analisada, para saber se pode suportar 

obras de grande porte, em que pese serem necessárias. A grande 

maioria pertence à classe média e o custo de vida está aumentando. 

Enfatizou que tem grande respeito admiração por Presidente Celso 

Hahne, sem dúvida o Presidente responsável pela transformação do 

Pinheiros em um dos maiores e principais Clubes do mundo.  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 

presença e deu por encerrada a reunião às 23:55 horas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

*** 
 
 

Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 555ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 29 de outubro de 2007. 
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