
1/16 

 

ATA DA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e quatro de novembro do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às vinte 

horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e oitenta Conselheiros. 

 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro  

Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 

Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda  

Segunda Secretária “ad hoc”: Eduardo Ribas Oliveira Machado 

Terceira Secretária “ad hoc”: Luiz Fernando Pugliesi Alves 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 - Justificou a ausência do Segundo Secretário Apparecido Teixeira, por 

motivo de ordem particular. Para compor a mesa dos trabalhos, propôs e o Plenário 

concordou que o Terceiro Secretário Eduardo Ribas Oliveira Machado ocupasse a 

Segunda Secretaria, e o Conselheiro Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima ocupasse a 

Terceira Secretaria “ad hoc”. Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas as seguintes 

proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento do 
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Associado Gil Vicente de Azevedo Sodré, ex-Conselheiro e ex-Secretário da Comissão 

de Saúde e Higiene; b) pelo falecimento da Sra. Adrieny Xerfan, nora dos associados e 

bolonistas Márcia Peixoto Silva e Arthur José Silva, e cunhada dos associados Mirna 

Peixoto Silva e Marcos Peixoto Silva, Diretor Adjunto de Bolão, tendo subscrito o voto 

os Conselheiros Synésio Alves de Lima, Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, Silvia 

Schuster e José Roberto Coutinho de Arruda; c) pelo falecimento da Associada Maria 

Stella Coutinho de Alcântara Gil, irmã do Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna 

Coutinho e tia dos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda e Ricardo Coutinho 

Carvalhal, cuja data da Missa de Sétimo Dia foi então comunicada; d) pelo falecimento 

do Associado Felipe Bulgarelli de Azevedo Sodré, filho do ex-Conselheiro Fernando 

Pimenta de Azevedo Sodré, neto do ex-Conselheiro Ruy Sérgio de Azevedo Sodré e 

sobrinho do Associado Antonio José Pádua de Oliveira Bulgarelli, Suplente de 

Conselheiro; e) pelo falecimento da Associada Alice Kechichian, tendo subscrito o voto 

os Conselheiros Luiz Ernesto Machado Kawall, Luiz Eduardo do Amaral Cardia e Dulce 

Arena Avancini; 2) de iniciativa do Conselheiro Clóvis Bergamo Filho, pelo falecimento 

da Sra. Tereza Penteado Aguiar, mãe dos Associados Geraldo, João e José, tendo 

subscrito a proposta o Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza; voto de pronto 

restabelecimento do Associado Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, ex-Conselheiro, 

ex-Diretor Administrativo e ex-Consultor da Presidência, apresentado pela Mesa do 

Conselho; votos de congratulações: 1) formulado pelos Conselheiros Luiz Ernesto 

Machado Kawall, Walter Silva Bacelar de Barros e Orlando Ferraz Alves, ao 

Conselheiro Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, que retomou suas tradicionais 

atividades no Clube; 2) de autoria da Mesa do Conselho, ao Associado Antonio Claudio 

Mariz de Oliveira, pai do Conselheiro Fábio Castello Branco Mariz de Oliveira, por ter 

recebido recentemente a mais alta condecoração do Poder Judiciário Paulista: o Colar do 

Mérito Judiciário, outorgado pelos relevantes serviços prestados à Justiça e ao Direito, 

tendo subscrito o voto o Plenário como um todo; 3) de iniciativa do Associado Renato 

Baruch, proposto pela Mesa do Conselho e subscrito pelo Conselheiro Luiz Ernesto 

Machado Kawall, ao Associado Homero Teixeira de Macedo, que no último dia 20 de 

novembro comemorou seu centésimo aniversário; votos de louvor propostos pela 

Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, 

Levantamento de Peso, Natação e Tênis, conforme relação disponibilizada no site do 

Conselho. 

 

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 31/10/2008. Informou que a Diretoria enviou carta ao 

Conselho, comunicando que colocará à venda oitenta títulos sociais, cujo Edital terá 

início no dia 08 e se encerrará em 31/12/2008. Comunicou sobre o funcionamento da 

Secretaria do Conselho no final de 2008. Solicitou aos Conselheiros que confirmassem 

sua presença no Jantar do Conselho de 05/12/2008. 
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Presidente – Leu correspondência recebida da Diretoria, referente à Posição Patrimonial 

e Execução Orçamentária de setembro/2008, publicada na revista Pinheiros de 

novembro/2008, corrigindo, no quadro Análise da Posição Financeira 30/9/2008 – item I. 

Posição Adiantamento de Sócios = R$ 4.093.870, e, como consequência, o item J. 

Resultado de Caixa = R$1.046.204, e o item L. Resultado do caixa do exercício de 2008 

= R$316.317. Prosseguindo, convidou os Conselheiros para participarem de um jogo de 

futebol entre o Conselho e a Diretoria, que será promovido pela Presidência do Clube no 

próximo dia 20 de dezembro. 

 

Clovis Bergamo Filho – Elogiou a Festa da Cerveja recentemente realizada pela 

Diretoria, com destaque à apresentação da Bateria, que foi promovida pela Diretoria 

Adjunta de Jovens. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Registrou que a equipe de Boliche Carajás 

estava completando 40 anos de fundação, e propôs votos de louvor aos seus integrantes, 

pelo espírito esportivo e pela competitividade. Consignou, ainda, que no domingo 

anterior tinha sido realizada a Corrida São Paulo Classic da Corpore - Percurso de 10 

Km, propondo voto de louvor aos trinta e cinco Pinheirenses que participaram da prova. 

Votos aprovados. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Convidou os Conselheiros para assistirem à palestra 

sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, a ser promovida pela Diretoria no próximo dia 27. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Registrou que pretendeu consultar o último 

relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária), mas não teve acesso ao 

documento, porque ainda não tinha sido despachado pelo Presidente. Reclamou por ter 

solicitado à Secretaria que trouxesse o relatório para consultar na reunião e não ter sido 

atendido. 

 

Presidente – Esclareceu que o relatório estava à disposição na Secretaria, local adequado 

para a consulta de documentos do Conselho pelos Conselheiros. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se ao voto de pesar antes consignado, e 

prestou homenagem póstuma à Associada Alice Kechichian. 

 

Dulce Arena Avancini – Comentou que sua equipe de Boliche, a Pagãs, estava 

completando 48 anos de fundação. Externou sua indignação com algumas posturas 

havidas em Plenário, dizendo que o tratamento entre Conselheiros deve ser respeitoso. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Solicitou aos oradores inscritos que se limitassem ao tempo regimental e 

que tratassem de matérias pertinentes a este item. 

 

Cândido Padin Neto – Reivindicou atenção especial da Diretoria, no sentido de 

promover mudanças necessárias em vários aspectos na Seção de Tênis, bem como que 

sejam criados salão de jogos, discoteca e karaokê, para integrar e atrair os adolescentes e 

jovens do Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Rodolfo José Sanchez Serine – Solicitou à Diretoria que providencie a pintura do teto 

do Ginásio de Fitness, que se encontra em estado ruim, e aumente a altura do trinco do 

portão de acesso à Brinquedoteca, para evitar que as crianças abram o portão e saiam do 

local sem conhecimento dos responsáveis. 

 

Andreas de Souza Fein – Pediu à Diretoria que publique mensalmente na revista 

Pinheiros o movimento do quadro social e o número de frequentadores por família, 

distribuídos por categoria; disponibilize no site do clube o projeto de engenharia da obra 

do Solário da Piscina, esclarecendo sobre eventual pretensão de remoção de Ficus 

elástica - como ficou insinuado na página 11 da edição da revista de novembro - e que 

promova uma pesquisa pela Internet, para verificar a opinião dos associados quanto à 

remoção das árvores e execução da obra pretendida, divulgando o resultado também na 

Internet. Transmitiu reclamação de associados sobre a não divulgação, nos quadros de 

avisos, dos editais de convocação desta e da reunião plenária anterior, sugerindo que, 

além dos quadros, as próximas pautas sejam publicadas também no site do Conselho. 

 

Presidente – Esclareceu que procura divulgar amplamente o trabalho do Conselho, 

inclusive convidando o associado a comparecer às sessões, por meio da coluna da 

Presidência, mensalmente publicada na revista do Clube. Quanto à colocação das duas 

últimas pautas nos quadros, pode ter ocorrido alguma falha e isso seria verificado, como 

também a publicação dos editais no site do Conselho. Aprovado o encaminhamento das 

matérias à Diretoria e à Mesa do Conselho. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Para atender aos pedidos de informação que têm sido 

formulados pelos associados, a respeito das obras do Clube, sugeriu que a Diretoria 

utilize os próprios cronogramas detalhados, gerados pelo programa denominado 

MSProject - que é um software de planejamento que permite, com uma única operação, 

sintetizar as etapas das obras - e coloque esse cronograma ao lado da informação gráfica. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da ata da 567ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 de 

outubro de 2008. 

Aldo Ferronato – Propôs fosse corrigida para 15/10/2008, a data da Maratona de 

Comrades, no voto de louvor consignado pelo Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La 

Terza, ao associado Wilson Cotrim. 

 

Presidente – Esclareceu que a ata deve ser fiel ao que consta das notas taquigráficas, e, 

no caso, o Conselheiro Ricardo La Terza havia dito “há dois meses.”. Como o próprio 

proponente não solicitou tal retificação, conforme determina o Regimento do Conselho, o 

pedido não foi deferido. 

 

Aldo Ferronato – Quanto ao voto de louvor que havia proposto aos corredores do Clube 

que participaram da Maratona de Chicago em 12/10/2008, cuja relação havia declinado, 

solicitou fossem retificados os nomes de Taís Gasparian, Sharon Ann Sulzbeck, 

acrescentados os nomes de Alexandre Vasto e Carlos Edmundo Miller Neto e corrigido o 

tempo de Anna Luisa Brant Frimm, para 5h00min17s. 

 

Presidente – Para evitar retificações dessa natureza, orientou a Secretaria para que nas 

próximas atas resumidas as referências sejam feitas de um modo genérico, e não 

detalhadas. 

 

Marcelo Grassi – Registrou sua indignação pela falta de quorum, pois estava inscrito 

para falar em e foi chamado, entretanto a sessão foi suspensa.  

 

Presidente – Esclareceu ao orador que houve manifestações; constatou-se que não havia 

quorum e o assunto foi encerrado. 

 

Deliberação: 

A ata foi aprovada, com as retificações propostas pelo Conselheiro Aldo Ferronato. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-22/2008 - Proposta Orçamentária 

apresentada pela Diretoria, para o exercício de 2009. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 

 

Andreas de Souza Fein – Entendeu insuficiente o prazo de dez dias para analisar uma 

proposta da magnitude e complexidade do Orçamento do Clube. Questionou o aumento 

de 30% na tarifa de estacionamento, esclarecendo que não proporia a redução desta 

receita exatamente por falta de tempo para apontar um item onde reduzir a despesa 

correspondente. Solicitou que futuramente a Proposta Orçamentária seja distribuída aos 
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Conselheiros com a mesma antecedência que é encaminhada às Comissões Permanentes, 

para que os Conselheiros possam efetivamente contribuir com o aperfeiçoamento e 

evolução do processo decisório e exercer sua função de representante do associado. 

 

Clovis Bergamo Filho – A par de parabenizar todos os envolvidos na elaboração do 

Orçamento, registrou que, a partir desta Proposta Orçamentária, cada Departamento terá 

a responsabilidade e o desafio de administrar seu próprio orçamento (anteriormente as 

verbas ficavam alocadas dentro de um Orçamento Geral), e isso proporcionará agilidade 

operacional no dia-a-dia do Clube. Recomendou a aprovação da Proposta. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Destacou que em 2009 a crise internacional 

deverá repercutir na economia brasileira e, também, no Clube. Cumprimentou a Diretoria 

pela coragem de enfrentar determinados problemas fundamentais para o Clube, inclusive 

relacionados aos contribuintes e aos não contribuintes. Hoje o Clube conta com 36 mil 

associados, dos quais somente 26 mil são contribuintes. Apelou para a Comissão 

Especial que estuda o assunto, entendendo necessário solucionar o problema da 

veteranice, respeitado o direito adquirido, e, evidentemente, com uma norma de transição 

para aqueles que estejam prestes a atingir esta condição. A respeito da Lei de Incentivo 

ao Esporte, que prevê uma receita de R$ 5.600.000,00, trata-se de verba do imposto de 

renda, que vem do Governo Federal. Quanto à verba de Patrocínio, disse que não acredita 

que se confirme a previsão da Diretoria - um aumento de R$ 2.625.000,00 para quase R$ 

4.900.000,00 - dada a gravidade da situação que se avizinha. Por oportuno, pediu ao Sr. 

Presidente que esses pronunciamentos fossem reproduzidos em ata integralmente. 

Perguntou à Diretoria qual o critério adotado para reajuste da taxa de estacionamento, 

pois na proposta foi informado que será utilizado o INPC, mas o preço passou de 

R$1,00/hora para R$1,30/hora. Ponderou que com esse quadro econômico-financeiro 

altamente desfavorável, poderá ocorrer um aumento na inadimplência. Recomendou à 

Diretoria que promova uma forte contenção das despesas nos meses restantes deste ano e 

durante a execução do Orçamento do ano que vem. Ponderou que entre este ano e 2009 

estão previstas obras que reduzirão o Fundo Especial de R$ 12.000.000,00 para R$ 

5.000.000,00, todas em benefício do associado. Entretanto, não foram atendidas pelo 

Clube três recomendações do CONTRU: a instalação de elevador no Centro 

Administrativo, adequação das áreas para deficientes e a acústica e climatização do salão 

de festas. Considerando a atual situação de crise, propôs fosse suprimida do Orçamento 

de Investimento a intenção de construir um restaurante japonês. Finalmente, solicitou 

manifestação da Comissão Financeira e do Conselho Fiscal, para esclarecer sobre o 

déficit de caixa de R$ 729.687,00 em agosto, publicado na revista Pinheiros de outubro; e 

de R$ 3.294.069,00 em setembro, divulgado na edição de novembro de 2008. 

Manifestou-se favorável à aprovação do Orçamento, com as recomendações e emenda 

supra. 

 



7/16 

 

Marcelo Grassi – Fazendo comentários, manifestou-se contrário à aprovação do 

Orçamento, questionando diversos itens da proposta, como o aumento da taxa de 

estacionamento, colocando em dúvida o cumprimento da missão de priorizar o interesse 

coletivo sobre o interesse individual e da valorização da memória e tradição, do 

desenvolvimento de pesquisas de satisfação do associado, criticando o atendimento nos 

restaurantes e lanchonetes, a não implantação do novo sistema de gestão empresarial, o 

desconto para quem paga a anuidade e outras taxas, a multa pelo atraso nos pagamentos, 

entendendo que o sistema de cobrança deve ser revisto. Ressaltou que a seção de Tênis 

contribui com 80% da arrecadação das seções competitivas. Quanto aos contratos, que 

em vez de serem celebrados até o final da gestão do Presidente da Diretoria, são 

assinados por um ano, e o Presidente seguinte tem que honrar com esses compromissos 

até o final daquele exercício, lembrou que havia denunciado que no seu último ano de 

gestão a Diretoria anterior tinha formalizado um contrato de limpeza especializada, 

comparativamente maior que a receita do Clube com o contrato do Banco Bradesco. 

 

Presidente – Interrompeu o orador, consultando o Plenário, que por grande maioria 

concordou que o Conselheiro Marcelo Grassi deveria continuar a fazer seus comentários 

no item Várias. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Ponderou que sobre uma previsão orçamentária não se 

faz A.V.O. (relatório Análise da Variação Orçamentária). A.V.O. se faz sobre o que tem 

Orçamento. Faz-se uma análise da variação da previsão. Disse que procurou os 

lançamentos entre centro de custo, mas não encontrou. É um defeito que deve ser 

corrigido. Quanto ao parecer da Comissão de Obras, disse esperar que ela estivesse 

falando pela Diretoria, quando mencionou, no item 4: Tendo em vista o seu alto valor de 

investimento e por tratar-se de assunto pertinente à Comissão Permanente de Obras, 

entendemos que as mesmas venham acompanhadas de detalhes e especificações técnicas, 

para a apreciação dessa Comissão, quando de sua apresentação, ou é para apreciação do 

Conselho como um todo. Disse entender que toda vez que se pedir uma opinião técnica 

não se deve não dar elemento nenhum, falar está lá no Conselho. Manda os elementos. 

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Elogiou a política adotada pela Diretoria no 

Orçamento, que é o centro de resultado, uma vez que as despesas com Pessoal foram 

acrescidas dos salários, todos os encargos devidos e alocados em cada Diretoria. 

Esclareceu que nos Orçamentos anteriores também constava o detalhamento de cada 

Diretoria, só não havia alocação das despesas com INSS, FGTS, que eram alocadas na 

Diretoria Administrativa. Com relação à verba arrecadada através da Lei de Incentivo ao 

Esporte, esclareceu que essa Lei é muito restritiva; vincula a verba a projetos dirigidos, 

aprovados pelo Ministério do Esporte; uma receita extraordinária, portanto, deveria ser 

retirada do Orçamento de Custeio e alocada em um orçamento próprio. E, diferentemente 

do que afirmou a Comissão Financeira em seu parecer, essa verba não reduz de 72 % 
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para 66 % a participação da receita de Contribuição Social na receita total de Custeio, 

porque se ela não existisse, provavelmente, o Clube não faria esses projetos. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Esclareceu que o projeto que foi aprovado para 

o Pinheiros, destina-se à formação de atletas não profissionais e foi baseado nos custos 

que o Clube tinha com treinamento do pessoal interno. A despesa de toda a folha de 

pagamento dos técnicos passa a onerar a verba desse projeto. O Clube já captou 70% da 

arrecadação prevista até 31 de dezembro e o projeto só será executado no valor que for 

captado. Então, essa arrecadação realmente desonerou o associado de diversas despesas 

com técnicos, viagens, uniformes.  

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Insistiu que essa verba deveria ser alocada em 

um orçamento específico, e não em Custeio, tendo o aparteante discordado e ambos 

divergido sobre detalhes da destinação dos recursos. Enfatizou que essa quantia não 

reduz em 8% o que o associado tem que pagar. O associado vai continuar pagando 72% 

do valor da despesa com o Clube, cobertas com a mensalidade. Reiterou tratar-se de 

verba com destinação preestabelecida, por isso que não deveria constar do Custeio. 

Prosseguindo, Com relação à previsão de reduzir o número de estagiários, disse entender 

que, diante da situação econômica que se aproxima, considerando os custos, o valor, 

encargos financeiros e trabalhistas, seria uma boa opção a contratação de estagiários, 

sugerindo que não se diminuísse, mas, sim, aumentasse o número, porque o Clube vai 

pagar muito menos. 

 

Laís Helena Pinheiros Lima e Silva (aparte) – Discordou, esclarecendo que o 

Conselho Federal de Educação Física não permite que o estagiário trabalhe por menos de 

três meses. E se ultrapassar esse período, o Clube tem que registrar, porque o Conselho 

Federal não permite que se trabalhe sem carteira assinada e sem ter a formação completa. 

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Ponderou que estagiário é alguém que estagia 

quando está cursando uma faculdade. Se essa pessoa for formada, não é estagiário, mas 

um profissional. Tornou a indagar qual a razão para a redução dos estagiários. Quanto à 

taxa de estacionamento, considerando a situação de crise que se avizinha, perguntou se 

não seria melhor estudar o assunto e adiar esse aumento para fevereiro, porque ele pode 

até ser justo, mas a Diretoria poderia fornecer aos Conselheiros mais elementos para 

defendê-lo perante o associado. Encerrando, solicitou ao Sr. Presidente que quando 

houver reuniões prévias para esclarecimentos, como aconteceu a respeito do Orçamento, 

sejam elas abertas a todos Conselheiros.  

 

Presidente – Informou que oportunamente a Diretoria seria chamada para prestar os 

esclarecimentos solicitados, mas adiantou que eventual convocação para reuniões prévias 

não foi providência da Mesa do Conselho. A Diretoria convidou alguns Conselheiros, 
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aleatoriamente, a exemplo do que se fazia quando a Diretoria era presidida pelo ilustre 

manifestante, e, como Presidente do Conselho, participou como mero assistente. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Falou sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, esclarecendo 

que o Clube vem seguindo à risca as normas do Ministério do Esporte. O projeto foi 

aprovado em dezembro de 2007 e colocado em prática em 25 de junho deste ano. O 

Clube tem um ano para executar esse projeto, podendo prorrogar. No entanto, sua 

captação está limitada até 31/12/2008. Por isso que a Diretoria previu a utilização de R$ 

5.600.000,00 em 2009, porque até agora o Clube já captou mais de R$ 7.000.000,00, mas 

só gastou parte desse dinheiro, devido ao atraso das licitações. E esse projeto não vai 

abrir buraco no Orçamento, porque, de acordo com o estabelecido pelo Ministério do 

Esporte, o Clube só pode utilizar o que captar. O valor total do projeto é de R$ 

11.750.000,00, que é o que se apurou que o Clube gasta com o esporte competitivo. Se o 

Clube não captar toda essa quantia, ele terá de adaptar seu cronograma ao valor que 

captar. Hoje toda a folha de pagamento da área esportiva está alocada no projeto, 

incluindo técnicos e alguns funcionários da gerência esportiva, inclusive 67,88% dos 

encargos sociais são apropriados no projeto. O projeto é muito abrangente, abarca desde 

avaliações cardiológicas, psicológicas de todos os atletas, uniformes, despesas de 

viagem, alimentação; tudo que anteriormente era pago com verba do Custeio. 

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Explicou que seu pensamento era 

que essa quantia teria que sair do Orçamento de Custeio e ser apropriada em um 

orçamento específico. Ponderou que se todo esse dinheiro pode ser usado para abater as 

despesas de esportes, e, segundo a Comissão Financeira, o Clube uma economia de 6% 

sobre a participação do associado na mensalidade, consequentemente, deveríamos reduzir 

as mensalidades no mesmo percentual. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não entrou no mérito da observação do aparteante, 

reiterando apenas os esclarecimentos que já havia prestado com relação ao projeto da Lei 

de Incentivo ao Esporte. 

 

Carlos Edmundo Miller Neto – Parabenizou a Diretoria pelo aumento de 46% na 

destinação de verba para a Área de Esportes e afirmou que espera que o Orçamento possa 

ser cumprido. Recomendou que o Orçamento fosse integralmente aprovado, e que todo 

pedido de utilização de verba de investimento fosse encaminhado ao Conselho somente 

após a aprovação do Plano Diretor.  

 

Claudio Damasceno Junior – Ressaltou que a peça orçamentária vem sendo 

sucessivamente aperfeiçoada na forma de gestão do Clube e na forma de gestão do 

Orçamento. Nesta proposta, destaca-se a criação dos centros de custo e centro de 

resultado, que permite tratar peça orçamentária não como análise de quantidade de 
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dinheiro, mas da qualidade desse gasto. Antes existia o detalhamento de despesas. Hoje 

avançamos: além desse detalhamento, temos um centro de custo, que possibilita avaliar 

como é gasto o dinheiro em cada uma das Diretorias com as respectivas gestões, 

permitindo a tomada de decisões estratégicas do que queremos fazer do Clube no futuro. 

Comentou que o desafio do ano que vem tem tido duas análises diferentes: 1) a opção por 

contenção de gastos de lazer pode levar o associado a concentrar as suas atividades no 

Clube. Então, a crise nesse sentido estaria colaborando para o Clube, e não o inverso; 2) a 

gestão criteriosa dos gastos, que é uma máxima essencial. A proposta apresenta uma 

qualidade de informação que permite um monitoramento muito preciso. A análise da 

variação orçamentária permite à Comissão Financeira e a cada Conselheiro acompanhar 

se a execução está sendo feita a contento. Dispomos, portanto, de instrumentos para 

acompanhar com todo rigor a gestão da Diretoria por um lado, e temos uma Proposta 

Orçamentária coerente e responsável. Não há motivo para alarde, preocupação e cautela 

por medidas, propostas de gastos que tenham sido contempladas neste Orçamento. Com 

relação a Investimento, a proposta apresenta uma intenção de gasto, cuja efetivação será 

objeto de análise e deliberação pelo Conselho. Manifestou-se pela aprovação integral da 

Proposta. 

 

Antonio Moreno Neto – Convidado pelo Sr. Presidente, manifestou-se prestando os 

esclarecimentos solicitados em Plenário. Lembrou que no encaminhamento da peça, a 

Diretoria ressaltou que as ações e os números refletem as necessidades da Administração 

para manter a qualidade dos serviços prestados aos associados sem, porém, levar em 

conta os atuais aspectos da crise financeira mundial por falta de elementos conclusivos 

que impactem a economia brasileira e repercutam em particular no nosso ambiente. 

Destacou que o orçamento começou a ser elaborado em agosto e ficou pronto no início 

de outubro. No final daquele mês, desencadeou essa crise financeira mundial que 

preocupa a todos. No último mês, a Diretoria teve o cuidado de fazer um plano de 

contingência, que será utilizado caso a crise atinja o Clube de uma maneira muito forte. 

Uma das bases desse plano de contingência é um documento recebido de um 

conglomerado financeiro sobre a crise dos diversos setores, que dispõe dos indicadores 

para variáveis externas, o que pode acontecer fora do Clube e o que temos que analisar, 

mensal ou quinzenalmente, para acompanhar o Orçamento do Pinheiros. Monitoraremos 

os indicadores da inflação, inadimplência, crédito, câmbio, produção industrial, balança 

comercial. Com base nesses indicadores externos e nos indicadores internos, poderemos 

avaliar a intensidade da crise e seus impactos no Orçamento do Clube. Internamente, 

acompanharemos os seguintes indicadores: quadro de associados, contribuintes e não 

contribuintes, frequência do Clube, associados e convidados, frequências em 

restaurantes, inscritos e frequência em diversas atividades esportivas, sociais e culturais, 

uso do estacionamento, inadimplência da contribuição social, antecipações de 

contribuição, que é um bom termômetro, inscrições em edital e procura por títulos. 

Elencou as ações diretas a serem tomadas caso as influências externas e internas 
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aconteçam, mantendo, contudo, a qualidade dos serviços prestados ao associado: redução 

dos serviços especializados, redução de pessoal, redução de viagem e participação em 

competições, reduções no gasto com formação de atleta de forma proporcional à redução 

dos recursos de lei de incentivo ao esporte, caso haja, redução de eventos gratuitos, 

redução de eventos de forma proporcional à redução de patrocínios específicos, redução 

dos gastos, talvez diminuindo um pouco com jardins e conservação, redução com gastos 

de consumo interno em eventos, reduções com gastos com produção gráfica: revista, 

banner e outros, redução e estudo de alternativas de contas de consumo de água, energia 

e telefonia e outras atividades que a Diretoria entenda prioritárias. Comentou que a idéia 

que se tem é de que quando há uma crise a primeira coisa a ser cortada é o supérfluo. E o 

Clube é um item de supérfluo à primeira vista, mas pode ser que aqui seja o local mais 

adequado para uma família, que pretenda fazer contenção de despesa, frequentar, porque 

é mais barato. Comentou que, recentemente, o Pinheiros sediou um evento do Governo 

Federal para a entrega de 800 bolsas-atleta para esportistas, oportunidade em que pôde 

saber da Ministra Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que é necessário ter cautela, mas 

que, a princípio, o Governo não pretende reduzir nenhum investimento no Programa de 

Aceleração do Crescimento do País (PAC). Recomendou que o orçamento do Clube 

fosse revisado trimestralmente, embora ele, Presidente, entenda que essa revisão deva ser 

mensal. A Ministra disse mais, que este não é o sentimento do Governo; pode ser que 

haja uma pequena retração. Eles tinham um crescimento do PIB de 4,8% e reduziram 

para 3,5% para o ano que vem. Então, a Diretoria dispõe de um plano de contingência e, 

se for necessário aplicá-lo, o apresentará ao Conselho, se o casão, até solicitando uma 

convocação extraordinária específica. A respeito da Lei de Incentivo ao Esporte, explicou 

que a previsão de R$ 5.600.000,00 super conservadora, porque este valor já está 

garantido e a tendência é chegar aos R$ 11.700.000,00 até dezembro. Provavelmente 

teremos no final do ano um superávit de aproximadamente R$ 5.000.000,00 neste item, 

mas isto não se pode colocar no orçamento, porque é uma previsão e não uma 

constatação. Esclareceu que essa verba não é fornecida pelo Governo Federal; são 

valores captados através de 1% do imposto de renda de lucro real de pessoas jurídicas e 

6% de imposto de renda das pessoas físicas, excluindo só as pessoas físicas que abatem 

aquele valor normal já previsto. A Diretoria também fará uma campanha com relação às 

pessoas físicas do Clube. O Clube conta com 26 mil associados contribuintes, e uma 

parte deles poderá dedicar 6% do seu imposto de renda ao projeto. O Clube vai até 

oferecer os DARFs específicos. Metade dos R$ 5.600.000,00 são alocados para a 

Diretoria de Esportes Individuais e Aquáticos, a outra metade, R$ 2.800.000,00, para 

Esportes Coletivos e Raquetes; que são específicos para essa área e que já estão 

garantidos. O Pinheiros hoje é reconhecido tanto pelo Ministério do Esporte como pela 

sociedade como o maior formador de atletas do País. O próprio pessoal do Ministério 

está ajudando em tudo que o Clube precisa com relação ao projeto, inclusive na captação 

também, ajudando empresas públicas, como exemplo, a Petrobrás, a Vale do Rio Doce e 

outras que têm recursos. Imaginem 1% do imposto de renda pessoa jurídica que tem R$ 
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1.000.000.000,00 de imposto de renda, para R$ 1.000.000,00 ser dedicado a um projeto, 

que é 1% do valor do imposto de renda. Então são grandes empresas. E outras empresas 

menores estamos captando para o projeto, podem ser de R$ 1.000,00 até R$ 

10.000.000,00. O projeto tem a fiscalização direta do Ministério de Esportes, a conta é 

separada no Banco do Brasil. Há uma empresa de consultoria contratada para nos auditar, 

inclusive as ações que estão sendo feitas, porque o Clube tem que seguir à regra tudo que 

é determinado pela lei, porque não pode errar perante seu corpo associativo ou o 

Conselho Deliberativo. O Ministério do Esporte tem total e irrestrito controle da 

movimentação dessa conta e envia fiscalização no mínimo uma vez por mês. Sobre o 

estacionamento, o percentual do INPC dos últimos quatro anos foi 27,88%, e numa 

aproximação aumentamos em 30%, e uma parte para cobrir dos vallets. O 

estacionamento é superavitário, como também era quando aumentaram 100%, na gestão 

anterior. Então, o aumento é justo. Esclareceu que o INPC considerado não foi de um, 

mas, de quatro anos. Embora tivessem sugerido que se aumentasse a taxa para R$ 1,50, 

entendeu melhor colocar o aumento só da inflação. Quanto aos investimentos 

recomendados pelo CONTRU, informou que já foi preparado o local para colocação do 

elevador do Centro Administrativo e o layout será submetido ao Conselho Deliberativo 

tão logo o estudo esteja concluído; no tocante ao Salão de Festas, a parte térmica e a 

parte de acústica tem um investimento total que gira em torno de R$ 5.500.000,00 que 

podem ser colocados, mas seria irresponsável, porque ainda não se sabe que destino será 

dado ao prédio depois de apresentado o Plano Diretor, diferentemente das obras de infra-

estrutura, que não sofrerão nenhum impacto com o novo Plano Diretor, porque não se 

está aumentando nenhuma área de projeção das obras de reforma. Apenas estamos 

trabalhando as condições de setores específicos, para mais bem atender ao associado. A 

Diretoria inseriu no Plano de Ação anterior, e submeterá ao Conselho oportunamente, as 

duas reformas que faltam: a Cabana do Pai Tomás e o Bar do Futebol. Quanto ao 

Restaurante Japonês, a idéia é fazer uma espécie de bistrô, talvez de madeira com vidro e 

ar condicionado, no lago, com cerca de 60 lugares. A obra só será efetivada se houver a 

parceria de um investidor que aceite as condições pré-estabelecidas pelo Clube, aprovada 

pelo Conselho. Sobre o déficit de caixa, ele não existe; ocorreu um erro, que já foi 

corrigido, isto é, em agosto e setembro; a principio, foram considerados indevidamente 

os valores de entrada da Lei de Incentivo como receita antecipada. A título de 

complementação de esclarecimento, informou que o projeto Lei de Incentivo ao Esporte 

contempla alimentação do atleta, uniforme, todo o material esportivo, transporte e 

atendimento médico. Com relação à redução do número de estagiários, explicou que há 

uma nova Lei, que determina que o estagiário tem que ser registrado em regime de CLT. 

Foram acrescidos alguns direitos, como 13º salário, Fundo de Garantia. Então, os custos, 

não todos, dos encargos sociais dos estagiários, vai aumentar. Por isso que a Diretoria 

optou por admitir talvez profissionais recém-formados, que custarão um pouco mais, mas 

ficarão em definitivo no Clube. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Cumprimentou a Diretoria pela sábia e 

prudente providência do plano de contingência. Perguntou por que há previsão de 

aumento dos patrocínios de R$ 2.600.000,00 para quase R$ 5.000.000,00, se existe a 

contrapartida da situação de crise que deveremos atravessar. 

 

Antonio Moreno Neto – Respondeu que a previsão de aumento do patrocínio se baseou 

principalmente em parceiros que demonstraram o desejo de ampliar o seu patrocínio 

existente no Clube neste ano, como o Mackenzie, o Bradesco e todos os outros 

patrocinadores que estamos conquistando. Concordou que caso aconteça uma crise forte, 

talvez o Clube não tenha os patrocínios, mas, ponderou que, em uma situação extrema, 

poderemos utilizar a sobra de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte em, 

aproximadamente, R$ 4.000.000,00. Isto é, fizemos R$ 5.600.000,00, mas são R$ 

9.600.000,00, que vão ficar para o ano que vem. Entretanto, a alternativa prioritária é 

lutar para manter o patrocínio que já está prometido. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Quanto ao estacionamento, concordou com o 

Conselheiro Antonio Rudge, de que se deveria aguardar até abril para aumentar a taxa, 

que até poderá ser um pouco maior, porque de qualquer forma o estacionamento do 

Clube é muito mais barato que qualquer outro da Região. 

 

Antonio Moreno Neto – Enfatizou que a Diretoria está colocando os fatos como são 

hoje. Se houver uma crise, será aplicado o plano de contingência. Esse aumento do 

estacionamento deve-se ao fato de que todas as taxas do Clube acompanham o INPC. 

Nos últimos quatro anos a taxa do estacionamento não acompanhou o INPC, e a Diretoria 

resolveu corrigir esse valor da hora de estacionamento. Isso foi estudado; foram 

verificados os preços praticados em todos os clubes maiores, co-irmãos. Não houve 

exagero. Além disso, houve um custo adicional e também uma receita adicional dos 

vallets. O custo dos vallets não foi coberto pela receita adicional do estacionamento que 

os veículos proporcionaram. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Agradeceu e tornou a cumprimentar o Sr. 

Presidente pelo plano de contingência. 

 

José Manssur – Também cumprimentou o Sr. Presidente pela clara e elucidativa 

exposição, e, principalmente, pelo plano de contingência. Desde logo, mencionou a 

possibilidade de aplicação do §1º, do Art. 46, do Regimento Interno da Diretoria, que 

prevê que Ocorrendo circunstâncias anormais, das quais decorram sensíveis alterações 

monetárias que afetem irremediavelmente o Orçamento, e coloquem em risco a 

estabilidade financeira do Clube, a Diretoria, com base em estudo pormenorizado, que 

contenha justificativas e comprovações da situação, poderá apresentar proposta ao 

Conselho Deliberativo, objetivando atualização ou elaboração de novo Orçamento ou 



14/16 

 

instituição de contribuição de emergência. Lembrou que em 1990, na gestão do 

Presidente Antonio Rudge, a Diretoria valeu-se do mencionado dispositivo para enfrentar 

a situação decorrente do Plano baixado pelo Governo (congelamento de 80% dos bens 

privados - Plano Brasil Novo - "Plano Collor"). E o Conselho respondeu com 

responsabilidade e o Clube não faltou com suas obrigações. Com relação ao parecer da 

Comissão Financeira, os prazos foram observados. A única ressalva é que as Comissões 

são órgãos de assessoria dos assuntos técnicos, quer do Conselho, quer da Diretoria, e 

seus pareceres servem como um roteiro para formação da livre e soberana convicção do 

Conselheiro. A propósito, ela diz seguramente da situação fiscal praticamente 

regularizada do Clube. Não houve uma palavra a respeito. O IPTU está regularizado e a 

questão da contribuição social também. Perguntou se o Sr. Presidente ainda teria algum 

comentário a fazer a respeito da observação contida no parecer  da Comissão, onde, com 

realce, ela chama atenção praticamente para a regularização fiscal do Clube com a 

obtenção de todas as certidões que são necessárias e são exigíveis. 

 

Antonio Moreno Neto – Esclareceu que o Clube ingressou com uma medida judicial 

com relação ao INSS, no Refis, depois de esgotar todas as tentativas administrativas. E 

conseguiu a liminar, e agora estão examinando a ação principal. O Juiz, além de ter dado 

para o Pinheiros o pagamento do saldo do INSS nas prestações vincendas, e deixando os 

cerca de R$ 8.800.000,00 / R$ 9.000.000,00 do Fundo, existe a possibilidade já 

informalmente estudada, apesar de o Clube estar num parcelamento, a prescrição de 

alguns processos (a prescrição do INSS passou de 10 para 5 anos). E há uma grande 

probabilidade de o Clube ser beneficiado com relação a esse valor em redução da dívida. 

O Juiz nomeou um perito judicial, o Clube tem que indicar um perito e o INSS vai 

indicar outro para análise dessa dívida. A tendência é haver uma redução na dívida do 

INSS. Quanto às outras certidões, todas foram obtidas, porque não se aprova um projeto 

em qualquer Ministério ou em uma entidade pública sem ter todas as certidões. Em 

dezembro de 2007, foram resolvidas algumas pendências muito antigas, algumas dívidas 

pequenas, algumas certidões que certamente nunca foram tiradas pelo fato de o Clube 

nunca ter precisado usar. Na ocasião, faltaram duas certidões. Então, o Clube perdeu R$ 

5.000.000,00 que o Bradesco iria investir no projeto; foram obtidas em fevereiro deste 

ano. Então, com essas certidões regularizadas, o projeto pôde ser publicado no “Diário 

Oficial” e hoje o Clube está com essa condição totalmente sanada. Quanto ao IPTU, um 

processo que já vem de longos anos, hoje não temos nenhuma pendência, inclusive o 

exercício de 2008 também já foi todo pago. Aproveitou a oportunidade para esclarecer a 

questão da poda das árvores. Explicou que quando a piscina foi reformada, foram 

encontradas raízes da árvore Ficus da piscina de Pólo. São árvores muito nocivas; atacam 

asfalto, encanamento, muro e tudo que vier pela frente. E o Clube solicitou à Prefeitura, 

que autorizou a remoção de três dessas árvores Ficus. A entrada da piscina ficaria no 

local em que essas três árvores poderiam ser removidas. Houve uma comoção no Clube, 

com uma projeção que não correspondia à realidade. Então se reuniu com três dos 
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associados que estavam à frente desse movimento e outros associados, que solicitaram 

que as árvores não fossem removidas. Diante disso, a Diretoria resolveu sacrificar um 

pouco o projeto e não mexer nas árvores, embora sejam daninhas. Foi feita outra parede 

de concreto, além daquela que tinha sido feita anteriormente, quando a piscina foi 

reformada. Assegurou que as árvores não serão retiradas. Por oportuno, esclareceu que 

quando a Diretoria submete ao Conselho o projeto de uma obra ou reforma, ela o 

encaminha com os elementos básicos necessários: um esboço do estudo preliminar, um 

memorial descritivo e uma previsão orçamentária. E tem sido enviado muito mais que 

isso, às vezes, entrando até no anteprojeto, que não é o projeto definitivo. Referindo-se à 

situação havida quando da aprovação da verba para o paisagismo da piscina, solicitou aos 

Conselheiros que examinem o projeto executivo das obras, para evitar que pairem 

dúvidas e afirmações sem nexo. Finalizando, registrou seu agradecimento pessoal 

àqueles que participaram intensamente da elaboração do Orçamento, em especial ao 

Assessor de Planejamento e Tecnologia Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, ao 

Diretor Financeiro Roberto Gasparini, e aos Gerentes de Área. 

 

Presidente – Encerrados os esclarecimentos da Diretoria, colocou a matéria em votação. 

 

Votação/Deliberação: 

O Sr. Presidente consultou o Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, que 

desistiu de sua emenda supressiva do Restaurante Japonês do Orçamento de 

Investimento. 

O Sr. Presidente submeteu à votação a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria 

para o ano de 2009, no valor global de R$ 110.809.593,00, a saber: Orçamento de 

Custeio: R$ 91.048.670,00, Orçamento de Restaurante: R$ 13.577.227,00; Orçamento de 

Investimento: R$ 6.183.696,00, que foi aprovada contra um voto. 

Considerando a existência de precedentes de votação de recomendações, o Sr. Presidente 

submeteu ao Plenário a recomendação formulada pelo Conselheiro Carlos Edmundo 

Miller Neto, no sentido de que todo pedido de utilização de verba de investimento fosse 

encaminhado ao Conselho somente após a aprovação do Plano Diretor, e a mesma foi 

rejeitada por expressiva maioria. 

 

 

Item 4 - Várias. 

Não houve, porque os Conselheiros inscritos abriram mão da palavra. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 

encerrada a reunião às 23h40. 

 

 

*** 

 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 569ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 26 de janeiro de 2009, com a retificação já dela constante. 
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