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ATA DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de novembro do ano dois mil e dez, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e sete 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Apparecido Teixeira 
Segundo Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião, desde logo determinando a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco 
Roberto Pignatari). 
 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Maria Delfina Comino, 
Suplente do Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre. 

 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Em nome da Mesa, propôs e foi consignado voto de pesar pelo 
falecimento do Conselheiro Mário Lima Cardoso, proposta esta subscrita pelo Plenário 
como um todo, sendo observado um minuto de silêncio em sua homenagem. Alfim, 
pronunciou-se também homenageando o saudoso Dr. Mário Lima Cardoso. Em 
seguida, submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: de 



2/15 

autoria da Mesa do Conselho: 1) pelo falecimento do associado Veterano Plínio Telles 
Rudge Filho, irmão do Conselheiro Efetivo Antonio de Alcântara Machado Rudge; 2) 
pelo falecimento da Sra. Maria Apparecida Decoussau Schuster, mãe da Conselheira 
Silvia Schuster; 3) pelo falecimento da Sra. Gislaine Ferreira Koren, professora de Artes 
do Jardim de Infância; 4) pelo falecimento do Atleta Benemérito Arsênio Costa 
Vasconcellos Martins, pai do ex-Conselheiro Marcelo Costa Vasconcellos Martins; votos 
de pronto restabelecimento de iniciativa da Mesa do Conselho, à Conselheira Maria 
Angélica Masagão Prochaska e da Sra. Ana Maria Menge Collet e Silva, mãe do 
Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva; votos de louvor: 1) propostos pelo 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos pinheirenses que representaram o 
Clube nas seguintes modalidades e competições: Campeonato Nacional de Ginástica 
Artística (ECP –Vice-Campeão, categoria Pré-Infantil); Maratona Internacional de 
Frankfurt (31/10), Meio Iron Man de Miami (30/10),  Maratona Internacional de Nova 
York (6/11) e Meia Maratona do Circuito Atenas na Cidade de São Paulo (14/11); 2) de 
autoria da Conselheira Silva Schuster, à Seção de Bocha pelas seguintes conquistas: 
Campeã Paulista Primeira Divisão Série A, Equipes A1 e A2 de Bocha Mundial; Vice-
Campeão Paulista Primeira Divisão: Mundial Bocha e Mundial Feminino Séries A e B; 
Campeã Estadual Masculino de Bocha Mundial Taça Ouro; Campeã do Super 
Campeonato Estadual Masculino e Feminino de Bocha Mundial e Campeã do Super 
Campeonato Estadual Feminino de Bocha; 3) de iniciativa da Mesa do Conselho, à 
atleta Roberta Camargo Rodrigues, escolhida pelo Colégio Eleitoral do Prêmio Brasil 
Olímpico 2010 como a Melhor Atleta desta temporada na modalidade Bowling; 4) de 
autoria do Conselheiro Benedito Dias Ramos Neto, ao Departamento Cultural e a toda 
produção, pela promoção Pinheiros Got Talent; de iniciativa da Presidência da 
Diretoria e da Mesa do Conselho, à Seção de Natação, pela conquista do Campeonato 
Estadual Categoria Infantil, e à Seção de Handebol, Campeã da Liga Nacional de 
Handebol – Categoria Adulto. Em seguida, informou que a Mesa do Conselho, dentro 
dos princípios da efetividade e da economia processual deliberou, ad referendum do 
Plenário, que as inscrições de oradores no Expediente de ambas as reuniões seriam 
tomadas na primeira reunião, sendo que as inscrições no  Item Várias seriam tomadas 
na segunda. Aprovado. 
 
Rodrigo da Silva Rojas – Propôs voto de louvor à Seção de Remo, lembrando que há 
alguns anos iniciou um projeto social com deficientes, tendo a Diretoria acolhido-os 
como atletas do Pinheiros, e, recentemente, a atleta Claudia Santos foi convocada para 
a Seleção Brasileira de Remo adaptado, sagrando-se Vice-Campeã no Campeonato 
Mundial na Nova Zelândia. Estendeu o voto ao Técnico José Paulo Sabadini de Lima. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Parabenizou o Presidente da Diretoria, Antonio 
Moreno Neto, pela implantação de projeto regularizando a atuação no Clube de 
personal trainer, mediante a contratação de horas de trabalho, pelo associado, 
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diretamente no Departamento Esportivo, do profissional da empresa contratada, a 
Academia Fórmula. Aprovado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Falou em reverência ao recém-falecido Conselheiro 
Mário Lima Cardoso, destacando sua amizade pessoal e sua dedicação ao Clube. 
 
André Perego Fiore – Participou que em 2010 a equipe de Natação do Clube sagrou-
se Campeã Brasileira em todas as categorias existentes, em todos os Torneios Oficiais 
Brasileiros promovidos pela Federação Brasileira de Desportos Aquáticos. Apelou à 
Diretoria no sentido de divulgar melhor esses feitos. 
 
Sergio Henrique de Sá – Também prestou homenagem póstuma ao Conselheiro Mario 
Lima Cardoso. Associou-se ao voto de louvor consignado à atleta Roberta Camargo 
Rodrigues, e congratulou-se com o Diretor de Bowling, Geraldo de Oliveira Couto, por 
ter o Clube conquistado o Campeonato Brasileiro da modalidade. Aprovado. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Propôs votos de louvor às Diretorias e 
Assessorias de Tae Kwon Do, Karatê, Jiu-Jitsu e Capoeira, pela realização e êxito do 
Encontro das Artes Marciais, no último dia 20 de dezembro, sugerindo à Diretoria que 
inclua a modalidade Tai Chi Chuan no próximo evento desta natureza. Votos 
aprovados. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Tecendo comentários, parabenizou o 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto, pela implantação de projeto 
regularizando a atuação, no Clube, de personal trainer. 
 
Silvia Schuster – Comentou sobre o título conquistado pelo Clube na Bocha Mundial. 
Propôs votos de louvor: ao Diretor Adjunto de Bocha, Attílio Borini Junior, pela 
disposição e determinação com que atuou em face das dificuldades geradas pelo 
incêndio no CCR, proporcionando às equipes condições favoráveis para treinar e obter 
êxito nas competições; ao Diretor de Patrimônio, Ronaldo de Miranda Amaral, pelo 
empenho que vem demonstrando na reforma da Seção de Bocha. Votos aprovados. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Associou-se às manifestações de pesar pelo 
falecimento do Conselheiro Mário Lima Cardoso, seu amigo por mais de quarenta anos. 
Propôs voto de louvor ao Minas Tênis Clube, na pessoa de seu Presidente, Sergio Bruno 
Zech Coelho, por ter a Entidade completado 75 anos de fundação. Voto aprovado. 
 
Edgard Ozon – Propôs voto de congratulações com o ex-Conselheiro Mário Avancini, 
esposo da Conselheira Dulce Arena Avancini, que no último dia 21 completou 90 anos 
de idade. Propôs fosse consignado voto de louvor às equipes de Judô que, 
recentemente, conquistaram o Campeonato Paulista Feminino e Masculino e o 
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campeonato Benemérito Atleta. Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento de 
Arsênio Costa Vasconcellos Martins. Votos aprovados. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à Diretora 
Cultural Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, extensivo ao Departamento Cultural, 
pela iniciativa de promover o evento Grupo de Amigos visita Solo Sagrado, no dia 28 de 
novembro; 2) à professora Silvia Fairbanks, pela coordenação de Exposição de 
Aquarelas recentemente realizada no Clube. Votos aprovados. Aproveitou para 
solicitar à Diretoria maior divulgação e variedade de horários dos cursos de aquarela. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Em seu nome e de sua família, externou pesar 
pelo falecimento do Conselheiro Mário Lima Cardoso. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal, referente ao mês de 
outubro/2010. 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Esclareceu ao Conselheiro Alberto Fasanaro que no início da reunião 
havia sido deliberado que só haveria Várias na segunda sessão, e não “A Voz do 
Conselheiro”. Submeteu ao Plenário proposta de inversão da Ordem do Dia formulada 
pelo Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza, para que se apreciasse o item “A 
Voz do Conselheiro” no final desta reunião, tendo sido rejeitada. 
 
José Paulo de Camargo Mello – Apresentou as seguintes reivindicações: 1) solução 
para o problema de filas de espera da Natação Infantil; 2) reserva de espreguiçadeiras 
para uso dos idosos no verão; 3) colocação de um corrimão e piso antiderrapante na 
Sauna. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Primeiro, pediu esclarecimentos da Diretoria sobre 
contrato que teria sido celebrado entre o Clube e a empresa Integral Médica 
Suplementos Nutricionais, envolvendo a Seção de Fitness. Prosseguindo, em razão de 
vários Conselheiros estarem recebendo respostas com prazo superior aos 30 dias 
regulamentares, em desrespeito ao Conselho, aos Conselheiros e, consequentemente, 
aos Associados, perguntou se a Diretoria estaria sujeita a penalidades por infringir o 
Regulamento Geral, e, se positivo, por que até hoje nada foi feito para coibir essa 
prática. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Quanto ao segundo assunto abordado pelo orador, respondeu que 
ninguém procede ex-officio, à luz do princípio e do respeito do devido processo legal; 
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encaminharia à Diretoria para apresentar as suas razões, informando-o da resposta, 
que poderia ser questionada. Entretanto, não poderia adotar unilateralmente qualquer 
medida sem ouvir a parte contrária; é preceito constitucional. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Transmitiu os seguintes pedidos à Diretoria: 1) que seja 
tomada uma atitude séria quanto à falta de produtos na cozinha e ao número 
insuficiente de garçons, tanto na Lanchonete da Piscina quanto em outros restaurantes 
do Clube, talvez terceirizando os serviços; 2) implantação de serviço de aluguel de 
carrinhos para bebês nas portarias; 3) inclusão de massa de pizza assada no cardápio 
do Restaurante do CCR, para servir como petisco; 4) retorno dos convênios com 
estacionamentos vizinhos, em razão da superlotação do Estacionamento nos fins de 
semana; 5) que nos fins de semana os portões do Campo B de Futebol localizados na 
frente do prédio do Boliche sejam mantidos abertos. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pronunciou-se em nome de 1.700 associados, 
que se manifestaram perante a Diretoria, contrários à construção de uma quadra de 
Tênis na parte gramada da Pista de Atletismo, com base em aspectos técnicos de 
corrida e considerando a utilização daquele espaço para atividades do CAD, para o 
intenso convívio social e para as equipes de alto desempenho. Comentou sobre gasto 
desnecessário que teria ocorrido, pois teriam sido despendidos recursos para reunir a 
documentação para um Edital de Licitação publicado em novembro, para contratar 
uma empresa especializada para construir “... 3 quadras de tênis.”, e, mais 
recentemente, de maneira informal, veiculou-se que deveria ter sido feita apenas uma 
tomada de preços. Recomendou que a Diretoria revisasse os controles e os processos, 
para evitar que falhas dessa natureza se repitam. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 588ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25 

de outubro de 2010. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada, 
conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-17/2010, referente à Proposta 

Orçamentária apresentada pela Diretoria, para o exercício de 2011. 

Presidente – Lembrou que na entrada da reunião foi distribuída uma carta da 
Diretoria, esclarecendo que na elaboração da Previsão Orçamentária/2011 ocorreu 
falha na digitação das despesas no valor total de R$ 64.118,00 referente ao Teatro 
Atividades (Diretoria Cultural) que foram apropriadas indevidamente no centro de 



6/15 

custos Contabilidade/Fiscal (Diretoria Financeira). Não há alteração no valor total do 
Orçamento de Custeio, no entanto, na página 38 da Previsão Orçamentária que 
apresenta os valores totais e percentuais de participação da Diretoria Cultural e 
Diretoria Financeira, informando os valores e os detalhamentos a serem considerados. 
Prestou esclarecimentos sobre a matéria e informou que havia recebido duas emendas 
à Proposta, a primeira, modificativa, subscrita pelo Conselheiro Fernando Silva Rohrs, 
acompanhado de outros 38 Conselheiros; e, a segunda, aditiva, de autoria do 
Conselheiro Andreas de Souza Fein, subscrita por outros 16 Conselheiros. Abriu a 
discussão. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ponderou que o orçamento do Clube é aprovado 
com um caráter operacional bastante grande. Não se tem uma noção da posição 
patrimonial, do índice de liquidez no final do exercício, nem claros índices de aumento 
de produtividade. Mesmo reconhecendo o nível de detalhe apresentado na Proposta, 
recomendou que nos próximos exercícios esses elementos fossem acrescidos, para 
proporcionar uma visão de conjunto e uma visão estratégica mais claras. Para 
possibilitar o acompanhamento da execução do Orçamento, solicitou que as contas 
sejam abertas, pois o detalhamento das contas apresentado no R.A.M – Relatório de 
Acompanhamento Mensal, não o permite. Quanto à situação financeira, comentou que 
há uma projeção de resultado negativo nas contas do Custeio, decorrente da não 
realização total de receitas de patrocínio e parcerias e de atraso nas liberações da Lei 
do Incentivo ao Esporte. Manifestou-se favorável à proposta de desoneração da 
mensalidade por conta dos esportes de alto desempenho.  
 
Presidente – Informou que não mencionou, mas havia recebido uma terceira emenda, 
aditiva, subscrita pelo Conselheiro Andreas Fein e mais 16 Conselheiros, estendendo o 
desconto na taxa de transferência para irmão de associado (colateral). 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Cumprimentou a Mesa do Conselho pelo envio 
antecipado da Peça Orçamentária, propiciando aos Conselheiros mais tempo para 
estudar a matéria. Tecendo considerações, solicitou o empenho da Diretoria para 
obtenção de receitas alternativas. Perguntou se a nova taxa de transferência, que 
deverá ser aumentada para R$43.000,00, incidirá sobre os processos de admissão em 
trâmite, isto é, os candidatos que já deram entrada na proposta. 
 
Presidente – Respondeu que a taxa de transferência é fixada anualmente pelo 
Conselho, por proposta da Diretoria, e será aplicada a partir do ano que vem. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Agradeceu. Prosseguindo, comentou sobre a 
redução da previsão da verba de patrocínio, de R$ 12.100.000,00 em 2010 para R$ 
2.400.000,00 em 2011, ao passo que a previsão de gasto com esportes competitivos 
como o Vôlei e o Basquete está em torno de R$ 6.700.000,00. É necessário ter cautela, 
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porque se o Clube não conseguir maiores patrocínios, os associados terão que arcar 
com a diferença. Pediu esclarecimento da Diretoria a respeito. Entendeu que a Peça foi 
muito bem elaborada e reitero os cumprimentos à Diretoria, que atendeu ao pedido da 
Mesa do Conselho e encaminhou a Proposta com maior antecedência. 
 
Presidente – Agradeceu. 
 
Andreas de Souza Fein – Também cumprimentou o Presidente José Manssur, pela 
decisão de distribuir o Orçamento com antecedência bem maior que a determinada 
estatutariamente. Manifestou-se favorável à aprovação da emenda que propunha que 
os associados deixassem de subsidiar o esporte profissional, salientando que todos os 
outros esportes seriam mantidos sem nenhuma alteração. Quanto à proposta de 
inclusão do irmão entre os beneficiários de redução na taxa de transferência, 
esclareceu que pretendia incentivar a manutenção da família. Elogiou as melhorias 
havidas no Orçamento, que vêm ocorrendo a cada ano. Demonstrou preocupação com 
o aumento dos custos para os associados em praticamente todos os setores e o 
alinhamento dos preços do Clube aos praticados fora, pedindo a atenção da Diretoria 
neste sentido. Citando como exemplo o aumento da taxa de estacionamento, que em 
2004 custava R$0,50/hora e deverá passar a R$1,80/hora, pediu que a Diretoria 
focasse mais no repasse, aos associados, dos ganhos de produtividade que a gestão 
possa fazer, como ocorreu com a implantação do elogiável sistema informatizado de 
acesso ao estacionamento. Sugeriu que sejam introduzidos preços diferenciados para 
associados e não associados, entendendo que a adoção de um sistema mais rigoroso de 
controle do uso de estacionamento também traria vantagens. Referiu-se a uma 
pesquisa de opinião feita para a elaboração do Plano Diretor, quando verificou-se a 
insatisfação e o desconforto do associado com o elevado número de associados e 
frequentadores não associados, comentando que as providências que se vê tomar 
ignoram esse dado e incentivam essa situação. Ponderou que o número de associados 
vem crescendo e não será comportado pelas instalações existentes. Sugeriu que no 
próximo orçamento a composição das receitas dos diversos departamentos seja mais 
detalhada; há uma explicação muito clara das diferentes taxas, matrículas, 
contribuições que são suportadas pelos associados, mas não se sabe o número de 
frequentadores inscritos, qual a previsão, com quantos queremos terminar o ano.  
 
Marcelo Giordano Beyruth – Tendo tomado conhecimento de que em 2011 a 
Diretoria pretende reduzir o orçamento da modalidade de Handebol, com risco de 
eliminação de algumas categorias, pediu que esta medida não fosse tomada, 
considerando os títulos conquistados em 2010 em várias categorias, o trabalho que 
vem sendo realizado ao longo do tempo e a colaboração prestada pelos militantes para 
melhorar a qualidade dos jogos e estimular os novos associados a praticar este 
esporte. Finalizando, parabenizou a Diretoria pela Peça apresentada e posicionou-se 
favorável à sua aprovação. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Destacou que contribuição social passará a 
responder por 75% do Orçamento de Custeio. E as receitas alternativas, que poderiam 
representar uma redução do Custeio, praticamente não existem. A Sede da R. D. José de 
Barros, que está alugada a cerca de R$ 300.000,00/ano, pouco auxilia na formulação do 
Orçamento. O quadro associativo aumentou de 33.000 em 2004 para quase 38.000 no 
próximo ano. Então, é necessário começar a refletir sobre o número de associados que 
o Clube comporta, o que não está definido no Plano Diretor. Com relação à emenda 
relacionada à redução da verba do Voleibol e do Basquete, disse que em princípio era 
favorável à sua aprovação, mas aguardaria a manifestação da Diretoria para se definir. 
Entretanto, algumas marcas, como a Natação, o Judô, os Saltos Ornamentais, devem ser 
preservadas a qualquer custo, sendo necessário contratar técnicos para prestigiar os 
associados e seus filhos. Mesmo que a uma parceria cubra totalmente determinado 
esporte, ainda assim é uma questão a ser discutida. Quanto à obra do novo 
Estacionamento, que deveria ser feita em 2006, perguntou à Diretoria qual a razão de 
estarmos ingressando em 2011 e ainda não ter iniciado e se já houve aprovação total 
por parte da Prefeitura. Observou que por se tratar de uma obra tão necessária e 
indispensável, todos os recursos deveriam ser convergidos para o Estacionamento. 
Recomendou a realização de um fórum para discutir a questão do esporte, que a 
Diretoria, no mais breve espaço de tempo possível indique ao Conselho qual é o 
número de associados que o Clube comporta. Com esses elementos, dispôs-se a propor 
alteração estatutária para impedir que se ultrapasse o limite de associados 
estabelecido, pois isso acaba prejudicando a todos os pinheirenses. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Requereu expressamente a manifestação da 
Diretoria. 
 
Presidente – Informou que concederia a palavra aos oradores inscritos, depois ao 
Presidente da Diretoria. Em seguida, consultaria o Plenário e encerraria a discussão. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Reportando-se à emenda que pretendia reduzir a 
verba dos esportes, entendeu que os subscritores fizeram certa confusão quando 
analisaram o que é patrocínio. Explicou que, pela Lei de Incentivo ao Esporte, o 
patrocínio puro vem direto do patrocinador. Em 2008 foi aprovado um projeto de 
formação desportiva, visando especialmente o filho do associado, introduzindo 
atendimento médico, psicológico, nutricional aos atletas, pois antes iniciavam a prática 
esportiva sem avaliação médica. Foi aprovado em R$ 12.000.000 e executado com 
quase R$ 9.000.000. Durou quase 18 meses e visou 800 atletas: 350 militantes e os 
demais, filhos de associados. Foi feito um segundo projeto, visando à Olimpíada, 
apoiando 65 atletas de esportes individuais: Judô, Natação. A equipe de Voleibol da Sky 
dá ao Clube a visão de marketing no mercado nacional, para atrair patrocinadores. É 
um patrocínio puro, especificamente para esportes de alto rendimento, porque a 
formação está sendo feita pela formação desportiva do outro projeto. O Voleibol 
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Feminino agora consta também da Lei de Incentivo ao Esporte Estadual. Esse dinheiro 
não cobre apenas a equipe principal, mas as equipes juvenis, que estão conquistando 
Campeonatos Estaduais. São gastos que não estão sendo suportados pelo associado. 
São recursos artibuídos também na formação esportiva dos associados, e o alto 
rendimento é muito importante para se ter o espelho.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Ponderou que as despesas para 
financiamento do esporte evoluíram bastante. Foram R$ 8.000.000 no primeiro ano, 7 
no segundo, 3 no terceiro, o Orçamento fala de 1 agora, e um saldo de R$ 480.000,00. A 
despesa histórica do esporte competitivo era em torno de R$ 13.000.000,00/ano, e 
passou nos últimos quatro anos para cerca de R$ 25.000.000, financiados por recursos 
oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte, parcerias e patrocínios. O Orçamento mostra 
que em 2010 tivemos R$ 12.000.000 de patrocínio. E, para 2011, estamos prevendo R$ 
2.000.000. Nota-se que há aumentos nas demais linhas da receita e um aumento 
substancial em todas as outras rubricas para financiar o esporte. Pediu ao orador que 
esclarecesse como seria possível usar a Lei de Incentivo ao Esporte e os patrocínios 
para diminuir a contribuição social, pois não está havendo retorno em relação a esses 
subsídios. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Explicou que antigamente a Diretoria fazia uma 
projeção de captação de acordo com seus acertos, seus contatos, que entraria o 
dinheiro no futuro. Neste ano, só foram lançados no Orçamento valores efetivamente 
contratados. O contrato de alto rendimento com a Sky é totalmente patrocinado pela 
empresa e prevê até o final do campeonato Liga Nacional. Se a Sky não renovar o 
contrato, encerra-se a equipe de alto rendimento de Voleibol Masculino, sem qualquer 
ônus para o associado. Em segundo lugar, o associado atleta está sendo beneficiado por 
esses recursos, que propiciam atendimento e preparação, com profissionais 
preparados. Colocou-se à disposição para esclarecimentos sobre os programas da Lei 
de Incentivo ao Esporte e dos patrocínios públicos. 
 
Fernando Silva Rohrs – Deixou claro que a intenção dos proponentes nunca foi 
acabar com Basquete e o Voleibol, nem são contra o esporte, mas os preocupou ter 
constado do Orçamento uma despesa de R$ 7.000.000,00, contra e uma receita 
programada de R$ 2.400.000,00, e existir um déficit de R$ 7.000.000,00 no Custeio, de 
acordo com o balanço orçamentário publicado na Revista. Afirmou que o que se 
pretende é impedir que o dinheiro da contribuição social seja usado para pagar os 
atletas de alto rendimento.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Analisando o Orçamento de Investimento, ressaltou 
a alta responsabilidade do Conselho ao definir a aplicação da receita de 
R$36.000.000,00, gerada em especial pela recente venda de mais de 2.000 títulos. 
Colocou à reflexão do Plenário o fato de que, por exemplo, serão executadas duas obras 
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de reforma, da Lanchonete do Futebol e da Cabana do Pai Tomás, que não constam do 
Plano Diretor, então terão que ser demolidas se se cumprir o Plano. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Corroborando com o orador, lembrou que na 
reunião de 30 de agosto o Sr. Presidente da Diretoria deixou expresso que, com a 
aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento, não será possível executar qualquer 
obra em um local inadequado, porque será obrigatório seguir a diretriz nele 
estabelecida. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Disse que era necessário levar em conta 
a variável tempo, porque a Lanchonete do Futebol precisa ser reformada já, e talvez as 
mudanças que serão feitas com o Plano Diretor levem alguns anos.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Observou que o Clube está num momento de muita 
receita gerada por venda de títulos, mas esta verba talvez não possa ser utilizada no 
futuro, porque está-se gastando em outras obras, que, inclusive, poderão ter que ser 
derrubadas por não estarem contempladas no Plano Diretor. Quanto à emenda, disse 
que não houve equívoco. Explicou que, com relação ao Basquete e ao Voleibol, 
ressaltou que é importante para o Clube ter um time de visibilidade, pois isso atrai 
patrocínio e aumenta a captação de recursos com a Lei de Incentivo ao Esporte. 
Entretanto, os gráficos do Ministério sobre Lei de Incentivo ao Esporte e a conta 
Patrocínios e Parceria do Orçamento do Clube demonstram que a arrecadação está 
caindo. A emenda não se referia à Natação, Judô, Santos Ornamentais, nem às 
categorias de base de Basquete e Vôlei, ou a corte no Handebol. É que, de acordo com 
os dados, se os recursos da Lei de Incentivo não entrarem, essas equipes profissionais 
serão suportadas pelo associado. Pode ser que a receita seja obtida pela Lei de 
Incentivo, mas a verba já está empenhada no Custeio, que são Orçamentos que não se 
comunicam, pois o primeiro refere-se diretamente aos custos normais e à arrecadação 
com o pagamento das mensalidades.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Observou que na conta Patrocínios e 
Parcerias de 2011 não foram considerado os recursos provenientes da Lei de Incentivo 
ao Esporte. Os gastos de Vôlei e Basquete profissionais serão suportados pelo 
patrocínio puro, como o da Sky e do Mackenzie. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ratificou o seu entendimento. 
 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Convidado a se manifestar pelo Sr. 
Presidente, inicialmente dirigiu-se ao Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, 
explicando que a Diretoria tem procurado de todas as formas obter as receitas 
alternativas. Inclusive, a recente venda de títulos para cônjuges e filhos de associados, 
autorizada pelo Conselho, tornou desnecessário antecipar recebíveis para construir o 
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Estacionamento. Esclareceu ao Conselheiro Andreas de Souza Fein que o alinhamento 
de custos é motivo de constante acompanhamento e preocupação da Diretoria, 
podendo afirmar que os preços praticados no Clube são muito acessíveis, inclusive 
elogiados pela maioria dos associados. Sobre as taxas, o correto seria fazer o custo por 
setor, mas haveria uma discrepância muito grande em algumas modalidades; a 
Diretoria vem procurando manter coerência, para não ser aviltado um ou outro setor 
que tenha um déficit acumulado de muitos e muitos anos, cuja correção está sendo 
feita gradativamente. Quanto à questão levantada pelo Conselheiro Marcelo Giordano 
Beyruth, explicou que a preocupação com o Handebol é exatamente a do alto 
rendimento, não guardando coerência com o que se falou em Plenário. A Diretoria está 
em contato, e otimista, com algumas empresas que estão dispostas a arcar com as 
despesas. Por isso, o Handebol, como outras modalidades de alto rendimento, não 
constaram do Orçamento. Dirigindo-se ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques, disse que em 15 anos o Clube não atingirá 45 mil/50 mil associados; a 
previsão é manter entre 37 e 38 mil, que foi a base do Plano Diretor. Com relação à 
Pinheiros/Sky, a empresa fez uma proposta para três anos de patrocínio do Voleibol 
Masculino. O Clube não tinha o Voleibol de ponta Masculino, mas a receita e a despesa 
do Voleibol Masculino está completada pela Sky. Lembrou que a Confederação 
Brasileira de Volleyball proíbe citar a Sky no nome da equipe. Então, nas transmissões, 
o nome que se fala é Pinheiros. Essa proibição, obviamente, em contrapartida, faculta 
ao patrocinador, para que ele tenha visibilidade na mídia - e, por isso, se dispõe a 
patrocinar – a manter a sua marca na camisa do time. Com relação ao Estacionamento, 
o Clube já deu entrada no projeto na CET, no DEPAVE e na SEAB, tendo sido aprovado 
nos dois últimos. É uma aprovação difícil, porque será necessário remover cerca de 
190 árvores, e repor 1.900, e algumas têm que ser transportadas dentro do Clube. A 
CET deu as diretrizes, está em fase de aprovação definitiva para autorizar o início das 
obras, o que deve ocorrer entre dezembro/2010 e janeiro/2011. Lembrou que a obra 
do Estacionamento de 2004, como o Plano Diretor da época, não foi aprovada. A 
propósito do questionamento do Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, sobre as 
obras aprovadas e não executadas, explicou que houve necessidade de se definir a 
localização do novo Estacionamento, já tendo sido descartado o local embaixo das 
quadras externas, ficando as alternativas: Faria Lima e Hans Nobiling, sendo a última 
alternativa mais dificultosa em termos de valores e de prazo. No Futebol tornou-se 
necessário ampliar os vestiários, porque chegam a ter oito times, simultaneamente, 
para se trocar. A Diretoria estima que o Bar do Futebol não seja retirado durante seis 
anos. A reforma da Cabana do Pai Tomás será executada, mas hoje com uma concepção 
diferente, porque ela terá que atender aos usuários do Parque Infantil, Brinquedoteca, 
Futebol Society, Futebol de Areia, Futevôlei, Basquete, Vôlei e Peteca. Quanto ao acesso 
para o prédio do Centro Administrativo, a obra terá início em dezembro, devendo estar 
pronta até 30 de março, como o Bar do Futebol e vestiários. Sobre a emenda formulada 
por Conselheiros, esclareceu que o Orçamento foi superconservador, constando 
somente Patrocínios e Parcerias efetivamente existentes. Como o Orçamento foi 
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elaborado até setembro, não foram computados os patrocínios puros e Lei de Incentivo 
a partir de então. Se houver uma receita complementar, a Diretoria trará uma proposta 
ao Conselho. É uma Proposta Estatutária, e baseada nisso é que a Diretoria restringiu 
esses R$ 2.700.000, que é o patrocínio existente e que não complementa e não está 
incluída a Lei de Incentivo Fiscal. Com relação ao Voleibol e ao Basquete, do total de R$ 
4.400.208,00, a base, isto é, que não é nem alto rendimento, nem profissional, está 
orçada em R$ 2.324.458,00. Então, R$ 4.400.208,00 não são usados totalmente na área 
profissional, como havia sido dito. No alto rendimento, se pegar R$ 4.400.208,00 
menos R$ 2.324.458,00, a diferença dá R$ 2.075.000,00, sendo que está lastreado na 
receita programada de R$ 2.700, R$ 965.000,00, e tirando os R$ 965.000,00 tem um 
saldo de R$ 1.100.000,00, que temos o ICMS, que foi aprovado de R$ 360.000,00, R$ 
550.000,00 da Sky, que não colocamos na Lei de Incentivo, mas está contratualmente 
previsto, e mais R$ 234.000,00 num patrocínio puro da Sky, cujo contrato deve ser 
assinado no início de dezembro. Ou seja, no Vôlei, fazendo essa conta vamos ter, caso 
entre o recurso antes mencionado, R$ 33.100,00 positivos no Voleibol. No Basquete, há 
um valor total previsto de R$ 2.276.570,00, sendo que a base do Basquete - Mirim, 
Infantil e Infanto-Juvenil - está incluída nesse montante e soma R$ 1.186.770,00. E o 
alto rendimento é a diferença dos dois, é R$ 1.089.800, sendo que a BrasilPrev está 
aportando R$ 1.000.000,00 para o Basquete, ou seja, haverá um valor negativo de R$ 
89.000,00. Somando os dois resultados, Voleibol e Basquete, haverá um negativo para 
o associado de R$ 100.000,00. Entretanto, a Diretoria não foi consultada pelos 
subscritores da emenda. Afirmou que o Orçamento foi feito com muita 
responsabilidade e com muito “pé no chão” com relação à receita. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Considerando a afirmação de que, por 
fatos posteriores à elaboração do Orçamento, entrada de verbas de subsídios, 
subvenção ou patrocínio, zeram o déficit que estava sendo aportado, entendeu que 
havia, então, mais uma razão concreta para efetivamente trabalhar para modicidade 
das mensalidades, pois esse valor não estava previsto na receita. 
 
Antonio Moreno Neto – Discordou, afirmando que não se forma uma equipe de 
Basquete da noite para o dia, e não é possível cortar a verba e decidir acabar com o 
Basquete nesta oportunidade. Nem dá para dizer para o associado que vai reduzir a 
contribuição social porque estamos pagando profissionais do Basquete e Vôlei. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Disse que se havia verbas que não estavam 
previstas e agora estão, o Clube encerrará o ano de 2011 com um superávit em relação 
ao apresentado. 
 
Antonio Moreno Neto – Tornou a dizer que só será possível saber quando o superávit 
efetivamente acontecer, por isso que a Diretoria não incluiu como previsão. Se houver 
superávit, a Diretoria virá ao Conselho propor a aplicação deste recurso. 
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Francisco Flaquer Filho (aparte) – Pediu manifestação da Presidência com relação à 
lista de espera da Natação, que está gerando um desconforto muito grande. 
 
Antonio Moreno Neto – Comentou a Diretoria está estudando proposta da Área de 
Esportes Aquáticos e Individuais, no sentido de oferecer à lista de espera a utilização 
da piscina externa. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Considerou interessante a explanação do 
Sr. Presidente quanto aos valores destinados às categorias de base, mas entendeu que 
a divisão da verba não estava coerente, pois deveriam prestigiados os esportes mais 
tradicionais. 
 
Antonio Moreno Neto – Reportou que na reunião prévia teve oportunidade de 
exemplificar: a Superliga de Voleibol Masculino, Feminino e do Basquete termina em 
abril. Então, se o orçamento fosse todo do profissional, não seria possível interromper 
no meio Campeonato. Em segundo lugar, quando se fala que o patrocínio do Voleibol 
Feminino, pelo Mackenzie, é parcial, é importante destacar que a despesa é de 
R$2.300.000,00 e o Mackenzie promove R$ 1.300.000, 00. Essa diferença de R$ 
1.000.000,00 há muitos anos vem do Custeio, e, para este caso específico, neste mês já 
estamos liberando R$ 500.000,00 do ICMS; então, só recairão R$ 500.000, 00 sobre o 
Custeio. Se, ao final do campeonato, não tivermos um patrocínio total, e a Diretoria está 
se empenhando ao máximo, simplesmente não continuaremos com o Voleibol 
Feminino, o mesmo ocorrendo com o Voleibol Masculino e o Basquete. O Handebol não 
foi colocado, porque encerra agora, mas a Diretoria está otimista que conseguirá os R$ 
600.000,00 de patrocínio para 2011. Esta é a responsabilidade da Diretoria para o alto 
rendimento. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Observou que inicialmente lhe 
pareceu interessante a emenda que propunha redução de mensalidade. Entretanto, em 
pesquisa que realizou, pode constatar que desde 1950, periodicamente, são 
formuladas propostas nesse sentido, que têm sido rejeitadas depois da manifestação 
da Diretoria. Então, estava convencido que o Orçamento deveria ser aprovado tal qual 
apresentado. Perguntou qual a opinião da Diretoria com relação à emenda que 
pretendia incluir o irmão como beneficiário do desconto da taxa de transferência. 
 
Antonio Moreno Neto – Respondeu que via aquela emenda com muita simpatia, pois 
o é pessoa totalmente ligada à família. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Ponderou que a Proposta Orçamentária 
para 2011 significava uma evolução significativa em relação ao Orçamento de 2010; 
pois foi sobremodo parcimoniosa quanto a receitas incertas, ao mesmo tempo em que, 
com base em experiências anteriores, manteve despesas, inclusive relativas aos 
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esportes de alto rendimento, iniciativa que atribuiu ao Diretor Financeiro Antonio 
Augusto Brant de Carvalho. Pediu que o Sr. Presidente se manifestasse sobre este 
aspecto. 
 
Antonio Moreno Neto – Disse que a Proposta foi colocada nesses termos, porque é 
preciso ter a humildade de aprender. A Lei de Incentivo ao Esporte proporcionou ao 
Clube uma contribuição de R$20 e poucos milhões, mas a Diretoria aprendeu a lidar 
com ela e a colocou em separado, para utilizar seus recursos quando efetivamente 
dispuser deles. A título de informação, disse que a contribuição social em comparação 
com a receita, a média dos últimos quatro anos foi de 73%, e nos quatro anos 
anteriores foi de 78%. Ou seja, ela está diminuindo. 
 
André Perego Fiore (aparte) – Comentou que assusta comparar os recursos da Lei de 
Incentivo ao Esporte, Patrocínio e Parcerias de 2010 – R$12.000.000,00 – contra cerca 
de R$2.000.000,00 em 2011, principalmente quando a maior carga da despesa está no 
Basquete e no Vôlei. Disse que admirava o conservadorismo da Previsão Orçamentária; 
destacando a prudência da Diretoria neste sentido. Reportou que gostaria que 
houvesse um compromisso da Diretoria de conseguir a verba necessária e, caso isso 
não ocorra, que seja dado conhecimento ao Conselho, para que o assunto possa ser 
revisto. 
 
Antonio Moreno Neto – Enfatizou que isso não será necessário, porque o Custeio está 
contemplado no Orçamento, e o que vier será uma receita a mais. Para demonstrar o 
reflexo do esporte no Clube, aduziu que em 2006 havia 944 associados inscritos nas 
escolinhas - que sucedem o CAD; hoje são 1776 inscrições. Então, é preciso ter cuidado 
para não sobrecarregar o Orçamento, mas o Pinheiros é um clube formador de atletas, 
e exemplo para todo o esporte nacional. 
 
Presidente – A pedido, esclareceu que o Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
marques não dissera 45 mil associados.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Entendendo que a matéria estava 
devidamente esclarecida, sugeriu que se passasse à votação. 
 
Presidente – Consultou o Plenário, que decidiu que o assunto estava suficientemente 
esclarecido. Assim, declarou encerrada a discussão e submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Conselho resolveu o seguinte: 1) rejeitar emenda modificativa apresentada por 
Conselheiros, pretendendo reduzir, no Orçamento de Custeio, a previsão de despesas 
das Seções de Basquete, de R$2.300.000,00 para R$1.000.000,00, e de Voleibol, de 
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R$4.400.000,00 para R$1.000.000,00, direcionando essas reduções, em contrapartida, 
à conta de contribuição social; 2) aprovar emenda aditiva formulada por Conselheiros, 
estendendo para irmãos ou irmãs (colaterais), o desconto na taxa de transferência, 
proporcional ao tempo de Clube, concedido para ingresso de cônjuge, união estável, 
ascendentes e descendentes em linha reta de associado; 3) aprovar, por unanimidade 
de votos, a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para o exercício de 
2011, no valor global das receitas de R$126.553.756,00, abrangendo: Orçamento de 
Custeio: R$97.092.903,00, Orçamento de Restaurante: R$24.234.920,00 e Orçamento 
de Investimento: R$5.225.933,00; mais o previsto de captação com a Lei de Incentivo 
ao Esporte, no montante de R$1.100.000,00. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs que o item Várias fosse apreciado 
somente no final da segunda reunião, mas o Sr. Presidente esclareceu que isso já tinha 
sido deliberado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Propôs inversão da pauta da próxima 
reunião, para que se apreciasse, por último, o item “A Voz do Conselheiro”, proposta 
que foi registrada pelo Sr. Presidente. 
 
Presidente – Esclareceu ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques que sua 
recomendação estava consignada em ata e, certamente, seria obervada pela Diretoria. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Deu por encerrada a reunião às 23h35. 
 

*** 
 
Obs: esta Ata foi aprovada na 591ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 

31 de janeiro de 2011, com as retificações já dela constantes. 
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