
ATA RESUMIDA DA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 

2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Tendo em vista a importância da matéria 
concernente à Proposta Orçamentária, consultou o Plenário, que concordou em adiar para 
a próxima reunião o item “A Voz do Conselheiro”. 

 
 

4) ORDEM DO DIA 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Alertou para o fato de não ter sido prevista nenhuma 
arrecadação através da Lei de Incentivo ao Esporte para 2012, contando-se, apenas, com 
os projetos olímpicos existentes, que contemplam a preparação de 65 atletas, sendo 6 
atletas paraolímpicos e 11 técnicos para as próximas Olimpíadas. Entendeu temerário 
estar-se prevendo que essa verba se prolongue até fevereiro, sendo que ainda está em 
curso um projeto de formação desportiva, que contempla 650 atletas - 350 militantes e 300 
associados. Seria necessária uma previsão anterior. Comentou que já foi solicitado, em 
maio, fazer outro projeto para se chegar pelo menos até as Olimpíadas. Explicou que 
paralisando esse projeto, 65 atletas não vão terão suprimento de verba para se preparar 
para as Olimpíadas; isso envolve, também, 11 técnicos, mais o pessoal administrativo do 
Departamento Esportivo, gastos que terão que voltar a ser suportados pelo Custeio, não 
podendo precisar se isso foi previsto. Estão em curso o Projeto Olímpico Terrestre, Projeto 
Olímpico Aquático e o Projeto de Basquete. Em se aprovando o projeto, o que está em 

Item 2 - Apreciação do processo CD-12/2011, referente à Proposta Orçamentária 
apresentada pela Diretoria, para o exercício de 2012. 
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andamento, existe a fase de captação através do imposto de renda, que é muito demorada. 
Então, esses atletas deverão ficar um bom tempo sem apoio, em razão dessa não previsão. 
Alertou ainda que, em razão dos recentes problemas, o Ministério do Esporte está 
analisando rigorosamente os projetos, que serão auditados pelo TCU. Nesses projetos que 
estão contemplando principalmente folha de pagamento, verifica-se que Projeto Terrestre e 
o Projeto Aquático absorvem e 75% em folha de pagamento, e, o restante, só em viagens e 
uniformes. O Ministério não está deixando passar mais do que 40%. É preciso tomar 
cuidado com a fiscalização; estão havendo alguns problemas, porque os clubes estão 
usando esse subterfúgio para amortizar o custo da folha de pagamento. E o Clube pode ser 
questionado pelo TCU por estar utilizando tanta verba em folha de pagamento. Então, é 
necessário ficar atento, porque, se não houver recurso, o pessoal que já é empregado do 
Clube há algum tempo e foi aportado pela Lei de Incentivo ao Esporte, retorna para o 
Custeio e vai onerar bastante este orçamento. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Fez comentários sobre a definição de estratégia do 
comunicado entregue aos Conselheiros. Missão, não gosto do português, mas está bom. A 
visão – está na página 13, está razoável – Valores: Honrar a história e tradição do Clube; 
tem que parar aí. Contribuindo para o fortalecimento da sua história em si, ou do seu valor 
institucional, parece uma campanha de marketing de Playcenter. Atuar sem vínculos 
políticos também vai bem. As estratégias e políticas adotadas nessa Provisão Orçamentária 
são: definir o número ideal de associados e de contribuintes. Aqui convém ressaltar que o 
número ideal é o número que é definido e não coincide com o número de sócios que estão. 
Número ideal é o conceito de planejamento, é um conceito que você define ideal, e quanto 
mais alto você definir o número de sócios ideais é mais baixa a categoria do Clube. Então, 
teve um item anterior a esse, que é infraestrutura e capacidade de atendimento. A 
infraestrutura atual, o nível de atividade e a oferta de serviços estão em equilíbrio. Estão em 
equilíbrio num determinado padrão de conforto, que eu não concordo que seja o bom. 
Depois disso, continua, quer dizer, passou a parte que em minha opinião é especificamente 
do Conselho, era definir essa política. Aí tem um quadro muito interessante, que não 
entendi muito a utilidade dele. Aí, passamos para o Balanço Orçamentário. Num Orçamento 
de R$ 104.000.000, ou R$ 110.000.000, ou R$ 120.000.000, não há o que discutir o 
número, que deve estar certo. No Quadro de Pessoal, verificam-se uns números 
interessantes; cada funcionário custa R$ 51.000,00/ano, que é um valor altíssimo para 
Clube. A turma que trata de Recursos Humanos em compensação é um pouco melhor, são 
R$ 155.000/ano por funcionário. Isso é barbaramente alto. Nas Despesas, alertam que 
existem coisas lançadas com outra rubrica, ou seja, é um Orçamento não consolidado, 
quando deveria sê-lo. Exemplificando, a Massey Ferguson dava prejuízo durante 20 anos e 
era mantida pela matriz inglesa, porque no orçamento consolidado perdiam na operação da 
filial; eles ganhavam na venda de peças. De modo que o orçamento não consolidado é 
muito difícil de ser olhado, para efeito de análise. Analisando o orçamento, verifica-se que 
há um gasto em atividades-fim da ordem de 20%, 25% do orçamento, o que é muito bom 
para o Clube. A distribuição está boa. Não há condições de verificar as verbas gastas com 
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esportistas profissionais - esportistas de alto rendimento, e esportistas amadores. Não tem 
nenhuma condição de tirar esses valores do Orçamento. Solicitou que isso fosse corrigido, 
porque esse Orçamento pode ser feito para cumprir uma obrigação estatutária, ou pode ser 
feito para que possibilite ao Conselho cumprir sua função estatutária. Apresentou uma 
proposta de alteração, esclarecendo que se ela não fosse aceita deveria ser considerada 
como sua declaração de voto contrária à aprovação do Orçamento, a saber: No 
planejamento empresarial, na folha de cruzamentos e entrave, o item Valores 5 passará a 
ser: Honrar a história e tradição do Clube. Nas estratégias e políticas, o item 1 passa a ser: 
Definir o número ideal de associados e de contribuintes para um padrão alto de qualidade. 
Retirar a palavra Restaurante do item 5. Eliminar o item 8. Esse negócio de fazer 
Restaurante perto de onde a pessoa quer não é bom, e você assumir obrigação de usar a 
técnica de ponta, isso não é posição patronal, isso é posição de gerenciador que quer 
currículo. Perguntado pelo Sr. Presidente se sua proposta alterava o Orçamento, respondeu 
que não; aduzindo que a Previsão Orçamentária tem uma preliminar, dizendo qual é a 
estratégia adotada. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Disse entender que o planejamento estratégico 
estava simplesmente refletindo o que tinha sido aprovado dentro do Plano Diretor, 
exatamente com essas palavras e nessa direção. Então, a alteração deveria ser feita no 
Plano Diretor e não na aprovação do Orçamento. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Observou que não dava para aprovar o planejamento 
estratégico da forma como estava redigido. Além disso, não se recordava de ter aprovado 
esse planejamento estratégico, pois jamais concordaria, por exemplo, com essa obrigação 
de fazer obra de ponta. 
 
Presidente – Pediu ao orador que concluísse seu pronunciamento. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Solicitou que quando forem apresentados os Orçamentos, 
o sejam de forma a possibilitar a apuração dos gastos com os esportes e não a despesa 
com atleta, que não se tem a menor noção de onde saiu. 
 
Andreas de Souza Fein – Agradeceu ao Sr. Presidente pelo envio antecipado da Peça 
Orçamentária aos Conselheiros, o que ele, orador, sempre solicitou e considera uma 
providência oportuna, necessária, e que, sem dúvida, engrandece o debate. Passando ao 
tema, ponderou que o Orçamento é bastante hermético, dificulta análises mais detalhadas 
de determinadas despesas e de determinadas receitas, sendo quase impossível, por 
exemplo, saber quanto de patrocínio vai para cada departamento, para cada atividade, 
informação que sugeriu seja verificada nas próximas peças. Observou que existe certa falta 
de transparência nas obras, especialmente depois, para que os Conselheiros possam 
acompanhar. Concordou que o homem público deve fornecer informações antecipadas. 
Também questionou o crescimento do Quadro de Pessoal e do Quadro dos Associados 
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pagantes, pois de 2004 até à Previsão de 2012, o número de funcionários cresce 167% a 
mais, por ano, que o crescimento do número de associados, uma oportunidade interessante 
de otimizar os trabalhos para evitar problemas futuros. Quanto aos investimentos em 
informatização, disse que o Clube é muito bem informatizado, mas não está tendo os 
ganhos de produtividade que deveria. Solicitou a manifestação da Diretoria, primeiro, 
pretendendo saber qual o número de quadras de Tênis no final da obra, porque no início da 
obra foi informado que esse número aumentaria de 24 para 28. Em segundo lugar, por que 
na Proposta Orçamentária não existe previsão de receita e despesa do Restaurante 
Japonês. 
 
Presidente – Informou que oportunamente convidaria o Sr. Presidente da Diretoria para se 
manifestar. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Disse que analisou a Peça Orçamentária e a julgou 
consistente e de possível aprovação. O Custeio seguiu um reajuste de 11%. Em 2011 R$ 
97.000.000, e, em 2012, R$ 108.000.000, o que é uma questão de gestão. O Orçamento só 
se transforma em realidade quando vier a prestação de conta. Quanto ao Orçamento de 
Restaurantes, entendeu muito conveniente e acertada a redução da expectativa de receita, 
que no orçamento anterior foi muito grande e não se concretizou. No que diz respeito ao 
Orçamento de Investimento, reforçou a retirada do item 1 da pág. 90 antes mencionada 
pelo Sr. Presidente, que tornou-se desnecessária depois da aprovação do processo da 
reunião anterior. (Foi informado pelo Sr. Presidente que estava sendo considerado). Propôs 
que fossem incluídas no Plano de Ação de 2012 as ações ligadas ao Orçamento de Custeio 
relacionadas na página 4 da correspondência da Diretoria nº DI.695/2011, de 14/11/2011. 
No que diz respeito ao Orçamento de Investimento, comentou que analisou orçamentos 
anteriores e não constatou em lugar nenhum um índice de reajuste com relação a esta 
verba. Sugeriu que nos próximos Orçamentos o plano de investimento tenha o reajuste do 
valor destinado, e que seja colocado nas contas que houve o reajuste. Esse dinheiro está 
aplicado, portanto, não é mais o valor histórico. Confessou que não se sentiu confortável ao 
analisar e aprovar um orçamento de obra sem ter sequer tido oportunidade de analisar 
custo, não por ele, porque é da área e seria antiético, mas pelos associados que 
representa. Divergiu frontalmente do entendimento de que o Conselheiro deve procurar a 
Comissão de Obras, dizendo que como órgão de assessoria ela é que deve fornecer os 
elementos para análise do Conselho.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Preliminarmente, destacou a maior antecedência na 
entrega da peça aos Conselheiros, bem como reconheceu a importância das reuniões 
prévias realizadas pela Diretoria. Levantou algumas questões para esclarecimento por parte 
da Diretoria. Reportou-se à correspondência da Diretoria de 14/11/2011, distribuída 
previamente aos Conselheiros, dizendo que, em função das contingências, manterá o foco 
dos investimentos no novo Estacionamento. Então, isso contingencia muito bem os 
investimentos a serem feitos em um único projeto. Porém, existe uma amplitude de projetos 
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maior que está sendo colocada para aprovação. Perguntou se o Plenário estaria aprovando 
as medidas mencionadas na carta, ou as elencadas na Proposta Orçamentária. Quanto ao 
Restaurante Japonês, perguntou se ele está previsto em concessão, onde consta? Se ele 
não está previsto em concessão, por que não tem verba dele, tendo em vista a relevância 
dos prejuízos? Ponderou que o Restaurante é um ponto de grande importância, tendo em 
vista que só em 2011 está com R$ 3.000.000,00 de déficit. Há uma verba à qual poucos 
restaurantes chegam, de R$ 24.000.000,00 / ano de faturamento, e o que se vê é uma 
parcela de Custeio fixo da administração do Restaurante bastante representativa neste 
Orçamento, e não se vê produtividade. Observou que o Pinheiros é diferente da maioria dos 
13 mil clubes, pois paga suas contas em dia e pertence ao rol dos 4% que nada devem. 
Isso significa que temos uma gestão empresarial muito forte, e hoje na gestão empresarial, 
quando se faz um orçamento um dos primeiros itens que se coloca é a questão de 
produtividade: 5% de produtividade não é ruim que um Conselho de Administração peça 
para uma Diretoria fazer. E, percebe-se que não há proposta de produtividade na Diretoria, 
tampouco há solicitação do Conselho. O Corpo Associativo merece isso, porque estamos 
aumentando o número de pagantes, estamos com um crescimento muito grande das 
demandas e temos um brilhante trabalho de informatização, feito pelo Assessor de 
Planajamento Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, que está poupando muito o 
tratamento de informações. E isso deveria reverter na questão de produtividade. No que diz 
respeito aos investimentos, pediu que a Diretoria esclarecesse se as previsões são feitas 
sob o conceito da competência, ou no conceito da caixa, porque há dúvida sobre o que 
estamos aprovando; o desembolso de R$ 19.000.000 para investimento, ou isso é um 
conceito de competência de contratos que serão feitos? Isso é de fundamental importância 
saber, porque o Clube é administrado praticamente para ser um orçamento que empata 
receitas com custos e a base caixa é muito importante.  
 
André Franco Montoro Filho – Perguntou qual o valor efetivo do Orçamento para 2012, 
em termos de reais correntes e se a correção seria diária ou mensal, pois na página 19 da 
Proposta constava o valor dos orçamentos em reais, base setembro/2011, e a nova 
legislação proíbe correção monetária com prazo inferior a 1 ano. Gerencialmente é possível 
apresentar em termos de comparação, colocando a inflação. Mas, dado o baixo nível de 
inflação, acreditava que os valores todos deveriam estar em reais correntes, tanto o 
realizado quanto o projetado. Então, não sabia se o Orçamento que estaria se aprovando 
seria, por exemplo, para Custeio e Restaurante = R$ 132.000.000, ou seria mais, 
dependendo da inflação. A ideia era saber exatamente qual seria o aumento da 
mensalidade, pois parecia que não haveria aumento. 
 
Presidente – Informou que havia preparado uma breve exposição, mas, pelo adiantado da 
hora, não a fez. Disse que procurou se esclarecer e foi informado que a mensalidade é a 
mesma, apenas e tão somente com a correção pelo INPC, que não é uma nova dívida, é 
atualização monetária.  
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André Franco Montoro Filho – Respondeu que isso seria para quem tem o seu salário 
corrigido pelo INPC, e outros que não vão ter aumento, e outros que ganham mais, vai 
pesar menos no seu orçamento. Mas, a moeda brasileira é o real. Na hora em que for 
apresentado, terá que sê-lo em real; não existe mais correção monetária de Balanço. Da 
forma como foi apresentado, isso está atrapalhando. 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Convidado a se pronunciar 
pelo Sr. Presidente, comentou que nessa Previsão Orçamentária foram destacadas 
algumas ações, que serviram de base para sua elaboração - Esportes Recreativos: 
incentivo permanente para a prática desportiva, com mais de 23 atividades esportivas e 
para mais de 12 mil associados; Esportes Competitivos: a continuidade e os investimentos 
da formação, tendo como base associados do Clube, e novos projetos com recursos 
provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte; na área social, em relações sociais e cultural, 
repaginando eventos sociais e culturais, a criação do Centro de Aprendizado Cultural, como 
se fosse o CAD esportivo, só que na área cultural e dentro da Diretoria de Relações 
Sociais; Restaurantes: será implementada uma estrutura organizacional, para que 
possamos promover o equilíbrio do orçamento. Ao longo do tempo, aqueles que já 
administraram o Clube sabem da dificuldade de se administrar um Orçamento de 
Restaurantes, com toda sua complexidade, com 16 pontos de venda, com grande 
dificuldade na contratação, principalmente de serviços, que quando se recorremos a 
serviços de cooperados estamos sujeitos a penalidades e observância do Ministério 
Público, e a sazonalidade, também em dias de chuva, em que preparamos uma Piscina, 
que hoje que tem uma extensão de quase 100 metros, contratamos para um sábado, que 
supostamente será um dia de sol, chove e perdemos toda aquela mão de obra; Meio 
Ambiente, Responsabilidade Social: ações e redução do impacto ambiental, infraestrutura; 
e, de forma prioritária, a conclusão do Estacionamento, sem deixar, entretanto, de investir 
em outras áreas de tecnologia, necessárias para o funcionamento do Clube. Com relação a 
Orçamento de Custeio, pode-se verificar a participação da contribuição social. Está 
havendo manutenção nessa participação da contribuição social nos últimos anos, o que é 
muito importante para que não haja um crescimento e onerando o associado. É um 
Orçamento conservador, em que se prevê redução de despesas, e está se pensando 
seriamente em fazer renegociação dos grandes contratos dos prestadores, tendo em vista 
que o Orçamento não começa o ano com base 0; ele é incremental, isto é, sempre se 
recorre à informação histórica do que aconteceu no ano anterior para poder orçar. Quanto à 
contribuição, permanece absolutamente inalterado o valor, só com a correção do INPC, 
somado ao dissídio, que é formado por uma cesta de outros índices. Respondendo ao 
Conselheiro Andreas de Souza Fein, no que diz respeito ao Quadro de Pessoal, de 2004 a 
2007 tivemos um crescimento de 204 funcionários; de 2007 a 2010, um crescimento de 145 
funcionários, e agora, de 2010 a 2011, 33 funcionários. A velocidade de crescimento vem 
diminuindo, e a intenção da atual gestão é diminuir essa quantidade para que não onere o 
Orçamento, até porque grande parte da despesa está na rubrica Funcionários e seus 
encargos. E a justificativa do eventual aumento de 16 funcionários para 2012 está no 
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aumento de algumas atividades, algumas substituições, propositalmente, de prestadores de 
serviços por funcionários, porque a Diretoria entendeu que haveria uma economia para o 
Clube se contratasse diretamente. E esse aumento também justifica em algumas 
atividades, como o CAD, o Futebol, que houve essa contratação, mas são seções auto-
sustentáveis, em razão das taxas que estão sendo cobradas. No tocante a Restaurantes, 
busca-se, portanto, o equilíbrio entre receita e despesas, e, para que continue havendo a 
visibilidade implantada desde 2008, continuam sendo estabelecidos os centros de custo, só 
que tem que haver uma readequação, sendo necessário, para tanto, nova estrutura de 
gerenciamento e descentralização de responsabilidades. Então, está sendo realizada pelo 
resultado operacional e tomadas as decisões pelo supervisor de cada ponto de venda. 
Respondendo ao Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, sobre o Projeto Olímpico, disse 
que são 65 atletas e o Clube já tem valores em conta até fevereiro/2012 para suportar 
esses atletas. E no projeto de formação dos 650 atletas, há recursos até setembro/2012, 
provenientes de contribuições e de renúncias fiscais de empresas já aportadas e em conta 
corrente do Pinheiros. Já estão aprovados pelo Ministério do Esporte o Projeto Olímpico de 
Esportes Aquáticos, no valor de R$ 6.200.000,00, e o Projeto Olímpico de Esportes 
Terrestres, no valor de R$ 9.450.000,00. Sim, estes valores que ainda não foram aportados 
pelas empresas estão previstos no Custeio. Ainda não ocorreram as arrecadações das 
empresas, o que, normalmente, ocorre até o dia 31 de dezembro, quando as empresas 
apuram os valores dos seus impostos de renda, e aí que vêm os aportes. Temos os 
projetos aprovados, mas naqueles projetos que ainda estão em vigor os valores estão em 
caixa para suportar. Portanto, quando ocorrerem esses aportes, com certeza, irá desonerar 
o Custeio. Quanto à colocação do Conselheiro Andreas de Souza Fein sobre a situação de 
patrocínio, nas páginas 42 já têm algumas informações sobre a destinação dos patrocínios, 
talvez não de forma analítica, mas sintética. Mas, em ocasiões futuras podemos observar 
essa solicitação, que é importante também. Quanto às Quadras de Tênis, naquele mesmo 
espaço onde hoje está sendo construído o Estacionamento foram desmobilizadas 10 
Quadras de Tênis, em razão da necessidade de espaços para ventilação, para saídas de 
emergência; além da Portaria do Shopping, terá que ser feira uma segunda Portaria, na 
outra ponta do Estacionamento, para evitar que, eventualmente, terceiros adentrem o 
Clube. Temos projetos de captação de águas pluviais, que preveem determinados espaços 
de ocupação, e faremos o possível para retornar as 10 quadras, pois isso é extremamente 
necessário. De fato, no projeto inicial havia a possibilidade de retornar, além daquelas 
quadras de forma suspensa, seis outras quadras. Só que no momento, em função dos 
orçamentos executivos apresentados, verificamos que isso não será possível. E seria uma 
irresponsabilidade da Diretoria dar prosseguimento, sem que esses valores estivessem 
previstos. A Diretoria fará o possível para retornar a maior quantidade de quadras naquele 
espaço.  
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Comentou que no Plano Diretor também está previsto 
um acréscimo de quadras, mas disse que a resposta do Sr. Presidente tinha sido bastante 
clara. 
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Cândido Padin Neto (aparte) – Salientou que gostaria de responder aos tenistas que as 
quadras suspensas estão contempladas no projeto e poderão ser feitas num futuro. 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Respondeu que o projeto 
contempla essas quadras e, mais que isso, toda parte de infraestrutura está sendo 
construída de forma que isso possa ocorrer a qualquer tempo. Quanto ao questionamento 
do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, no sentido de que o que valia era a carta 
distribuída aos Conselheiros ou o que estava no Orçamento, respondeu que o que vale, 
obviamente, é o que está na Proposta Orçamentária. A prioridade da Diretoria é terminar o 
estacionamento, mas a Diretoria não podia deixar de contemplar verbas necessárias para 
demais áreas imprescindíveis para o funcionamento do Clube. O Orçamento é base 
competência e o desembolso caixa. Dirigindo-se ao Conselheiro André Franco Montoro 
Filho, disse que o Orçamento inteiro é feito base setembro de 2011. Então, há essa 
correção referente a esse período anual. Desde logo solicitando que o Conselheiro 
esclarecesse o questionamento. 
 
André Franco Montoro Filho – Perguntou se o Orçamento que estaria sendo aprovado 
era R$ 108 milhões, base setembro de 2011. Neste caso, não estavam sendo aprovado 
108 milhões. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Reiterou que a previsão era de R$ 108 milhões, base 
setembro/2011. 
 
André Franco Montoro Filho – Pediu que esses dados fossem corrigidos. 
 
Presidente – Agradeceu ao Sr. Presidente da Diretoria pela presença. Deu por encerrada a 
discussão. Desde logo, reiterou que estava prejudicada, em face da aprovação havida na 
reunião anterior,  a nota de número 1 das fls. 90: Aprovação da Previsão Orçamentária nas 
condições acima descritas autoriza a Diretoria a utilizar o saldo do Fundo de Emergência 
para conclusão das obras do novo Estacionamento. Submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário resolveu o seguinte: 1) rejeitar proposta de alteração formulada pelo Conselheiro 
Tarcísio de Barros Bandeira; 2) rejeitar proposta formulada pelo Conselheiro Pedro Antonio 
Lousan Badra, no sentido de incluir, no Plano de Ação, as ações ligadas ao Orçamento de 
Custeio relacionadas na página 4 da correspondência da Diretoria nº DI.695/2011, de 
14/11/2011; 3) aprovar, contra três votos, a Proposta Orçamentária apresentada pela 
Diretoria para o exercício de 2012, no valor global das receitas de R$156.997.284,00, 
abrangendo: Orçamento de Custeio: R$108.201.664,00, Orçamento de Restaurante: 
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R$24.010.866,00 e Orçamento de Investimento: R$24.784.754,00; mais o valor disponível 
para utilização na Lei de Incentivo ao Esporte, no montante de R$4.462.209,00. 
 
 

Não houve, em razão do adiantado da hora. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros compareceram à reunião. Reiterou o convite para a 
reunião de encerramento marcada para próximo dia 02 de dezembro.  Deu por encerrados os 
trabalhos a 01h00 do dia 29 de novembro de 2011. 
 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na  604ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 

27 de fevereiro de 2012, com as retificações já dela constantes. 

 

 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 
 
mlf 
 

Item 3 - Várias. 


