
ATA RESUMIDA DA 604ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de fevereiro do ano dois mil e doze, em segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de 
presença cento e sessenta e dois 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. Determinou, em seguida, 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 

Presidente – Convidou para tomar posse a Sra. Carolina Emilia Isoldi 
Pohl, Suplente do Grupo B convocada para esta Reunião. Como a 
Associada ainda não havia chegado, pediu licença ao Plenário para 
empossá-la se, porventura, comparecesse no decorrer da reunião. 
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem 
como propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as 
proposições seguintes: votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do 
Conselho: a) pelo falecimento da Sra. Lygia Cordeiro, irmã do 
Conselheiro Laerte Leite Cordeiro; b) pelo falecimento do ex-
Conselheiro Ruy de Salles Penteado; c) pelo falecimento da Sra. Ignis 
de Lucia Melo, mãe da Sra. Elenice Melo Atanes e sogra do Conselheiro 
Severiano Atanes Netto; d) pelo falecimento do ex-Conselheiro Peter 
Benes Felsberg; e) pelo falecimento do José Carlos Ridolpho, irmão do 
Conselheiro José Luiz Ridolpho; f) pelo falecimento do Waldemar 
Zamariola, pai do Conselheiro Waldemar Arthur Zamariola; 2) de autoria 
do Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro, pelo falecimento do associado 
Luiz Carlos Crestana; 3) de iniciativa da Mesa do Conselho, pelo 
falecimento do Associado Claudio Alves d’Amorim, ex-Conselheiro, ex-
Membro da Comissão Financeira, ex-Diretor e ex-Presidente do 
Conselho Fiscal, aproveitando para informar sobre a Missa de Sétimo 
Dia. Registrou a presença dos Associados Keyler Carvalho Rocha e 
Alencar Costa, respectivamente Presidente e Membro do Conselho 
Fiscal. Continuou apresentando ao Plenário, que aprovou as seguintes 
propostas: votos de louvor: 1) de iniciativa da Comissão de Esportes, a 
destaques esportivos das seções de Esgrima, Judô, Saltos 
Ornamentais, Natação e Tênis, conforme relação disponibilizada na 
Internet; 2) de autoria da Mesa do Conselho, a saber: a) à equipe 
Principal Masculina de Basquete, que recentemente conquistou o título 
de Vice-Campeã Sul-americana, estendendo o voto ao Diretor de Área 
João Fernando Rossi, ao Diretor Adjunto José Otávio Pinto e Silva e ao 
técnico da modalidade; b) à equipe de Handebol Masculino, Campeã da 
Liga Nacional de Handebol; c) à equipe de Polo Aquático Feminino: 
Campeã do Troféu Olga Pincirolli; d) às equipes de Natação Masculino e 
Feminino, Campeãs do XXI Campeonato Brasileiro Sênior – Troféu 
Daltely Guimarães (18/12/2011); e) à Diretoria, mais especificamente à 
Assessoria de Planejamento e Tecnologia, dirigida pelo Conselheiro 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, pela instalação da sala de 
servidores (DataCenter), com investimentos feitos pelo Clube em 
segurança da informação e disponibilidade dos recursos e sistemas para 
os associados; aproveitando para convidar os Conselheiros para 
conhecer referido ambiente; 3) formulados pelo Conselheiro Luís Alberto 
Figueiredo de Sousa, a saber: a) ao associado Peter Vaz Fonseca, que 
no dia 27/01/2012, conquistou o 4º lugar na Maratona de Dubai, com o 
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tempo de 2h57; b) aos associados Guilherme Lotufo, técnico da equipe, 
Aline Ivanov de Sousa, Clara Pacce Pinto Serva, Gabriella Di Tomaso 
Latorre e Laura Fanucchi, pelo destaque na modalidade de Basquete 
Feminino em São Paulo; 4) de autoria da Conselheira Silvia Schuster, 
ao Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, nomeado Delegado da 
Federação Paulista de Judô; voto de congratulações formulado pela 
Mesa do Conselho: a) ao Associado João Crestana, eleito Eminente 
Engenheiro do Ano de 2011, pelo Instituto de Engenharia de São Paulo; 
voto de júbilo de autoria da Mesa do Conselho, ao Desembargador 
Newton de Lucca, recém empossado Presidente do Tribunal Regional 
Federal da Terceira Região, com jurisdição em São Paulo e Mato 
Grosso. Lembrou que com a convocação foram distribuídos dois atos 
normativos editados pela Diretoria: 1) resolução regulamentando a 
situação do Personal Trainer no Clube; e, 2) instrução normativa 
regulamentando o acesso ao Clube de convidados de associados, 
Diretores e Conselheiros. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontram à disposição dos Srs. 
Conselheiros, para consulta na Secretaria, cartas recebidas da Diretoria, 
comunicando novas nomeações de Diretores Adjuntos e Assessores, 
para o biênio de 2011/2013, bem como o Relatório de Acompanhamento 
Mensal (RAM), referente aos meses de novembro/2011 e janeiro/2012. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Como Vice-Presidente da 
Comissão de Obras, prestou informações sobre o andamento das obras 
do Restaurante Japonês e do Estacionamento, informando que no dia 
23 deste mês, acompanhada da Diretoria de Patrimônio, a Comissão 
realizou vistoria dessas obras.  
 
Presidente – Tendo o Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira se 
manifestado sobre o pronunciamento do orador, explicou que ele estava 
fazendo uma comunicação da Comissão de Obras, que interessava. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Pediu que ficasse registrado o 
precedente. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Continuou com sua explanação, 
ao final comentando que a obra do Estacionamento está no prazo e 
deve ser concluída em setembro próximo. 
 



4/23 

 

Francisco Flaquer Filho – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) ao 
Diretor Administrativo Oswaldo Fontana Filho, ao Diretor Adjunto de 
Administração, Antonio Carlos Marini Teixeira, e ao Diretor de Esportes 
Aquáticos e Individuais, Marcelo La Terza Santos, pelo excelente 
trabalho realizado, tendo em vista que, depois de identificar o uso 
indevido das raias na Piscina Olímpica, criaram um procedimento em 
conjunto para coibir essa prática, acabando, assim, com a 
irregularidade; medida que resultou na redução, em aproximadamente 
trezentas crianças, da fila de interessados em se inscrever na Escolinha 
de Natação; 2) ao Diretor Adjunto do Futebol Menor, Ricardo Sacardo, 
pela brilhante festa de início das atividades, no último sábado, com 
apresentação do regulamento e dos uniformes a serem utilizados pelas 
crianças em 2012. Finalmente, registrou sua satisfação pelo retorno do 
Diretor de Relações Esportivas, Benedicto Dias Ramos Neto. Votos 
aprovados. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se à manifestação de 
pesar pelo falecimento do Associado Claudio Alves d´Amorim e propôs 
voto pesar pelo falecimento da Associada Vera Barbosa de Almeida. 
Aprovado. 
 
Ivo Kesselring Carotini – Propôs voto de pesar pelo falecimento do 
associado Carlos Roberto de Silva, conhecido por Charles. Proposta 
aprovada. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs um voto especial a 
Fernando Saraiva Reis, Campeão Pan-americano absoluto e Vice-
Campeão Mundial Juvenil de Levantamento de Peso, pela sua aplicação 
e entusiasmo, dizendo que vem se empenhando para obter um 
patrocínio para o atleta. 
 
Presidente – Lembrou que em reunião anterior o Conselho havia 
prestado homenagem a Fernando Saraiva Reis, pela conquista de 
medalha de ouro no Pan-Americano. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Ratificou, então, referida 
homenagem. Congratulou-se com os atores pinheirenses Ana Maria Dib, 
Cibele Rabeca Puca, André Puca, Lilian Scatena, Cecília Scatena, 
Andréa Navarro, Cleusa Maria Cristina Infante Bernardini, pela atuação 
na peça teatral Noturno, de Oswaldo Montenegro, do Grupo Teatral 
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Oficina dos Menestréis. Elogiou a atuação da Área Cultural, dirigida pela 
Conselheira Maria Helena Cruz McCardell, tendo em vista que o Clube 
venceu a 3ª Edição da Maratona Cultural da ACESC, com a peça Nossa 
Cidade, onde se destacaram vinte e quatro atores pinheirenses, com 
melhor espetáculo, melhor diretor, melhor figurino, etc. Os votos foram 
aprovados. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro” da 603ª Reunião Ordinária 
(adiada – Arts. 40, 38, V e 37a, §3º, do Regimento Interno do 

Conselho Deliberativo) e desta 604ª Reunião Extraordinária. 

Clovis Bergamo Filho – Reivindicou a reforma do piso da Pista de 
Atletismo, bem como que a Presidência do Conselho reúna as 
lideranças políticas do Clube, buscando obter um clima cordial e 
democrático durante as eleições que estão para acontecer, para que 
exponham suas ideias, propiciando, assim, um processo democrático de 
eleição. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria e à Mesa 
do Conselho. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Pleiteou a colocação de um 
terminal do Banco 24 Horas junto à Sede Social e a instalação de novos 
painéis e placares eletrônicos no campo de futebol. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Solicitou providências com relação ao 
seguinte: 1) fumantes em áreas limítrofes de fumo, como, por exemplo, 
os toldos que circundam o Bar do Tênis; 2) reparação de azulejos e 
ladrilhos soltos nas várias piscinas externas; 3) excessivo número de 
atletas que utilizam a piscina, ocupando as raias, em detrimento dos 
associados; 4) manutenção do piso das piscinas; 5) afixação das placas 
com informações gerais sobre as obras do Estacionamento e do 
Restaurante do Lago; 6) infiltração existente na arquibancada, parte 
destinada aos cadeirantes; 7) melhor controle de acesso de convidados 
no Baile Infantil de Carnaval; 8) ronda da segurança nos vestiários das 
piscinas externas e internas, principalmente nos horários mais críticos 
(das 18h00 às 19h00), dando suporte aos zeladores para manter a 
ordem, pois há muita bagunça. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria. 
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Rita Olivia Capua Amaral Vellosa – Pediu que a Diretoria substitua as 
cadeiras da Lanchonete do Fitness, por cadeiras sem braço, permitindo, 
assim, aumentar o número de cadeiras, dentro do mesmo espaço, 
possibilitando, assim, acomodar mais pessoas. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Gesualdo Di Nieri – Reiterou reivindicação anterior, no sentido de que 
seja exigido exame médico para frequentar a Sauna de Feminina e a 
Masculina, inclusive para convidados, evitando, assim, o perigo de 
contaminação. Na oportunidade, apresentou sugestão à Diretoria 
Médica para solucionar o problema. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Solicitou o seguinte: 1) que seja estudada 
uma forma de aumentar o número de mesas na Lanchonete da Piscina, 
e, em consequência, o número de garçons, etc; 2) substituição da 
divisória entre a pista de atletismo e a arquibancada, que está 
enferrujada na parte inferior; 3) que se estabeleça um intervalo, talvez 
de 6 meses, para que uma babá ou acompanhante que mude de 
emprego, passando a prestar serviços para outra família, possa voltar a 
frequentar o Clube; 4) extensão do credenciamento de personal trainer 
para outras seções, além do Fitness; 5) aumento de mesas nos 
restaurantes nos fins de semana, pois quando há comemorações, por 
exemplo, acaba faltando mesas para quem vem ao Clube almoçar com 
a família. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Silvia Schuster – Com relação à pista de atletismo, pediu que seja 
recolocada uma escadinha que possibilitava alcançar a barra mais alta e 
que nos quadros de avisos conste a metragem das raias, para saber o 
quanto se está correndo. Solicitou melhoria dos serviços de bares e 
restaurantes da piscina e do Boliche. Relativamente à piscina, também 
pediu a substituição dos azulejos soltos e atenção com relação a 
crianças que adentram a piscina com fraldas normais e associados com 
alimentos. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação das atas da 602ª Reunião Extraordinária e da 

603ª Reunião Ordinária, ambas realizadas no dia 28 de 
novembro de 2011. 

Presidente – Submeteu ao Plenário duas propostas, a saber: 1º) de 
iniciativa do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa solicita que 
seja retificada uma palavra no resumo do seu pronunciamento na 603ª 
Reunião, página 4, onde se lê “...para ser um orçamento que embata 
receitas com custos...”, leia-se “...para ser um orçamento que empata 
receitas com custos...”; 2º) do Conselheiro André Franco Montoro Filho, 
de retificação de seu pronunciamento na página 7 da mesma ata, para 
que, ao invés de “Pediu que fosse a questão corrigida”, passasse a 
contar “Pediu que esses dados fossem corrigidos”. Não havendo 
contestação, considerou as atas aprovadas, com essas alterações. 
 
André Franco Montoro Filho – Pediu que na ata da 603ª Reunião 
ficasse explicitado que os valores da Proposta Orçamentária eram base 
setembro/2011. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Perguntou ao Presidente se o 
acréscimo pretendido pelo Conselheiro Montoro constava das notas 
taquigráficas, pois, se não constasse, o proponente estaria inovando na 
Ata uma deliberação que não ocorreu na reunião.  
 
Presidente – Esclareceu que constava do Orçamento aprovado que a 
base era setembro, portanto, não era necessário deixar isso expresso 
em ata. 
 
André Franco Montoro Filho – Insistiu, dizendo que gostaria que 
ficasse explicitado na deliberação. 
 
Presidente – Lembrou que havia conversado previamente com o 
Conselheiro Montoro a respeito. Ponderou que o pedido de retificação 
deveria ter sido apresentado por escrito, como estabelece o Regimento, 
mas o orador o formulara verbalmente. Aduziu que estava subentendido 
que foi aprovada a proposta da Diretoria, e, por consequência, nela já 
constava o que o orador pretendia inserir. Não havia condições de a 
Presidência alterar, ou colocar para aprovação uma alteração da 
deliberação, embora coubesse, sem tê-la por escrito, formulado. 
Constatando a chegada da associada no Plenário, empossou no cargo 
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de Conselheiro a Sra. Carolina Emilia Isoldi Pohl, da Chapa Pinheiros 
Sempre, Suplente do Grupo B. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-11/2011 - Primeira discussão 

e votação de proposta subscrita por cinquenta e nove 
Conselheiros, de alteração do inciso VI, do artigo 6º, do 
Regulamento Geral e do “caput” do artigo 19, do 
Regimento Interno do Departamento Esportivo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a 
discussão. 
 
Roberto Cappellano – Ponderou que a conquista de uma medalha de 
Bronze em Jogos Pan-Americanos, no caso de esportes menores - 
como a Esgrima, o Levantamento de Peso e os Saltos Ornamentais - 
pode ser considerada um feito, porque nessas modalidades não há tanto 
investimento e é difícil conseguir um patrocínio. Então, a benemerência 
é um incentivo para o atleta. Reportou que pretendia apresentar uma 
emenda, mas o Sr. Presidente esclareceu que, de acordo com o 
Regimento do Conselho, não havia mais oportunidade para tanto, 
exceto emenda de redação. Esclareceu que sua emenda tinha o objetivo 
de evitar que se subtraísse do atleta algo que ele já almejava. Então, se 
o atleta ainda não contasse com sete anos de Clube, e, porventura, 
tivesse ganhado uma medalha, ele teria direito de ser agraciado. Para 
os que se inscrevessem a partir desta data, seria aplicada a nova 
norma. Além disso, existia a hipótese de o atleta já haver completado os 
sete anos e conquistado a medalha, mas o processo ainda não ter 
chegado ao Conselho. Ora, ele tem esse direito. 
 
Presidente – Explicou que é necessário distinguir direito adquirido de 
expectativa de direito. Exemplificando, se um cidadão completa 30 anos 
de trabalho efetivo, hoje, e ele não requer a aposentadoria, se 6 meses, 
2 meses, amanhã, ou depois vier uma lei e alterar este tempo para 35 
anos, esta lei não pode retroagir para apanhar o direito que ele já 
adquirira com a lei vigente, no tempo que dizia 30 anos. Então, ele só 
não exerceu o direito de requerer, mas já tinha um direito incorporado ao 
seu patrimônio, que é o conceito de direito adquirido. Assim, se aquele 
inscrito durante 7 anos ininterruptos no Departamento Esportivo, 
participando de jogos em Seleção Brasileira e ganhou a medalha de 
Bronze, passando a emenda do Conselheiro Lomonaco, ele já ganhara 
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a medalha de Bronze, já tinha direito adquirido; pode requerer a 
qualquer tempo a benemerência e ela será contemplada, porquanto já 
se incorporara ao patrimônio jurídico dele a benesse, de acordo com a 
atual redação do Regulamento Geral. Então, ele faz jus, sim. No caso 
que o orador colocava, era obrigado a trazer uma questão de ordem 
pública, que é o conceito de ato jurídico e de direito adquirido, que é 
aquele, quer numa e outra hipótese, que se aperfeiçoa de acordo com a 
lei vigente no tempo em que o ato se praticou. A lei vigente no tempo 
que o ato está sendo praticado, quer pela redação atual, quer pela 
eventual aprovação da emenda, pressupõe que ele esteja já inscrito por 
7 anos, ou em Seleção Brasileira. Não há como se esperar o direito, que 
é uma expectativa. Dando um exemplo concreto: o atleta está na 
expectativa de direito, que estabelece 7 anos. Se amanhã, dentro do 
exe.plo que falei, ou depois, se mudar a regra e se estabelecer que ele 
deva estar inscrito, não mais 7, mas 10, ele terá que esperar os 10; não 
poderá mais requerer, porque ele não tem o direito adquirido, não 
adquiriu o direito, apenas participou. Disse que tem como hábito a 
chamada reserva de Plenário, jamais iria ex officio dizer que, a seu 
sentir, por malferir, em tese, preceitos da Constituição atinentes à 
definição de direito adquirido e ato jurídico, a disposição transitória 
pretendida padeceria de uma enorme discussão, e talvez até 
consideração contrária. Mas jamais faria isso, primeiro, pelo respeito 
que nutre pelo Conselheiro; segundo, pelo respeito, principalmente, 
também ao Plenário, ao qual trazia essas reflexões. A disposição 
transitória pretendida era no sentido de que, ganhou a medalha de 
Bronze, não tem os 7 anos, fica aguardando completar esse tempo e aí 
ele terá o direito de requerer a benesse. À luz dos conceitos 
constitucionais de direito adquirido e de ato jurídico, esses 7 anos hão 
de estar perfeitos, efetivados na data efetiva do ato que ele praticou. 
Entretanto, informou que submeteria a matéria ao Plenário. 
 
Roberto Cappellano – Comentou que não podia concordar com a parte 
jurídica, por entender que o mais difícil não era reunir os 7 anos de 
Clube, mas ganhar a medalha. De acordo com sua emenda, quem 
ganhou, só não requereu, estava resolvido. Quem ganhou a medalha, 
porém, ainda não completou os 7 anos, até por ser uma benesse, teria 
que esperar. Se o atleta ganhou a medalha, ele já é merecedor. 
 
Presidente – Observou que a intenção do legislador, ao estabelecer os 
7 anos, foi mostrar que ele está empenhado dentro do Clube. 
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Roberto Cappellano – Acrescentou que o ciclo olímpico é a cada 4 
anos, então, estabelecer 7 anos foi muito bem pensado, porque esse 
atleta tem que permanecer no Clube treinando, ajudando, distribuindo 
conhecimento, pelo menos 2 ciclos. 
 
Clovis Bergamo Filho (aparte) – Como juridicamente a emenda 
poderia estar prejudicada, disse que lhe causava preocupação o fato do 
Conselho ter que decidir nessas condições, muito embora, 
conceitualmente, todos estivessem pretendendo valorizar o atleta que 
teve a medalha de Bronze e de Prata. 
 
Roberto Cappellano – Respondeu que não via nenhum problema 
jurídico na alteração. 
 
Presidente – Disse tratar-se de uma regra de transição. 
 
Roberto Cappellano – Finalizando, disse que sua intenção era apenas 
preservar os atletas que ganharam medalha no caso de aprovação da 
alteração proposta pelo Conselheiro Lomonaco.  
 
Edgard Ozon – Disse que se tratava do dispositivo mais importante do 
Regimento Interno do Departamento Esportivo. Lembrou que por 
ocasião da alteração de 1990, quando as regras para benemerência se 
tornaram mais rígidas, também se ponderou que não haveria mais 
atletas beneméritos, dado o rigor atribuído às regras vigentes. 
Entretanto, isso não se consumou; hoje o Clube compete em diversos 
esportes, como Natação, Judô, Halteres, inclusive com recursos da Lei 
de Incentivo ao Esporte. Entendeu necessária a alteração da norma, 
vinte anos depois. Quanto ao caso do atleta ganhar medalha e não ter 
os 7 anos, talvez fosse o caso de estabelecer, através de uma emenda, 
que esse atleta deveria completar os 7 anos, competindo, mesmo que 
não ganhasse mais medalhas. Ele seria obrigado e fiscalizado a 
participar de tudo quanto eram competições, como se ele não tivesse 
ganhado medalha nenhuma. 
 
Presidente – Referiu que uma emenda dessa natureza deveria ter sido 
apresentada no prazo regimental e não na oportunidade desta 
discussão. 
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Edgard Ozon – Explicou que não se pressupõe que atleta que ganhou 
uma medalha de Ouro tem 4, 5 anos e precisa mais 2. Obviamente, ele 
continuaria a competir, podendo até conquistar outra medalha. 
 
Presidente – Insistiu que se tratava de pressuposição. 
 
Roberto Cappellano (aparte) – Deixou claro que a disposição 
transitória que propôs previa o atleta deveria continuar competindo nos 
anos que faltassem para completar o tempo de inscrição no 
Departamento Esportivo. 
 
Presidente – Aduziu que isso, na verdade, estava implícito. 
 
Edgard Ozon – Ponderou que a reforma era necessária para o esporte, 
inclusive o Ministério do Esporte está gastando com os esportes de 
ponta, coisa que a Diretoria nunca poderia continuar financiando. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Complementando, disse que o 
Pinheiros é o melhor em esportes como Judô, Natação, investe e 
trabalha para que o associado participe e cresça no esporte. Entretanto, 
é muito difícil alcançar um terceiro lugar num Pan-Americano. 
Manifestou-se favorável à manutenção do dispositivo vigente.  
 
Edgard Ozon – Reiterou que o dispositivo é o mais importante do 
Departamento Esportivo, sendo necessário muito cuidado e zelo pelo 
esporte. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Destacou o esforço e a dedicação 
para se conquistar medalha de bronze em um Pan-Americano, até 
porque o atleta concorre com muitos que são profissionais. Disse que 
não subscreveu a proposta, convicta de que ela não seria aprovada e 
defendeu a manutenção da norma vigente. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Manifestou-se favorável à 
proposta principal, bem como à emenda oferecida pelo Conselheiro 
Roberto Cappellano, que não conflitaria, porque nós temos aqui o poder 
de legislar, era clara no sentido de que os atletas poderiam ser 
transferidos para a categoria Atletas Beneméritos após completar o 
período de 7 anos ininterruptos, defendendo o Clube e a Seleção 
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Brasileira. Então, na realidade estava contemplada a preocupação da 
oradora. 
 
André Perego Fiore – Disse que fez parte da história da Natação do 
Clube, modalidade que evoluiu ao longo do tempo. Há alguns anos os 
índices de participação nos campeonatos eram inferiores. Para 
participar de um Campeonato Olímpico de Natação é necessário atingir 
um índice, esse é um critério objetivo. A proposta do Conselheiro 
Lomonaco vai de encontro a essa evolução do esporte, de maneira bem 
objetiva, passando de medalha de Bronze para medalha de Ouro. Se 
tivéssemos mantido o mesmo Estatuto ao longo desses anos, talvez o 
esporte no Clube não tivesse evoluído em termos competitivos, como 
evoluiu. Infelizmente, existem alguns esportes cujos critérios não são tão 
objetivos, entre eles talvez os Saltos Ornamentais, em que se depende 
da boa vontade de um juiz de avaliação; da Ginástica Olímpica; e assim 
por diante. Mas é preciso seguir a mesma regra para todos os esportes, 
caso contrário, acaba-se beneficiando uns em detrimento de outros. 
Consignou que era favorável à proposta principal e à emenda do 
Conselheiro Roberto Cappellano. Disse que, a despeito da explicação 
jurídica do Sr. Presidente ter sido perfeita e concordar com ela, também 
concordava com o Conselheiro Fasanaro, no sentido de que o Conselho 
é soberano e pode legislar sobre as propostas dentro de uma forma 
sensata. A emenda do Conselheiro Cappellano é perfeita, porque se o 
indivíduo conquistou a medalha, ele conseguiu o mais difícil, e não deve 
perder esse direito só porque mudou a regra; ele teria que cumprir só o 
aspecto tempestivo da proposta.  
 
Presidente – Comunicou que ouviria os três Conselheiros inscritos e, 
em seguida, consultaria o Plenário se já se sentia satisfeito, para passar 
à votação da matéria. 
 
Clovis Bergamo Filho – Referiu que consta que a partir de Havana, 
1991, houve um salto significativo na quantidade de medalhas 
conquistadas, culminando no Rio com 157, sendo 42 do Esporte Clube 
Pinheiros, ou seja, uma média de 30 benemerências a cada Jogos. E, 
anteriormente a Havana, era uma média de 6 benemerências. Nessas 
condições, concordava com a proposta principal e a emenda de 
transição, não entendendo haver prejuízo jurídico. Além disso, estava de 
acordo com que a regra fosse geral, sem favorecimentos. E, conforme 
apontou o Conselheiro Ozon, houve, realmente, um acréscimo nos 
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resultados dos atletas, portanto, deve-se aumentar o rigor, como 
mencionou o Conselheiro Fiore. Defendeu que aprovando a emenda o 
Conselho estará valorizando o atleta. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Esclareceu que sua proposta não 
tinha o objetivo de julgar o atleta ou o esporte; apenas definia uma das 
benesses concedidas pelo Clube, que é a concessão de títulos; ter o 
privilégio de ganhar um título e não mais pagar a mensalidade. Na 
realidade, o Clube concede outras benesses a atletas, como, por 
exemplo, quem tem 7 anos aqui e foi Campeão Brasileiro, Sul-
americano, pode ser contribuinte. Ou seja, ganha o título que hoje vale 
cerca de 20 mil, e passa a contribuir. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Observou que o atleta que 
passa a contribuinte não ganha um título, mas passa a contribuir com os 
cofres do Clube, sem possuir título. Entretanto, ele não é agraciado com 
esse valor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Respondeu que se o atleta for 
associado, ele deixa de pagar, o que acaba dando na mesma. Então, 
não deixa de ser um benefício. O Clube proporciona vários benefícios, 
como técnicos, praça esportiva, etc. Essa não é a benesse única e é 
preciso definir uma regra. Observou que o objetivo não é julgar o atleta, 
nem desvalorizar o Bronze. Quando se atribui algo para muitos, isso se 
desvaloriza. Citou como exemplo a equipe de Basquete Masculino, que 
recentemente, conquistou, pela primeira vez, um Campeonato Paulista 
de primeira divisão, dizendo que tal feito é um ineditismo, demonstra a 
evolução do Basquete, mas não significa que o Clube deve sair 
concedendo a benemerência, e, sim, definir uma nova meta, para 
valorizar o atleta. Prosseguindo, disse que concordava com a emenda 
do Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, que tem a sabedoria de 
permitir que se julguem os esportes com distinção, dentro do critério de 
ineditismo. Exemplificando: o Polo Aquático Feminino, que até agora só 
conquistou Medalha de Bronze, passa a ter como meta conquistar Prata; 
é uma evolução para a equipe. Reportando-se a uma estatística, entre 
outros esportes mencionou Saltos Ornamentais Feminino, modalidade 
que ainda não tem a mesma evolução alcançada por outros, nunca 
conquistou medalha, então, passaria a receber essa benemerência 
conquistando medalha de Bronze, Prata ou Ouro. Manifestou-se 
contrário à emenda do Conselheiro Roberto Cappellano, devido ao 
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momento em que ela chegou: depois de dois Jogos Pan-americanos 
com muitas medalhas, podendo proporcionar a benemerência para até 
22 candidatos - 15% além dos 133 Atletas Beneméritos existentes, 
conforme relação que obteve há cerca de 8 meses. 
 
Severiano Atanes Neto (aparte) – Cumprimentou o Conselheiro 
Lomonaco pela iniciativa e oportunidade da proposta, disse que estava 
havendo determinada confusão quanto à emenda do Conselheiro 
Arnaldo, que não propunha que nos esportes onde não houvesse 
medalha que a medalha de Bronze fosse condecorada. Essa dúvida já 
surgiu pelo Presidente da Mesa de que assim seria. A emenda era para 
o atleta que conquistasse medalha de Prata. 
 
Presidente – Explicou que a emenda se referia ao esporte em que o 
Clube nunca teve um atleta vencedor, portanto, inédito, aí pode ser 
Bronze, Prata. Se aprovada a emenda, o texto seria aperfeiçoado pela 
Comissão de Redação. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Perguntou se nesta fase dos trabalhos 
seria possível formular emenda, tendo o Sr. Presidente respondido que 
não. Consignou, então, que uma proposta que faria seria mantendo a 
benemerência até o Bronze para atleta associado. Em que pese se 
revestir de um caráter discriminatório, uma disposição assim seria um 
incentivo muito grande para o associado, porque é muito difícil o 
associado conquistar uma medalha.  
 
Presidente – Disse que receberia bem uma proposta desta natureza, 
subscrita por cinquenta Conselheiros. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Perguntou como ficaria a situação 
de um atleta que conquistasse o 3º Lugar na Maratona e já houvesse 
outro que ganhou, ou daquele que se sagrou campeão dos 100 metros 
livre, sendo que até hoje nenhuma nadadora brasileira foi campeã Pan-
Americano nos 100 metros livre. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco - Esclareceu que nadadora nunca foi 
campeã; as nadadoras foram Prata. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Entendeu que a proposta era 
prejudicial para os esportes individuais.  
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Alexandre Perrone Lomonaco – Lembrou que a proposta não alterava 
a especificação de esporte individual ou coletivo. 
 
Presidente – Interveio, impedindo o debate paralelo. 
 
Oswaldo Lopes Fiore (aparte) – Observou que se tratava de um 
critério muito delicado, porque, por exemplo, em tese, um campeão Sul-
americano dos 100 metros livre, que participou de um revezamento, 
teria, na realidade, 25% de vitória. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Penitenciou-se por ter demorado 
muito para apresentar a proposta, ponderando que a discussão não 
poderia abranger a especificidade de cada modalidade, caso contrário 
não se chegaria a um consenso. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Disse que de antemão pensou 
em aprovar a proposta, mas verificou um aspecto importante que estava 
sendo deixado de lado.  A título de aprimoramento, sugeriu que se 
diferenciasse o atleta profissional e o atleta amador, não a categoria 
menor, ou pior.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Respondeu que entendia o ponto de 
vista do aparteante, mas que é difícil julgar o que é ser profissional e o 
que é ser amador. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Comentou que se identificava com a 
proposta, mas a julgava precoce, pois ainda não era tempo de mudar as 
normas, porque o Clube ainda tem poucos Atletas Beneméritos (menos 
que meio por cento da população pinheirense), poucos atletas 
brasileiros com medalha, poucas medalhas, pouquíssimas medalhas 
olímpicas, poucas medalhas Pan-Americanas. Ainda precisamos 
incentivar nosso atleta. É muito pouco para um País como o Brasil, que 
tem que se afirmar através do esporte também. E a colaboração do 
Pinheiros na área esportiva é a maior do País. Devemos nos orgulhar e 
fazer disso uma bandeira, porque vamos recuperar, redimensionar o 
País através do esporte. Acrescentou que além da proposta também 
apreciava a emenda do Conselheiro Arnaldo, reiterando o aspecto da 
precocidade. 
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Ivo Kesselring Carotini – Manifestou-se literalmente favorável à 
proposta do Conselheiro Lomonaco, por entender que o Pinheiros é 
para o Pinheirense. Estaremos dificultando as normas para que atletas 
militantes, não associados, venham a ser beneficiados com a 
benemerência. Comentou que em 50 anos o Clube forneceu cinco 
atletas olímpicos; no ano passado enviou 61 atletas para Guadalajara, 
sendo que apenas um deles era associado. Ora, quem deve fazer os 
favores para trazer as crianças e jovens carentes para o esporte é o 
Estado, e não o Clube, pensamento que, inclusive, é unânime na 
Comissão de Esportes. Disse que não admite alguns atletas que eram 
custeados e competiam pelo Clube e foram ser profissionais em outros 
clubes, entendendo que não devemos nos preocupar com a premiação 
e se um dia um atleta será Benemérito, porque não é este o objetivo 
maior de um atleta de pouca idade começar a praticar Badminton, Arco 
e Flecha, Hóquei sobre grama, que são esportes olímpicos. Como 
Presidente da Comissão de Esportes e Atleta Benemérito, enfatizou que 
o Clube tem que se voltar para o seu associado. Desde Roma, 1960, o 
Pinheiros enviou 4 ou 5 atletas para as Olimpíadas, 2 deles associados, 
Mário Sergio Lotufo e Eric Tebbe Borges, foram pelo Polo Aquático - 
houve aquele problema de os Estados Unidos não irem à Rússia, depois 
a Rússia não foi a Los Angeles por causa dos Estados Unidos, o Brasil 
foi convidado, senão seriam só 3 atletas. Quanto à emenda do 
Conselheiro Arnaldo, disse que a proposta principal a tornava 
desnecessária. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Ressaltou que o Pinheiros 
deixou de ser um clube formador de atleta, para ser o clube comprador 
de atleta. Há muito tempo o associado não chega ao pódio, porque não 
tem espaço nem incentivo. Isso tem acontecido nas últimas Diretorias. 
 
Ivo Kesselring Carotini – Demonstrou-se satisfeito com o ponto de 
vista do aparteante, acrescentando que a própria Comissão de Esportes 
tem essa preocupação. Tornou a enfatizar o dever do Estado, e que o 
Clube oferece as suas instalações. É óbvio que o Clube deve ter não 
associados num time de Basquete, ou de Vôlei não só associados, mas 
que esse número não exceda. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Concordou que era preciso 
pesquisar como privilegiar o associado. 
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Ivo Kesselring Carotini – Ressaltou que não seria necessário 
pesquisar; trata-se de um agraciamento que o Clube faz ao atleta que se 
destacou. Não se pratica um esporte pensando na benemerência. Se o 
Clube se preocupar em atender a atletas até o terceiro lugar do Pan-
americano, haverá uma abrangência maior. O que se pretende é 
premiar o associado, e não o militante.  
 
André Franco Montoro Filho – Observou que se um associado 
conquistou medalha de Bronze no Pan-americano, ele merece mais a 
benemerência do que aquele terceiro que não foi formado pelo Clube. 
 
Ivo Kesselring Carotini – Ponderou que a questão não era se o atleta 
merecia, mas ele faz parte de uma equipe. Com relação ao aparte do 
Conselheiro Bandeira, comentou que é muito difícil separar o atleta 
profissional do amador. 
 
Presidente – Interveio, informando que não podia permitir debate. 
 
Ivo Kesselring Carotini – Concluiu, dizendo que a benemerência de 
atletas jamais será abolida, entendendo que o atleta está em busca do 
seu esplendor atlético, e não com a benemerência, que é uma 
consequência daquilo que ele conquistou. Apenas não pretendia premiar 
os terceiros, mas os primeiros, que são os associados. 
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão e passou à votação da 
matéria. 
 
Votação / Deliberação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Rubens Carlos Criscuolo, Arlindo 
Virgílio Machado Moura, Claudio Regina, Ricardo Coutinho Carvalhal, 
Alberto Caruso, Ivo Kesselring Carotini e Alexandre Perrone Lomonaco. 
O Plenário resolveu o seguinte: 1) aprovar, integralmente, a proposição 
principal; 2) aprovar emenda aditiva formulada pelo Conselheiro Arnaldo 
Luiz de Queiroz Pereira, criando um décimo parágrafo no artigo 6º, .do 
Regulamento Geral; 3) aprovar emenda formulada pelo Conselheiro 
Roberto Cappellano, criando um artigo nas Disposições Transitórias; 
ficando assim redigido, após a primeira discussão, referidos dispositivos 
regulamentar e regimental: 
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REGULAMENTO GERAL 
Art. 6º - ... 

VI - Atletas Beneméritos - Os que, inscritos no Departamento Esportivo, com 

exemplar comportamento, e participando de competições oficiais em 

modalidades esportivas competitivas, defendendo o Clube ou a Seleção 

Brasileira, há sete (7) anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse período, 

conquistado medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos organizados pela 

Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), ou medalha até o terceiro 

lugar em Jogos Olímpicos promovidos pelo Comitê Olímpico Internacional 

(C.O.I.),ou em Campeonato Mundial na categoria de adultos promovido por 

Federação Internacional ou, ainda, hajam se sagrado recordistas mundiais na 

categoria de adultos, desde que homologados os recordes; 

VII – ... 

§10 - Em caráter de exceção, respeitadas as exigências da parte inicial do 

inciso VI deste artigo, inclusive quanto ao tempo de inscrição do atleta no 

Departamento Esportivo e ao exemplar comportamento, o Conselho 

Deliberativo poderá conceder o título de Atleta Benemérito ao atleta que 

conquiste medalha de prata em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero 

em que nunca tenha sido conquistada no Clube medalha superior ao bronze, ou 

em modalidade e gênero nas quais nunca tenham sido conquistadas medalhas 

em Jogos Pan-americanos. 

 
Disposição Transitória - Os atletas inscritos no departamento esportivo do 

Clube que até a data da aprovação da referida alteração estatutária já tenham 

conquistado medalhas até terceiro lugar em Jogos Pan-Americanos promovidos 

pela Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), mas que ainda não 

tenham completados sete (7) anos ininterruptos defendendo o Clube ou a 

Seleção Brasileira, poderão ser transferidos para a categoria Atletas 

Beneméritos após completarem o período de sete (7) anos ininterruptos 

defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, desde que atendam as demais 

exigências estabelecidas para a transferência para a categoria Atletas 

Beneméritos.  
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REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO 
Art. 19 – Atletas Beneméritos - Os que, inscritos no Departamento Esportivo, 

com exemplar comportamento, e participando de competições oficiais em 

modalidades esportivas competitivas, defendendo o Clube ou a Seleção 

Brasileira, há sete (7) anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse período, 

conquistado medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos organizados pela 

Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), ou medalha até o terceiro 

lugar em Jogos Olímpicos promovidos pelo Comitê Olímpico Internacional 

(C.O.I.), ou em Campeonato Mundial na categoria de adultos promovido por 

Federação Internacional ou, ainda, hajam se sagrado recordistas mundiais na 

categoria de adultos, desde que homologados os recordes; 

Parágrafo Único - ... 

 
Por indicação do Sr. Presidente, foi nomeada a Comissão Especial de 
Redação, integrada pelos Conselheiros Vicente Mandia, Mario 
Montenegro Gasparini e Rainer Helmut Conradt. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Alexandre Fiore Weyand – Comentou sobre a necessidade de se 
atualizar e diversificar o conteúdo da TV ECP, inclusive com notícias de 
maior interesse para os associados. Informações sobre o trânsito, por 
exemplo, devem ser mais precisas, pois muitas vezes não conferem 
com a realidade. Com relação à segurança dos associados que 
transitam pela Rua Tucumã, observou que a calçada entre a entrada e a 
saída do estacionamento fica muito escura à noite. Sugeriu as luzes 
amarelas sejam substituídas por luzes de LED, que inclusive mais 
econômicas. Para maior segurança, sugeriu, também, que para a ronda 
utilizado um meio de transporte conhecido por segway - motos de duas 
rodas – funcionando em determinados períodos, até o fechamento do 
Clube. Inclusive, esse meio de transporte agilizaria o atendimento das 
ocorrências internas. Com relação ao atestado médico para uso do 
Fitness, para evitar que o associado seja surpreendido, pediu que se 
retornasse à sistemática antiga, em que o usuário era avisado 
previamente sobre o vencimento de seu atestado. Prosseguindo, 
solicitou a reinstalação do bebedouro que havia próximo ao Restaurante 
O Ponto; padronização dos bebedouros existentes; e a reposição 
imediata de bebedouros quebrados. Finalizando, comentou sobre a 
diferença de tamanho das mesas disponibilizadas no Restaurante do 
CCR, sugerindo que sejam padronizadas. 
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Marcelo Giordano Beyruth – Referiu-se ao projeto do personal trainer, 
dizendo que vinha sendo indagado sobre o assunto, mas não tinha 
informações para dar aos associados. De repente, foi surpreendido uma 
norma dizendo que o problema já foi resolvido, sem debate no 
Conselho. Consignou que entende que esse tipo de assunto deve ser 
discutido aqui. 
 
Presidente – Explicou que no Conselho são debatidas matérias 
remetidas para deliberação, dentro das normas em que ato de gestão é 
praticado pelo Poder Independente que dirige o Clube. O que não é ato 
de gestão, e, portanto, depende de deliberação do Conselho, está no rol 
das competências do Conselho, vem para cá. Então, sem vir uma 
proposta da Diretoria para o Conselho, não se pode discutir.  
 
Presidente – Perguntado pelo orador, esclareceu que se o Conselheiro 
entender que determinada matéria deva ser apreciada pelo Conselho, 
ele deve fazer uma proposição, justificá-la, obter cinquenta assinaturas, 
e a Presidência a encaminhará para audiência das Comissões antes de 
trazê-la para discussão do Conselho. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Agradeceu, registrando que gostaria de 
ter debatido o assunto. 
 
Peter Alfredo Burmester – Tendo observado a entrada de veículos 
com decalque de cadeirante no vidro frontal. Esses cadeirantes sempre 
entram pelo lado esquerdo do Estacionamento, com liberação de 
passagem, vantagem que no que no seu entender não é correta, 
ponderou sobre a necessidade de se orientar melhor os seguranças a 
respeito e que seja instituído o sistema de uso de placa expedida pelo 
DETRAN, identificando idosos e pessoas com necessidades especiais. 
 
Ligia Tayar (aparte) – Lembrou que em reunião anterior havia abordado 
a obrigatoriedade dessa placa de identificação. 
 
Peter Alfredo Burmester – Lembrou que referida placa deve ser 
apresentada inclusive para estacionamento na rua. 
 
Presidente – Concordou, explicando que bastaria retirar a placa nos 
órgãos públicos. 
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Ligia Tayar (aparte) – Acrescentou que o adesivo não tem valor legal; 
apenas a placa fornecida pela Prefeitura. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Leu e apresentou à Mesa abaixo-
assinado subscrito por um grupo de 67 associados, reivindicando 
melhoria da qualidade de atendimento no Bar do Tênis e sugerindo a 
realização de pesquisa de satisfação junto ao associado, para auxiliar 
na seleção dos funcionários. O Clube investiu em infraestrutura, com a 
troca de mobiliário, novo cardápio e serviço de buffet diferenciado, o que 
trouxe um bom resultado, faltando agora ajustar o serviço na qualidade 
de mão de obra, que deixa a desejar. 
 
André Franco Montoro Filho – Falou a respeito da forma como é 
encaminhado o Orçamento do Clube. Disse considerar que não é 
apresentado o Orçamento, mas diretrizes orçamentárias. Orçamento é 
diferente; estimam-se as receitas e as despesas em valores correntes. 
Exemplificando, foi aprovado que futebol adulto, maior de 50 anos = R$ 
193. Paguei hoje R$205. Na verdade, todas as taxas que aprovamos 
29/11/2011, no dia 1º de dezembro já não valiam mais. Então, isso na 
verdade reflete a diretriz, que foi dito: essa será corrigida por esse 
modo. Por que não se faz a correção? De forma que o Clube, como 
todas as empresas, tenha orçamento. Por que lançar R$193, se em 1º 
de janeiro eram 205? Já tinha esse cálculo, já poderia ser feito, e aí se 
calcular as receitas em função disso, de maneira que teríamos o 
Orçamento em termos de reais, não de uma figura teórica do real de 
setembro de 2011, que varia. Depois, não são todas as despesas e nem 
todas as receitas que variam com esse mesmo índice. 
 
Presidente – Perguntou se já haveria condição de saber, em setembro, 
se seriam os R$203,oo em janeiro. 
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que sim, podendo ser feita 
uma estimativa. Por isso que diz o Orçamento orça as despesas e 
estima as receitas. Da mesma forma que um orçamento público. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Indagou se a 
estimativa não pode gerar um erro na hora de lançar o índice correto. 
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André Franco Montoro Filho – Respondeu que era possível, mas que 
essas são as contingências. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Perguntou se, porventura, 
estimasse que esse valor da parcela em outubro fosse 200, e jogasse o 
índice para reajustar janeiro, isso não poderia gerar um aumento 
indevido. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse que esse tipo de ajuste nunca se 
acerta, mas você tem que fazer alguma coisa. E é feito, porque na 
verdade você fixa essa receita em 1º de janeiro e já começa a pagar, e 
as contribuições também, e muitas vezes em algumas categorias 
profissionais não se tem o valor do reajuste, que se dará ao longo do 
ano. Não sei quantas categorias são aqui, na hora que se fixa não sabe 
se vai ter um aumento real aquela categoria, ou não. Isso faz parte da 
habilidade de procurar estimar de forma adequada, mas você tem ao 
menos os reais, quer dizer, sabe que o Orçamento do Clube será, aqui 
diz que são 158 milhões. No fim do ano será mais do que isso, no 
mínimo 6% mais. Então, por que não faz a estimativa? Que acredito que 
é a regra comum. Em todas as associações, empresas, entidades se faz 
o orçamento com moeda corrente. A forma como o Clube tem feito até 
hoje ainda é o entulho da memória inflacionária, na medida em que 
quando realmente se tinha superinflação brasileira era impossível fazer 
totalmente realista. Depois do Plano Real, com a estabilidade, e depois 
de tantos anos de estabilidade no Brasil, de inflação relativamente 
pequena, é possível fazer dessa forma. Reportou que havia apresentado 
essa proposição e o Assessor de Planejamento, Jorge Augusto de 
Albuquerque Ehrhardt se interessou, e voltava para lembrar e verificar 
se é possível, mesmo já aprovado o Orçamento com as diretrizes 
orçamentárias, que se apresente ao Conselho a estimativa de qual vai 
ser a receita e despesa do Clube, para que se possa acompanhar 
melhor. 
 
Leon Majer – Parabenizou a Diretoria pela melhoria e modernização da 
sala de Xadrez e do Carteado, apenas ressaltando que a quantidade de 
mesas auxiliares está pequena em relação às mesas principais. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado o livro de 
presença e deu por encerrada a reunião às 23h48. 
 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 605ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 26 de março de 2012. 
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