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ATA RESUMIDA DA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2012. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de novembro do ano dois mil e doze, em segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de 
presença cento e setenta 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, a última do ano, desde logo 
agradecendo aos Srs. Conselheiros pela colaboração, compreensão, 
empenho e dedicação prestados aos trabalhos. Em seguida, determinou a 
execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros.  
 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) EXPEDIENTE 

Presidente – Propôs ao Plenário e foi aprovado voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Jurídico Carmo Domingos 
Jatene, tendo sido observado um minuto de silêncio em sua memória. 
Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: 
votos de louvor: 1) de iniciativa da Conselheira Rosa Mira Santos, à Seção 
de Bocha, pela doação de um jogo de bolas para a Casa de Repouso Mão 
Branca; 2) de autoria da Mesa do Conselho, aos atletas da Seção de 
Bocha, extensivos ao Diretor Adjunto Attílio Borini, em razão dos títulos 
conquistados em 2012, a saber: Campeão Estadual Categoria Masculino 
C, Campeão da Taça São Paulo Categoria Masculino A, Campeão da Taça 
Metropolitana Categoria Masculino C, Vice-Campeão da Taça da 
Federação Paulista Categoria Masculino C, Vice-Campeão da Taça da 
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Federação Paulista Categoria Masculino A, Vice-Campeão da Taça 
Metropolitana Categoria Masculino A e Vice-Campeão Paulista Categoria 
Feminino B; 3) propostos pela Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, 
ao atleta Ricardo de Freitas Guimarães, eleito o melhor jogador de Polo 
Aquático do Campeonato College, da Califórnia 2012, e que receberá o 
Prêmio Brasil Olímpico, do Comitê Olímpico, como melhor Atleta de Polo 
Aquático em 2012; e ao atleta Renzo Agresta, Prêmio Brasil Olímpico, 
como o melhor Atleta de Esgrima neste ano. Prosseguindo, leu convite 
formulado aos Conselheiros pela Presidência da Diretoria, para o Jogo de 
Confraternização Diretoria x Conselho, no dia 15/12/2012. Perguntado pela 
Conselheira Dulce Arena Avancini ser haveria jogo de Futebol Feminino, 
respondeu que a participação das senhoras seria uma honra. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Propôs voto de louvor ao nadador Guilherme 
Guido, que conquistou três medalhas de bronze e uma medalha de prata 
nas modalidades 50 metros e 100 metros costas, nas três etapas da Copa 
do Mundo que aconteceram em outubro na Europa, em Berlim, Moscou e 
Estocolmo, em piscina curta; e, em novembro, tornou-se recordista Sul-
americano nos 50 metros costas no Troféu Open, obtendo o segundo 
melhor tempo do ano no mundo, levando, ainda, os índices técnicos e 
eficiência. Propôs voto de louvor à equipe Petiz da Natação, que se sagrou 
Campeã Paulista, bem como conquistou o Campeonato Paulista de 
Inverno. Destacou a atuação do atleta Vinícius Augusto da Silva, que com 
três medalhas de ouro em provas individuais e duas de ouro em 
revezamento foi considerado o melhor atleta da competição. Lamentou não 
ter sido possível aos atletas desfilar devidamente com os uniformes do 
Clube, esperando que a Diretoria resolva o problema. 
 
Antonio Carlos Fiore – Propôs voto de louvor e falou em homenagem ao 
associado Antonio Manssur Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, atleta 
de Triathlon dos mais respeitados do País e sobrinho de Sr. Presidente, 
destacando alguns de seus importantes títulos conquistados, a saber: em 
Aquathlon, que é uma variante do Triathlon, uma competição com 2.500 
metros de corrida, 500 metros de natação e outros 2.500 de corrida, foi 
campeão mundial em 2009, competindo na Austrália. Nessa mesma prova, 
foi vice-campeão em 2007 e 2008. Foi também campeão brasileiro de 
Aquathlon em 2008 e vice-campeão em 2007 e 2009. No Triathlon 
tradicional, conquistou o título de campeão mundial de Spring Triathlon em 
2009, campeão da Taça Brasil de 2009; representou o Brasil nos Jogos 
Pan-Americanos de Mar del Plata; vice-campeão brasileiro de Triathlon 
Olímpico em 1993 e 3º colocado no Circuito do Troféu Brasil 2001. Voto 
aprovado. 
 
Presidente – Agradeceu ao orador pela homenagem, em nome de seu 
sobrinho e afilhado, em nome da família. 
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Rodolfo José Sanchez Serine – Propôs voto de louvor ao ex-Conselheiro 
Pedro Antonio Lousan Badra, pela autoria do Guia Prático de Orçamento 
de Obras do Escalímetro ao BIM, convidando os Conselheiros para o 
lançamento da obra, no dia 4 de dezembro. Propôs voto de louvor ao 
Conselheiro Clovis Bergamo Filho, pela sua atuação na Diretoria Adjunta 
de Relações Esportivas, auxiliando as seções esportivas nas suas 
necessidades perante a Diretoria, em especial a de Fitness. Finalmente, 
propôs voto de pronto restabelecimento do Sr. Geraldo Pessanha, pai da 
Conselheira Vera Helena Dias Pessanha, que se encontra hospitalizado 
em estado grave. Votos aprovados. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Declamando um poema, agradeceu 
pela solidariedade recebida por ocasião do falecimento de seu esposo, Dr. 
Lourival Marinho Gozzo. 
 
Maria Emma Jany Maerkl – Propôs voto de louvor ao Centro Pró- 
Memória “Hans Nobiling”, na pessoa de seu Presidente, o Conselheiro 
Synesio Alves de Lima, de sua Supervisora Yara Rovai e funcionários, pela 
Exposição – Esporte Clube Criança e pelo Documentário – Mostra 
Esportiva Pró-Memória, o qual sugeriu fosse reprisado no período da tarde. 
Proposta aprovada. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – A par de propor voto de louvor 
pela relevância da figura histórica, que em setembro completaria 120 anos 
de idade, prestou homenagem póstuma ao jogador Arthur Friedenreich, 
revelado no infantil do Sport Clube Germânia, aproveitando para solicitar à 
Diretoria que retorne ao local de origem a placa de bronze que estava 
numa pequena herma junto ao campo de futebol, e que, por ocasião da 
reforma da Lanchonete, foi removida para o Centro Pró-Memória, onde se 
encontra atualmente, lembrando que a mesma placa homenageia outro 
grande jogador de futebol e artilheiro, Hermann Friese, que jogava no 
mesmo time do Clube com Friedenreich. Proposta aprovada. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Agradeceu a Diretoria de 
Relações Esportivas, na pessoa do Diretor Carlos Alexandre Brazolin, pelo 
empenho demonstrado no atendimento das necessidades das 31 Seções a 
ela subordinadas, que contam com mais de 13.500 associados inscritos, 
em especial o Futebol, que contou com as seguintes realizações em 2012: 
novo campo de Society, que conta com 300 praticantes e obteve perto de 
90% de satisfação; implantação de um software de gestão para todos os 
campeonatos da Seção, permitindo melhor comunicação, 
acompanhamento e aplicação das penalidades - em fase de aquisição. 
Estendeu o voto ao Diretor Adjunto de Futebol Menor, Ricardo Sacardo, 
pela operacionalização e viabilização do álbum de figurinhas do 
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Campeonato de Futebol Menor de 2012, em sua 4ª edição. Proposta 
aprovada. 
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Propôs votos de louvor a técnicos e 
atletas da Seção de Judô, a saber: Grand Prix da China (Qingdao - 24 e 
25/11/2012) - Gabriela Shinobu Chibana - medalha de bronze - categoria - 
48 kg, extensivo à técnica Andrea Berti Rodrigues Guedes, que muito tem 
contribuído para a Seleção Brasileira; pela recente cerimônia de entrega de 
faixas e graduações às mais de 200 crianças da categoria de base; ao 
Professor Sérgio Malhado Baldijão, Supervisor Técnico, extensivo ao 
Técnico Mauro Oliveira e ao Auxiliar Técnico Renato Dagnino, pelo 
excelente trabalho que vêm desenvolvendo; 9ª Edição do Grand Prix 
Interclubes, realizada no Clube de 16 a 18/11/2012, na qual o Clube 
sagrou-se pentacampeão, disputando com uma equipe absolutamente 
nova, já que os nossos atletas olímpicos, com exceção do Rafael Silva 
(Baby), estavam contundidos. Fez um elogio especial ao Diretor de Diretor 
de Esportes Aquáticos e Individuais, Marcelo La Terza dos Santos, pela 
atitude firme e forte, tranquilizando a equipe de técnicos e os atletas para 
que pudessem conquistar mais esse título, no seu entender o mais bonito 
que o Pinheiros já ganhou em toda sua história no Judô. Parabenizou a 
equipe feminina, que ficou em 4º lugar. Finalmente, pediu à Diretoria que 
continue apoiando a equipe feminina e a Professora Andrea Berti 
Rodrigues Guedes, para que na próxima edição o Clube conquiste o título 
tanto no feminino quanto no masculino, como aconteceu em 2006. 
 
Rita Olivia Capua Amaral Vellosa – Reportando-se à exposição de 
fotografias denominada Túnel do Tempo, propôs voto de louvor ao Centro 
Pró-Memória “Hans Nobiling”, na pessoa de seu Presidente, Synesio Alves 
de Lima, extensivo aos seus colaboradores, que vêm conduzindo o Centro 
de maneira inusitada, trazendo para perto dos associados a história do 
Clube. Voto aprovado. 
 
Antonio Moreno Neto – Propôs voto de louvor ao Centro Pró-Memória 
“Hans Nobiling”, na pessoa de seu Presidente, Synesio Alves de Lima, pela 
apresentação de projeto sobre a história do Centro, conquistando o prêmio 
“Casos de Sucesso 2012”, conferido pela Confederação Brasileira de 
Clubes. Estendeu o voto à Supervisora do Centro, Yara Rovai, ao Diretor 
de Comunicação Institucional, Waldir Lachowski, que fez a apresentação, e 
ao Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues. Comentou que o Centro Pró-
Memória “Hans Nobiling” foi inaugurado em 23/03/1991 e em seus 20 anos 
de história construiu um acervo eclético, com mais de 10 mil fotografias, 
milhares de troféus, publicações, peças de vestuário, documentos textuais 
e cerca de 500 entrevistas com associados, atletas, administradores e 
pessoas ligadas à história do Pinheiros; sua missão é recuperar, preservar 
e divulgar a história do Clube, e integra a história do esporte brasileiro, da 
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cidade de São Paulo e da vinda da colônia alemã, do início do século XX 
até hoje. Também propôs voto de louvor ao Conselheiro Higino Carlos 
Freitas de Oliveira, pela publicação, no periódico Túnel do Tempo, em três 
edições, não só da história do início do esporte na cidade de São Paulo, no 
Brasil, mas também a história do clube, sua tradição e algo muito 
importante, que é um documento histórico, porque revela vários fatos 
importantes da história do Pinheiros. 
 
Dulce Arena Avancini – Na condição de uma das pessoas fundadoras do 
Centro Pró-Memória, manifestou seu orgulho pela conquista, pelo Clube, 
do prêmio “Casos de Sucesso 2012”. Por oportuno, lamentou ter tomado 
conhecimento de que o Clube Tietê encerrou suas atividades por falta de 
recursos. 
 
Presidente – Tendo em vista os pronunciamentos havidos, considerou a 
homenagem ao Centro Pró-Memória “Hans Nobiling” subscrita pelo 
Plenário como um todo. Aprovado. 
 
André Perego Fiore – Propôs voto de louvor: à Seção de Natação, 1ª 
colocada no ranking nacional de Clubes de natação, promovido pela 
Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Parabenizou os atletas, e 
individualmente, cada integrante da Comissão Técnica. Propôs votos de 
louvor ao Diretor Adjunto de Natação-Alto Rendimento, José Eduardo Vaz 
Guimarães, e, em especial, ao Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais, 
Marcelo La Terza Santos, pelo esforço incansável para fazer com que a 
Natação do Pinheiros se perpetue no topo do pódio, bem como ao 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, que está fazendo 
um trabalho estupendo na área esportiva. Finalmente, propôs voto de 
louvor especialmente à Atleta Benemérita Flávia Delaroli, nadadora do 
Clube por mais de 15 anos, que no último dia 10 de novembro se 
aposentou das piscinas. Comentou que Flávia é considerada a maior 
velocista de todos os tempos da natação brasileira, pedindo ao Plenário 
que a homenageasse com uma salva de palmas, o que se fez em seguida. 
Propostas aprovadas. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – A par de subscrever o voto de pesar antes 
consignado, prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiro e ex-Diretor 
Carmo Domingos Jatene. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Reinaldo Pinheiro Lima – Pediu que a Diretoria esclarecesse alguns 
questionamentos que estão havendo entre associados, sobre como está 



6/41 

 

sendo conduzida a Natação de base, o número de crianças inscritas, o 
progresso que está sendo alcançado e o trabalho realizado para trazer o 
associado para competir, inclusive pelos próprios pais. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 

Carlos Roberto Sá de Miranda – Pediu que a Diretoria dê mais atenção à 
modalidade Badminton, que não conta com muitos inscritos, mas que 
deverá ter dois representantes pinheirenses nas Olimpíadas do Rio de 
Janeiro. Reiterou pedido no sentido de que quando ingressar no Clube o 
novo associado receba da Diretoria as normas regulamentares do Clube, 
gravadas em CD ou impressas. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – Transmitiu reclamações de frequentadores do 
Fitness, pedindo providências da Diretoria com relação ao som de todas as 
bicicletas ergométricas, de várias das esteiras e do equipamento que se 
chama transport, que há meses não está funcionando. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação das Atas das 612ª e 613ª Reuniões 

Extraordinárias, realizadas, respectivamente, nos dias 05 e 
12 de novembro de 2012. 

Presidente – Informou que não havia oradores inscritos neste item, nem 
houve ressalvas. Esclareceu que pela extensão das Atas e o pouco tempo 
entre uma e outra reunião, e também a necessidade de entrega nos 10 
dias de antecedência que o Regimento determina, a Mesa teve o cuidado 
de enviar para a maioria daqueles oradores, principalmente quanto à 
sessão do dia 12, previamente estas Atas. Agradeceu aos que puderam 
fazer suas correções. Como os Conselheiros André Franco Montoro Filho e 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza reclamaram que não tinham recebido as 
atas, esclareceu que ambas tinham sido distribuídas na entrada da 
reunião, em envelope personalizado, acompanhadas do trabalho elaborado 
pela Comissão Especial Suprapartidária, constituída pela Casa. Explicou 
que na reunião do dia 05 pronunciaram-se apenas as partes litigantes do 
processo disciplinar; por intermédio dos respectivos advogados. Já na 
reunião do dia 12, inúmeros Conselheiros tinham se manifestado, então, 
procurou-se transcrever praticamente a íntegra dos pronunciamentos, a 
maioria recebeu, previamente, e foram solicitados apenas ajustes de 
escrita. Como tinha prazo até o dia 15, por obrigação estatutária, para 
entregar as convocações para esta reunião, por óbvio não houve tempo 
físico suficiente para resumir a Ata do dia 12. Então, se fosse preciso, 
concederia três minutos para cada Conselheiro que tivesse interesse em 
se manifestar e, em seguida, colocaria as atas em votação. Inicialmente 
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fora informado pela Secretaria que todos retiraram o envelope, mas estava 
verificando que vários ainda não tinham recebido. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Disse que sua preocupação era ler a 
ata, porque os Conselheiros bateram palmas para o advogado de defesa, 
quando eram juízes. 
 
Presidente – Respondeu as palmas foram dirigidas para os dois 
advogados. Consignou a objeção do Conselheiro Pedro Paulo com relação 
à primeira ata, onde os Conselheiros batiam palmas para os advogados 
que se manifestavam, e, como juízes que eram – e, na oportunidade, fizera 
essa colocação - as palmas nesses momentos nem sempre são devidas. 
Por oportuno, informou que as atas estavam à disposição dos 
Conselheiros, na entrada da reunião.  
 
Arnaldo Osse Filho – Pediu retificação no seu pronunciamento na página 
29 da ata da 613ª Reunião, de “R$446,82 o metro quadrado” para 
“R$446,82 o metro cúbico”. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Disse que havia recebido a ata e feito 
diretamente à Secretaria meras observações de pontuação. 
 
Presidente – Agradecendo, respondeu que seriam anotadas. 
 
André Franco Montoro Filho – Requereu a supressão de determinada 
expressão do resumo de seu pronunciamento, sem afetar a essência. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Indagado pelo Sr. Presidente, disse 
que concordava com o resumo. 
 
Presidente – Não havendo ressalva de mérito a ser consignada, declarou 
as duas atas aprovadas, com as assinalações de caráter formal 
registradas.  
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-28/2012, referente à Proposta 

Orçamentária apresentada pela Diretoria, para o exercício 
de 2013. 

Presidente – Reportou-se ao Projeto distribuído na entrada da reunião - no 
mesmo envelope das atas das sessões anteriores - elaborado pela 
Comissão Especial Suprapartidária constituída com a aprovação do 
Plenário, composta pelos Conselheiros Antonio Augusto Brant de 
Carvalho, Alberto Bitelli, Roberto Gasparini, Luiz Guilherme Laraya Kawall, 
Fernando Silva Rohrs, sob a presidência do Conselheiro Efetivo Arlindo 
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Virgílio Machado Moura. Destacou a qualidade e a relevância do trabalho, 
e que guardava pertinência temática, inclusive com o assunto que o 
Conselho iria deliberar, porquanto a peça orçamentária às fls. 1 verso, 
fazia referência expressa a ele. Deixou consignado que se tratava de 
trabalho relevante, primoroso e que o Esporte Clube Pinheiros só tinha a 
agradecer aos Integrantes da Comissão. Lembrou que esta Comissão 
Especial tinha como objeto analisar a estrutura do Orçamento de 
Investimento e, após a análise de dados e discussões de conceitos, que 
lhe permitissem ao final sugerir as medidas para composição do 
Orçamento de Investimento, ou seja, lhe permitiram sugerir essas medidas. 
A Comissão se louvou na necessidade de se encontrar alternativas para as 
receitas de investimento, e isto derivado de uma justa preocupação, de 
buscar, substituir ou complementar a principal fonte alimentadora do Fundo 
Especial, que é a venda de títulos e que, como ressabido, vem diminuindo 
sensivelmente, sem condições no cenário atual de reversão do quadro. À 
luz do retrato a Comissão estabeleceu duas linhas de trabalho: primeiro 
cogitou dos investimentos estruturais e, em seguida, se debruçou sobre os 
investimentos conjunturais. E definiu os estruturais como aqueles 
permanentes na composição do Orçamento. Investimentos, portanto, para 
manutenção dos atuais equipamentos à disposição do Associado, 
investimentos em tecnologia e manutenção do patrimônio do Clube. E 
definiu como investimentos conjunturais aqueles pontuais, necessários 
para atender programas de maior vulto, como grandes reformas ou novas 
edificações, que necessitem de recursos consideráveis, sendo norteados 
pelo Plano Diretor de Desenvolvimento existente. Baseada nessas 
informações, a considerou a necessidade de recursos para o Orçamento 
de Investimentos estruturais girando em torno de R$10 milhões de reais 
por ano. E, para a formação desses recursos, após uma detida análise e 
estudo das possibilidades, sugeriu a seguinte composição para o 
orçamento de investimentos a partir de 2014: Venda de Títulos no valor de 
R$6.500.000; Receita líquida dos dois estacionamentos, que valorou em 
R$3.000.000 para cada qual; Receitas líquidas de novos investimentos em 
R$400.000; Receitas financeiras R$ 300.000. Totalizando 
R$10.200.000,00 ao ano. Para Venda de Títulos, historicamente, disse que 
o Clube obtém uma receita média de R$300 mil ao mês com a chamada 
venda de balcão, isto é, taxas de transferência de títulos (entre terceiros), 
perfazendo R$3.600.000,00 ao ano. Historicamente, também, o Clube 
disponibiliza, anualmente, cerca de 250 títulos, que por algum motivo 
voltam ao seu domínio e que são vendidos por edital à família Pinheirense, 
respeitando-se o critério de preferências. Esses títulos à base de 
R$16.000,00 cada qual, 250, totalizam R$4.000.000,00. Assim, Venda de 
Títulos R$3.600.000 mais R$4.000.000, R$7.600.000. Mas a Comissão 
adotou conservadoramente o número de R$6.500.000,00. A Receita 
Líquida dos dois Estacionamentos valorara modicamente em R$3.000.000 
para cada qual, embora estudos feitos pela Área de Planejamento 
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Financeiro projetem uma receita líquida dos estacionamentos da ordem de 
R$4.000.000,00. Para Receitas Líquidas de Novos Investimentos a 
Comissão entende que resultados financeiros líquidos de novos 
investimentos, como por exemplo, o Restaurante do Lago, devem compor 
o Orçamento de Investimentos estruturais, e por essa conta adotou o valor 
de R$400.000,00 por ano. As Receitas Financeiras já compostas no 
orçamento de investimentos de 2013. Para os anos subsequentes a digna 
Comissão adotou o valor de R$300 mil por ano, já que estamos prevendo 
um Fundo de Investimentos menor. E aqui o ponto fulcral para um estudo 
futuro, a Comissão também sugeriu que, em havendo superávit no 
encerramento de um exercício, o seu resultado seja automaticamente 
destinado para compor o Orçamento de Investimento do ano subsequente. 
E concluiu: caso a Diretoria necessite dar a ele outra destinação, deverá 
submeter tal decisão ao Conselho Deliberativo, porque é isso que 
determina nossa lei de regência. Pediu licença ao Sr. Presidente da 
Diretoria e ao Sr. Presidente da Comissão para dizer que esta Presidência 
elaborou um singelo estudo a respeito, rege a espécie o art. 45 do 
Regimento Interno da Diretoria, que dispõe que em caso de superávit o 
resultado será remetido à reserva orçamentária ou a outras destinações a 
juízo do Conselho Deliberativo, mediante proposta da Diretoria. Assim, se 
a Diretoria mandar essa proposta, como o Regimento Interno determina, o 
Colegiado, que tem a soberania do exame, poderá verificar se há 
necessidade de alguma alteração regimental, que a Diretoria iria propor no 
seu próprio Regimento, ou se este aposto a outras destinações já 
açambarca a proposta da Comissão. Mas isso não era uma matéria para 
hoje; colocava apenas a título de singelo estudo. Finalmente, para 
formação de recursos necessários aos investimentos conjunturais, a 
Comissão, após analisar alguns modelos de obtenção de tais recursos, 
entende que não parecer adequado para uma entidade com as 
características do Clube a busca direta de financiamento junto a 
instituições financeiras, dando como garantia parte de seu patrimônio e 
seus recebíveis. Sugeriu, ainda, às Presidências do Conselho e da 
Diretoria o que possa vir a se chamar de Parceria Privada para grandes 
obras, como por exemplo, a construção de um grande Centro de 
Convenções e Salão de Eventos no lugar do Salão de Festas, utilizando-se 
o modelo dessas parcerias, onde o nosso parceiro privado construa o 
empreendimento, pague ao Clube uma outorga mensal, ceda as datas 
para nossas as festas e o explore em regime de concessão por um tempo 
determinado, que será calculado para viabilizar o negócio. Sugere, 
também, que assim se faça para empreendimentos menores. Para as 
sugestões que estamos fazendo, a Comissão, tanto para o orçamento 
estrutural como para o conjuntural, identificaram-se prováveis obstáculos 
que necessitaríamos superar, como questões de isenções tributárias e 
regimentais. Como já dissera, em sua avaliação a questão regimental é 
perfeitamente superável. Com a coragem própria daqueles que querem 
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servir e que têm a obrigação, não a obrigação, mas que têm a ideologia de 
contribuir para os destinos do Clube, a Comissão enfrentou a questão do 
imóvel da Rua Dom José de Barros, que hoje pude levantar, tem como 
valor venal a expressão monetária de R$4.830.000 e um aluguel mensal 
de R$24.172,00. E ela diz que competirá ao Conselho examinar se deve 
vender, destinando esse valor para algo da mesma espécie, ou se manter 
a locação como está. E concluiu, dizendo que em outubro de 2016 o 
Pinheiros terá quitado todo parcelamento do REFIS e que, a partir do 
Orçamento de 2017, em razão desta quitação fiscal, haverá uma sobra de 
recursos do Orçamento de Custeio de R$ 5.600.000,00 ao ano. Disse que 
podia parecer estranho, mas sentiu-se no dever, diante de um trabalho 
deste fôlego, desta envergadura, do qual dava testemunho, por algumas 
reuniões que participou a convite da Comissão, do notável trabalho 
realizado e que era sua obrigação trazê-lo nesta reunião, até porque, 
repetiu, guardava pertinência temática com o assunto que vamos discutir. 
Falando em nome da Mesa e em nome da Casa, reiterou agradecimentos 
aos Integrantes da Comissão. Passou à Proposta Orçamentária para 2013, 
antes esclarecendo que a peça foi elaborada e distribuída a todos os 
Conselheiros. Ela deve ser analisada como um todo equilibrado, uniforme, 
harmônico entre receitas e despesas, devendo ser observado o princípio 
de que os recursos arrecadados se destinam, somente, ao custeio das 
atividades e de serviços do Clube, sem oneração de seu patrimônio, a teor 
do que dispõe o art. 45 do Regimento Interno da Diretoria, no capítulo em 
que versa sobre Proposta Orçamentária e do Orçamento. Em outras 
palavras, é um planejamento daquilo que nossa modelar instituição 
pretende fazer no próximo ano, no que concerne a serviços e projetos. 
 
Antonio Carlos Fiore – Como Presidente da Comissão Financeira, antes 
de dar início às suas observações, registrou a forma como o Orçamento foi 
preparado. Em linhas gerais, o Orçamento é um retrato dos anseios da 
Diretoria e representa a provável situação do Clube no final do próximo 
ano. Para sua elaboração foram considerados o Plano Diretor, nossa 
experiência passada e nossas expectativas futuras. Reafirmo, os seus 
números refletem o que se espera, venha ocorrer no próximo ano. Sua 
elaboração contou com o envolvimento de todas as Diretorias, com 
participação especial da Diretoria Financeira, que acaba compilando todos 
esses resultados. Disse que analisou a proposta e pode perceber que o 
Orçamento está muito bem feito, refletindo as coisas boas e as coisas não 
tão boas que esperamos para o ano que vem. Para as coisas boas basta-
nos ter o cuidado de ir ao encontro delas, impedindo que fatores outros 
possam vir a prejudicá-las, além de não deixar passar nenhuma 
oportunidade de melhoria que possa vir a ser aproveitada. Para as coisas 
não tão boas temos a oportunidade única de desde já trabalhar no sentido 
de melhorá-las, fazendo com que, ao longo do ano, possamos transformá-
las. Em síntese, nosso Orçamento está elaborado em cima de três pilares: 
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Orçamento de Custeio, Orçamento de Bares e Restaurantes e Orçamento 
de Investimentos. O Orçamento de Custeio, aquele que envolve as receitas 
e despesas de nossa operação, que representam movimentos de caixa, 
está muito bem elaborado e não inclui valor diferente daqueles que a 
história do Clube mostra como usuais. Esse Orçamento monta 
R$129.600.000,00 para 2013. Inclusive, apresenta uma redução de 
expectativa de gastos e de receitas com alguns eventos, por exemplo, a 
Festa Junina, que está orçada com um valor um pouco inferior ao que 
efetivamente foi gasto em 2012. Isso vem bem ao encontro do que penso 
sobre o assunto: a Festa pode ser mais simples e continuará sendo a 
melhor Festa Junina da Cidade. As correções dos valores das receitas 
para o próximo ano foram feitas em níveis bastante adequados e farão 
com que elas suportem adequadamente os aumentos de custos 
esperados. O Orçamento de Bares e Restaurantes, que monta 
R$28.800.000,00, também foi preparado de forma equilibrada e será uma 
excelente ferramenta para melhorar a relação entre custos e despesas de 
cada uma de nossas unidades. Temos unidades com receitas muito boas 
em relação a seus custos, enquanto que outras têm se mostrado 
deficitárias. Aproveito o exemplo do que vem ocorrendo nos últimos anos, 
e que deverá continuar a ocorrer se nada for feito. A unidade da Piscina 
teve um ano deficitário de 2012, ou vem tendo e, pelo que mostra o 
Orçamento, continuará a ser ao longo do próximo ano. Precisamos fazer 
com que essa tendência deixe de ocorrer e que essa unidade deixe de 
consumir a rentabilidade de outras unidades. O desafio para o próximo ano 
é de reverter essa situação, nossas unidades em princípio não podem ser 
deficitárias. O Orçamento de Investimentos inclui o que aprovamos há 15 
dias nesta Casa, e deverá fazer frente à necessidade maior, que é a 
finalizar a obra do Estacionamento e permitir a continuidade de diversas 
outras obras prioritárias ao Clube. Cabe lembrar que este é o Orçamento 
que faz frente aos valores consumidos anualmente pelo desgaste ou pela 
obsolescência do ativo imobilizado do Clube, registrados como 
depreciação, as despesas que não representam desembolsos de caixa. A 
quantidade de funcionários continuará muito próxima da quantidade hoje 
existente, sofrendo aumentos apenas nas áreas diretamente envolvidas 
com o Novo Estacionamento. O quadro associativo permanecerá estável 
em relação ao número de associados existente e a frequência de 
convidados reflete as medidas tomadas ao longo deste ano, em queda. O 
Clube se encontra num momento muito feliz, e em breve disponibilizará o 
que o associado pedir, tem uma estrutura muito bem montada e vive um 
período de muito equilíbrio. Tenho certeza que os senhores refletiram 
muito sobre o que está apresentado na proposta orçamentária. Estou 
seguro que compararam esses números com aqueles constantes das 
demonstrações que recentemente foram apresentadas e puderam 
observar que o que mencionei reflete o que vem ocorrendo. Eu me sinto 
seguro da qualidade de proposta orçamentária, razão pela qual os 
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conclamo sua aprovação de forma equilibrada e imparcial. Vamos em 
conjunto olhar por nossa Instituição, ela merece. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Manifestou-se fazendo uma observação 
de um assunto no seu entender fundamental para o esporte competitivo, 
principalmente o esporte competitivo de alto rendimento. Hoje há o aporte 
financeiro vindo da Lei de Incentivo ao Esporte e também de patrocínios 
diretos. Verifiquei que a Diretoria, na página 45, em 2012 coloca como 
patrocínios e parcerias o valor de R$2.460.443,00. Para 2013, uma 
previsão de R$2.552.934,00. No entanto, o histórico da Lei de Incentivo ao 
Esporte, com base em dados do Ministério do Esporte, porque tenho 
solicitado por diversas vezes à Diretoria que envie ao Conselho o que 
realmente ocorre nas captações de recurso e aplicação da Lei de Incentivo 
ao Esporte, mas não tenho recebido esse retorno. Historicamente, a Lei de 
Incentivo ao Esporte, em 2008 proporcionou um aporte de R$8.917.464,82; 
no ano de 2009; R$8.164.968,04; em 2010, R$8.514.218,70; no ano de 
2011, R$10.816.631,62; e, em 2012, até agosto, foram aportados 
R$2.202.113,30, sendo que a melhor época de captação de recursos 
realmente ocorre no final do ano, então esse valor deve crescer em torno 
do dobro, ou mais um pouco. Destacou o trabalho pessoal do ex-
Presidente Antonio Moreno Neto, no período de 2008 a 2011, indo buscar 
recursos, através de sua penetração no meio empresarial, e que ele, 
orador, pode dar uma mínima contribuição. Então, quando vejo que está se 
colocando um valor de R$2 milhões como uma perspectiva, sendo que 
desse valor não teremos somente a Lei de Incentivo, teremos também o 
patrocínio puro, o patrocínio direto, acho que a Diretoria está sendo muito 
conservadora, uma vez que temos aportados, para 2013, já captados e 
disponíveis, perto de R$5.000.000,00, porque temos o dinheiro que não foi 
gasto em 2011, que o projeto deu continuidade, mais o valor captado neste 
ano. Então, peço que a Diretoria, quando vier colocar isto ao Conselho, 
apresente mais detalhes sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, pois 
precisamos de mais esclarecimento. A Lei de Incentivo ao Esporte é uma 
ferramenta muito forte para o esporte competitivo, porque não existe mais 
amadorismo; hoje, no mundo inteiro, o alto rendimento é uma profissão; o 
atleta hoje é um profissional e precisa dedicar o dia todo para treinamento. 
Estranhou que no Orçamento haja aportes para o pagamento de Atletas - 
Pessoa Física e Atletas - Pessoa Jurídica. Isto consta nas páginas 52 e 53, 
nos Esportes Aquáticos Individuais e nos Esportes e Raquetes, suponho 
que sejam valores aportados para pagamentos de atletas, num valor total, 
tirando a Lei de Incentivo ao Esporte - cujos recursos não podem  ser 
utilizados para pagar atleta, e sim para ajuda de custo ao atleta, limitado 
aos valores da bolsa atleta do Ministério - de R$4.695.000,00. Como 
vamos aportar esses R$2 milhões e pouco a mais do que está previsto? 
Deverá vir, então, suponho, do Orçamento? Não foi isso que sempre 
idealizamos, que se o esporte de alto rendimento, se praticado no 
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Pinheiros, ele teria que vir através de patrocínio e utilizarmos o Custeio 
para a formação de atleta, que conforme foi dito aqui por Conselheiros que 
me antecederam, está evoluindo bastante. Então, gostaria de saber: de 
onde viriam esses R$2 milhões e pouco, que seriam para pagamento de 
atletas? 
 
Presidente – Tendo o orador solicitado aquela informação da Diretoria, 
respondeu que ao final a convidaria para responder. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Manifestou-se apresentando uma 
proposta, dizendo que gostaria de deixar que o índice de reajustamento 
das mensalidades fosse em 5.4%. Esse índice é igual ao índice de inflação 
estimado para 2013, conforme o Boletim Focus do Banco Central, 
divulgado hoje, dia 2611/2012. O Boletim anterior havia sido divulgado com 
duas semanas de antecedência e, ele previa, esse mesmo índice, como 
5,39. Esclareceu que esse Boletim Focus trata um consenso entre as 
cabeças que lidam finanças, as cabeças que lidam economia no Brasil 
sobre qual será o comportamento da economia, e ele sim tem certa 
confiabilidade no mercado em relação ao que vai acontecer. 
 
Presidente – É o reajustamento da taxa? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – É o índice de inflação estimado para 
2013. 
 
Presidente – Mas o senhor pede índice de reajustamento das? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Das mensalidades. 
 
Presidente – Então para o Orçamento de Custeio? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Para que o orçamento continue 
equilibrado, proponho um corte linear nas despesas de custeio em um 
valor percentual igual à redução dessas receitas. 
 
Presidente – E qual a contrapartida para esse corte linear? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ela parte das justificativas desta 
proposta. Entrando nas justificativas, tem um aspecto de justificativa que 
coincidiria com o discurso do Conselheiro Lima, que por brevidade de 
tempo, por ter sido muito claro nas suas palavras, não valeria à pena fazer 
uma repetição. Mas, em 2012 o valor da contribuição social foi reajustado 
em 8,38%, enquanto a inflação média medida pelo IPCA, pela mesma 
pesquisa Focus ficará em 5,45%. Ou seja, a contribuição social, se 
olharmos por aí, teve um aumento real, o que foi acima de inflação de 
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quase 3%. Então, não parece razoável um novo aumento real de outros 
3%, perfazendo cerca de 6% nestes dois últimos anos. Provavelmente, a 
maioria dos associados e dos Conselheiros não teve ganho real acima da 
inflação em valor de 6% nestes últimos anos. Para o ano de 2013, o 
Custeio contará com a contribuição de mais pagantes: temos a previsão de 
acompanhantes, a previsão de associados devido à prolongação da 
Veteranice, aprovada pelo Conselho no ano passado. As taxas de 
contribuições das atividades em geral sofreram aumento real bem acima 
da inflação. Se olharmos a média dos aumentos, consultando o que temos 
de taxas vigentes e de taxas propostas, principalmente para crianças em 
idade pequena as taxas aumentaram significativamente em relação ao ano 
anterior, que é agora o ano de 2012. E, por último, Presidente, como 
justificativa, não foi estimado qualquer ganho de produtividade para este 
Orçamento. É comum que em organizações do porte da nossa, que já 
estamos com um Orçamento superior a R$150.000.000,00 por ano, um 
conselho de administração ou um Conselho Deliberativo cobre de sua 
Diretoria aumentos de produtividade da ordem de até 5% ao ano. Temos 
escala para buscar reduções de custo e, com certeza 2% de produtividade 
não seria nada impossível para este Clube, para a qualidade de sua gestão 
e para a qualidade dos profissionais que tocam o seu dia a dia. Nesse 
sentido, eu gostaria de fazer uma observação em relação a alguns pontos 
diferentes deste Orçamento. Primeiro ponto que eu acho que precisa ser 
levado em consideração e, mesmo que esteja um pouco fora de ordem, é 
um voto de louvor ao nosso colega Fiore, Presidente da Comissão 
Financeira, porque toda proposta deveria ter o que o Fiore fez aqui, como 
Presidente da Comissão responsável, a que mais está afetada por essa 
ordem, vir e prestar o esclarecimento. Isso é muito importante, acho que 
faz parte de um processo moderno de governança corporativa, e 
deveremos, se possível, replicar essa prática para todas as demais ações, 
seja ela de investimento, seja ela por qual Comissão que seja. Outro ponto:  
na página 23, ainda que não tenha sido nominado, temos uma mudança 
dramática na elaboração do Orçamento para este ano, que inclusive é 
atendimento a uma solicitação, senão me engano feita pelo Conselheiro 
Montoro, que significa o seguinte: estamos usando a moeda nominal. O 
que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se hoje um associado 
preencher um cheque no valor de R$308,00, deixar esse cheque na gaveta 
e for viajar, em setembro do ano que vem, ele pode telefonar para sua 
casa, e falar: Leve esse cheque no Clube para pagar minha mensalidade, 
porque ele sabe que a mensalidade custará R$308,00. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Isso se não 
aprovarem sua proposta. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Isso se a proposta que substitui o 
índice não for aprovada. 
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Presidente – Então é uma proposta de substituição do índice? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Se essa proposta for aprovada, 
efetivamente ficará inferior aos R$308,00, bem lembrado, Conselheiro 
Montoro. Outro ponto a chamar atenção é que, na página 11, a Diretoria 
demonstra uma preocupação muito importante, com a quantidade de 
pessoas que utilizam a estrutura do Clube. Sabemos que existem cerca de 
3 mil pessoas registradas como acompanhantes, e há uma previsão de 
que essa quantidade caia para cerca de mil, devido a uma taxa de R$ 
600,00 por ano cobrada por acompanhante. Tomamos o cuidado de fazer 
uma entrevista com associados que usam os serviços de acompanhantes. 
São duas categorias de associados: o que usa o acompanhante e o 
familiar. O que percebemos com essa amostra é que não haverá redução 
na quantidade de babás, a maioria das pessoas que contratam as babás é 
por necessidade, porque trabalha, porque precisam das babás trazendo os 
filhos para a escola; precisam das babás como apoio para fazer 
acompanhamento de seus filhos ou das pessoas que não podem se 
locomover por si só e, por isso mesmo, as pessoas que têm duas babás 
registradas, a maioria que conversamos diz o seguinte: Eu tenho duas 
babás, porque tenho uma para a semana e uma para o final de semana, 
fazendo a conta, se eu pago R$ 50,00 por convite, eu vou trazer uma vez 
por mês, então continuarei mantendo duas babás. Tampouco se pode 
prever uma redução na quantidade de familiares. Que o termo não seja 
mal interpretado, mas pelo custo de oportunidade, não estou chamando os 
familiares de oportunistas, no sentido pejorativo que essa palavra possa 
ter, mas tratando pelo aspecto de custo de oportunidade, R$600,00 por 
ano seria muito inferior do que se despenderia para fazer a compra de um 
título atualmente. Na página 10 deste relatório também há uma 
preocupação muito grande em detalhar as pessoas não associadas que 
frequentam o Clube. Eu acho que ver a quantidade é algo que chama 
bastante atenção. Agora, o que me chamou mais atenção é que nas 
categorias que a Diretoria previu, ela não mencionou os agendados, que 
participam de diversas modalidades. Também não sou contra o agendado; 
acho que uma seleção Sênior de Polo Aquático, que precisa determinada 
quantidade de pessoas e não consegue se completar com a atletas 
associados, sim, precisa ter gente que venha jogar com elas, que é o que 
acontece no Vôlei, no Basquete e em diversas modalidades. Isso não é um 
discurso contra o agendado, mas se existe um uso efetivo da estrutura do 
Clube, que utiliza uma piscina, que utiliza uma quadra e, não raro, utiliza as 
instalações dos vestiários e também os nossos restaurantes após os dias 
de treino, novamente, sem fazer juízo de valor se isso é correto ou errado, 
apenas trazendo um fato para que o Conselho discuta. Então, seria 
interessante também que houvesse uma taxa para o agendado. A 
quantidade de agendados é algo interessante. Há mais de um ano tento 
conhecer essa quantidade e a Diretoria alega que passará por um controle 
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informatizado, e que, enquanto não isso não acontece, não tem condições 
de informar. Então, se não tem um controle fica mais difícil ainda. Mas, 
sugiro fortemente que a Diretoria considere isto. A não redução dos 
acompanhantes coloca cerca de R$1.800.000,00 em receitas adicionais ao 
que teríamos da mensalidade, sem que isso tenha uma contrapartida de 
custo extra. Quero dizer, um associado novo que entra, talvez coloque um 
custo a mais, mas este acompanhante que já está utilizando a instalação 
do Clube, como foi o ano passado, para o ano 2013, ele só alterará 
receitas. A receita de Custeio está prevista em R$90.000.000,00, então, 
R$1.800.000,00 são 2%. Estou falando, para que se tenha uma base de 
porque a redução dos 8% pretendidos para 5,39% encontre 2%, a gente já 
vê aí que tem 2% de aumento de receita. Quando olhamos o quadro de 
funcionários, se fizermos uma tabelinha, colocando a quantidade de 
funcionários, comparada com a quantidade de associados e com a 
quantidade de acessos que os associados fazem ao longo do ano. Se 
olharmos o crescimento acumulado de associados do ano 2010 ao ano 
2011, o quadro associativo cresceu em 0,7%, ou seja, praticamente 
mantivemos a mesma quantidade de associados, enquanto o quadro de 
funcionários cresceu 6,6% e a quantidade de acessos cresceu 8,7%. Esse 
comentário, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, acho relevante trazer à luz 
dos senhores, porque ele tem a ver com o ganho de produtividade que 
estávamos falando. Não é novidade para nenhum de vocês, não é 
novidade para nenhum dos Diretores aqui presentes, que, uma das 
maiores queixas que o associado traz, hoje, é a qualidade do serviço que 
ele recebe do Clube. Se nós olhamos esses números nós vemos que essa 
qualidade dos serviços não se dá por falta de funcionários, mas isso é um 
indicador claro e, aqui, gostaria que quando o Sr. Presidente da Diretoria 
viesse responder a pergunta do Conselheiro Lima, também, se puder 
considerar em suas ponderações esse tema, que o traga, mas é uma 
indicação clara que nós precisamos revisar os processos de trabalho deste 
Clube, porque nesses processos de trabalho residem os ganhos de 
produtividade.. Em um dia de verão, estava na Lanchonete da Piscina, 
quando presenciei um garçom fechando a conta no caixa da seguinte 
forma: Pode colocar duas cervejas que eu entreguei, ou seja, não foi 
comandado. Se não foi comandado está fora do processo, independente 
de ele ser terceirizado, de onde ele venha isso significa uma evidência que 
o processo precisa ser melhorado. Na página 15, eu gostaria então de 
chamar atenção a outro item que também faz muita ligação com o que o 
Conselheiro Lima falou, a página 15 traz um mapa muito importante que, 
talvez muitos dos senhores possam não ter familiaridade, é o chamado 
mapa estratégico. Há um posicionamento que eu gostaria que a Diretoria 
reconsiderasse, porque nós colocamos: formar atletas em nível competitivo 
nacional na dimensão Recursos Humanos. Isso implicaria que essa 
formação de atletas é como se os atletas fossem funcionários do Clube, o 
que é proibido pelo Estatuto. Nós deveremos, sim, posicionar isto 
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corretamente na dimensão Imagem Institucional, porque essa formação de 
atletas que permite o que o Conselheiro Lima trouxe aqui, trazer 
patrocínios. E para concluir, Presidente, o ciclo olímpico deveria nos 
orçamentos de capital, nos orçamentos merecer, sim, daqui até a 
realização da próxima Olimpíada um destaque. Por isso, Presidente, 
reitero que essa proposta de repassar a previsão da inflação em 5,39 não 
comprometerá o sucesso de nosso Clube e, tenho certeza absoluta que 
esses quase 3%, dados os elementos que foram listados, a nossa Diretoria 
tem competência, coragem e capacidade para buscar. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Só para contribuir, o senhor citou do 
Índice Focus, né? Que é um índice utilizado internacionalmente? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não. 
 
Antonio Moreno Neto – Nacionalmente? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sim. 
 
Antonio Moreno Neto – Então, eu queria lhe explicar o seguinte, ou dar 
uma contribuição. Nós no Pinheiros, já fazemos isso há quatro anos, nós 
calculamos o índice de reajuste nós levamos em consideração uma cesta, 
e essa cesta é uma composição do nosso custeio. Então, 33% do nosso 
custeio são reajustados pelo INPC, 52% do nosso custeio são reajustados 
pelo dissídio coletivo e 15% por contratos. Se o senhor somar dão 100%. 
Se o senhor multiplicar a estimativa que foi feita para variação desses três 
itens daria o seguinte: o INPC, a estimativa para 2013 foram 6%, que, 
multiplicado pelos 33%, que eles significam no nosso custeio, dão 1,98. O 
dissídio está previsto para 8,5%, que, multiplicado por 52%, que significam 
no nosso custeio, dão 4,42. E os contratos dão uma estimativa de 12%, 
que na participação das despesas de 15%, dão 1,80. Se o senhor somar 
esses três itens dão os 8,20 que foram projetados. Só para esclarecimento, 
que é um índice próprio do Esporte Clube Pinheiros.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perfeito. E dentro desse princípio 
que está sendo colocado, que é a contrapartida, há espaço suficiente em 
termos de produtividade e em termos das verbas adicionais que nós 
estamos orçando. 
 
André Franco Montoro Filho – Venho aqui falar, ou discorrer um pouco, 
fazer algumas perguntas a respeito do orçamento de investimentos, mas 
gostaria de, antes disso agradecer e elogiar a Diretoria, principalmente as 
encarregadas pelo Orçamento, de terem atendido um pedido que fiz há 
exatamente há um ano, na discussão do Orçamento do ano passado, de 
que esse Orçamento em vez de ser o Orçamento teórico, com base 
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setembro do ano, fosse um Orçamento realmente da moeda que nós 
estamos acostumados a usar permanentemente, feitas as correções e as 
estimativas em cima disso. Então, gostaria de parabenizar a Diretoria, 
especialmente à área encarregada. E fico feliz até de ver, até pelas 
palavras do Presidente da Comissão Permanente Financeira, que foi feito 
um bom trabalho, que não é nenhum bicho de sete cabeças, como muitos 
aqui, ou que alguns aqui acreditavam que era impossível, que foi feito um 
bom trabalho. A segunda questão, eu gostaria de apoiar a proposta que foi 
feita aqui recentemente no sentido do reajuste das contribuições sociais, 
em lugar de ser 8,20, que seja de acordo com a projeção da inflação. Sei 
perfeitamente, como o Conselheiro, Presidente Moreno, colocou, que esse 
8,20 é resultado de uma cesta de índices que aplicam no Clube, mas o que 
nós estamos pedindo exatamente é que haja um esforço para que o 
associado não seja punido, porque já houve aumento real de 3% ano 
passado, com mais 3% serão 6% de aumento real da mensalidade, que é 
o que nós propomos que seja reduzido e que fique só nos 3%, e que o 
Clube procure outros mecanismos de receita, ou de corte de custos, que 
foram aqui longamente dissecados pelo Luís, e que na própria exposição 
do Presidente Moreno eu verifiquei que o reajuste, eu não sei é anual, mas 
me pareceu, reajuste dos contratos 12% me pareceu um pouco elevado. 
Não sei se entendi direito, que aqui a gente não sabe, mas seria até o 
momento de se adequar a isso. Mas o que eu quero de falar é a respeito 
do orçamento de investimentos. No orçamento de investimentos, que, 
aliás, foi um ponto que eu discuti com o Presidente da Comissão 
Financeira o ano passado, mas aí com relação ao Orçamento de 2012, o 
que eu queria saber na verdade é se esses valores são realmente 
confiáveis, porque no ano passado... 
 
Presidente – No orçamento de investimentos? 
 
André Franco Montoro Filho – No orçamento de investimentos, porque 
no ano passado, no dia 28 de novembro, hoje é 26 de novembro, no dia 28 
de novembro de 2011 nós aprovamos o Orçamento com um saldo inicial 
de R$ 18.000.000,00. E foi com isso que eu baseei aquela minha análise 
que dá certa preocupação financeira. O Conselheiro Fiore veio aqui e 
apresentou que na verdade não eram R$18.000.000,00, eram 
R$28.511.000,00. Então, com isso o meu cálculo de déficit foi equivocado. 
Mas o fato de eu acreditar num dado oficial do Clube de 28 de novembro 
me fez passar um carão aqui, quando o dado aqui era diferente. 
 
Presidente – Absolutamente. 
 
André Franco Montoro Filho – No dia 28 de novembro houve aqui 
colocado R$18.000.000,00. No dia 31 de janeiro, menos de 30 dias úteis 
depois, esse valor passa a R$28.000.000,00. Eu não sei o que aconteceu, 
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mas eu acho que mereceria uma explicação, que, eu acredito, exista essa 
explicação possivelmente. Mas eu vou continuar acreditando que esses 
dados reflitam realmente a realidade. E na proposta orçamentária para 
2013, apesar de aqui haver certos termos, balanço orçamentário, que eu 
não sei direito o que é, que balanço é balanço e orçamento é orçamento, 
mas no orçamento de investimentos, página 93, existe o saldo inicial de 
R$11.000.000,00, receitas, saldo final de R$718.000,00. E no gráfico da 
página 18 é apresentado o valor mês a mês desse Orçamento. Me pareceu 
que o valor estimado de receitas financeiras, de R$816.000,00, é muito 
elevado, dados os valores aqui, que eu estou acreditando, está certo? 
Começar com R$11.000.000,00 e terminar com R$718.000,00, sendo que 
o grosso das despesas vai nos primeiros meses representaria um valor, se 
essas receitas financeiras correspondem, como aqui acredito, do fundo de 
investimentos. É possível calcular o valor do Fundo de Investimentos mês 
a mês. Eu fiz esse cálculo, não é difícil, e verifiquei que uma taxa de juros 
anual de 42,57% representaria para esses valores aqui um montante de 
R$800.000,00 de receitas financeiras, aqui está R$816.000,00. Eu acho 
que esse valor, se o meu entendimento está correto, porque estou aqui me 
baseando nos dados que foram apresentados na página 92. Esse valor é 
muito elevado, então está uma receita superestimada, que eu acredito que 
precisaria ser corrigida para um valor substancialmente menor, como, 
aliás, está na proposta que foi aqui apresentada Comissão presidida pelo 
Dr. Arlindo, de uma receita menor. Eu acredito que aqui também nós 
teremos uma receita substancialmente menor. Então, por uma questão de 
verdade orçamentária, de ter um Orçamento que corresponda à realidade 
eu sugiro, eu peço que essas receitas sejam corrigidas e que a Diretoria 
apresente quais são as despesas que seriam comprimidas com, se eu 
estiver correto, com uma reestimativa mais realista dessas receitas. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Hoje, quando se fala de 
Orçamento é um dia dos economistas, dos administradores, mas como um 
advogado se atreve a analisar essa questão? Na verdade, Srs. 
Conselheiros, em primeiro lugar, Orçamento é como a bússola, o papel da 
bússola para o ano seguinte, e acho que todos nós temos obrigação de 
refletir sobre o que está escrito. Eu não vou discutir os números do 
Orçamento, porque deixo essa discussão principalmente para os 
economistas e para os especialistas da área, mas eu quero fazer uma 
reflexão sobre duas questões que nos preocupam e que estão ditas na 
peça orçamentária. A primeira diz respeito à evolução do quadro 
associativo do Clube, à página 5, e nós vemos que em 2004 nós éramos 
em torno de 34 mil associados e hoje nós somos em 38 mil associados, é 
um acréscimo de quatro mil associados. A pergunta que se faz sempre é: a 
infraestrutura do Clube está preparada para esse número? E a Diretoria, 
com muita felicidade, logo nas suas estratégias, eu cumprimento a 
Diretoria, à página 14, ela diz assim: nós temos que definir o número ideal 
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de associados e de contribuintes que o Clube comporta. Estava na hora de 
se fazer um estudo para sabermos realmente qual é o número de 
associados que o Clube Pinheiros comporta. Parece-nos, é claro que não 
se pode pensar em aumentar o número de associados, mas eu gostaria de 
ter dados assim bem concretos. Por exemplo, nobres Conselheiros e, 
ilustre Presidente, com o Estacionamento nós vamos ter um aumento, com 
o Novo Estacionamento, que é uma grande conquista de todo Clube, nós 
vamos ter um aumento da frequência aqui no Clube Pinheiros. A nossa 
estrutura está preparada para esse desafio? O aumento será de 10% 
realmente, ou teremos um incremento maior e que poderá criar sérios 
problemas? Então gostaria de deixar a reflexão, congratulo a Diretoria e 
acho que está na hora de se fazer um estudo sobre o número ideal de 
associados do Clube Pinheiros. A segunda questão que me chamou 
atenção e, também a gente fazer parte de um Clube com um Orçamento 
de R$158.000.000,00 é um grande orgulho, né? É um privilégio, mas 
quando se fala no orçamento de investimentos a Diretoria vem e admite... 
Página 90, com muita transparência, para nossa reflexão. Conforme 
projetado a seguir, com a conclusão do complexo da obra do 
Estacionamento da Faria Lima, prioritária para os associados, os recursos 
para investimentos se esgotam. Ou seja, no final do ano que vem, com 
execução deste Orçamento nós não teremos mais recurso para 
investimentos. Por isso que foi importante hoje o relatório desta Comissão, 
que aponta alguns caminhos. Mas aqui eu quero virar a página, na página 
seguinte para as obras futuras, estão elencadas, das quais, talvez a mais 
importante, é o Retrofit do Salão de Festas. É o quarto item, que será 
seguramente uma obra cara. Eu só queria trazer aqui à reflexão dos 
senhores, acho que o Clube Pinheiros, essa é minha opinião, agora já da 
minha formação de Bacharel em Direito, o Clube tem que respeitar 
internamente o que acontece nos municípios, no Estado e na União. Então, 
acima das paixões partidárias, o que acontece nos municípios, no Estado e 
na União? Quando se faz uma concorrência, e nós temos que fazer 
concorrência para determinado tipo de obra, conforme o valor da obra, o 
que é obrigatório fazer? Porque senão, afinal de contas não aprova, é 
obrigatório ter um projeto executivo. O projeto executivo é a segurança de 
que a obra vai custar determinado valor, não é como o projeto 
arquitetônico, que existe uma estimativa de valor, isso provocou uma 
enorme discussão na última reunião. Discussão essa já ultrapassada, mas 
o que eu queria deixar à reflexão dos senhores aqui, seguindo, aliás, uma 
jurisprudência que existe aqui no Conselho em situações anteriores. 
Quando se aprova um Orçamento, mas com determinada recomendação, 
desde que evidentemente essa recomendação seja aprovada pelo 
Conselho. Então, qual é a recomendação que eu sugeriria que nós 
fizéssemos, já que, por exemplo, o Salão de Festas é uma obra para daqui 
dois anos, o início do Salão de Festas, então nós temos dois anos, 
Presidente, para preparar um projeto executivo. Então o apelo que eu faria 
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é que daqui para frente, superada a última reunião, que tivemos aqui uma 
grande discussão, nenhuma obra no Clube de porte foste efetuada sem 
projeto executivo. E com isso, Srs. Conselheiros, nós estamos seguindo o 
quê? É a legislação que existe no País em todos os níveis, no município, 
no Estado e na União. Não há prejuízo para ninguém, não é nem a favor e 
nem contra a Diretoria, é a favor do associado e a favor do Esporte Clube 
Pinheiros. Então, eu me permito, numa pequena contribuição, mandar uma 
proposta de aprovação do Orçamento, aliás, um Orçamento muito bem 
elaborado, com eventuais alterações que se fizeram necessárias, mas que, 
doravante, nenhuma obra que necessite de concorrência será feita sem o 
breve envio do projeto executivo, com detalhamento do preço da mesma. 
Então essa é uma proposta, uma vez aprovado o Orçamento, como 
recomendação que seja adotada daqui para frente no Esporte Clube 
Pinheiros. Era isso, Srs. Conselheiros e, mais uma vez, cumprimentando a 
Diretoria pelo excelente trabalho realizado.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Assim como o Dr. João Benedicto, 
também não sou versado na área financeira, mas sou Conselheiro 
dedicado e estudei também a boa proposta encaminhada ao Conselho 
pela Diretoria. Gostaria de mencionar a mensagem que o Presidente Dutra 
assinou, logo no início da previsão orçamentária, da sua preocupação e 
com a preocupação da Diretoria com as chamadas receitas alternativas. 
Essa é uma questão muito importante, eu diria fundamental para o futuro 
do Clube, que eu inclusive já tive oportunidade de me manifestar muitas 
outras vezes aqui nesta Tribuna a respeito dessa questão. Fui inclusive um 
dos Conselheiros que propôs a criação dessa Comissão para estudar esse 
assunto, isso já faz alguns anos e acredito que é muito importante que a 
Diretoria reconheça esse item como fundamental, a criação de estudos na 
verdade de receitas alternativas. Anotei aqui também, na página 90, no 
item orçamento de investimento, da mesma forma a Diretoria, 
acertadamente, menciona novamente a necessidade de estudarmos com 
afinco essas propostas no sentido de que sejam indicadas novas receitas, 
as chamadas receitas alternativas. Outra anotação que fiz aqui, na página 
6, no gráfico 2, sobre evolução da participação da contribuição social nas 
receitas totais do orçamento de custeio, sem dúvida há um equilíbrio nessa 
rubrica ao longo dos anos. Todavia, Presidente, nada obstante o Clube ter 
sido beneficiado pela Lei de Incentivo ao Esporte, deveria ter havido uma 
diminuição maior, salvo melhor juízo, da contribuição social no orçamento 
de custeio na área de esportes, pois o Clube tem recebido recursos da Lei 
de Incentivo ao Esporte. Eu me lembro até do ex Presidente da Diretoria 
Antonio Moreno vir aqui a esta Tribuna, até dar uma explicação 
convincente a respeito dessa matéria, porque esse recurso da Lei de 
Incentivo ao Esporte de fato depende da aprovação dos órgãos 
competentes, se for em relação à Lei de Incentivo do Esporte Federal, no 
Ministério dos Esportes, se for aqui a estadual, aqui junto à Secretaria de 
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Esportes do Governo do Estado. Pediria, até oportunamente o Presidente 
da Diretoria fará uso da palavra, para que detalhasse a respeito dessa 
questão, que também é muito importante. Outro item que anotei aqui é da 
página 14, no que tange ao planejamento estratégico. No item de 
Estratégias e Políticas, acredito também, assim como o Conselheiro, Dr. 
João Benedicto de Azevedo Marques, seja muito importante definir 
realmente e, esta Casa, o número ideal de associados e de contribuintes, 
acredito que essa é uma questão fundamental também. Outra anotação 
que fiz é com relação à Lei de Incentivo ao Esporte e, minha posição vai ao 
encontro daquilo que foi levantado anteriormente pelo Conselheiro Lima, e 
gostaria também o esclarecimento mais detalhado da Diretoria nessa 
questão. Outro item, finalmente, é com relação à página 86, no Orçamento 
de Restaurantes, eu também ao longo dos anos nesta Casa, quando 
discutimos a previsão orçamentária e, sobretudo, a análise do balanço das 
contas da Diretoria, eu ouvi também o Conselheiro Sergio Vergueiro, 
tenho-me manifestado bastante a respeito do setor de Bares e 
Restaurantes, que há historicamente um déficit e acho que é algo que a 
Diretoria deva se debruçar. Há inclusive um esforço considerável nos 
últimos anos de diminuição desse déficit e eu gostaria que fosse até levado 
em consideração o que tem ocorrido com o Restaurante do Lago, que é 
um Restaurante terceirizado, que propõe um serviço de altíssima 
qualidade, com preços muito bons, é terceirizado e, portanto, não há 
obviamente nenhum prejuízo para o Clube, para o associado. Talvez esse 
modelo que se iniciou de terceirização no Restaurante do Lago, também a 
Diretoria deveria estudar a ampliação desse modelo, se for o caso, estou 
propondo um estudo mais detalhado para outros setores, que talvez dessa 
forma diminuíssemos o déficit do setor de Bares e Restaurantes. Em suma, 
é isso, e aguardo a manifestação do Presidente da Diretoria a respeito das 
questões aqui levantadas.  
 
Andreas de Souza Fein – Não posso iniciar meus comentários sem 
lamentar a distribuição da peça orçamentária aos Conselheiros no estrito 
cumprimento do prazo estatutário. Nos anos anteriores eu pedi que a peça 
fosse distribuída concomitantemente à distribuição às Comissões. Esse 
pedido foi atendido em 2010, 2011 e, infelizmente neste ano recebemos a 
peça na véspera de um feriado super prolongado, e na prática nós tivemos 
três dias, no máximo cinco, para analisar, é muito pouco. Chega a ser 
temerário em pedir que o Conselho analise o Orçamento anual da 
magnitude do nosso num tempo tão exíguo. Seria perfeitamente possível 
termos recebido a peça com muito mais tempo, a Diretoria a disponibilizou 
em 11 de outubro de 2012, mais de um mês antes de a recebermos. Eu 
lamento o retrocesso havido este ano, ao mesmo tempo em que reitero, 
Presidente, o pedido já feito em anos anteriores, solicitando que em 2013 a 
peça do Orçamento de 2014 nos seja distribuída ao mesmo tempo em que 
for distribuída às Comissões. Passando para a peça propriamente dita, 
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percebe-se a continuidade da evolução acentuada dos custos muito acima 
da inflação e sem nenhuma justificativa. Por exemplo, de 2004 ao 
projetado para 2013 há um aumento no quadro de funcionários de 4,17% 
ao ano, composto juro capitalizado. Ao passo que o número de associados 
no mesmo período mostra uma evolução de 1,33% ao ano, também 
calculado de forma composta. Por que esse descompasso? Não há a 
menor explicação para isso, investimos em treinamento, informatização e 
não há um único ganho revertido aos associados. O custo por associado 
pagante subiu 12% ao ano, de 2011 a 2013, por quê? Não há a menor 
explicação para tal aumento. As taxas dos diferentes departamentos 
mostram também aumentos muito maiores do que qualquer índice que se 
use. Aliás, no que tange às taxas dos departamentos, eu tenho uma 
proposta a fazer, Presidente, um pedido que a Diretoria considere, qual 
seja, que o prazo de pagamento para aqueles que optarem em parcelá-lo 
não seja de apenas 30 dias, como está, por exemplo, na página 24, nos 
esportes competitivos e, na página 26, nas relações esportivas, reiterando, 
então, que não seja apenas de 30 dias, uma primeira parcela no ato da 
inscrição e a segunda parcela 30 dias depois, mas que a defasagem seja 
de pelo menos de 90 dias. Não há porque não repassar esse benefício aos 
associados, ainda mais que o RAM tem apresentado superávit na conta de 
custeio. O aumento célere dos custos aos associados em praticamente em 
todos os departamentos e Seções do Clube já se verificava nas propostas 
dos anos anteriores, tem sido uma constante. E eu acho, corroboro as 
informações dos que me antecederam, de que nós temos que buscar 
melhorias de produtividade e o seu correspondente repasse aos 
associados. O caso gritante da falta de repasse de grande produtividade é, 
por exemplo, um caso muito fácil de medir, o custo do Estacionamento. Em 
2004 o preço do Estacionamento era de 50 centavos por hora e a proposta 
média para 2013 é de R$ 2 reais e 125 milésimos por hora, um aumento 
um pouco acima de 17% ao ano, também capitalizado. É superior a 
qualquer índice de inflação, apesar dos ganhos de produtividade 
proporcionados pela implantação e melhoria do sistema informatizado de 
acesso ao Clube, implantação e melhoria, é bom frisar, integralmente 
pagas pelos associados. Encerro meus comentários, Presidente, 
recomendando a implantação de um sistema que otimize os processos do 
Clube e que os ganhos de produtividade sejam repassados aos 
associados, pois o custo aumentou acima de qualquer explicação razoável. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior - Fui convocado hoje, ao meio-dia 
e meia para essa reunião, em função de alguém não poder comparecer.  
 
Presidente – Mas eu lhe encaminhei a proposta a seu pedido. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior - Recebi a proposta e, na verdade 
não tive tempo de estudar como deveria, mas 28 de agosto de 2011, na “A 
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Voz do Conselheiro” eu reiterei um pedido que venho fazendo com certeza 
desde 92. Fiquei muito contente de o Presidente, a Comissão e o pessoal, 
está na proposta, página 19 e depois 91: implantação da estação de 
tratamento de afluentes. Implantação do sistema de reuso de águas 
servidas para diminuição do volume de esgoto descartado, com redução 
do impacto ambiental, direcionado o uso de água potável apenas para 
consumo humano, que essa água de reuso para molhar quadra de tênis, 
para regar nossos jardins, para lavar nossas alamedas. Então, é isso, de 
maneira geral está muito bom, mas isso daí venho lutando, com certeza 
nos meus apontamentos de 92 para cá tenho trazido esse assunto, mas, 
com certeza antes de 92, então já há mais de 20 anos. E os mais antigos 
lembram se que me espelho no nosso amigo, Conselheiro Vicente 
Gonçalves, quantos anos ele lutou para que tivéssemos elevador na Sede. 
Então, Presidente, a resposta do ano passado foi que está em estudo e, 
agora, está no papel e teremos o ano que vem.  
 
Presidente – Não há mais inscritos. Declaro encerrada a discussão. 
Ouçamos agora o Presidente da Diretoria, ou quem S. Sa. houver por bem 
indicar, por favor. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Por se tratar de matéria iminentemente 
de planejamento e de uma descrição técnica, eu peço para o nosso Diretor 
de Planejamento Jorge Ehrhardt que faça a explanação. Caso seja 
necessário, estarei à disposição para qualquer esclarecimento. 
 
Presidente – Tudo que for para esclarecer o Plenário será feito, 
Presidente. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Vou procurar responder a 
maioria das perguntas que foram feitas, fazendo um comentário de ordem 
geral sobre a previsão orçamentária de 2013. Desculpe se estou um pouco 
rouco, estou com uma gripe muito forte, se não estiverem ouvindo, avise, 
que vou procurar falar mais perto do microfone. Falar, inicialmente, do 
orçamento de custeio, que é o orçamento que dá suporte às operações 
que são influenciadas, em sua maioria, pela frequência ao Clube, pela 
frequência de sócios, de convidados. Com o advento do Novo 
Estacionamento nós estimamos, trabalhamos com a projeção de 10% de 
frequência superior a de 2012 pela frequência dos sócios que hoje não 
conseguem vir ao Clube pela deficiência de Estacionamento. Para que isso 
seja possível sem impactar as atividades, sem causar muito 
congestionamento nós estamos tomando uma série de medidas para não 
diminuir a presença de não associados ao Clube. Já implantamos o 
controle de convidados, já implantamos um controle de torcidas. Foi 
comentado aqui que não existe nenhuma atividade, nenhum controle em 
cima. Não é verdade, já existe sim. Foi colocada a Diretoria Administrativa 
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tomando conta e começando a controlar os agendados também. Ou seja, 
há uma ação muito forte para retirar do Clube o não sócio e abrir espaço 
para esses 10% de associados, que devem aumentar com a inauguração 
do Estacionamento em março de 2013. Por exemplo, babás 
acompanhantes; deve começar no início de 2013 também o uso do cartão 
Pinheiros, que hoje o associado usa e, babá e acompanhantes, hoje, 
entram no Clube por meio de um cartão mestre, eles vão passar a utilizar 
também o cartão Pinheiros, tendo um controle de quem está entrando, a 
hora que está entrando, se a pessoa que está entrando está realmente 
com seu acompanhado, está realmente com as crianças que fazem parte 
daquela permissão. Não podemos dizer, por exemplo, que vamos reduzir 
muito babás e acompanhantes, porque a família moderna hoje exige o uso 
desses profissionais, ou da família, no caso avô, avó, irmão. No meu 
tempo, a minha esposa não trabalhava, ela podia trazer os filhos aqui para 
fazer Natação, para fazer Judô, para fazer todas as atividades esportivas. 
Hoje, em qualquer família a esposa trabalha, o marido trabalha, de um 
modo geral o avô, a avó, então o profissional, o acompanhante hoje é uma 
necessidade da família moderna. Mesmo assim, é importante reduzir o 
patamar de babás e acompanhantes atualmente cadastrados e, para isso, 
estabelecemos o pagamento de taxa de credenciamento válido por seis 
meses, além de um controle maior na entrada desses profissionais, ou 
desses acompanhantes. Convidados e torcidas também fazem parte da 
natureza social competitiva da nossa Instituição, com frequência 
predominantemente nos finais de semana. Iniciamos há um mês um 
controle na Portaria da Escolinha, cada evento vai ser dimensionado. Se o 
evento vai ser no ginásio azul, o ginásio azul comporta somente 100 
torcedores, estamos destinando 5% para as torcidas. Se o evento começa 
às 15h00, a pessoa não pode entrar antes das 14h00, se o evento acaba 
às 16h00, não pode sair depois das 16h30. Então, está tendo uma série de 
controles, de acompanhamentos para tirar aquele não convidado. E era 
torcida que chegava aqui às 9h00, 10h00 da manhã, vinha para o evento 
tal e ficava o resto do dia. Então estamos tomando sim várias atitudes, 
estamos implantando várias rotinas, vários procedimentos para ter esse 
controle, para reduzir o número de não sócio no Clube e abrir espaço para 
o sócio. A prioridade nossa, do Conselho, da Diretoria é o atendimento 
adequado ao sócio. Foi comentado aqui também sobre o ganho de 
produtividade. Existe sim um ganho de produtividade muito grande, não 
vamos esquecer que nós aumentamos várias atividades esportivas, 
sociais, culturais, cursos, a área de relações esportivas infinidades de 
turmas foram matriculadas, além do que vocês pensem, por exemplo, a 
Piscina Social, a piscina externa, a área da piscina foi muito aumentada, o 
Restaurante O Ponto, o Restaurante Japonês, o Novo Estacionamento vai 
trazer aqui três pavimentos, com elevadores, com banheiros, com 
segurança, com todo investimento em tecnologia e controle. Então está 
havendo um aumento de serviço muito grande e o aumento de custo, o 



26/41 

 

aumento de mensalidade não é proporcional ao aumento de serviço, vocês 
estão tendo um ganho de produtividade. O ano passado, por exemplo, 
depois de aprovado o Orçamento foi passado pelo Presidente do Clube um 
objetivo para cada Diretoria, a redução de 6% em cima do seu Orçamento, 
como uma tentativa de ganho de produtividade e quase atingimos esse 
patamar. Então estamos sempre trabalhando no ganho de produtividade, o 
aumento de serviço às vezes é esquecido. As áreas de principais centros 
de custo desse Orçamento, fizemos um exercício. Por exemplo, serviços 
gerais, partimos não do incremento no Orçamento, porque o Orçamento 
você pode fazer incremental, todo ano você dá uma taxa de crescimento 
para cada área, ou você pode usar a base zero (0). Essas áreas de 
maiores custos foi pedido para fazer um exercício base zero (0) e veio 
praticamente o mesmo tipo de Orçamento que daria com a base 
incremental. Então estamos trabalhando, estamos preocupados, estamos 
acompanhando o ganho de produtividade. Não existiu aumento real, 
conforme alguns Conselheiros falaram aqui na contribuição social. O Clube 
tem uma característica de custo e essa característica de custo foi muito 
bem explicada pelo Presidente Antonio Moreno. Ela é composta por 
dissídio coletivo, que são 52% do nosso custo em folha de pagamento, 
contratos. E o aumento que nós colocamos para essas despesas é em 
função dessa cesta de índices. Eu não posso usar só o INPC de 5 ponto 
alguma coisa, quando 52% do meu custo é aumentado em 8%. Contratos 
de mão de obra terceirizados, falamos aqui, trabalhamos com 12%, alguns 
deles foram reajustados, são sindicatos muito pequenos que não tem o 
patronal para fazer a contrapartida, alguns deles tiveram aumento de 15%, 
estamos trabalhando com 12% de correção de contratos. Esse foi o 
primeiro Orçamento que tem os seus valores, preço, receita e despesa pré-
fixados, conforme prática recomendada para empresas públicas e 
privadas. Isto exige algum cuidado na comparação dos valores corrigidos 
para 2012 e os orçados para 2013, não é a mesma base de comparação, o 
Orçamento de 2013 é pré-fixado, o Orçamento de 2012 era base setembro 
e os saldos que estão aí em 2012, de agosto em diante, que a nossa era 
setembro é projetado, são saldos projetados. Então, cuidado na 
comparação desses números. O Dr. Antonio Moreno já explicou muito bem 
a cesta de índices. A sistemática atual de utilização de centros de 
resultados nos dá subsídio necessário para acompanhamento das receitas 
e despesa de cada atividade. Então, de 2008 para frente ano a ano foi 
sendo aperfeiçoado o Orçamento no conceito de centro de resultado, então 
hoje nós conhecemos perfeitamente todas as receitas e todas as despesas 
de todas as Diretorias, isso nos permite acompanhar as atividades, por 
exemplo, a inscrição numa atividade, supondo, o Balé, hoje nós sabemos 
quanto custa. Não é justo, por exemplo, que a gente mantenha uma 
atividade muito deficitária, porque o Balé, digamos que 200 pessoas 
façam, o Clube tem 38 mil pessoas, então nós estamos procurando tirar 
grandes distorções que existiam em algumas atividades e essas distorções 
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existiam pelo fato de a gente não conhecer o custo real, não conhecer a 
receita real dessa atividade. Hoje nós temos uma transparência total com 
relação a custos e com relação a receitas, isso permite fazer ajustes 
pontuais e ter um Orçamento mais justo, um Orçamento que atenda 38 mil 
sócios não pode privilegiar um grupo de 400, 500, 600. Isso também não 
pode ser feito de um ano para outro, isso está sendo feito gradativamente, 
e algumas vezes esse reajuste dá a sensação de um descontrole, ou de 
uma falta de conhecimento. Não, eu acho que é o excesso de 
conhecimento, é ter o domínio da informação que o centro de custos nos 
permitiu que nos permite fazer esse tipo de acertos sem cometer nenhuma 
injustiça, sem ser injusto com ninguém. O conceito da participação da 
contribuição social no nosso Orçamento, que, este ano caiu para 72%. 
Senão me engano, o Conselheiro Cardia comentou que a Lei de Incentivo 
veio ajudar. Claro, a Lei de Incentivo foi um dos fatores que veio ajudar, 
mas outros fatores também ajudaram, por exemplo, o projeto de 
Veteranos, o projeto de sem títulos, que nós tivemos o prazer de ter a 
presença dele nessa Comissão Suprapartidária, reduziu muito e evitou até 
a queda da receita da contribuição social, que ano a ano vinha caindo. 
Então, foram dois projetos complementares que evitou que a gente 
perdesse receita, mantivesse uma proporcionalidade entre o número de 
associados e o número de contribuinte, porque, gente, queira ou não 
queira isso aqui é um condomínio. Se temos 38 mil sócios e temos 28 mil 
pagantes significa que 28 mil estão pagando por 38 mil, isso é um ponto a 
ser levado em consideração e ajudou muito nessa participação de 72% 
dessa contribuição social. Queria só rebater mais uma vez, não existiu 
aumento real na contribuição social, existiu sim a correção em cima do 
perfil de custo que o Clube tem, cada empresa tem que fazer seu 
orçamento, suas correções em cima do seu perfil de custo, uma empresa 
de serviços tem um perfil, uma empresa financeira tem outro perfil e nós 
temos que trabalhar no perfil adequado. É importante também para o fluxo 
de caixa do Clube que antecipação de pagamentos da contribuição social 
que, tradicionalmente são de 22% a 24% dos associados contribuintes, são 
aquelas contribuições que são pagas de uma, duas ou quatro vezes no 
início do ano, e isso é muito importante para o nosso fluxo de capital de 
giro. Então para manter essa contribuição nós mantivemos os mesmos 
índices de descontos que estavam concedidos o ano passado. Como é um 
Orçamento pré-fixado a gente ainda não tem a segurança de como o sócio 
vai reagir. Alguns achavam que o sócio pagava antecipadamente, com 
medo que a correção fosse muito grande. Hoje o sócio sabe qual vai ser o 
pagamento que ele vai fazer, então está mostrando uma vantagem boa 
para que ele possa nos fornecer o fluxo de caixa, o capital de giro que nós 
precisávamos. Implementamos também para beneficiar os sócios de forma 
geral que tem criança no jardim de infância um pagamento à vista com 
desconto de 5%. Isso não existia. Incluímos também o pagamento 
parcelado do material escolar, isso foi um benefício concedido para o sócio 



28/41 

 

que tem criança na Escolinha. O esporte competitivo, que possui 
participação relevante na vida cotidiana do Clube e, portanto, também no 
orçamento de custeio, teve o Orçamento de 2013, baseado na 
necessidade de elencadas atividades de formação e atendimento ao 
associado em diversas modalidades esportivas. As despesas ligadas ao 
esporte de alto rendimento são prioritariamente suportadas por recursos 
oriundos de patrocínios específicos da modalidade e projetos de lei de 
incentivo, que, a cada ano se tornam mais importantes para que as 
conquistas esportivas de destaque no cenário nacional e internacional 
possam ocorrer. O Conselheiro Lima citou os R$ 2 milhões e meio de 
patrocínio. Aquele patrocínio, Conselheiro, é o patrocínio puro, não é o 
patrocínio da lei. Esse patrocínio tem caído, porque quando a empresa 
aplica na lei, ele tem desconto do imposto de renda. Então nós fomos 
conservadores, nós acreditamos que podemos ter um pouco mais de 
patrocínio do que aquilo. O patrocínio da Lei de Incentivo nós temos 
projetos praticamente aprovados para quase R$20 milhões, mas nós só 
podemos saber quanto vamos captar no fim do ano, em dezembro é que é 
a maioria do investimento pela lei, quando as empresas já conhecem mais 
ou menos seu balanço, já sabem se vão ter ou não lucro, quanto podem 
colocar de patrocínio pela Lei de Inventivo ao Esporte. As áreas social e 
cultural, que junto com as áreas esportivas e lanchonetes e restaurantes 
formam os pilares de serviços para o associado receberam atenção 
especial. E os calendários de eventos e atividades foram modernizados, 
conforme a demanda do associado. Tem se melhorado, tem se mudado 
Festa Italiana, Festa Alemã e outras atividades sociais, culturais e 
esportivas. Além dos planos de ação, ainda mais o plano de ação destaca 
uma preocupação do Clube com a qualidade e o meio ambiente, são ações 
previstas: a Certificação ISO 9.000 do Fitness e a implantação da estação 
de tratamento de afluentes, que, dente outras ações, é resultado da busca 
do Certificado 14.000 de meio ambiente. Então nós estamos com um 
trabalho muito forte nessa área de meio ambiente, estamos a pouco mais 
de um ano para obter essa certificação, são quase 500 itens que têm que 
ser atendidos, desde conscientização, reciclagem, tratamento de afluentes, 
são muitos itens a serem atendidos, nós estamos com quase 85% de 
atendimento já nessa área. Com relação aos processos, 12ª área que a 
gente está implantando ISO 9.000, ou seja, nós estamos com uma 
preocupação muito grande sobre processos, sobre melhoria, sobre 
racionalização. Para o Orçamento de Restaurantes, área que é um dos 
pilares de serviço para o associado, hoje, muita gente acha o Clube uma 
grande praça de alimentação, a maioria do pessoal que vem ao Clube 
sempre faz uso de uma lanchonete, de um restaurante de boa qualidade e 
a preços muito convidativos. Utilizamos a projeção de realização de 
receitas e despesas deste ano, acrescidas do aumento de frequência 
esperada de 10%. Então nosso Orçamento para 2012 era de 
R$24.000.000,00, quase R$25.000.000,00, o projetado para 2012 são 
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R$26.000.000,00 e, com o acréscimo de frequência que nós estamos 
esperando, vai para quase R$ 28.000.000,00. Essa é uma área que 
podemos trabalhar com certa tranquilidade no aspecto de Orçamento, 
porque tem que ter um equilíbrio, se eu vou ter R$28.000.000,00 de 
receitas tenho que ter R$28.000.000,00 de despesas. E as previsões, os 
senhores que acompanham ou que recebem mensalmente o RAM, o 
Orçamento de Restaurantes este ano está muito dentro dos parâmetros 
que foram estabelecidos na PO de 2012. Essa área vem recebendo 
atenção especial também na sua reestruturação organizacional, para que 
possa oferecer serviço de qualidade e manter o equilíbrio orçamentário. 
Estamos revisando toda parte de ficha técnica, dando treinamento para 
garçons. Reconhecemos que ainda estamos carentes nessa parte de 
serviços de restaurante, mas ano a ano estamos melhorando e a nova 
Diretoria de Restaurantes está fazendo um trabalho muito forte, visando o 
atendimento adequado e a custo correto. Para o orçamento de 
investimento destacamos que o foco de atuação é a conclusão do 
complexo Faria Lima, obra prioritária, que, pelo seu vulto, vem sendo 
realizada com acompanhamento de auditoria externa. Isso foi discutido 
muito duas semanas atrás, e foi comentado aqui que tinha que ser 
contratada uma auditoria. Temos uma auditoria desde janeiro de 2012, 
fazendo um acompanhamento mensal, com cópia para a Diretoria e cópia 
para o Conselho Fiscal do resultado da auditoria externa. A receita 
financeira, que foi comentada pelo Conselheiro Montoro. Conselheiro, a 
receita financeira, se o senhor observar no gráfico de janeiro a abril, nós 
temos um montante muito grande de dinheiro no Clube. Isso foi calculado 
com CDI cheio e o valor é exatamente R$816 mil. De abril em diante é o 
valor menor, porque vai sobrar pouca coisa em caixa, mas se você pegar 
toda sobra do ano e pegar o dinheiro, que, nossa obra acaba em março, 
nossos pagamentos vão sendo feitos, a maioria em março, abril, alguma 
coisa maio. Então tudo foi calculado, se o senhor tiver interesse, ou o 
Fiore, da Comissão do Conselho, ou o Dr. Gasparini, podem lhe dar todos 
esses números detalhados, nós temos toda essa planilha, posso lhe 
assegurar que o valor da receita financeira está correto. De outras obras 
planejadas, as que estão na página 91, destacamos a Piscina Infantil e 
ampliação da Brinquedoteca, obras previstas pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento. O Retrofit do Salão de Festas, que foi comentado aí, 
existe uma possibilidade, tem que ser melhor detalhado, tem que ser feito 
um projeto, porque com o Novo Estacionamento com 860 vagas nós 
podemos ter uma oportunidade de ganhos por eventos no Salão de Festas 
atual. Precisa fazer um estudo de custo benefício para verificar se um 
Retrofit mínimo nesse Salão possibilita maiores ganhos com a locação. 
Esse projeto é que vai definir se vamos ou não fazer esse Retrofit. O nosso 
objetivo final, que está no Plano Diretor, é fazer uma Arena Multiuso, 
porque esse nosso local com o Estacionamento que nós vamos ter, cujo 
projeto já prevê a continuação dele para baixo do Salão de Festas, Salão 
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de Dança, como continuidade desse Estacionamento, vai nos permitir um 
ganho muito alto. Eu estive há pouco tempo com o Presidente do Monte 
Líbano e, há cinco anos eles tinham R$5 milhões de receitas de eventos, 
eles trabalharam essa receita e hoje estão com R$15 milhões. Eu acho 
que nós estamos numa situação privilegiada em relação a eles, vamos ter 
mais vagas de Estacionamento, uma Arena moderna, isso vai nos permitir 
realmente, complementando o trabalho feito pela Comissão presidida pelo 
Arlindo, ter dinheiro para investimento, função das receitas obtidas com os 
eventos. 
 
Presidente – Há três senhores que querem fazer pergunta ao senhor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Jorge, dos vários temas 
abordados, congratulo-me com boa parte deles, faz parte do debate, então 
acho que a gente pode escolher a opção do debate que quer, porém, um 
especialmente que foi comentado pelo senhor eu gostaria de chamar 
atenção, porque é em cima de um fato, que é a solicitação da quantidade 
de agendados, que os documentos que eu tenho em mãos dizem que o 
Clube não tem condições de me informar isto. Talvez aí exista um 
desconhecimento da sua parte do teor desses documentos, mas, em 
havendo esse controle, eu gostaria então de conhecer a quantidade deles, 
se possível o senhor declinar, eu até agradeceria. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – O que acontece é o seguinte, 
deixe lhe explicar: os agendamentos eram feitos pelas áreas de esportes 
envolvida no agendamento, então a área de Futebol, o Diretor agendava 
essas pessoas, área de Natação e, assim por diante. O Presidente 
designou, o nosso Diretor Administrativo, o Oswaldo Fontana, para fazer o 
acompanhamento, para controlar, para questionar a área de esporte, é 
uma contrapartida, visando já a racionalizar e reduzir o número de 
agendados que não sejam necessários ao Clube. O agendado é um grupo 
interessante para o Clube, contribui com o desenvolvimento esportivo do 
Clube, mas precisa ter um pouco mais de acompanhamento, e aí identificar 
quais são as necessidades de corte. Por exemplo, alguns estão sendo 
agendados de segunda a segunda, sem horário previsto e, chegou-se à 
conclusão que bastaria eles estarem agendados segundas, quartas e 
sextas – Estou dando um exemplo hipotético – das 16h00 às 20h00, então 
está-se trabalhando em cima disso, está-se tendo um controle melhor 
dessa informação, para poder divulgá-la. Então estamos fazendo estudo, 
estamos analisando e depois vamos divulgar. Não adianta só sair 
divulgando sem um estudo realmente profundo, onde vai ser questionada a 
área que faz o agendamento com a área administrativa, para estabelecer e 
as regras e o número adequado de agendado, e, assim que tiver a 
informação nós poderemos lhe fornecer. 
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Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Dr. Jorge, em primeiro lugar, parabenizar 
pelos esclarecimentos. Eu queria, mais a título de contribuição, o senhor 
falou da questão do controle dos acompanhantes das crianças e, na minha 
ótica, pelo que pude entender, depreender das suas explicações, vai se 
dar uma prioridade ao controle de babás das crianças. Pessoalmente, 
acho, e estou aqui para contribuir com os estudos que forem ser feitos, que 
está se caminhando para, aqui no Brasil normalmente se faz, que é 
penalizar o elo mais fraco. Eu acho que a babá não é o problema, o 
acompanhante problema é o vovô, é a vovó, etc., porque a babá não usa 
vestiário, não vem de carro para a garagem, não usa restaurante, mas o 
acompanhante que não é usa, então ele gera custo para o Clube, eles 
ocupam vaga, então se a estrutura vai ter que se adaptar e se ela tem uma 
necessidade ainda para os 10% que vão ser agregados, e tal de 
associados. Eu acho que as babás não são problemáticas, o problemático 
é o familiar, porque privilegiar, digamos assim, um acompanhante familiar é 
quase que institucionalizar o associado a R$600,00 por ano. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Dentro desse raciocínio 
simplista eu diria que você tem razão, mas a babá pode sim usar o 
restaurante. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – E deve. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Ela pode vir sozinha no fim de 
semana, ela pode vir com a roupa de babá e dizer: Minha criança está lá 
dentro. Hoje o sistema não tem esse controle, vai passar a ter. Eu não 
tenho controle, por exemplo, que uma criança de um, dois ou três anos 
está no Clube ou não, então nós estamos melhorando os controles dos 
acompanhamentos. Quando nós vendemos há dois anos 2 mil e poucos 
títulos para filho de associado como prioridade, o objetivo era colocar no 
Clube a pessoa que já frequentava o Clube e não era sócio, ainda e, 
cortamos drasticamente o número de acompanhantes, porque você tem 
uma regra, mas com o decorrer do tempo os controles começam a 
afrouxar, e quando você vai fazer um acompanhamento maior, falta às 
vezes até de feedback. Quando o Dr. João Benedicto fala que precisa ter 
um número exato de sócios ideal para o Clube, a maneira de você calcular 
isso é muito complicada, você têm vários fatores: filas de inscrição, filas de 
restaurante, têm vários fatores que a gente já está utilizando. Mas para eu 
complementar esse estudo eu precisaria controlar também, como o Clube 
Paulistano faz, a entrada e a saída do sócio. Nós ainda estamos no meio 
do caminho, estamos controlando a entrada com muito rigor, com muita 
precisão, vamos precisar usar as outras informações que temos, já 
estamos usando e, no final desse projeto, nós vamos ter que ter a saída, 
porque não adianta eu saber: o cara entrou no Clube às 8h00 da manhã, 
se ele saiu às 11h00 tem um tipo de ocupação. Hoje, quando ele usa uma 
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atividade paga com catraca eu até sei onde ele está, o sistema me dá todo 
rastreamento, eu sei se ele entrou às 8h00, foi no Fitness a tal hora, foi no 
Taek Won Do outra hora, tenho uma ideia disso aí. Se a fila da Natação 
está muito grande eu sei que ali tenho um ponto de gargalo, então começo 
a dimensionar meus recursos em função das minhas demandas. Mas o 
projeto de determinar o número ideal de sócio, Dr. João, já conversei isso 
com o senhor pessoalmente, é muito maior e nós estamos indo a passos 
rápidos em direção a isso. A ideia é chegar lá. Hoje nós já estamos 
melhorando com as informações que temos, mas temos que ter 
informações mais seguras, temos que ter outras coisas implantadas. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – O meu era mais no sentido de que se o 
Clube está buscando receitas alternativas? O agregado também poderia 
pagar, né? 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Por exemplo, hoje não pode 
entrar uma criança se o pai não for associado. Antigamente, às vezes até 
nosso funcionário dava essa informação: Olha, compra para seu filho, 
depois você entra como acompanhante. Está sendo mais rigoroso nesse 
assunto. 
 
Presidente – Sem debate, doutor? 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – O Diretor Administrativo tem 
criado controles, tem criado os acompanhamentos. Nós tivemos um ponto 
que tínhamos sete babás para uma criança, estamos limitando agora a 
duas, porque uma pode vir de segunda a sexta, a outra pode tirar folga no 
fim de semana. Algumas pessoas podem dizem: Puxa, ah, mas o pai tem 
que trazer o filho no fim de semana. Não, às vezes o pai quer se divertir. 
Trabalhou a semana inteira, a mãe quer vir ao cabeleireiro, pintar as 
unhas, fazer ginástica, ela tem direito de frequentar o Clube com a babá no 
fim de semana. Então, estamos racionalizando, discutindo, estudando, isso 
não é feito por uma Diretoria só, normalmente nós temos um comitê de 
gestão, que, dependendo do assunto, a gente nomeia três, quatro, cinco 
Diretores, discute aquilo por um mês, dois, define regras, define controles, 
isso está sendo feito nesse sentido. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Agradeceu. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Prezado Jorge, obrigado pelo 
esclarecimento a respeito dessa rubrica do patrocínio, mas veja bem, nós 
temos aqui, apontado por vocês, que vai ter um custo previsto de 
pagamentos de atletas de quase R$4.600.000,00 e, o senhor me indica 
aqui que o senhor tem uma previsão de R$2.000.000,00 de receitas do 
patrocínio direto, do patrocínio puro. De onde é que vêm esses 
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R$2.000.000,00 a mais? Outra pergunta. Como restou somente para 
patrocínio puro, onde está a previsão orçamentária da Lei de Patrocínio, 
Lei de Incentivo ao Esporte? Pelo seguinte: vocês já têm captados no ano 
anterior e neste ano um valor bem alto, chega a quase R$5.000.000,00, 
isso já está em caixa no Clube, é só questão de poder utilizar e, a 
utilização se for para o ano que vem, já poderia estar sendo indicada aqui. 
São essas duas perguntas que tenho. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Dr. Lima, o que temos hoje nos 
projetos que inclusive foram prorrogados até junho, alguns acabaram em 
fevereiro, outros em maio, são R$2.135.000,00, mas nós temos potencial 
de projetos de captação de quase R$20.000.000,00. Nós não podemos 
colocar isso no Orçamento, primeiro, quando esse dinheiro entra já vem 
carimbado: é para o projeto A, para o projeto B, para o projeto C, então nós 
estamos esperando a captação, para aí começar os projetos prontos, 
aprovados e temos um potencial de captação muito alto. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Entendo, mas esse valor já está captado, 
Jorge. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – R$2 milhões e pouco. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não, muito mais do que isso, eu tenho os 
dados do Ministério do Esporte. 
 
Presidente – Nessa fase não posso permitir debate. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Quem tem essa informação 
mais detalhada? Yara, você pode vir aqui? 
 
Yara Manssur (Fora do microfone) – É o saldo. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – É o saldo, desculpe, eu li a 
coluna errada. Os R$2.100.000,00 é o saldo. Qual é o valor total que nós 
temos? 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – R$5.000.000,00. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Eu vou pedir ajuda dos 
universitários, Dr. Lima, porque é difícil conhecer tudo no detalhe. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Eu entendo. 



34/41 

 

Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Eu acho que o senhor conhece 
isso melhor do que qualquer um dentro do Clube. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Eu só quero ver mais bem explicado no 
material para elucidar melhor os Conselheiros. 
 
- Pausa para a Sra. Yara Rovai explicar ao Dr. Jorge Augusto 
Albuquerque Ehrhard. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – A explicação dos universitários 
é que nós temos hoje R$5.000.000,00 captados, que vamos até o fim do 
ano, quando nosso saldo de início do ano que vem são R$2.135.000.00. 
Esse é o dinheiro que está em Casa hoje, nesses projetos olímpicos, 
terrestres, aquáticos, Basquete que tem esse saldo final de R$ 
2.135.000,00. E nós temos um potencial entre aquáticos, terrestres, 
formação e coletivos de quase R$20.000.000,00. Sabemos que vamos 
captar boa parte, quanto, não temos certeza. Então nós temos uma 
planilha para controle interno da área que controla a Lei de Incentivo, mais 
a área de esporte, que vai acompanhando e vai montando os projetos em 
função da captação.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Doutor, pelos dados que tenho do 
Ministério do Esporte diverge do que tem aqui, porque já têm captados em 
2012 R$2.202.103,30 e projetos prorrogados, captados em 2011, que vão 
até meados do ano que vem, perto de R$ 2milhões e pouco. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – R$2.135.000,00 são os projetos 
que vão para o ano que vem. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – R$2.202.103,00 eu tenho captado esse 
ano, isso que eu digo, nós precisamos ter aqui no Conselho, Presidente, 
eu pleiteei na gestão do Fasanaro, pleiteei na gestão do Toni, é que se 
venha um dia aqui o pessoal da Lei de Incentivo fazer uma explicação 
completa de como se comporta a Lei e quais são os valores. Eu tenho 
pedido insistentemente que se mande, transmita ao Conselho como está 
se comportando, quais são os projetos, o que versam esses projetos, mas 
não tenho conseguido. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Eu estou aguardando também de onde 
sairá, Jorge, de onde sairão esses R$2.000.000,00 do patrocínio puro, que 
vocês indicam que necessitam de R$4.600.000,00 e vocês têm uma 
previsão de R$2.000.000,00. Sairá do custeio? Sairá de futuros projetos de 
patrocínio puro? Tem alguma previsão? 
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Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Olha a informação é a seguinte: 
R$2.000.000,00 a mais que tem aí não é da Lei, é da formação e vem do 
custeio, dos R$4.000.000,00 R$2.000.000,00 é do custeio. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – De onde vão se aportar esses 
R$4.695.200,00 para pagamento de atleta? 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Do custeio. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Então o custeio está pagando atleta 
profissional nosso? 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Não é profissional, é formação, 
Dr. Lima. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não, aqui está: atletas pessoa física, 
atletas pessoa jurídica. Formação não tem pessoa jurídica. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Bom, essa parte de esporte eu 
gostaria... 
 
Presidente – Aliás, o senhor me mandou um parecer, li e comentei 
consigo, até de um ilustre colega nosso: atleta profissional é aquele de 
todo núcleo, não é um só. Então não é bem atleta profissional, como 
falamos, à luz do conceito que V. Sa. me entregou. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Atletas que recebem... 
 
Presidente – Todos da mesma equipe, não isoladamente, não há 
profissionalismo. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não há profissionalismo, mas estou 
dizendo, são atletas que recebem uma ajuda de custo do Clube, são 
atletas como é a equipe de Basquete, como é a equipe de Voleibol, como é 
a equipe de Polo Aquático. Quero saber a origem desse dinheiro: vem do 
custeio ou vem de patrocínio? 
 
Presidente – Vou lhe trazer essas informações. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Isso vai ser respondido agora, 
por favor, Suzana. 
 
Suzana Pasternack Kuzolitz – Vou responder logo, vou direto ao assunto. 
A Lei de Incentivo têm várias rubricas.  
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Luís Eduardo Pinheiro Lima – Aqui não é Lei de Incentivo, é patrocínio 
puro. 
 
Suzana Pasternack Kuzolitz – Estou falando sobre a Lei de Incentivo. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Já foi esclarecido Lei de Incentivo. 
 
Suzana Pasternack Kuzolitz – A Lei de Incentivo tem várias rubricas, 
algumas das quais é impossível pagar pela Lei de Incentivo, que são, 
respondendo à pergunta: tanto de pessoa física, atletas, quanto de pessoa 
jurídica, quando entra na questão captação de imagens e outros tipos de 
contrato que não estão contemplados pela legislação da Lei de Incentivo 
não são possíveis pagar pela Lei de Incentivo. É isso que está aí, esse 
valor de R$2.000.000,00. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não foi respondido, não tem nada a ver 
com Lei de Incentivo. 
 
Suzana Pasternack Kuzolitz – Não tem nada a ver com Lei de Incentivo, 
é captação de imagem. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – É patrocínio puro. 
 
Presidente – Me permita, eu vou pedir um obséquio, até em homenagem 
aos Conselheiros, essas dúvidas serão esclarecidas diretamente pelo setor 
próprio ao ilustre Conselheiro. 
 
Suzana Pasternack Kuzolitz – Aliás, eu estou à disposição. 
 
Presidente – Porque nós temos que ter certa disciplina, há um horário 
relevante das perguntas do Conselheiro, mas nós temos que prosseguir 
com os trabalhos. 
 
Roberto Gasparini (Fora do microfone) – Presidente, esses 
esclarecimentos, por favor, endereçar para todo Conselho? 
 
Presidente – Perfeitamente, eu solicitaria então que esses 
esclarecimentos viessem para todo Conselho e, já vou me adiantando, 
Conselheiro Gasparini, eu gostaria de ter a honra do seu voto e o seu voto 
só pode ser dado no local adequado, como também do eminente 
Conselheiro Rossi, no local adequado aqueles que puderem votar, porque 
nós já vamos dar início à votação, após algumas considerações que irei 
fazer. 
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André Franco Montoro Filho – Eu fiz o cálculo a respeito da receita 
financeira do orçamento de investimento e me deu valor substancialmente 
menor. Com o CDI daria cerca de R$150.000,00 pelos números que estão 
ali fazendo ali mês a mês, começando com R$9.000.000,00, depois cai 
para R$5.000.000,00, vai para R$2.000.000,00, depois fica 
R$1.000.000,00 o resto do ano. Por aí, claramente, com uma Selic de 7% 
o resultado seria esse. Então, já que prometeu que será encaminhado, eu 
pediria que encaminhasse ao Presidente, para que distribuísse. 
 
Presidente – Eu gostaria que me fosse encaminhado e eu distribuiria. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Será encaminhada toda planilha 
de detalhe, só que esse Orçamento iniciou em julho, foi base setembro, 
para efeito de informações e projeções, não é mais base setembro em 
termos financeiros... 
 
André Franco Montoro Filho – O que eu parabenizo a Diretoria, 
especialmente você, pelo estudo que foi feito. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Mas foi uma sugestão do ilustre 
Conselheiro, nós tínhamos que aproveitar as boas sugestões. O que quero 
dizer é que o saldo inicial não é mais esse aí, porque o Estacionamento 
estava previsto para terminar, se me lembro, em dezembro, então houve 
algum deslocamento, então o saldo é pouco superior a esses 
R$11.000.000,00, então as condições financeiras hoje em dia mudaram 
em relação a esse valor. E o valor vai ser totalmente detalhado, o senhor 
vai poder participar. 
 
André Franco Montoro Filho – Obrigado. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Muito obrigado. Boa noite.  
 
Presidente – Com estes esclarecimentos finais, já se encontrava 
encerrada a discussão. Os Conselheiros com condição de votar já estão 
em seu local. Então, vamos dar início ao processo de votação. Antes, 
porém, eu tenho aqui uma proposta formulada pelo Conselheiro Luís 
Alberto, com a adesão do Conselheiro Montoro, vazada nos seguintes 
termos: que o índice de reajustamento das mensalidades seja 5,40%, igual 
ao índice de inflação estimado para 2013, conforme o Boletim Focus do 
Banco Central, divulgado hoje, dia 26 de novembro de 2012. Para que o 
Orçamento continue equilibrado, propomos corte linear nas despesas de 
custeio em um valor percentual igual à redução das receitas de custeio, 
aproximadamente 1,86%, conforme literalmente ele propôs. Os senhores 
não se preocupem com o horário, porque com o processo de votação não 
há necessidade de se pedir a prorrogação. Antes de colocar em votação, e 
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não vou colocar, quero esclarecer ao Conselho, conforme escrevi até na 
última Revista do Esporte Clube Pinheiros, três são os nossos Orçamentos 
que guardam independência entre si, a saber: Orçamento de Custeio, 
Orçamento de Investimentos e Orçamento de Bares e Restaurantes. A 
proposta do Conselheiro Luís Alberto, em rápido resumo, na suma do 
essencial é no sentido de substituir o índice de reajustamento das 
contribuições sociais e demais taxas. O art. 38, só para ilustrar os 
senhores, do Regimento Interno da Diretoria diz: que no Orçamento de 
Custeio incluem-se as receitas de contribuições sociais, taxas esportivas, 
taxas diversas, rendas de promoções e outras rendas de qualquer 
natureza, que, portanto, todas somadas, formam o núcleo chamado de 
Orçamento de Custeio di per si independente. A proposição busca 
substitui-lo, como já acentuara, pelo índice de 5,13%, sendo que às Fls. 39 
o índice é de aproximadamente 8%. Estou me atendo apenas à parte 
jurídica, como dissera o Conselheiro João Benedicto, a matéria é de 
número, mas eu me atenho na preliminar do exame de mérito. Sem 
embargo das considerações técnicas tecidas e rogadas todas as vênias de 
V. Sa., Conselheiro Luís Alberto, eu estou rejeitando liminarmente a 
proposta, porquanto tenho para mim que o Orçamento de Custeio, sendo 
peça independente, a substituição do índice projetado faz incidir o que 
dispõe o art. 44 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, razão pela 
qual considero como substitutiva esta proposição e, como tal, ela deveria 
ser protocolada e apresentada com 72 horas de antecedência, para que: a) 
Tivesse o parecer da Comissão Permanente, b) Viesse subscrita por 20 
Conselheiros, isto porque, Conselheiro, o art. 43 deste mês Regimento 
Interno diz: que todos os processos que se refiram a proposições... Ah, 
desculpe, não é este, é o § único do art. 42: cada proposição, quando for o 
caso de consulta de consulta às Comissões – E teríamos que ouvir a 
Comissão – terá parecer autônomo, ainda que se trate de proposições de 
igual objeto ou análogas. Esta Casa não é só composta de Conselheiros, 
as Comissões desta Casa são órgãos de Assessoria deste Conselho e da 
Diretoria, louvados nestes pareceres é que o Conselho pode decidir à luz 
das considerações técnicas tecidas. Ademais, V. Sa. pede um corte linear 
e não mostra contrapartida de, fazendo este corte, qual é a repercussão na 
harmonia, na concretude material do Orçamento de Custeio, razão pela 
qual e, pela minha decisão, indefiro liminarmente a proposta apresentada 
por Vossa Senhoria. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Presidente, me permite uma... 
 
Presidente – Já decidi, o senhor tem o remédio adequado contra minha 
decisão. Em seguida, o ilustre Conselheiro, Dr. João Benedicto de 
Azevedo Marques apresenta o seguinte: nos termos regimentais proponho 
a aprovação do Orçamento com a seguinte recomendação: doravante 
nenhuma obra que necessite de concorrência será feita em o breve envio 
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de projeto executivo, com detalhamento do preço da mesma. Estimado 
Conselheiro João Benedicto, o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda – 
Isso é só para ilustração a todos, Dr. João conhece isso a fundo – define o 
verbo recomendar como: Aconselhar, indicar; pedir todo o cuidado e 
atenção para alguma coisa. Por sua vez, o mesmo dicionarista estabelece 
que, propor é, oferecer a exame, submeter a apreciação; apresentar. A 
recomendação de V. Sa. vem em boa hora e ela ficará evidentemente 
dentro da definição de um aconselhamento da indicação, até porque, Dr. 
João, o Regimento da Diretoria, era uma preocupação do senhor, 
estabelece que as licitações para obras e serviços que excedam 
respectivamente o valor de R$ 10 mil devem ter a licitação prévia e, para 
tanto, vem à Casa. Naquele momento oportuno nós vamos estudar a 
questão que, o senhor muito bem argui, apresentação do projeto. Agora 
não, agora não posso, porque é proposta orçamentária, razão pela qual, 
pela atipicidade formal, eu peço vênia para receber a recomendação, que 
constará da Ata, mas rejeitar a proposta, tal qual, como formulada por 
Vossa Senhoria. Em terceiro lugar vem a proposta do Conselheiro Fein. 
Preliminarmente, uma explicação. V. Sa. bem acentuou que o prazo 
decendial, 10 dias, foi por mim observado. Nos anos anteriores eu não 
observara este prazo de 10 dias e distribuída com muita antecedência, 
como o senhor bem colocou, porque não havia nenhuma preliminar que 
me impedisse de fazê-lo. Mas nesta, a meu sentir, havia, eu não poderia 
distribuir a peça orçamentária sem a resolução do dia 12, porque entendia 
como questão prejudicial à discussão de hoje, razão pela qual e, sim, a 
Diretoria me entregara a tempo e a hora, com antecedência, mas eu não 
distribuíra, porque enquanto não houvesse a discussão e deliberação do 
dia 12, este não é um órgão mero carimbador, o Conselho não é isto, o 
Conselho é órgão deliberativo e, como tal, dependente do que se decidisse 
no dia 12, viria se aqui para decidir e votar uma proposta, e não para 
simplesmente chancelar algo que poderia estar previamente feito, sem a 
discussão do dia 12. Esta é a explicação preliminar. Com relação ao 
dilargamento do prazo para pagamento das contribuições, a par da 
questão, mas não entro na tecnicidade de que Jorge Ehrhardt dissera que 
isto pode influir no fluxo de caixa, recebo-a também, ou considero-a 
também substitutiva desta parte do Orçamento do Custeio, razão pela qual 
e, incidente os mesmos conceitos pelos quais rejeitara a de Luís Alberto, 
principalmente no que diz o § único do art. 42, de que nós deveríamos ter 
os pareceres, com antecedência, das Comissões. Parecer este que não 
me pôde ser dado, porque o senhor apresentou, com a devida e máxima 
vênia, a destempo, porque fizera da Tribuna, quando poderia ter entregue, 
acompanhado de mais outros 20 Conselheiros, impedindo assim o exame 
técnico da Comissão, também fica indeferida esta proposta. Posto isso, 
nada mais de proposta... 
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João Benedicto de Azevedo Marques (Fora do microfone) – Um 
pequeno esclarecimento? 
 
Presidente – Claro, com muita honra.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – O Presidente sabe que respeito 
muito V. Exa. e a Casa. Eu só gostaria de saber, porque no passado, em 
duas ou três oportunidades este mesmo Conselho, a Mesa, presidida por 
outro Presidente, acatou a possibilidade de se votar uma recomendação de 
Orçamento. V. Exa. está decidindo... 
 
Presidente – Para não votar. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ...num outro sentido. 
 
Presidente – Eu tenho um entendimento diverso, com a devida vênia do 
ilustre Presidente que me antecedera. Como lhe dissera, com base no 
dicionarista – O senhor viu que não consultei dicionário nenhum, eu trouxe 
já pronto, porque sabia que poder-se-ia cogitar de uma recomendação e, a 
meu sentir, recomendação não se vota, recomendação apenas é um 
aconselhamento. Ficará constando de Ata e, no momento oportuno, 
quando se vier o projeto, que é obrigatório para licitar apresentar-se-á, até 
porque e, com todas as vênias, e aí eu decido e não vou mais poder 
debater com o senhor, porque o Regimento mo impede, não há pertinência 
temática em se discutir, a meu sentir, dentro de uma proposta 
orçamentária o pedido para que, doravante nenhuma obra que necessite 
de concorrência seja feita sem o prévio envio de projeto executivo, com 
detalhamento. Quando esta obra vier e isto não tiver, aí caberá ao senhor, 
se eu aqui estiver, levantar essa questão. Hoje não, hoje nós estamos 
discutindo números, como o senhor bem falou. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Acato, respeitosamente, a 
decisão de V. Exa., mas registro o meu inconformismo, tendo em vista os 
precedentes desta mesma Casa. 
 
Presidente – É por isso que esta Casa é democrática e aqui se debate a 
dialética, ninguém está aqui – Eu li isto e o Dr. João também, ainda este 
fim de semana – um notável magistrado da Suprema Corte Norte 
Americana dissera aos pares dele, que eram mais oito: os senhores não 
são subordinados desta Presidência e, eu agora trago, por analogia, a 
imagem: os senhores são Conselheiros tanto quanto eu; os senhores têm 
um mandato honrado que o corpo associativo lhes deu tanto quanto eu. 
Estou aqui apenas porque mereci a confiança dos senhores, não há 
nenhuma hierarquia entre mim e os senhores, todos nós somos iguais, 
apenas que eu tenho o dever de decidir e, digo-lhes com o máximo 
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respeito, enquanto aqui eu estiver eu vou dizer o que há de ser dito e vou 
fazer o que há de ser feito. Agora, nós vamos à votação da proposta 
orçamentária. Os ilustres Srs. Conselheiros que estiverem de acordo com 
a proposta orçamentária da Diretoria para o próximo ano de 2013 
permaneçam como estão. Aqueles que estiverem em desacordo com esta 
proposta, queiram se levantar. Com apenas 7 votos em sentido contrário, a 
proposta orçamentária, que é o norte para 2013, está aprovada. Eu 
consulto o Conselheiro de Várias se abre mão de sua inscrição, pelo 
adiantado da hora. Perfeito. Está encerrada a sessão. E eu convido todos 
os senhores para a nossa reunião de sexta-feira, onde nós iremos nos 
confraternizar. E também para o jogo do dia 15. 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Aos cinco minutos do dia 27 de novembro de 2012. 

 
 

* * * 
 
 
 
Obs: esta Ata foi aprovada na 615ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 28 de janeiro de 2013, com as retificações já dela constantes. 
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