
ATA  RESUMIDA  DA  333ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 28/11/88

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito, em segunda convoção às vinte horas e trinta 
minutos, com cento e setenta e quatro Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA:
Presidente             :  SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente     : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário: FÁBIO DELLA NINA

3) EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião. Primeiramente, empossou os suplentes convocados, Paulo Roberto 
de Oliveira e Lígia Andrade Patata.  (Foi lido o compromisso de posse pelos Conselheiros).  Prosseguindo, 
propôs  a  inserção  de  voto  de  pesar  pelo  passamento  da  Sra.  Maria  Ermita  Tardelli  Avancini,  sogra  da 
Conselheira Dulce Arena Avancini, Secretária da Comissão Permanente de Sindicância, bem como mãe dos ex-
Conselheiros  Mário  e  Pedro  Avancini.  (Voto  aprovado).  Leu,  também,  proposições  subscritas  pelos 
Conselheiros Plínio de Azevedo Marques e Luiz Delfino de Andrade Cardia no sentido de consignar voto de 
pesar pelo falecimento da Sra. Taide Trevisani, progenitora dos sócios Nilo e Nelson Cottini, este último ex-
Conselheiro. (Voto aprovado). Propôs, em nome da Mesa, voto de pronto restabelecimento ao Conselheiro e 
Diretor Administrativo Oswaldo Baldi, figura ímpar no Clube e no Conselho. (Voto aprovado).

Primeiro Secretário - Procedeu à leitura dos seguintes ofícios da Diretoria: 1) Comunicando que o Diretor de 
Recursos  Humanos,  Sr.  José  Marcondes  Beniamino,  passa  a  responder  interinamente  pela  Diretoria 
Administrativa em virtude do afastamento do Dr.  Oswaldo Baldi;  2) encaminhando cópia dos contratos de 
patrocínio firmados pela Diretoria  de  Esportes,  em vigor até  o  presente momento;  3)  informando que em 
virtude da demissão do Diretor  de Serviços Sociais, Sr.  Nelson Keffer Marcondes Machado, o Diretor de 
Suprimentos,  Sr.  Oswaldo  Vella  responderá  interinamente  por  aquela  Área,  devendo  excepcionalmente 
acumular as duas funções; 4) referente ao problema da interdição do restaurante do CCR por problemas de 
ordem técnica; 5) encaminhando abaixo-assinado subscrito por 237 associados, ressaltando o trabalho que o Sr. 
Andrea Amato vem realizando na função de Diretor Adjunto da seção de Tênis. (Todo o Expediente lido pelo 
Sr. Secretário está à disposição dos Srs. Conselheiros na Secretaria do Conselho, para consulta e exame).

Edgard Ozon -  Propôs  voto  de  júbilo  à  Diretoria  de  Campo pelo  trabalho  que  vem sendo realizado  no 
ajardinamento do Clube. (Voto aprovado).  Em seguida,  associou-se ao voto de pronto restabelecimento já 
aprovado ao Diretor Oswaldo Baldi.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Apresentou proposição de voto de louvor ao Sr. Nelson Keffer Marcondes 
Machado,  pela  competência  com que  se  houve na  administração  da  Área  de  Bares  e  Restaurantes,  e  ao 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, por ter este sido o único bolicheiro convocado para representar o 
Brasil no Campeonato Mundial realizado no México. (Voto aprovado).

Presidente  da  Comissão  Financeira,  Eduardo Lobo Fonseca -  Registrou duas  reuniões  realizadas  pela 
Comissão, especialmente debatendo o projeto do Regimento Interno da Diretoria encaminhado para exame e 
parecer.  Comunicou, ainda,  o superávit  verificado até outubro/88,  no Orçamento de Custeio,  da ordem de 
metade do número esperado; fazendo comparação com o déficit de Bares e Restaurantes, esclareceu a matéria.

Presidente da Comissão de Esportes, Ivo Kesselring Carotini - Estendeu proposição de votos de louvor aos 
atletas relacionados no expediente da convocação da reunião, ressaltando os participantes da 1ª Copa Melitta 
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de Squash e as crianças pinheirenses do CAD, fazendo questão de anunciá-las. (Votos aprovados). Prestou 
esclarecimentos solicitados pelo Conselheiro José de Barros a respeito da relação de votos proposta.

Adriano Amaral Resende - Pediu a consignação de voto de pesar pelo falecimento do ex-associado José 
Cássio R. Alcântara Abbade, importante figura na modalidade de Handebol (Voto aprovado).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação das atas das 331ª e 332ª reuniões plenárias, ambas realizadas dia 24 de outubro de 
1988.
Hélio De Maria Penteado - Apresentou proposição de retificação da ata da 331ª reunião, cujo teor é a seguir 
transcrito: "...1) Pg. 3 - In. 19"...o Conselho não deveria se..." em lugar de, ö Conselho deveria se...". 2) Pg.3 - 
In. 24"...ao invés de buscar maior eficiência gerencial, aprimorar controles, reduzir custos operacionais, evitar 
desperdícios,  cercear  desvios,  adiar  programas e projetos..."  em lugar  de,  "ao  invés  de  adiar  programas e 
projetos..." ; 3) -In. 41"...do Orçamento de Investimentos..." em lugar de, "...do Orçamento..."; 4) Pg. 4 - Inserir 
entre linhas 25 e 26, a intervenção do Senhor Presidente devolvendo as propostas dos Conselheiros Hélio de 
Maria Penteado e Paulo Ayres de Camargo, sob a alegação de que não estavam devidamente fundamentadas; 5) 
Pg.  4  -  In.  35 "...de  ordem, afirmando que a..."  em lugar  de "...de  ordem, indagando se a...";  6)  Pg.  5  -  
Acrescentar ao final desse mesmo parágrafo, após o termo "apresentadas." "e solicitou que suas propostas 
fossem  lidas  e  submetidas  a  Plenário  para  que  este  resolvesse  a  controvérsia  sobre  estarem  ou  não 
fundamentadas, no que não foi atendido pelo Sr. Presidente." Com relação à ata da 332ª reunião, solicitou 
fossem feitas as seguintes retificações: do subtítulo: 1. DATA E PRESENÇA:", como segue: "Onde se lê: "Dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito, em segunda convocação, com...", leia-se: "Dia 
vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito, em segunda convocação à  01 hora da manhã, 
com...".

Presidente - Submeteu à votação as retificações propostas pelo Conselheiro Hélio De Maria Penteado, que 
foram acolhidas pelo Plenário; e, como não houve qualquer outra manifestação retificando ou impugnando a 
ata, declarou-a aprovada.

Cantídio Salvador Filardi - Levantou questão de ordem perguntando à Presidência da necessidade de a ata ser 
submetida à aprovação do Conselho antes de ser declarada aprovada.

Jorge de Camargo - Interferiu, dizendo que o orador referia-se ao disposto no artigo 42 do Regimento Interno 
do Conselho.

Presidente - Primeiramente, esclareceu que o art. 42 prevê a lavratura de ata resumida de cada reunião, para 
leitura e deliberação do Conselho na reunião seguinte. E, em não havendo pedido de retificação ou impugnação 
da  mesma,  considerar-se-á  aprovada  independentemente  de  votação,  conforme  determina  o  art.  45  do 
Regimento. Acrescentou ainda, que a leitura da ata pode ser dispensada desde que ela tenha sido distribuída aos 
Conselheiros, de acordo com o previsto no art. 2º do art. 42. Assim, deu por resolvida a questão de ordem 
levantada pelo Conselheiro Filardi, passando ao item seguinte da ordem do dia.

Item 1 - Apreciação  do  processo  CD-010/88,  referente  a  recurso  subscrito  por  33  Conselheiros, 
pretendendo a revisão da decisão do Conselho Deliberativo em sua 331ª reunião ordinária, que aprovou, 
no item 2 da ordem do dia, a Previsão Orçamentária proposta pela Diretoria para o exercício de 1989, 
sob a alegação de infração do artigo 143 do Estatuto Social.
Luiz Delfino de Andrade Cardia - Entendeu que na 331ª reunião os Conselheiros tiveram cerceado o direito 
de conhecer e julgar as emendas apresentadas pelo Conselheiro Hélio De Maria Penteado, ao seu ver redigidas 
de forma concisa, clara e indiscutivelmente fundamentadas, atendendo os dispositivos regimentais, mas não 
foram aceitas pelo  Sr.  Presidente,  que alegou falta  de  fundamentação.  Reportou-se ao parecer  exarado ao 
processo pela Comissão Jurídica, pelo não conhecimento do recurso, dizendo que não há preceito expresso que 
exija, como juízo de admissibilidade. Observou que a alegação da Comissão Jurídica de que os recorrentes não 
indicaram qual o inciso do artigo 143 foi infringido não encontra amparo no direito e nos fatos, nem invalida o 
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recurso; foi manifestada a inconformidade dos Conselheiros contra a decisão do Conselho e isso não é ofensivo 
à dignidade de ninguém. Entendeu que o recurso devia ser conhecido e provido, para que se revisasse a decisão 
anterior, sobretudo quanto à cobrança de mais 10% nas mensalidades; é correção sobre correção monetária; a 
otenização das mensalidades eqüivale à sua atualização. Quanto ao Orçamento de Investimento, disse que o 
Conselho poderá deixar para melhor oportunidade seu exame e aprovação, pois não existe qualquer dispositivo 
estatutário  que  exija  que  ele  seja  votado  em conjunto  com a  Previsão  Orçamentária;  é  imperativo  que  a 
Diretoria elabore um Plano Diretor de obras e/ou investimentos a serem feitos, discriminando-os devidamente, 
a fim de que o Conselho e o corpo associativo fiquem a par da realidade e, em especial, dos custos envolvidos.

Hélio de Maria Penteado - Indagou à Presidência se preliminarmente o Conselho discutiria a questão do 
acatamento ou não do recurso,  para depois,  numa segunda discussão, apreciar  o Orçamento de Custeio,  o 
Orçamento  de  Investimento,  ou  se  seria  procedida  uma discussão  simultânea.  (Nesse  sentido,  levantaram 
questões de ordem os Conselheiros Gerson de Oliveira e Cantídio Salvador Filardi, tendo o Sr. Presidente 
esclarecido o orador que a matéria sofreria o amplo e necessário debate para então, afinal, se decidir se a 
deliberação tomada mereceria ou não uma revisão, passando pelas fases de conhecimento e de provimento).

Francisco  de  Paula  Boragina -  Relatou  que  havia  encaminhado  à  Presidência  pedido  escrito  para 
fornecimento de cópia xerográfica das notas taquigráficas da 331ª reunião, para fins e efeitos de direito, tendo 
recebido resposta negativa com base no art. 43 do Regimento Interno. Continuou, dizendo que sua solicitação 
no mesmo sentido foi reiterada,  e despachada à Comissão Jurídica para pronunciamento a respeito. (Neste 
momento, o Presidente solicitou esclarecimento ao orador quanto à pertinência da manifestação ao recurso, 
tendo o mesmo respondido positivamente, o que foi registrado).

Lígia Andrade Patata - Com base no que foi tratado no item 2 da ordem do dia da 331ª reunião, augurou à 
Diretoria e ao Conselho a supressão dos gastos, que ao seu ver ora se fazem supérfluos. Em nome do corpo 
associativo, repudiou o aumento de 10% sobre as contribuições sociais.

Adalberto Luiz Federighi - Conciliou o fato em função de ter ele votado a favor da Previsão Orçamentária/89 
e subscrito o recurso. Este segundo ato, explicou foi em função de ver assegurado ao Conselheiro Hélio De 
Maria Penteado o direito de ver sua proposição colocada em votação; e, embora enaltecesse a condução que a 
Presidência da Mesa vem dando aos trabalhos, disse que acreditava ter o Presidente se equivocado quando 
obstaculizou o seguimento de  emenda a pretexto de  que ela  não estava fundamentada.  Ressaltou que não 
encontrou qualquer exigência de fundamentação quando examinou o Estatuto e o Regimento. (Foi interpelado 
pelo Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca, quanto aos pareceres emitidos pela Comissão Financeira com relação 
às  emendas  apresentadas  antecipadamente,  por  escrito,  devidamente  anuídos  pelos  membros  presentes  à 
reunião). Continuou sua exposição, dizendo que as consultas às comissões devem provocadas somente com 
respeito  às  propostas  originais;  aos  adendos,  somente na hipótese de  envolver  fundamentalmente aspectos 
formais  que  devam ser  esclarecidos,  devendo  ser,  neste  caso,  a  discussão  adiada.  Agora,  referindo-se  ao 
parecer da Comissão Jurídica, falou do equívoco da mesma em entender que o recurso insurgiu contra ato da 
mesa,  e  não  do  Plenário  -  os  fundamentos  sim,  é  que  se  basearam na  diretriz  adotada  pela  Presidência, 
considerada anti-regimental e prejudicial ao resultado da votação. Opinou pelo reconhecimento do recurso, 
para restabelecimento das necessárias condições legais e morais que devem imperar na votação do orçamento 
do Clube. A título de informação, consignou sua preocupação na repercussão que vem tendo o aumento das 
contribuições sociais então otenizadas, trazendo comentários negativos entre o corpo associativo.

Hélio De Maria Penteado - Justificou as razões de sua conduta ao subscrever o recurso e, para o perfeito 
entendimento do Conselho levantou fatos passados que elucidam sua posição de hoje, pois muitos dos novos 
Conselheiros ainda não puderam formar juízo dos princípios que norteiam sua atuação e julgar os fundamentos 
dessa iniciativa sem os preconceitos que são difundidos contra suas propostas. Afastando a modéstia, ressaltou 
que tinha evidência de que granjeou a respeito dos Conselheiros de que o balanço de sua atuação resulta 
positiva. Narrou sua trajetória política no Conselho, tendo optado por manter sua liberdade de julgamento à 
aceitar cargos, como condição básica para o pleno exercício de seu mandato, do qual deseja viver a utilidade, 
que só se concretiza num órgão independente. Analisando a atuação da Presidência da Mesa na 331ª reunião 
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plenária, disse que o Presidente arrogou a si a arbitrar quando uma proposta está fundamentada; e repeliu 
qualquer outro procedimento de melhor bom senso para solucionar a controvérsia. Ressaltou que a audiência 
das  Comissões  Permanentes  no  decorrer  dos  debates,  sem  tempo  e  condições  hábeis  para  um  parecer 
distanciado  do  que  sucede  em Plenário,  é  absurda;  neste  aspecto,  inclusive  não  foi  respeitado  o  prazo 
regimental para tanto. Alertou que o Conselho amanhã será cobrado, porque alegarão que ele aprovou medidas 
anti-estatutárias,  tais  como:  pagamento  de  funcionários  com  recursos  do  Fundo  Especial,  compra  de 
equipamentos vinculados ao denominado Plano Diretor de Informática sem que esse tenha sido previamente 
discutido e aprovado. Disse que não se tratava de ser contrário ao plano, mas sim de combater o descaso que a 
Diretoria  tem tratado  o Conselho,  nesta  gestão,  recusando-se a  apresentar  o  Plano integral,  com todos os 
requisitos  e  informações  que  qualquer  planejador  conhece.  Esclareceu  que  o  recurso  não  era  contra  a 
inteligência e a integridade do Conselho, mas a favor dele e de todos os seus membros. Apresentou proposição 
por escrito, com uma série de considerandos, no sentido de que o Plenário votasse "pelo acatamento do recurso 
subscrito por 33 Conselheiros e encaminhado regimentalmente em 05 de novembro de 1988"; e, completando, 
propôs:  "1.  Com relação  ao  Orçamento  Corrente,  o  corte  do  acréscimo de  10%,  tendo em conta  que  as 
contribuições já são otenizadas; 2) Com relação ao Orçamento de Investimento," "que o mesmo seja retirado de 
pauta, já que fere o artigo 143 do Estatuto Social que não permite a utilização de recursos do Fundo Especial 
para pagamento de mão-de-obra (salários) e equipamento de Plano Diretor,  não submetido previamente ao 
Plenário.

Ronoel São Thiago Lopes - Disse que a coletividade pinheirense tem alta consciência, espírito cívico, nível 
cultural relativamente bom para acompanhar o esforço que vem sendo desenvolvido por toda a Nação, que ora 
enfrenta uma situação difícil, com poucas soluções para os seus problemas. Salientou que os sócios já estão 
pagando as contribuições sociais com a correção monetária da moeda, acompanhando o ritmo e o curso do 
aumento  do  custo  de  vida  e  dos  problemas;  se  for  acrescentada  alguma coisa  à  essa  correção,  estar-se-á 
contribuindo para uma inflação galopante.

Gerson de Oliveira - Divergindo dos oradores que o antecederam, manifestou-se sobre a preliminar levantada 
pela  Comissão  Jurídica  em seu  parecer,  que  ao  seu  ver  deveria  ser  levada  em consideração.  Disse  que 
independentemente das "ameaças" constantes do recurso, dizendo "...que tal situação, além de se constituir 
quebra  de  juramento  solene  dos  Srs.  Conselheiros,  os  torna  passíveis  de  cassação  de  seus  mandatos  por 
Assembléia  Geral  de  iniciativa  do  corpo  associativo;"  seu  voto  será  consciente  e  absolutamente  seguro. 
Chamou a atenção da Casa no sentido de que o Conselheiro deve cumprir o que dispõem o Estatuto Social e o 
Regimento Interno ,  e que não é possível que o Conselho reveja  uma decisão que não proferiu;  não cabe 
recurso da decisão tomada pela Presidência da Mesa, que rejeitou uma proibição. (Neste instante foi aparteado 
pelo Conselheiro Cantídio Salvador Filardi, sobre a competência do Conselho para rever os atos de sua Mesa. 
O orador não se prolongou, respondendo apenas que o interventor lesse o art. 77 do Estatuto). Em face ao 
disposto no art. 77 do Estatuto Social, manifestou-se pelo desconhecimento do recurso.

Leila Eleny Amaro Marques - Observou que sem o acréscimo cair-se-ia numa inadimplência, acabando o 
Clube  por  não  poder  gerar  seu  bom  funcionamento  em  prol  de  uma  caridade  inoportuna.  Disse  que  o 
Orçamento do Clube é complexo o bastante e trabalhado durante meses por pessoas que procuram beneficiar 
todos  os  setores  em favor  do  associado,  o  importante  é  que  haja  retorno  de  atendimento,  higienização, 
propriedade e bom condicionamento. Enfatizou que a peça representa a exigência e a necessidade do Clube; a 
posição  ímpar  privilegiada  que  o  Pinheiros  ocupa  deve-se  ao  competente  trabalho  desempenhado  pela 
administração financeira,  com acertos constantes,  paulatinos.  Voltou a ressaltar  que não acreditava que se 
estivesse capitalizando dividendos políticos. Ratificou a aprovação da Previsão Orçamentária/89, de forma a 
fortificar o Conselho e a Diretoria em nome de um Pinheiros justo, humano e não quixotesco.

Pedro Antonio Lousan Badra - Disse que se tivesse tido a oportunidade de votar o Orçamento/89 na reunião 
de 24 de outubro, seria negativo à sua aprovação - embora tenha assistido os debates, havia chegado atrasado, 
não assinara a lista de presença e ficara sem direito a voto. Quanto ao Orçamento de Custeio, falou que na sua 
visão pouco teria a ser mudado, pois foi muito bem elaborado, trazendo premissas de custeio, de atender às 
necessidades imediatas do sócio. Porém, quanto ao Orçamento de Investimento, disse que o mesmo sequer tem 
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orçamentos  definidos,  anteprojetos,  detalhamentos  e  um  cronograma  físico-financeiro,  peças  elementares 
dentro de um planejamento econômico-financeiro para que se saiba que verbas deverão ser destinadas e em que 
tempo deverão ser destinadas. Aderiu ao recurso por entender que o Orçamento de Custeio deva ser votado, e o 
de Investimento o seja oportunamente, quando reunir as peças necessárias para que se possa avaliar os recursos 
que ali serão colocados. Concitou os Conselheiros a pesar e votar pela revisão da posição tomada na 331ª 
reunião.

Ivo  Kesselring  Carotini -  Dirigiu-se  aos  signatários  do  recurso,  entendendo  que  a  proposta  obedecia 
plenamente ao jogo democrático; e, por assim ser é plenamente política, visando, antes de mais nada, deixar 
acesa  a  chama  da  oposição  que  a  maioria  dos  proponentes  representa  no  Conselho.  Julgou  petulante  e 
antipática a "ameaça" de cassação de mandato inserida no recurso. Propôs o conhecimento do recurso, em face 
à  ampla  discussão  havida.  Porém,  rogou pelo  seu  não  provimento.  (Foi  aparteado  pelo  Conselheiro  Luiz 
Delfino de Andrade  Cardia,  que salientou que em nenhum momento os  subscritores  do recurso tiveram a 
intenção de intimidar o Conselho ou fazer política contra a Diretoria, pois não existia essa oposição sistemática 
de um grupo, tratava-se sim de uma manifestação de inconformidade formal e explícita,  daqueles que não 
concordam com a decisão tomada). O orador prosseguiu, dizendo acreditar que no teor o recurso teria agredido 
a integridade do Conselho. (Neste instante, foi aparteado pelo Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, que 
esclareceu que ao endossar o recurso não compactuou com facções, mas por não concordar com o acréscimo de 
10%. (Seguiu aparte do Conselheiro Hélio de Maria Penteado , dizendo que os subscritores afirmaram que o 
Conselho votou contrariamente ao art.  143  do Estatuto,  e  que não se tratava somente da  discordância  do 
acréscimo de 10%, mas tudo no intuito de colaborar com o Conselho). O orador prosseguiu, dizendo que seu 
discurso foi baseado exatamente na proposta do Conselheiro Hélio de Maria Penteado, que visava a supressão 
dos 10% de acréscimo.

Anamaria Andrade Damasceno - Posicionou-se novamente contrária ao acréscimo de 10% nas contribuições 
sociais, observando que não pertencia a nenhuma facção política, mas lutava pelo interesse dos sócios. Disse da 
importância  de  existir  política,  mas  está-se  colocando  as  paixões  políticas  acima  do  dever  maior  do 
Conselheiro. (Foi aparteada pela Conselheira Leila Eleny Amaro Marques, que salientou que o Clube deve ter 
uma retaguarda para proporcionar o bom atendimento e o contentamento do associado). continuando, a oradora 
disse que não se referia ao teor do recurso, mas ao exercício da democracia que ele trazia.

Jorge de Camargo - Entendeu que a Diretoria deve ter recursos suficientes para que não precise pedir ao 
Conselho Deliberativo suplementação de verbas. Quanto ao Plano de Informática, lembrou que o mesmo foi 
votado paulatinamente, nos Orçamentos de 1986/87/88, assim sendo, não tem sentido depois de três anos dizer-
se que não se conhece o Plano; o gasto não deve ser perdido por conta de um ponto de vista pessoal. Julgou 
procedente o pedido da Diretoria, pois o Plano está em pleno andamento e não está sendo gasto dinheiro à 
revelia do Conselho. Enalteceu o parecer proferido pela Comissão Financeira à Proposta Orçamentária/89, pois 
realmente ocorreram fatos novos que tornaram necessário o acréscimo de 10% nas contribuições, como por 
exemplo, os encargos trazidos pela nova Constituição no tocante à parte funcional. Falando a respeito dos 
considerandos do recurso,  enumerou seus pontos de vista  com relação a cada um deles,  inclusive sobre a 
instalação de Assembléia Geral e a destituição do Presidente. Disse que nesse sentido existem no Estatuto 
dispositivos que fazem com que o Conselho saiba se dirigir e se ordenar.  Salientou que, embora tenha se 
desligado  da  Comissão Especial  de  Integração dos Novos Conselheiros  em virtude de discordar  de  certas 
atitudes  que  a  Mesa  tomou,  não  admitia  um recurso  público  dessa  forma,  em que  se  dirija  a  todos  os 
associados, jogando-os contra a Mesa do Conselho e contra os Conselheiros que não concordaram com o grupo 
que subscreveu o recurso.

Francisco Lotufo Filho - Reportou-se ao pronunciamento do Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia , 
citando  ilustre  comentarista  de  Direito,  que  na  apreciação  dos  recursos  diz  que  deve  ser  levado  em 
consideração, principalmente, o conteúdo e não a forma. Alegou que a Comissão Jurídica foi muito criteriosa 
em seu parecer quando opinou no sentido de que o recurso não devia ser conhecido, mesmo porquê ele não 
veio em termos. Elogiou a brilhante exposição do Conselheiro Jorge de Camargo sobre a veemência de certos 
termos do recurso. Ressaltou que o que mais feriu a sua sensibilidade de antigo Conselheiro foram as lições que 
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tentaram os subscritores dar como se tivessem  o monopólio da honra e da lealdade para com o Clube. Disse 
que se o Conselho tiver que voltar atrás em suas decisões, inclusive a originária do recurso, criar-se-á uma 
situação dificílima, num momento delicado da vida nacional.  Encerrou seu pronunciamento dizendo que o 
Conselho precisa confrontar o que o Clube cobra dos associados com os serviços que ele presta.

Cantídio Salvador Filardi - Disse que após a audiência do videoteipe e da leitura das notas taquigráficas da 
331ª reunião ficou apreensivo com as atitudes tomadas pela Presidência da Mesa que, sem nenhum demérito, 
ao seu ver não podia estabelecer contenda de natureza pessoal nos debates e nas colocações que digam respeito 
aos  interesses dos  sócios,  colocada  no foro íntimo de  cada um. Observou que pretendeu recorrer  de  uma 
decisão que lhe pareceu injusta, pois quando se discute, na ótica de cada um dos Conselheiros, que o aumento 
de 10% não é cabível, isso quer dizer  uma contenção de despesas, antes de aumentar os custos. Para que a 
decisão  a  respeito  do  recurso,  fosse  conseqüente,  propôs  fosse  feita  votação  nominal,  para  que  cada 
Conselheiro tomasse a exata medida das suas responsabilidades.

Presidente - Tendo em conta que o horário regimental estava-se esgotando, apresentou ao Plenário proposta do 
Conselheiro Edgard Ozon no sentido de que a reunião fosse prorrogada por mais meia hora, até às 24h30m. 
(Aprovada a proposição por maioria significativa).

Presidente  da  Comissão  Jurídica,  Flávio  Lopes  Coelho -  Disse  que  à  sua  Comissão  compete  apenas 
esclarecer ao Conselho as razões dos seus pareceres e opiniões emitidas no exercício de suas atividades; e não 
defender ou combater  propostas em discussão pelo Conselho, quer  oriundas da Diretoria,  da  Mesa ou de 
autoria de Conselheiros. Dirigiu-se ao Conselho explicando que o parecer da Comissão Jurídica foi calcado nas 
razões de fato e de direito contidas no processo. Falou que o fundamento básico do parecer é uma norma 
disposta  no art.  514  do  Código  de  Processo  Civil  -  regra maior  das  disposições  processuais vigentes  em 
Direito, especialmente quanto aos recursos previstos na legislação brasileira. Ao contrário do que alegou o 
Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia sem citar fonte, disse que ao seu ver a jurisprudência pacífica dos 
tribunais sobre o assunto recomenda que o recurso não tem que ser reconhecido pelo órgão julgador quando 
desacompanhado  de  razões,  ou  quando  pela  exposição  dos  fatos  não  decorreu  logicamente  a  conclusão. 
Citando vários juristas, declinou a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a saber; "É 
dominante a  jurisprudência de que não se deve conhecer  o  recurso apresentado sem razões."  A Comissão 
Jurídica, enfatizou, ateve-se apenas ao aspecto formal do recurso em tela, sem discutir o seu mérito ou apreciar 
a posição política dos recorrentes no cenário do Clube; o parecer repete apenas a efetiva falta de indicação, 
pelos recorrentes, das decisões do Conselho que gostariam de ver revistas, bem como a ausência de indicação 
das razões que justificariam a pleiteada revisão.

Sérgio Lazzarini - Sintetizou seus pontos de vista a respeito da matéria, observando que quando a Comissão 
jurídica disse em seu parecer que o recurso não tinha condições de prosperar por falta de argumentação, ela 
agiu  acertadamente,  porque  um recurso  deve  dizer  até  onde  ele  quer  alcançar.  Mas,  em homenagem ao 
Conselho e aos oradores que se pronunciaram a respeito da matéria, falou que conhecia o recurso, porque 
juridicamente estaria em condições de fazê-lo. Porém, frisou que no mérito não o provia. Enfatizou que o 
exercício da soberania do Conselho na votação do Orçamento/90 deveria ser preservado, ratificando o seu voto 
favorável à proposta da Diretoria já aprovada e dizendo que mesmo votando nesse sentido estará em condições 
tranqüilas de defender o seu mandato, porque jamais se esconderá em subterfúgios para justificar seus atos. 
Concluindo, votou pelo conhecimento do recurso, negando o acolhimento do seu mérito.

Presidente - Como não havia mais oradores inscritos para falar, ingressou na votação do processo.

Hélio de Maria Penteado - Secundando os argumentos do Conselheiro Cantídio Salvador Filardi, reiterou sua 
proposta no sentido de que a votação da matéria fosse procedida na forma nominal.

Edgard Ozon - Relutou, tendo em conta o adiantado da hora e pela discussão havida em torno do assunto, 
julgando desnecessária a votação nominal.
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Deliberação
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, rejeitada por expressiva maioria a proposta de votação nominal.

Presidente -  Tendo  a  matéria  sido  exaustivamente  debatida,  os  Conselheiros  recebido  cópia  integral  do 
processo, bem como todos os subsídios necessários à formação da convicção de cada um ao votar a matéria, 
concitou o Conselho e afastar do coração todo e qualquer sentimento pessoal, ressaltando a importância de se 
ter em mente que é próprio do colegiado a existência de idéias e opiniões divergentes, pois é fundamental saber 
reconhecer, nas opiniões mesmo que diametralmente contrárias, as mesmas boas intenções.

Cantídio  Salvador  Filardi -  Para  encaminhamento  da  votação,  propôs  fosse  eliminada  a  fronteira  do 
conhecimento, e que o Conselho votasse diretamente pelo provimento ou não do recurso.

Presidente - Esclareceu que primeiramente o Conselho resolveria sobre o conhecimento ou não do recurso; 
optando pelo conhecimento da matéria, numa segunda etapa decidiria se o recurso reúne ou não razões para 
que se delibere revogar a sua decisão anterior e revisá-la.

Francisco Lotufo Filho - Fez uso da palavra para frisar a existência de uma só proposta, de sua autoria e 
secundando o parecer da Comissão Jurídica, de não conhecimento do recurso.

Sérgio Lazzarini - Discordou do orador, dizendo que encaminhou a votação no sentido de que o Conselho 
primeiramente deliberasse sobre o conhecimento ou não do recurso, para depois, se optasse pelo conhecimento, 
votasse o seu mérito.

Presidente - Primeiramente, submeteu ao Conselho a proposta de conhecimento ou não do recurso.

Deliberação
O Conselho decidiu conhecer o recurso.

Presidente - Em seguida, submeteu ao Conselho o provimento ou não do recurso.

Deliberação
Por expressiva maioria, o Plenário decidiu pelo não provimento do recurso interposto por 33 Conselheiros 
contra sua própria decisão na 331ª reunião ordinária, que aprovou, no item 2 da ordem do dia, a Previsão 
Orçamentária proposta pela Diretoria para o exercício de 1989, sob a alegação de infração do artigo 143 do 
Estatuto Social.

Presidente - Prosseguindo, consultou a Casa da possibilidade ou não de se prorrogar a sessão por mais 60 
minutos, para apreciação dos demais itens da pauta.

Deliberação
O Conselho deliberou pelo encerramento dos trabalhos, não acolhendo a proposta do Sr. Presidente.

Presidente - deu por encerrada a reunião aos 30 minutos do dia 29 de novembro de 1988.

***

TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA DECLARAÇÃO DE VOTO APRESENTADA NA APRECIAÇÃO DO ITEM 
2 DA ORDEM DO DIA DESTA REUNIÃO (PROCESSO CD-010/88):

"À MESA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Referência: 333ª Reunião Extraordinária
Item 2 da Ordem do Dia:
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Apreciação do processo CD-010/88 - Votação do recurso subscrito por 33 Conselheiros
Declaração de Voto

Inconformados com a decisão deste Conselho, em não acatar o recurso subscrito por 33 Conselheiros;
Cientes de que esta atitude coloca esta Casa em confronto com disposições estatutárias;

declaramos nosso voto favorável ao acatamento do citado recurso, tendo em vista sua fundamentação.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1988."
a) Hélio de Maria Penteado - Conselheiro

***

RESUMO DE PRONUNCIAMENTO POR ESCRITO INSERIDO NO ITEM "VÁRIAS" DESTA REUNIÃO:

Mircha Nutini Masucci - Participou a elaboração da 2ª Coletânea de Versos e Prosas de Escritores do esporte Clube 
Pinheiros, editada sob sua coordenação e que terá como prefaciador o Presidente da Diretoria, Dr. Fernando Silva 
Xavier. Reivindicou as seguintes providências: 1) relativas à cozinha do Salão de Festas; 2) modernização do sistema de 
acesso ao Clube, com identificação dos sócios através de cartão magnético; 3) aperfeiçoamento da comunicação visual 
com implantação de painel eletrônico indicando a localização das diversas dependências pinheirenses.

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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