
ATA  RESUMIDA  DA  334ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 6/3/89

1) DATA E PRESENÇA:
Dia seis de março de mil novecentos e oitenta e nove, em segunda convoção às vinte horas e trinta 
minutos, com cento e sessenta e cinco 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 aberta a reunião. Ingressando no Expediente, apresentou proposição de voto 
de pesar feita pela Mesa, pelo falecimento do Sr. Mário Francisco Napolitano, pai do Conselheiro 
Pascoal  Roberto Aranha Napolitano,  Presidente da Comissão de Relações Internas do Conselho. 
(Voto aprovado). Prosseguindo, leu proposição do Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia de 
voto de pesar pelo falecimento do advogado Waldemar Teixeira de Carvalho, um dos fundadores da 
O.A.B. Seção de São Paulo e Conselheiro da mesma entidade no período de 1932 a 1967; pai do ex-
assessor do futebol mirim e ex-Conselheiro Luiz Alfredo Teixeira de Carvalho, e avô dos atletas 
Luiz Francisco, Luiz Fernando e Luiz Flávio Teixeira de Carvalho. (Voto aprovado). Apresentou as 
seguintes  proposições:  1)  Do  Conselheiro  Paulo  Ayres  de  Camargo,  de  voto  de  pesar  pelo 
falecimento do Sr. Hélio Vendicto, ex-Conselheiro e ex-tenista do Clube; 2) do Conselheiro Luís 
Eduardo Pinheiro Lima, de voto de pesar pelo falecimento de Gabriela Mariz, ex-atleta benemérita 
do Clube e campeã por diversas vezes em sua modalidade; 3) do Conselheiro Francisco dos Santos 
Rodrigues, de voto de pesar pelo falecimento da mãe do associado Sérgio Marques da Cruz, Sra. 
Laura  Loureiro  Marques  da  Cruz.  (Votos  aprovados).  Comunicou  o  nascimento  da  filha  da 
Secretária do Conselho, Lurdinha, propondo voto de júbilo e desejos de felicidades à recém-nascida 
Renata.  (Voto  aprovado).  Reportou-se  à  enquete  enviada  aos  Conselheiros  para  avaliação  do 
exercício  de  1988,  incitando  o  preenchimento  do  formulário  por  se  tratar  de  instrumento  de 
extremas valia e necessidade para o aprimoramento dos trabalhos do Conselho Deliberativo.

Primeiro Secretário - Procedeu à leitura  dos seguintes  ofícios  encaminhados pela  Diretoria:  1) 
Relativo  à  interdição  do  Restaurante  do  CCR,  havida  a  partir  de  novembro  último,  capeando 
relatório completo, referente ao desenvolvimento dos trabalhos da Diretoria em relação à estrutura 
de  cobertura,  bem  como  parecer  exarado  pelo  engenheiro  consultor,  prof.  Antonio  Carlos 
Vasconcellos; 2) relativo à falha estrutural detectada no telhado do CCR em 11 de novembro pp., 
relatando as ocorrências subsequentes. Após a leitura, o Sr. Secretário colocou as correspondências 
à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria do Conselho.

Edgard Ozon - Associou-se à proposição de voto de pesar feita pelo Conselheiro Paulo Ayres de 
Camargo pelo passamento do Sr. Hélio Vendicto, pois o falecido foi seu amigo pessoal.

Hugo Nivaldo Napoli - Propôs a inserção de voto de louvor ao associado Luciano Migliori, ex-
Diretor  adjunto  da  seção  de  Bochas  do  Clube,  nomeado  Diretor  de  Bochas  da  Confederação 
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Brasileira de Desportos Terrestres em janeiro último, e Diretor Técnico da Federação Sul-americana 
de Bochas. (Voto aprovado).

Pedro Antonio Lousan Badra - Leu correspondência da Diretoria de Patrimônio manifestando-se 
com referência  ao  seu  pronunciamento  na  330ª  reunião  plenária,  por  ocasião  do  item  Várias, 
propondo voto de agradecimento ao Sr. Durval Vieira de Souza Neto, Diretor da Área, pela atenção 
dispensada com relação ao assunto naquele tratado e pela sua atitude cavalheiresca. (Voto aprovado) 
Leu, ainda, trechos de carta da Diretoria respondendo sobre sua consulta a respeito da Bolsa de 
Títulos, deixando os comentários para manifestação no item Várias desta reunião.

Mário Lima Cardoso - Discorrendo da consciência de que se deve aplaudir as mudanças, saudar as 
novidades, louvar as conquistas da juventude e prestar homenagens à mocidade para aperfeiçoar 
aquilo em que se está envolvido e que é a construção de um mundo melhor para todos os homens, 
Propôs a consignação de voto de louvor ao associado Cláudio Bueno de Godoy, que aos 24 anos de 
idade  acaba  de  ser  nomeado  Juiz  de  Direito,  tendo  alcançado  o  1º  lugar  em concurso  público 
realizado em São Paulo. (Voto aprovado).

Presidente da Comissão de Obras, Antides Baroni Filho - Informou sobre o problema da água 
quente  do  C.E.,  que  está  definitivamente  solucionado;  sobre  os  estudos  que  a  Comissão  vem 
realizando em conjunto com a Diretoria de Patrimônio para resolver o caso do telhado do CCR. 
Aproveitou  a  oportunidade  para  agradecer  o  auxílio  dos  Conselheiros,  entre  outros,  Anamaria 
Andrade  Damasceno  e  Francisco  de  Paula  Boragina,  que  em  trazendo  à  Comissão  problemas 
setoriais auxiliam sobremodo sua atuação. Reportou-se à planta da modificação do lay-out da Sala 
do  Conselho,  concitando  os  Conselheiros  a  analisá-la  e  apresentar  suas  sugestões.  Comunicou, 
ainda, o término de projeto para o Plano Diretor do Esporte Clube Pinheiros, que será encaminhado 
aos Conselheiros oportunamente.

Presidente da Comissão de Sindicância, Synésio Alves de Lima - Prestando contas do trabalho de 
sua Comissão, disse entender que a ação desta deve ser pautada pelo fluxo de candidatos a sócios do 
Clube. Discorrendo das reuniões realizadas de dezembro a fevereiro pp., enfatizou que seu grupo 
manterá sempre a disponibilidade de vontade e de intenção de realizar reuniões extras.  Realçou, 
também, que a tentativa de divulgar o trabalho da Comissão tem-lhe sido facilitada sem queima de 
etapas, o que antigamente causava sérios problemas.

Presidente  da Comissão Financeira,  Eduardo Lobo Fonseca - Comunicou que sua Comissão 
encontra-se  estudando  o  Relatório  da  Diretoria  - que  será  levado à  apreciação  do  Conselho  na 
segunda  quinzena  de  março  -  bem como o  projeto  do  Regimento  Interno  da  Diretoria  -  a  ser 
analisado posteriormente pelo Plenário - para emissão de parecer a respeito. realçou que o item 2 da 
ordem do dia desta reunião será o que o Conselho deliberará acerca da proposta de 55 Conselheiros 
relativa à taxa de transferência de títulos sociais, que teve sua discussão adiada, motivo pelo qual 
deixou de ser reanexado ao material da convocação.

Secretário da Comissão de Esportes, Salvador Parisi Neto - Em nome da Comissão, propôs votos 
de louvor aos destaques esportivos do último trimestre, relacionados no Expediente desta reunião e 
já de conhecimento dos Conselheiros. (Votos aprovados).

Olavo D'Elia - Propôs a consignação de voto de louvor ao associado e Conselheiro Geraldo de 
Oliveira Couto, pela conquista da 15ª Colocação no Campeonato Mundial de Boling. Apresentou, 
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também, proposição de voto de louvor ao Diretor de Suprimentos Oswaldo Vella, pelo trabalho que 
vem realizando frente à Área de Bares e Restaurantes, cujo cargo de Diretor ocupa interinamente. 
(Votos aprovados). Prosseguindo, na qualidade de Presidente da Comissão Especial de Registro da 
História do Conselho, prestou contas do desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de matéria a ser 
publicada  a  respeito  dos  ex-presidentes  do  Conselho,  aos  quais  concitou,  aproveitando  a 
oportunidade, colaboração no sentido de fornecer informações que servissem de subsídios para o 
bom desempenho da Comissão.

Airton Sebastião Pinheiro Castro - Associou-se ao voto de pesar consignado pelo falecimento da 
atleta Gabriela Mariz, grande jogadora da Seleção Pinheirense de Voleibol, mencionando inclusive 
o incentivo que a mesma obteve por parte dos pais. Disse que prestava tal homenagem por pertencer 
ele praticamente à Família pinheirense na modalidade.

Dulce Arena Avancini - Prestou homenagem póstuma a Francisco Pignatari, que no próximo dia 18 
completaria 90 anos de idade, salientando-o como fundador da Hora de Arte e do extinto Coral, e 
como autor do Hino do Esporte Clube Pinheiros. (Voto aprovado).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  333ª  reunião  extraordinária,  realizada  em  28  de 
novembro de 1988.
Hélio De Maria Penteado - Manifestou-se solicitando a à Presidência não a retificação da ata em 
pauta, mas sim uma observação quanto às notas taquigráficas, o que foi registrado em seguida pelo 
Sr. Presidente, sem alterar o teor das mesmas.

Presidente -  Como  não  havia  qualquer  outra  manifestação  retificando  ou  impugnando  a  ata 
resumida, declarou-a aprovada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-006/88,  referente  à  proposta  subscrita  por  55 
Conselheiros, complementando, com emenda aditiva, um dos critérios de cobrança da atual 
taxa de transferência de títulos sociais. (Reincluído em pauta por força do disposto no inciso II 
do art. 47 do Regimento Interno do Conselho).
Presidente - Adentrou o item, explicando que a matéria foi inserida na ordem do dia da reunião 
anterior e teve sua discussão e votação adiadas, motivo pelo qual consta como o item seguinte à 
apreciação da ata da 333ª reunião.

José Roberto Coutinho de Arruda - Levantou questão de ordem, dizendo entender ter ocorrido um 
vício  de  iniciativa  com relação  à  proposta  dos  55  Conselheiros,  que  não  poderia  ser  apreciada 
porque a proposta de fixação de taxas deve partir da Diretoria. No caso, tratava-se de emenda aditiva 
já apreciada e deliberada pelo Conselho.

Presidente -  Recebeu a questão  de ordem, esclarecendo o orador  da  competência  do Conselho 
estabelecida no art. 77 do estatuto, de determinar as taxas vigentes no Clube, bem como que o art. 
27 do mesmo Estatuto dispõe da fixação, pelo Conselho, das taxas de transferência por ato "inter 
vivos" ou "causa mortis", por proposta da Diretoria. Lembrou aos presentes que a proposição ora 
apreciada nasceu de uma resolução do Conselho em questão de ordem levantada pelo Conselheiro 
Cantídio  Salvador  Filardi  por  ocasião  da  prorrogação  dos  valores  das  taxas,  que  findaram em 
30/06/88. Disse que a matéria, que veio proposta pela Diretoria, ao ter sua discussão iniciada pelo 
Conselho  foi  objeto  de  diversas  emendas.  Antes  da  apreciação  dessas  emendas,  o  Conselheiro 
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Filardi  levantou questão de ordem no que tange à modificação de uma decisão do Conselho por 
meras emendas, uma vez que se tratava apenas da prorrogação de valores já aprovados. Levada à 
apreciação do Conselho, a questão de ordem do Conselheiro Filardi foi acolhida como procedente, 
portanto, não couberam mais emendas, na ocasião, à proposta da Diretoria. Prosseguindo, submeteu 
à apreciação da Casa a questão de ordem do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda.

Cantídio Salvador Filardi - Levantou questão de ordem, dizendo que a matéria  da questão de 
ordem é de competência da Mesa resolver, e não do Plenário.

Presidente - Baseando-se no art. 22 do Regimento Interno, esclareceu ao orador que a Mesa, ao 
submeter  ao Plenário a questão de ordem, está  usando de sua competência de resolvê-la ao seu 
prudente arbítrio.

Hélio De Maria Penteado - Completou as explicações da Presidência, dizendo que em determinada 
ocasião a proposição de ajuste da taxa de transferência veio acompanhada de uma proposta, também 
de  iniciativa  da  Diretoria,  de  reduções  percentuais  dependendo  dos  casos  particulares,  com um 
elenco de abatimentos  que a Diretoria  havia  proposto,  para  efeito  de  redução  do valor  da taxa. 
Lembrou que na ocasião o Conselho aprovou uma proposição apresentada por ele - feita inclusive 
no sentido de dar prioridade aos filhos dos sócios que já eram do Clube e não dos que viriam a sê-lo, 
diante da escassez de títulos existente até hoje, bem como para evitar a prática de o cabeça do casal 
ingressar  primeiro  no  Clube,  adquirir  a  condição  de  sócio  e  passar  a  gozar  do  benefício  dos 
descontos  na  taxa  de  transferência  -  de  que  esses  valores  tivessem  vigência  para  associados 
admitidos até a data daquela reunião. Acrescentou que assinara a proposição em pauta somente para 
proporcionar a discussão do assunto, mas que é contrário à sua aprovação.

Cantídio Salvador Filardi - Falou que na ocasião da apreciação da prorrogação solicitada pela 
Diretoria, e mencionada pelo Presidente, ele havia argüido questão de ordem para sustentar o fato de 
que  emenda  só pode ser  aposta  sobre  proposta,  que deveria  ser  acolhida  ou  não  naquele  caso. 
Entendeu errônea a reinclusão da matéria anteriormente discutida, sob forma de emenda. Assim se 
pronunciando,  julgou  procedente  a  questão  de  ordem  argüida  pelo  Conselheiro  José  Roberto 
Coutinho de Arruda; bem como que a proposição dos 55 Conselheiros é possível ser examinada 
como proposição nova, como origem das proposições deliberadas pelo Conselho. (Neste instante, 
interferiu  o  Conselheiro  Hélio  De  Maria  Penteado,  dizendo  que  o  que  forçou  a  reinclusão  do 
processo na ordem do dia foi a não possibilidade de o mesmo ser apreciado na reunião anterior, por 
falta de tempo, em detrimento à regra regimental; e que não se tratava da emenda que o orador havia 
argüido questão de ordem contra).

Presidente - Esclareceu que a matéria tramitou regularmente dentro dos dispositivos estatutários e 
regimentais e que seria colocada em votação neste momento, a questão de ordem levantada pelo 
Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, impeditiva da discussão desta matéria. (Intervenção 
do Conselheiro Cantídio Salvador Filardi, penitenciando-se no sentido de que na sessão anterior a 
que se refere esta matéria ele não esteve presente, o que foi entendido pelo Presidente).

Ronoel São Thiago Lopes - Não se conformou com a discussão que estava existindo em torno da 
matéria inicialmente, dizendo os motivos que o levaram a pensar assim.
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Gerson de Oliveira - Limitou a matéria única e exclusivamente à competência da proposição, se era 
ou não da Diretoria. (Foi esclarecido pelo Presidente que a origem desta proposta é perfeitamente 
legal).

José de Barros - Manifestou-se dizendo que nos termos do §2º do art. 94 do Estatuto, assuntos 
financeiros competem à Diretoria.

Sérgio Lazzarini - Disse que não pairavam dúvidas sobre a competência de tanto a Diretoria quanto 
50 Conselheiros, no mínimo, poderem fazer propostas de alteração de taxa de transferência, pois 
tratava-se de faculdade estatutária.

Presidente - Colocou em votação a questão de ordem levantada pelo Conselheiro José  Roberto 
Coutinho de Arruda, tendo o Plenário, por expressiva maioria, decidido rejeitá-la.

Ronoel São Thiago Lopes - Congratulou-se com o Conselho pela oportunidade de apreciação da 
proposição. Na qualidade de encabeçador da proposta em discussão, disse que sua intenção maior 
não era de qualquer forma a de trazer o aumento populacional do Clube, pois outros itens o trazem. 
Não querendo  ser  taxativo,  tendo  em conta  que  da  pauta  desta  reunião  constam mais  assuntos 
importantes,  disse  que  o  que  ele  realmente  gostaria  é  que,  mesmo  tendo-se  que  aguardar  a 
determinação da atualização dos valores da taxa de transferência para apreciação desta proposta, o 
importante é que ela seja discutida, pois traz uma coleta de aspirações dos associados no sentido de 
ser preservada a família pinheirense. Reiterou os termos de seu pedido, ou seja, ao item "o direito ao 
gozo dos  descontos  e  do parcelamento  da taxa de  transferência  para  filhos  de  sócios  da  classe 
Individual, e para cônjuges de sócios, que não se estende aos dependentes de terceiros que tenham 
adquirido a condição de sócio Individual após a data de 23/06/86", acrescente-se "salvo se tiverem 
anteriormente pertencido ao quadro social pelo prazo mínimo de 5 anos".

Ruy Lansaro Paganini - Com relação à proposição, disse que ela é muito limitada, pois refere-se a 
alguns sócios que anteriormente a 23/06/86, que não pertenceram mais ao Clube, se beneficiando de 
determinadas reduções de taxas. falou de sua concepção nesta proposta, no sentido de ser contrário à 
mesma, pois a julga desnecessária em face aos elementos que coletara junto à seção de Cadastro, 
pois o número de beneficiários é irrelevante.

Francisco Lotufo Filho - Calcou-se no disposto nos art. 94, 120 e 124, delimitando a competência 
do conselho no Estatuto, dizendo que o Plenário não pode votar proposições que venham contrariar 
o Estatuto do Clube. O problema de arrecadação, de taxas de transferência, entre outros, precisa ser 
estudado com muito critério e sabedoria, e é a Diretoria que tem os elementos melhores, para poder 
apresentar proposições capazes de dirigir, de capacitar o Clube na sua parte financeira. O Conselho 
deve  tomar  o  cuidado  de  não  criar  uma  desordem  nessa  parte  financeira,  que  pode  acarretar 
problemas gravíssimos para a vida do Clube.

Pedro Antonio Lousan Badra - Por razão de foro íntimo, absteve-se de votar (Foi solicitada ao 
orador, pelo Presidente, a abstenção de voto por escrito).

Primeiro Secretário - Leu os termos dos pareceres exarados pelas Comissões Jurídica e Financeira 
após a análise do processo.
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Odair Luiz Gorga - Disse apoiar a proposta no sentido de que se devesse proporcionar, aos sócios 
que deram grandes  feitos  ao Clube,  e que por força  de  má situação  financeira   tiveram que se 
desligar do Pinheiros, o direito proposto. (Foi aparteado pela Conselheira Dulce Arena Avancini e 
pelo Conselheiro Ronoel São Thiago Lopes).

Presidente -  Consultou  o  Plenário  se  considerava  a  matéria  suficientemente  discutida  para  ser 
encaminhada  à  votação,  tendo  o  Conselho  respondido  positivamente.  Em seguida,  submeteu  à 
apreciação da Casa a proposição: "O direito ao gozo dos descontos e do parcelamento da taxa de 
transferência para filhos de sócios da classe Individual, e para cônjuge de sócio, não se estende aos 
dependentes  de  terceiros  que  tenham adquirido  a  condição  de  sócio  Individual  após  a  data  de 
23/06/86."  ,  com a adição à proposição atualmente  vigente,  por decisão do Conselho:  "salvo se 
anteriormente tiverem pertencido ao quadro social pelo prazo mínimo de 5 anos."

Deliberação
Submetida à votação, a proposição apresentada pelos 55 Conselheiros, aditiva a um dos critérios de 
cobrança da taxa de transferência foi rejeitada por expressiva maioria.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-001/89,  referente  à  proposta  da  Diretoria  de 
prorrogação do prazo de validade da Taxa de Transferência, expirado em 31/12/88 e elevação 
da Taxa de Transferência para terceiros.
Ruy Lansaro Paganini - Disse que a superpopulação é como inflação: não interessa a ninguém; o 
Clube na década passada tinha determinados tipos de freqüência, com sócios que pertenciam a 4 ou 
5 clubes; a situação social e econômica era bastante diferente dos dias de hoje; os sócios hoje se 
atêm às situações e condições dos tempos. Entendeu que é preciso que o Clube seja adequado às 
condições de população; não se pode dar uma condição mais pobre. Alegando que o Índice de Custo 
da Construção Civil foi muito superior ao da inflação, e estando ela alocada diretamente às obras, 
disse que nada mais justo do que os terceiros pagarem em função desse índice. Mencionou trecho do 
parecer  emitido  pela  Comissão  Financeira  com o  qual  não  concordou,  explicando  os  motivos. 
Terminando seu pronunciamento, apresentou proposta no sentido de que o prazo de validade seja 
prorrogado até 30/06/89, em consonância com os anteriormente aprovados; que os valores propostos 
para as taxas de transferência sejam corrigidos pelas variações mensais do I.P.C., com exceção das 
taxas de transferência para terceiros, que serão corrigidas pelo Índice oficial do Custo da Construção 
Civil, mês a mês. (Foi solicitado esclarecimento ao orador, pelo Primeiro Secretário, a respeito do 
início da vigência da proposta, ao que foi respondido a partir de 1º de fevereiro).

Presidente - Consultou o Plenário no sentido da dispensa da audiência das comissões técnicas a 
respeito da emenda formulada pelo Conselheiro Paganini, tendo o Conselho decidido dispensá-la.

Cantídio  Salvador  Filardi - Não entendeu a  matéria  como devidamente  esclarecida,  tendo em 
conta: ser o mês de março, uma proposição de taxas para 4 meses, a prorrogação, com um critério de 
corrigenda; todas as taxas se destinam ao plano de Investimento. Então, indagou o por que das taxas 
diferenciadas. Ao seu ver, a decisão do Conselho seria a partir da data da reunião, com uma taxa 
fixada, com um índice de correção até 30 de junho (objeto da proposição do Conselheiro Paganini, 
que o orador entendeu razoável).

Ruy  Lansaro  Paganini -  Esclareceu  que  a  Administração  tomou  o  cuidado  de  receber  as 
transferências  sob  pendência,  em  função  desta  reunião,  isto  é,  os  interessados  assinaram  um 
documento no qual dependendo da decisão do Conselho eles pagarão um superávit, se houver, caso 
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contrário, havendo decréscimo dos índices, o excedente seria devolvido. Quanto à diferenciação dos 
índices, explicou que com relação a terceiros há um índice maior visando a diminuição da tendência 
destes no Clube. Quanto aos filhos, esposas de sócios, que são dependentes diretos e ascendentes, 
ter-se-á um índice menor, objetivando acolher o interesse do associado nessas condições.

Presidente -  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  e  depois  de  lida  pelo  Primeiro  Secretário, 
submeteu à votação a proposta do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini.

Deliberação
O  Conselho  resolveu  aprovar  a  proposta  da  Diretoria  de  alteração  dos  valores  da  Taxa  de 
Transferência  para  terceiros  e  manutenção  dos  valores  para  as  demais  categorias,  com  as 
modificações propostas pela emenda apresentada pelo Conselheiro Ruy Lansaro Paganini no sentido 
de que a correção dos valores aprovados será feita pelas variações mensais do I.P.C., com exceção 
da taxa para terceiros, que será corrigida pelo Índice Oficial do Custo da Construção Civil, mês a 
mês, a partir de 01.02.1989.

Item 4 - Apreciação do processo CD-002/89, referente à proposta da Diretoria relativa 
ao detalhamento de obras prioritárias, elencadas no orçamento de investimento (propostas no 
Plano de Ação).
Paulo Roberto Chaves de Lara - Falou das três decisões que o Conselho deverá tomar com relação 
ao assunto: duas de caráter técnico, uma de caráter político. A primeira decisão de caráter técnico 
com respeito ao aspecto de engenharia dessas obras, perguntou se teriam sido previstas dentro das 
normas  e  dos  parâmetros  exigidos  numa  obra.  A  segunda,  com  relação  ao  aspecto  técnico-
econômico da realização dessas obras, a saber se os orçamentos apresentados cabem nos recursos 
para tais obras dentro do Clube. Às duas indagações o Conselho teve a audiência das comissões 
técnicas  (Financeira  e  de  Obras).  Quanto  ao  aspecto  político,  disse  que  ao  seu  ver  faltou  uma 
informação importante: quanto ao fato de merecerem ou não as obras elencadas tomar as primeiras 
parcelas dos recursos do Clube, que são limitados; já a vontade da Administração e as necessidades 
são  infinitas.  Realçou  que  as  benfeitorias  úteis  são  aquelas  que  aumentam de  alguma  forma  a 
utilidade  desse  bem  contribuindo  para  a  melhoria,  embora  não  tenham  a  característica  de 
necessárias. Elencou as obras que julgava realmente necessárias dentro das propostas pela Diretoria. 
Perguntou,  finalmente,  se  o  Orçamento  do  Clube  comporta  tais  obras,  pois  o  Conselho  estará 
assumindo perante o sócio a responsabilidade de estar aceitando este elenco de prioridades proposto 
pelo órgão executivo. (Foi aparteado pelo Conselheiro Olavo D'Elia quanto à algumas obras que o 
orador deixou de mencionar,  pelo que esclareceu não ser contra nem negar as propostas,  apenas 
gostaria de saber quais as obras que foram colocadas em segundo plano e qual o critério adotado 
pela Diretoria para determinar prioridades). 

Presidente - Registrou o pedido de esclarecimento à Diretoria feito pelo Conselheiro Paulo Lara.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Enumerando  os  diversos  motivos,  Propôs  fosse  incluída  no 
elenco das prioridades a reforma total do vestiário feminino da piscina. Para sua proposta solicitou a 
manifestação  do  engenheiro  Antides  Baroni  Filho,  Presidente  da  Comissão  de  Obras,  ao  qual 
agradeceu a elegância, paciência e atenção que este lhe dispensou.

Presidente da Comissão de Obras, Antides Baroni Filho - Sobre a parte técnica da proposta da 
Conselheira, disse que existem problemas emergenciais, portanto que não são de investimento e têm 
que ser atacados no ato; os problemas levantados pela oradora já são de conhecimento da Diretoria 
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de Patrimônio, estão sendo estudados, e serão executados como manutenção; caso seja necessário o 
dispêndio de valores maiores, que não são de caráter emergencial com certeza serão apreciados pelo 
Conselho oportunamente.

Luiz Henrique de Souza Aranha Machado - Solicitou à Diretoria esclarecimentos a respeito das 
quadras de mini-tênis existentes no Clube, pois embora a modalidade não seja regulamentada pela 
Confederação Brasileira de Tênis, é bastante procurada, com 120 inscritos na seção.

Hélio De Maria Penteado - Não tratou no mérito das obras; levantou aspecto que lhe suscitou 
dúvida, quanto ao ofício de encaminhamento das propostas, considerando que o Conselho deverá 
aprovar  qualquer  outra  obra  prioritária,  remanescente  que  a  Diretoria  pretender  realizar,  se  for 
utilizar os recursos do Fundo Especial, pois lendo as notas taquigráficas referentes à aprovação do 
orçamento/88 (reunião de outubro pp.) assim entendeu.

Presidente - Esclareceu que o Conselho, por ocasião da aprovação do Orçamento/89, concordou 
com a  alocação  das  verbas  discriminadas  e  mencionadas  pelo  orador,  quais  sejam 7.400  OTN 
referentes a mão-de-obra; e quase 11.000 OTN, que seria aplicada no Plano de Informática, ficando 
o restante para posterior discussão e aprovação.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Associou-se ao pronunciamento do Conselheiro Paulo Roberto 
Chaves de Lara quanto ao estabelecimento das prioridades para as obras a serem feitas pelo Clube. 
Com relação ao problema do vestiário feminino da piscina, disse que encaminhou à Diretoria carta 
transportando  as  reclamações  que  havia  recebido  das  associadas  freqüentadoras  e  usuárias  do 
mesmo,  pedindo  a  inclusão  desta  reforma  no  elenco  em  pauta.  (Antes  de  concluir  seu 
pronunciamento, leu os termos da carta supra).

Paulo Roberto Chaves de Lara - Solicitou à Diretoria esclarecimentos sobre as obras pertinentes à 
seção de Tênis, indagando se houve autorização para sua realização, se esta ocorreu.

Leila Eleny Amaro Marques - Disse que conhecia a Diretoria e a capacidade das pessoas nela 
envolvidas.  Ratificou  o  problema  do  vestiário  feminino  da  piscina,  levantado  pela  Conselheira 
Anamaria Andrade Damasceno nesta oportunidade e que vem sendo divulgado no Clube já há algum 
tempo, pedindo seja o mesmo definitivamente resolvido.

Hugo Nivaldo  Napoli -  Reportando-se  ao  discurso  do  Conselheiro  Paulo  Lara,  indagou  se  foi 
solicitado à Diretoria esclarecimento, ou foi levantada premissa para resposta. (Foi esclarecido pelo 
Presidente que se tratava da primeira hipótese, que seria em seguida atendida).

Presidente da Diretoria, Fernando Silva Xavier - Com relação ao vestiário feminino da piscina, 
disse que a Diretoria dedicará toda a prioridade através de uma verba de manutenção, portanto sem 
implicação no orçamento de investimento. Quanto às quadras de mini-tênis, lamentou a ausência do 
diretor  adjunto  da  seção,  pois  disse  que  existe  uma  reivindicação  de  todos  os  praticantes  da 
modalidade para que se reforme apenas o piso; e isso será feito, mas não evidentemente eliminado o 
mini-tênis  do  Clube.  (Prestou  esclarecimentos  ao  Conselheiro  Luiz  Henrique  de  Souza  Aranha 
Machado a respeito deste assunto). Prosseguindo, disse que na previsão orçamentária/89, a Diretoria 
alocou uma série de obras que seriam executadas no decorrer deste ano, e entre elas: a reforma total 
das instalações hidráulicas e elétricas da Fisioterapia; a modernização do sistema de iluminação das 
quadras  de  Tênis;  a  restauração  dos  ginásios  externos;  a  reforma do  P.A.B.X.;  os  estudos  e  a 
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implantação  de  novo  local  para  sala  de  aula;  continuação  da  reforma  das  quadras  externas, 
esclarecendo ao Conselheiro Paulo Lara; a reforma dos pisos das quadras situadas no 4º andar do 
C.E.; instalação de elevador na Sede Social; a elaboração de projeto para modernização do Salão de 
Festas; e a reforma das cabinas primárias. Como compete à Diretoria estabelecer prioridades isto foi 
feito com essas seis obras elencadas, sendo que no caso da instalação do elevador na Sede Social 
estar-se-á atendendo antiga reivindicação de associados, inclusive alvo de abaixo-assinado contendo 
centenas de assinaturas.

Presidente - Lembrou o Conselho que do ofício de encaminhamento da proposta consta que estão 
sendo comprometidos 45% dos recursos do orçamento de investimento, sendo que o restante a ser 
arrecadado  será  utilizado  nas  obras  remanescentes  mencionadas  na  previsão  orçamentária/89  e 
noutras  consideradas  de  caráter  prioritário.  Portanto,  que  o  Conselho  neste  instante  estará 
deliberando o comprometimento detalhado de 45% do total previsto. Acrescentou que para qualquer 
outra obra, inclusive as que estavam sendo mencionadas naquela discussão, se forem para custear-se 
com recursos do orçamento de investimento, deverão vir a Plenário devidamente fundamentadas e 
detalhadas, para decisão. Consultou a Casa se a matéria estava em condições de ser votada.

Cantídio Salvador Filardi - Considerando o pronunciamento do Presidente do Clube a respeito dos 
critérios  de prioridade,  concordou com a instalação de elevador  na Sede Social,  ao seu ver um 
clamor de razoável parcela de associados. Quanto à proposta da Diretoria, disse que existiu apenas 
uma  emenda  modificativa,  a  da  Conselheira  Anamaria  Andrade  Damasceno,  de  evidente 
fundamentação.  Assim, indagou à Presidência  da Mesa se a referida emenda seria submetida  ao 
Conselho. 

Presidente -  Informou  que  a  Conselheira,  conforme  transmitiu  ao  Vice-Presidente  da  Mesa, 
considerou a intervenção do engenheiro Antides Baroni Filho como um compromisso de resolver o 
problema da forma mais rápida e eficiente.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Agradeceu  a  intervenção  do  Conselheiro  Cantídio  Salvador 
Filardi, tendo em conta que era aquela sua intenção: a de ver votada sua emenda, fundamentando-a 
pelo número de freqüentadores da piscina que é bastante grande.(O Presidente solicitou, então, o 
retorno da proposta à Mesa).

Antides  Baroni  Filho -  A  título  de  esclarecimento,  informou  que  o  problema  levantado  pela 
Conselheira deixou de ser de verba de Investimento, passando a ser item emergencial, crítico e que 
será encarado pelo custeio do Clube através da manutenção.

Presidente - Pediu ao Primeiro Secretário que lesse os termos da proposição da Conselheira, o que 
foi feito em seguida. (A pedido do Presidente, o Presidente da Comissão de Obras esclareceu que a 
reforma  solicitada  pela  Conselheira  não  se  tratava  de  objeto  de  Investimento).  Prosseguindo, 
consultou  o  Plenário  se  julgava  fundamentada  a  emenda.  (Intervenção  dos  Conselheiros  José 
Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá, Júlio Ricardo Magalhães e Odair Luiz Gorga).

Rubens Penteado S.  Teixeira - Votou  contrariamente  à emenda da Conselheira  Anamaria,  por 
entender que estava havendo uma confusão entre obras novas e serviços emergenciais.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Reiterou a aprovação da emenda da Conselheira , tendo em 
conta a precariedade do vestiário supra, cujas condições necessitam de reforma inadiável, ao seu ver 

9



tratando-se de construção nova em virtude do vulto da reforma. (Foi esclarecido pelo Presidente da 
Comissão de Obras tratar-se de obra de custeio e não de objeto de votação).

Cantídio  Salvador  Filardi -  Pediu  encaminhamento  da  votação,  dizendo que  a  Presidência  do 
Clube  certamente  não discutirá  se  está-se  tratando de obra  de  custeio  ou de investimento,  se  o 
Conselho entender a proposta como prioritária.

Presidente - Disse que a emenda da Conselheira não destacava a reforma como obra nova, mas a 
apresentara  a  título  de  reparos.  Em sendo uma emenda à  proposta  da  Diretoria,  deveria  ela  vir 
revestida de forma a ser examinada, discutida e votada pelo Conselho. Submeteu ao Conselho o 
mérito da proposição da Conselheira Anamaria Andrade Damasceno.

Deliberação
O Conselho considerou a proposta inepta, não sendo a mesma considerada nesta reunião.

Presidente - Informou que como a matéria ainda se encontrava em discussão e sendo encaminhada à 
votação, a reunião se prolongaria regimentalmente, de forma automática.

Hélio  De  Maria  Penteado -  Pediu  encaminhamento  da  votação,  enfatizando  que  a  execução 
proposta  pela  Diretoria  comprometerá  45%  do  total  previsto  na  peça  orçamentária  de  1989, 
ressaltando a proposta que o restante a ser arrecadado será utilizado em outras obras remanescentes, 
que serão votadas pelo Conselho futuramente.

Presidente - Finalmente submeteu à votação a proposta da Diretoria.

Deliberação
Aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria de utilização de recursos do Fundo especial, cuja 
soma, de NCz$486.813,00, compromete o Orçamento de Investimento em 45% do total previsto na 
Previsão  Orçamentária  aprovada  para  o  exercício  de  1989,  assim  alocados:  1)  Reforma  da 
Fisioterapia - NCz$197.440,00; 2) iluminação das quadras de Tênis - NCz$ 43.190,00; 3) reforma 
das  quadras  externas  -  NCz$  77.742,00;  4)  reforma  das  quadras  de  treinamento(C.E.)  - 
NCz$111.060,00;  5)  reforma  das  Cabinas  Primárias  de  energia  elétrica  -  NCz$  15.425,00;  6) 
elevador (Sede Social)- NCz$ 41.956,00.

Item 5 - Várias.
Presidente - Consultou o Conselho sobre o prolongamento da sessão, para que se prosseguisse com 
o item "Várias",  por trinta minutos,  tendo o Plenário decidido pelo encerramento dos trabalhos. 
Assim sendo, deu por terminada a reunião à 0h3m do dia 07 de março de 1989.

***

TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DAS  DECLARAÇÕES  DE  VOTO  APRESENTADAS  NA 
APRECIAÇÃO DO ITEM 2 DA ORDEM DO DIA DESTA REUNIÃO (PROCESSO CD-006/88):

"DECLARAÇÃO DE VOTO DO ITEM 2 DA ORDEM DO DIA
 334ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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O Conselheiro PEDRO ANTONIO LOUSAN BADRA, vem declarar que se abstém de votar sobre a 
matéria em pauta, tendo em vista constar do Auto, nome de Marília Badra como beneficiária do assunto em 
questão.

Por questão de foro íntimo, este Conselheiro houve por bem abster-se do voto.

São Paulo, 06 de março de 1989.

Atenciosamente,"

a)Pedro Antonio Lousan Badra

***

"ESPORTE CLUBE PINHEIROS
CONSELHO DELIBERATIVO 

334ª Reunião Extraordinária 
06 de março de 1989 

Item 2 da Ordem do Dia - Processo CD-006/88 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Ainda que figure como subscritor da proposição, sou contra seu mérito.
Fato  que  o  autor  da  iniciativa,  -  o  Conselheiro  e  amigo  Oswaldo  Baldi  sempre  teve  pleno 

conhecimento.
Meu gesto objetivou criar a oportunidade de discussão ampla da matéria, mas meu voto é contrário 

ao acatamento da proposição.

Sala das Sessões, 06 de março de 1989."

a) Hélio De Maria Penteado - Conselheiro

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO

mlf
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