
ATA RESUMIDA DA 335ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
27/3/89

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e nove, em segunda convoção às vinte horas e 
trinta minutos, com cento e cinqüenta e oito 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  abertos  os  trabalhos  da  reunião,  passando  a  palavra  ao  Sr.  Primeiro 
Secretário.

Primeiro  Secretário,  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Convocou  o  Suplente  Paulo  Roberto  de 
Oliveira Niccoli para tomar posse, em substituição ao Sr. Paulo Kesselring Carotini. (Estava ausente 
o Sr. Paulo Roberto de Oliveira Niccoli).

Presidente  da Comissão de Veteranos,  José  de Barros - Prestou  contas  dos  trabalhos  da sua 
Comissão,  salientando  que  está  prevendo  um  aumento  razoável  do  número  de  propostas  de 
transferência para a categoria de sócios Veteranos para o ano de 1990, tendo em conta a venda de 
títulos  efetuada  em 1960,  na  ocasião  18.500.  Participou  a  realização  da  "Noite  do  Choro  dos 
Veteranos", que será levada a efeito dia 8 de abril,  no Restaurante da Sede Social,  concitando o 
prestígio  dos  Conselheiros.  Observou,  finalmente,  que  o  evento  supra  está  sendo  organizado  a 
pedido da Diretoria de Relações Sociais, sob a responsabilidade da Diretoria Adjunta de Veteranos e 
da Comissão.

Luiz Henrique de Souza Aranha Machado - Propôs a inserção de voto de louvor ao Sr. Marcello 
Moraes  Barros  de  Campos,  pela  brilhante  atuação  frente  à  Diretoria  Adjunta  do  Departamento 
Juvenil.(Voto aprovado).

Luiz Koji Ohara - Como Membro da Comissão de Esportes, propôs a inserção de votos de louvor 
aos destaques esportivos elencados no Expediente da convocação desta reunião. (Votos aprovados).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 334ª Reunião Extraordinária, realizada dia 06 de março 
de 1989.
Presidente - Não havendo oradores inscritos para falar sobre a ata, declarou-a aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-004/89, referente ao Relatório da Diretoria, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 1988.
Odair Luiz Gorga - Reportou-se ao movimento do quadro social  apontado no relatório, 
atribuindo ao setor Jurídico, mais especificamente às "punições" provenientes dos processos 
administrativos, o aumento do número de demissões; ao uso do Estacionamento; ao "BIP" e 
jornal  "Pinheiros  Hoje";  enaltecendo a  meticulosidade  da prestação de contas.  Observou 
ainda, as áreas de Relações Sociais, Serviços Sociais, Esportes e, por último, da sua área de 
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atuação, qual seja a Cultural, que proporcionou maior liberdade de ação e de oportunidade. 
Assim sendo, parabenizou a Diretoria Cultural e a Diretoria como um todo, pelos resultados 
alcançados.

Ruy Lansaro Paganini - Disse do carinho especial com o qual o relatório da Diretoria deve ser lido 
pelos Conselheiros, pois este documento trata da responsabilidade do órgão executivo; e embora 
tenha algumas críticas a respeito, isso não é demérito nenhum, porque o trabalho merece elogios. 
Apelou aos Conselheiros para que atentem às decisões pretendidas pela Diretoria, pois é um dever 
daqueles que foram eleitos pelos sócios. Mencionou a identificação do sócio ao adentrar no Clube, 
que tem que ser feita por inteiro, inclusive com endereço e telefone domiciliar na carteira social. 
Observou que na área Administrativa poderia haver uma complementação no sentido de qualificar, 
quantificar o número de sócios, por classe (Individual, Familiar, etc.), por sexo e categoria (Juvenil, 
etc.). Sugeriu o encaminhamento desse quadro aos Conselheiros, pois são dados substanciais para 
seus pronunciamentos na tribuna. Referiu-se ao "turn over" no Clube que continua sendo elevado, 
tecendo  considerações  a  respeito  do  necessário  tratamento  diferenciado  ao  sócio.  para  a  área 
Cultural, sugeriu que o Clube tivesse um arrendatário com uma videolocadora. Mencionou, ainda, os 
resultados obtidos na área de Bares e Restaurantes, considerando-os. Por último, pediu manifestação 
da Diretoria com relação ao Fundo de Emergência. Encerrando seu pronunciamento, parabenizou a 
Diretoria pela peça esmerada, concitando sua aprovação por inteiro.

Antonio Guerra - Disse que analisando o item "Fundo de Emergência", observou que o parecer 
exarado pela Comissão Financeira referente ao relatório foi feliz quanto ao Orçamento de Bares e 
Restaurantes,  que realçou que o resultado obtido deve-se ao não lançamento,  como despesa dos 
valores relativos ao ICM e à utilização do Fundo de Emergência, problema puramente contábil, pois, 
se o Fundo foi gasto para suprir deficiência em bares e restaurantes, nada melhor que o Conselho 
referendar  seu  uso  para  esse  fim determinado,  aprovando  isso  como despesa  efetiva  dentro  do 
próprio setor; e, ao seu ver o Fundo deve ser preservado a todo custo. Numa segunda análise, disse 
que o relatório de modo geral traz números claros e reais, no entanto, pediu à Diretoria que tomasse 
um certo cuidado com relação a obras e reformas, pois quando se fala em investimentos, deve-se 
especificar se a "reforma" trata-se  de obras novas, conservação, restauração ou recomposição de um 
bem, deixando de dar ao sócio a impressão de que no Clube existe uma "indústria de reformas".

Hélio  De  Maria  Penteado -  Repetiu  a  apreciação  dos  oradores  que  o  antecederam acerca  do 
cuidado com que foi  elaborado o alentado relatório da Diretoria.  Renovou seu apelo à Mesa do 
Conselho  no  sentido  de  que,  em conjunto  com a  Diretoria  estude  cronograma  para  que  esses 
relatórios  possam  dispor  de  um  tempo  maior  para  exame  e  apreciação  pelos  Conselheiros. 
Prosseguindo, manifestou-se com relação ao Plano Diretor de Informática lançado pela Diretoria nas 
previsões orçamentárias desde 1986, tecendo considerações fundamentadas. Ao final, manifestou-se 
aprovando  o  Relatório  da  Diretoria,  com  ressalva  ao  desempenho  do  setor  de  Informática, 
apresentando Declaração de Voto nos seguintes termos:  "Item 2 da Ordem do Dia:  Relatório da 
Diretoria/1988. À Mesa do Conselho Deliberativo. - Ao aprovar o Relatório referente ao exercício 
de 1988,  desejo  mais uma vez consignar minha inconformidade pela  relutância  da Diretoria  em 
trazer à apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo o "Plano Diretor de Informática" em sua 
formulação inicial, a fim de propiciar aos membros desta Casa o pleno conhecimento desse projeto - 
sua concepção e sua implantação, os desvios e os ajustes do cronograma físico-financeiro e outras 
questões relevantes. Face a esses fatos, minha aprovação à matéria em pauta é com ressalva ao que 
respeita o "Plano Diretor de Informática". "
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Presidente - A pedido do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, passou a palavra ao Presidente da 
Diretoria, para os esclarecimentos solicitados.

Fernando Silva Xavier - Designou, respectivamente, os Diretores de Controladoria Financeira e de 
Recursos Humanos para esclarecer as dúvidas levantadas pelo Conselheiro Paganini.

Sérgio Fuchs Calil - Com respeito ao mencionado anteriormente pelo Conselheiro Antonio Guerra, 
disse que o Fundo de Emergência não teve qualquer provisão adicional para o exercício de 1989; 
sobre ele, o Clube está tendo apenas a correção; bem como as aplicações devem estar na ordem de 
20% das despesas correntes. No que diz respeito ao parecer da Comissão Financeira, ao ICM, ao 
Orçamento de Investimento,  Orçamento de Bares e Restaurantes,  teceu explicações  solicitadas e 
necessárias. (Foi interpelado pelo Conselheiro Antonio Guerra sobre a utilização da importância de 
seis mil cruzados novos provenientes do Fundo de Emergência, colocados como débito de Bares e 
restaurantes; bem como com respeito ao escoramento desse valor feito pelo Diretor, mencionando o 
gasto como sendo no ano anterior, pelo que foi devidamente esclarecido).

José Marcondes Beniamino - Respondendo à observação do Conselheiro Ruy Paganini acerca do 
"turn over", primeiramente fez menção à rotação de pessoal, um dos pontos mais críticos da política 
de pessoal; o resultado basicamente de uma boa política de recrutamento e seleção, de um lado, e de 
outro, é uma política salarial; existem outras variáveis, mais de muito menor importância. Disse que 
o percentual normal que deve-se admitir para um Clube é da ordem de 3 a 5% ao mês; e este é um 
"turn over" saudável,  porque o mau funcionário, devidamente conferido, é despedido; bem como 
aquele que não está satisfeito  com o Clube ou com a remuneração,  também pede demissão.(Foi 
aparteado  pelos  Conselheiros  Ruy  Lansaro  Paganini  e  Antonio  Guerra,  pelo  que  respondeu 
prontamente). Finalmente, disse que o "turn over" em certos percentuais é saudável, e há que se ter 
uma política que resista a situações particulares.

Presidente -  Pretendendo  fazer  uso  da  tribuna,  passou  a  Presidência  da  Mesa  ao  Sr.  Vice-
Presidente, Dr. Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, que em seguida concedeu-lhe a palavra.

Sérgio  Vergueiro -  disse  que  o  Relatório  ora  apreciado  fazia  desta  reunião  uma  noite  muito 
especial, em que pesasse todos os oradores que o antecederam terem invariavelmente tecido elogios 
à peça, constatando nela realmente uma falha fundamental: "jamais um relatório escrito em papel, e 
portanto limitado, poderia fazer justiça a uma administração tão dedicada ao nosso Clube, como a 
que está-se encerrando." Falou de seu orgulho de ter acompanhado estes quatro anos de trabalho sob 
a liderança do Conselheiro Fernando Silva Xavier, liderança esta que sempre se impôs pela forma 
total com que ele a assumiu, com humildade, distinção de vaidades, presença firme nos momentos 
de crises - e não foram poucos - que o país atravessou e trouxe ao Clube, que sobretudo resiste, 
porque tem a felicidade de acumular ao longo de seus  anos administrações dedicadas,  honestas, 
esforçadas e que compreendem o real cimento que transforma o Pinheiros em um monumento à 
família, ao convívio saudável dentro de um espaço partilhado; e o relatório desta gestão que está 
terminando não está contido apenas em suas páginas, mas no testemunho de todos os Conselheiros, 
Diretores e Associados do Clube. Finalizando, parabenizou o Dr. Fernando Silva Xavier pela gestão.

Presidente - Devolveu a Presidência  dos trabalhos  ao Dr.  Sérgio Vergueiro,  que a assumiu em 
seguida.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, colocou a matéria em votação.
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Deliberação:
Aprovado por unanimidade o Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e 
despesa do exercício de 1988.

Item 4 - Várias.
Renato Taglianetti - Reportou-se a ocasião passada, em que o Conselheiro José de Barros fizera 
exposição  sobre  a  questão  dos  veteranos,  este  comunicou  o  encontro,  nos  prontuários  dos 
apresentantes de propostas de transferência para a categoria de Veteranos, de dados adulterados, o 
que causava problemas à Comissão na emissão de pareceres; esclarecendo que, àquela época, não 
interrogou o Conselheiro Barros com o intuito de debater o assunto, mas sim com a intenção de 
pedir-lhe explicações. Com relação à menção feita pelo Conselheiro Ruy Lansaro Paganini quando 
este se referiu à leitura do Relatório pelos Srs. Conselheiros, não aceitou a injunção de fazer parte 
integrante daqueles que o mencionado Conselheiro achou que não leram a peça, pois ele examinou-a 
por inteiro. Perguntou em seguida, à Presidência, do andamento de denúncia feita por ele em reunião 
anterior, cujo inquérito administrativo deve tramitar pela Diretoria, envolvendo funcionário do setor 
de Segurança do Clube.

Presidente -  Comprometendo-se  a  providenciar  a  diligência  necessária  a  respeito  do  assunto 
aventado  pelo  orador,  explicou  que  infelizmente  o  Plenário  não  tem  aceito  a  prorrogação  das 
sessões,  para  ingresso  no  item  "Várias",  após  às  24  horas,  horário  regimental  previsto  para 
encerramento dos trabalhos das reuniões. Porém, dentro das possibilidades da Mesa e dentro das 
normas estatutárias e regimentais, foi aberta a possibilidade de receber os depoimentos em "Várias" 
por  escrito,  porque  há  momentos  em que  este  item não  pode  ocorrer,  como vem acontecendo 
ultimamente, causando aos Conselheiros a perda de oportunidade de suas manifestações.

Dulce Arena Avancini - Leu os termos de carta por ela dirigida à Mesa do Conselho, augurando a 
colaboração  de todos  os  Conselheiros  no sentido  de diligenciar  e  impedir  a  comercialização  de 
diversos produtos entre os associados do Clube, que inclusive é anti-estatutária, para o quê conta, 
inclusive, com o apoio da Diretoria.

Antonio Guerra - Apresentou duas perguntas que julgava importantes serem esclarecidas aos Srs. 
Conselheiros, a saber: 1) Com respeito à reforma estatutária; 2) com relação às manifestações feitas 
por escrito e inseridas em "Várias", dos Srs. Conselheiros Jorge de Camargo e Ricardo Coutinho 
Carvalhal.

Presidente - Designou para responder à primeira indagação do orador, o Presidente da Comissão 
Especial de Ordenação da Atualização Institucional, Dr.

José  Edmur Vianna  Coutinho -  Disse  que  sua  Comissão  vem trabalhando  desde  sua  criação, 
lembrando que esta aguarda as sugestões solicitadas aos Conselheiros; o desempenho da Comissão 
está todo dirigido no sentido de atingir os pontos fundamentais, que necessitam ser atualizados e 
ordenados;  e isso demanda tempo. Tão logo tenha concluído o trabalho,  a Comissão dará  o seu 
contributo.  disse  que nesse  meio tempo,  foram encaminhadas  duas  propostas,  quais  sejam a  do 
Regimento Interno da Diretoria e a do Regimento Interno do Departamento Esportivo, para exame 
da Comissão; e, realmente, ocorreu o esperado: as propostas encerram de alguma forma alterações 
que irão ao encontro de que a Comissão entende razoável e necessário atualizar,  e outras contra 
aquilo que já se tinha decidido e constava de ata.  Colocou-se à disposição dos Conselheiros que 
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desejarem apresentar sugestões, sendo que a Comissão se reúne na Sala do Conselho nas terças ou 
quartas-feiras, a partir das 20 horas.

Rolf  Egon Kestener -  Registrou  seu  protesto  quanto  ao  número  de  Conselheiros  presentes  na 
reunião por ocasião do item "Várias". Mencionou questão de disciplina, principalmente no recinto 
da piscina, no qual observou o abuso que vem sendo constatado, mais especificamente com relação 
à forma como o sócio adentra à piscina; reportou-se à passagem dos usuários pelas grades, pois não 
há fiscalização adequada, augurando da Diretoria providências nesse sentido.

Lígia  Andrade  Patata -  Manifestou-se  com  relação  ao  Black-Out,  divulgando  reclamações 
provenientes de associados referentes ao ingresso de convidados, que vem trazendo a decaída do 
nível da freqüência desse evento juvenil.

Primeiro Secretário - Leu proposições apresentadas  pelo Conselheiro Alcides Leite de Gouvêa 
Filho,  Vice-Presidente  da  Comissão  Jurídica,  a  saber:  1)  Sugerindo  à  Diretoria  seja  destinado 
horário especial para ginástica de sócios com mais de 60 anos de idade; 2) sugerindo a instalação de 
telefones  públicos  em  três  áreas:  bar  do  futebol,  entradas  do  estacionamento  e  play-ground, 
justificando sua proposta; 3) referindo-se, através de longa exposição, à utilização do Clube por não 
sócios,  especialmente  por  atletas  que vêm competir  nos  finais  de  semana  e  que  fazem uso  das 
dependências pinheirenses como se fossem sócios.

Leila Eleny Amaro Marques -  Com respeito ao Black-Out, disse que vem observando que este 
evento cresceu bastante no Clube, mas o número de convidados não supera o de associados. pediu 
esclarecimentos da Diretoria a respeito. Parabenizou o Diretor Adjunto do Departamento Juvenil, 
Marcello  Moraes  Barros  de  Campos,  pelo  trabalho  que  vem realizando  frente  àquela  área  de 
atuação.  (Aparte  do  Conselheiro  Odair  Luiz  Gorga,  com  relação  ao  pronunciamento  da 
Conselheira). Prosseguiu a oradora, parabenizando o presidente da Diretoria e o engrandecimento do 
Clube  ao  final  de  sua  gestão,  na  figura  de  todos  os  seus  diretores.  Concitou  os  Conselheiros  a 
comparecerem ao 1º churrasco de Confraternização de 1989, a ser realizado dia 05 de abril, sob a 
organização da Comissão Especial de Relações Internas.

Presidente - Pediu a manifestação do Sr. Presidente da Diretoria em atenção ao pronunciamento da 
Conselheira Lígia Andrade Patata sobre o Black-Out.

Presidente da Diretoria, Fernando Silva Xavier - Designou o Diretor Adjunto do Departamento 
Juvenil, para prestar as explicações solicitadas, passando a palavra ao Sr.

Marcello Moraes Barros de Campos - Esclareceu que o número de convites para não sócios, no 
Black-Out, é limitado a 250, sendo reservados 50 para eventual emergência; á medida em que a 
Diretoria percebe o aumento da freqüência de convidados nesse evento, ela procede à redução do 
limite. Garantiu que o nível dos freqüentadores do Black-Out é o mesmo do sócio do Clube, pois são 
os associados que trazem os convidados; na compra dos convites, na Secretaria Social, o associado 
fornece o número de sua matrícula,  ficando responsabilizado pelo seu convidado. (Foi aparteado 
pela Conselheira Marta Vella de Freitas quanto à faixa etária desses convidados; pela Conselheira 
Lígia Andrade Patata, que disse não referir-se ao nível econômico dos convidados, mas sim ao de 
educação; bem como pelo Conselheiro Sérgio Lazzarini, dizendo que realmente a compra do convite 
pelo sócio, garante a responsabilidade dele pelos seus convidados).
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Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Reforçou o pronunciamento do Diretor Marcello, lembrando 
o nome do Conselheiro José Ricardo Pinheiro Lima, que trouxe de volta o "Mingau Dançante", com 
o título de "Black-Out", tecendo exposição a respeito de sua trajetória até a presente Diretoria.

Ivanilce Simeão Cappellano - Deu seu testemunho constatando a presença do Diretor Marcello no 
"Black-Out", em forma de acompanhamento permanente do evento, aproveitando para solicitar  à 
Diretoria um espaço maior para a sua realização.

Edgard Ozon -  Reportando-se  ao pronunciamento  da Conselheira  Dulce  Avancini,  disse  que o 
artigo 41 do Estatuto  Social  determina o comportamento  do sócio dentro do Clube,  portanto,  a 
Diretoria pode se calcar neste artigo para resolver o problema de venda de objetos pelos associados, 
sem constrangimento. Com relação ao pronunciamento do Conselheiro Rolf Kestener,  concordou 
que a fiscalização do Clube é muito importante, sugerindo à Diretoria que essa fiscalização, nos 
finais de semana e feriados, seja volante. Sobre a manifestação do Conselheiro Renato Taglianetti 
relativa ao item "Várias", disse que o enceramento das reuniões plenárias é regimental,  e que os 
Conselheiros  podem  otimizar  os  trabalhos  das  reuniões  sendo  breves  e  objetivos  em  seus 
pronunciamentos.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a reunião às 22h57m.

***

RESUMO DOS PRONUNCIAMENTOS APRESENTADOS POR ESCRITO, INSERIDOS NO ITEM 
"VÁRIAS DESTA REUNIÃO:

Ricardo Coutinho Carvalhal - Referindo-se à Previsão Orçamentária/89, mais especificamente ao item 
"Taxa de Serviços", fez longa exposição sugerindo à Diretoria que ao ser elaborado o trabalho da peça para 
o exercício de 1990, não se atenha aquele órgão pura e simplesmente em corrigir, através de índices, a tabela 
de  taxas  de  serviços,  e  sim  que  seja  feito  um trabalho  visando  a  racionalização  e  adequação  de  tão 
importante item da previsão.

Jorge de Camargo - Apresentou três pronunciamentos devidamente fundamentados, a saber: 1) Relativo ao 
Regimento Interno do Departamento Esportivo, tecendo indagações a respeito das seções competitivas; 2) 
referindo-se à Biblioteca, apontando falhas por ele constatadas e existentes naquele setor cultural do Clube.

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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