
ATA  RESUMIDA  DA  337ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 29/5/89

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e nove, em segunda convocação, às vinte horas 
e trinta minutos, com cento e sessenta 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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Declarou instalada a reunião, ingressando no

3. EXPEDIENTE :
Presidente -  Apresentou  proposição  de  votos  de  louvor  aos  funcionários  que  acederam, 
compreendendo a necessidade da realização  desta  reunião,  em permanecer  no Clube e mantê-lo 
aberto mesmo tendo ocorrido nesta data a "Festa do Funcionário"; solicitando, outrossim, no caso de 
aprovados os votos, que estes fossem anotados nas respectivas fichas funcionais. Votos aprovados. 
Em seguida, comunicou a nomeação da Comissão Especial Feminina, criada por sugestão de um 
grupo de Conselheiras com a finalidade de solucionar problemas de interesse geral do Clube, vistos 
sob o enfoque da mulher pinheirense, sendo dela integrantes as Sras. Laís Helena Pinheiro Lima e 
Silva,  Presidente;  Gladys  Bechara  Demétrio,  Vice-Presidente;  Mariângela  Guarianas  Tumani, 
Secretária; Anamaria Andrade Damasceno, Lígia Andrade Patata e Maria Cristina Nogueira de Sá 
Pikielny,  Membros.  Na  oportunidade,  o  Sr.  Presidente  propôs  votos  de  felicidades  à  Comissão 
recém instaurada. Prosseguindo, deu posse ao Conselheiro Egberto Maia Luz, Suplente convocado 
para substituir o Conselheiro Veterano Oswaldo Baldi,  que se encontra licenciado por razões de 
saúde.

Primeiro Secretário - Deu ciência dos seguintes ofícios recebidos da Diretoria após a expedição da 
convocação da reunião: 1) comunicando a publicação, em dois jornais distintos, de artigo sobre a 
possibilidade de revisão da lei que faculta aos clubes esportivos e sociais do Município de São Paulo 
a isenção do IPTU; 2) comunicando que nos próximos dias 17 e 18 de junho fará realizar o plantão 
semestral de portarias, conforme determina o Regimento Administrativo em vigor, convidando os 
Conselheiros  interessados  a  se  inscreverem  voluntariamente;  3)  respondendo  manifestação  da 
Conselheira  Dulce  Arena  Avancini,  sobre  o  problema  do  comércio  que  estava  havendo  nas 
dependências do Clube, do qual a Diretoria tomou conhecimento, convocou as associadas citadas 
nominalmente  (e  posteriormente)  pela  signatária,  ficando,  a  partir  de  então,  esclarecido  que  tal 
atividade não é permitida e que não seria tolerada. A Diretoria aproveitou o ensejo para agradecer à 
Conselheira  pela  colaboração prestada na solução do problema; 4)  levando ao conhecimento do 
Conselheiro  Alcides  Leite  de  Gouvêa  Filho  as  providências  tomadas  no  sentido  de  que  seja 
regulamentado o acesso de pessoas estranhas ao Clube, especialmente nos dias de competições.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Leu carta da Comissão Especial Feminina por ela presidida, a 
qual segue ao final desta ata, como Anexo I.
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Ronoel São Thiago Lopes - Procedeu leitura de carta do Conselheiro Oswaldo Baldi, com relação à 
homenagem que lhe havia sido prestada na última reunião plenária, a saber: "Prezado Ronoel - Suas 
palavras ditas em Plenário comoveram-me, deixando meus olhos marejados. Sabia de longa data ter 
muitos amigos sinceros, mas jamais poderia imaginar a quantidade e qualidade de que agora tomei 
conhecimento, pela manifestação sua e de todos os outros. Minha doença é terrível.  Tenho tanta 
esperança  de  que  talvez  possa  ser  vencida.  Mil  agradecimentos,  e  com meu  fraternal  abraço." 
a)Oswaldo Baldi.

José Edmur Vianna Coutinho - Na qualidade de Presidente da Comissão Especial de Ordenação 
da Atualização Institucional, informou haver sido cumprida uma etapa. Disse que os trabalhos vêm-
se desenvolvendo através de reuniões semanais, desde a instauração da Comissão; que desde então 
foi  feito  um estudo  abrangente,  no  sentido  da  atualização;  em meio a  esse  trabalho,  depois  de 
ouvidos  Presidentes  de  Comissão,  funcionários  do  Clube  e  aqueles  que  se  interessaram  pelas 
atividades da Comissão, houve uma solicitação da Presidência do Conselho no sentido de que, dada 
a urgência manifestada, fosse feito um estudo específico do Regimento Interno do Departamento 
Esportivo. Relatando a trajetória do projeto, disse que a Comissão, depois de pormenorizado estudo, 
elaborou um substitutivo, que pretende encaminhar à Mesa para o devido andamento, juntamente 
com as modificações estatutárias necessárias para a sua aprovação.

Presidente -  Comunicou  que  o  Conselheiro  e  Diretor  de  Suprimentos  Oswaldo  Vella,  foi 
hospitalizado. Assim, propôs a inserção de votos de pronto restabelecimento ao referido Diretor. 
Voto aprovado. Prosseguiu, agora se dirigindo aos Presidentes das Comissões, adiando para o dia 6 
de junho a entrega, à Secretaria do Conselho, dos relatórios específicos de cada Comissão, a fim de 
que  seja  providenciado  o  Relatório  anual  de  gestão,  regimentalmente  exigido  e  que  será 
encaminhado aos Srs. Conselheiros.

Olavo D'Elia - Primeiramente, desejou à Diretoria recém empossada feliz gestão, sempre com o 
auxílio  dos  Conselheiros.  Prosseguindo,  propôs  a  inserção  de  votos  de  louvor  aos  seguintes 
funcionários que trabalharam durante vários anos pelo Clube e que hoje estão aposentados: Maria de 
Lourdes  Contanzi,  da  seção  de  Cadastro;  Maria  Tereza  Costanzi,  da  Biblioteca;  e  Aureliano 
Machado, o "Machadão", da Segurança. Votos aprovados.

4. ORDEM-DO-DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 336ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 

1989.
Presidente - Submeteu a ata à votação. Não havendo observações a respeito, declarou-a aprovada.

Item 2 - Eleições  para  complementação  de  mandato  dos  cargos  de  Presidente  da 
Comissão Permanente de Obras e de Membro da Comissão Permanente de Sindicância.
Presidente - Antes de ingressar no item propriamente dito, leu proposta do Conselheiro Antonio 
Guerra no sentido de que fosse invertida a ordem do dia desta reunião, discutindo-se, no item 2, a 
proposta  da  Diretoria  de  revisão  do  Orçamento  de  Custeio,  justificando  seu  pedido  pela  sua 
importância para o funcionamento e para a sobrevivência do Clube nos dias de hoje. Colocou em 
votação a proposição do Conselheiro Guerra.
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Edgard Ozon - Pediu encaminhamento da votação, reputando de fato muito importante o item 4 da 
ordem do dia, mas ressaltou a importância das eleições para o funcionamento das Comissões. Desta 
forma, ao seu ver disse que não havia necessidade de inversão da pauta.

Presidente - Esclarecendo a proposição do Conselheiro  Antonio Guerra,  submeteu-a à votação, 
tendo a mesma sido rejeitada por expressiva maioria. Dando continuidade aos trabalhos, pediu a 
atenção para comunicar que foi procurado pelos Conselheiros Hugo Ulbrich Júnior e João Bacchin 
Neto,  que  em  conjunto  abriram  mão  de  suas  candidaturas  em  razão  de  reconhecerem,  no 
Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, um jovem pinheirense e que deve ter a oportunidade 
de servir o Clube no cargo de Membro da Comissão Permanente de Sindicância. Passou, então, à 
apresentação dos candidatos aos cargos de Membro da Comissão de Sindicância e de Presidente da 
Comissão de Obras.

Primeiro Secretário - Procedeu leitura de breve currículo dos candidatos.

Armando Ferraz de Almeida Prado - Tendo em vista a apresentação de um candidato só para cada 
Comissão,  propôs fosse realizada a eleição por processo simbólico.  Aprovada a proposição,  por 
unanimidade.

Presidente - Submeteu  à  Casa o nome do Conselheiro  José  Roberto  Coutinho de Arruda,  para 
complementar  o  mandato  de  Membro  da  Comissão  de  Permanente  de  Sindicância  na  gestão 
1988/90,  pelo que o plenário  aclamou eleito  o referido candidato.  Em seguida,  o Sr.  Presidente 
submeteu à votação o nome do Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes Júnior para ocupar o 
cargo de Presidente da Comissão Permanente de Obras, em complementação de mandato, até 1990. 
O plenário acolheu por aclamação o candidato inscrito. Dando prosseguimento, declarou eleitos e 
empossou  os  Srs.  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  e  José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior, 
respectivamente nos cargos de Membro da Comissão Permanente de Sindicância e Presidente da 
Comissão Permanente de Obras.

Item 3 - Apreciação  do  processo  DI-003/88,  referente  à  transferência  da  associada 
Heloísa de Paula Leite de Moraes, da seção de Bolão, para a categoria Atletas Beneméritos.
Paulo Roberto Chaves de Lara - Pedindo escusas pela insistência, voltou a assunto que vem sendo 
alvo de suas palavras em todas as oportunidades em que, a partir do momento em que se tornou 
Conselheiro, o Conselho delibera a respeito da concessão de títulos de tal natureza. Primeiramente, 
disse que não via qualquer sentido para que este assunto fosse discutido nesta ou em qualquer outra 
reunião  plenária,  visto  que,  quando  a  proposta  vem ao  Conselho,  é  porque  todos  os  requisitos 
estatutários foram preenchidos pelo atleta; que ao seu ver trata-se de mera homologação, ou seja, o 
Conselho referenda a respeito de algo já definido. Discorrendo sobre diversos pontos inerentes à 
questão, disse que o problema estava não na atleta, ou na seção esportiva à qual a mesma pertencia, 
mas sim no Departamento Esportivo; que já há alguns meses vinha desenvolvendo uma proposta de 
alteração estatutária, que concluída foi anuída por 50 Conselheiros, para revisão dos critérios para a 
concessão da benemerência, que ao seu ver valorizará tanto o atleta quanto o Conselho, fazendo jus 
ao  espírito  que  presidiu  a  criação  da  figura  do  Atleta  Benemérito.  Manifestou  sua  intenção  de 
abster-se de votar, pois ao seu ver esta votação é absolutamente inócua e não tem nenhum sentido.

Pascoal  Roberto  Aranha Napolitano -  Disse  que,  embora  válidas  algumas  das  colocações  do 
Conselheiro  Paulo  Lara,  entendia  que o Conselho  é  um conjunto  de  cérebros  que  tem as  mais 
diferentes maneiras de analisar os diversos casos que a ele se apresentam; que todas as solicitações 
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de transferência para Atleta Benemérito deverão vir realmente ao Conselho para que seja feita uma 
análise por parte dos Conselheiros, que sempre souberam julgar muito bem os diversos assuntos que 
por estes são apreciados.

Edgard Ozon - Parabenizou o Conselheiro Paulo Lara pela luta que ele tem travado na tribuna 
valorizando o título de Atleta Benemérito. Atribuiu a causa do problema à ainda não aprovação do 
novo Regimento Interno do Departamento Esportivo. Ocorre que, como bem falou o Conselheiro 
Napolitano, o Conselho não carimba a concessão de títulos porque se houvesse falhas, a proposta 
seria certamente rejeitada. (Foi aparteado pelo Conselheiro Pascoal Napolitano, que esclareceu não 
ter se referido especificamente à concessão do título hoje apreciada). Prosseguindo, o Sr. Edgard 
Ozon reportou-se ao fato de hoje existir 70% de militantes nas diversas seções competitivas, em face 
aos 30% de filhos de sócios nelas inscritos. Disse, então, que os Conselheiros atentassem para a 
apreciação  do  novo  Regimento  Interno  do  Departamento  Esportivo,  que  virá  a  plenário 
oportunamente e que dará uma condição muito especial ao esporte praticado no Clube. Finalizando, 
concitou o Conselho a aprovar a concessão ora proposta pela Diretoria.

Egberto Maia Luz - Pediu vênia para se reportar ao pronunciamento do Conselheiro Paulo Lara, 
com  respeito  à  expressão  "carimbo",  dizendo  que  o  Conselho,  ao  se  manifestar  sobre  uma 
condecoração  que  já  está  previamente  estabelecida,  ainda  concede  a  honraria  de  mais  alta 
deliberação do Clube, que é a de conhecer a matéria e sobre ela se pronunciar. Ao contrário de voto 
de  ratificação,  a  decisão  é  de  alto  valor.  Na  qualidade  de  Membro  da  Comissão  Especial  de 
ordenação da Atualização Institucional, disse que o presidente desta foi muito feliz na explanação 
introdutória feita nesta noite ao Conselho, quanto à elaboração da parte esportiva da legislação do 
Clube.  Neste  ponto,  concordou com as palavras  do Conselheiro Paulo Lara,  pois  a modificação 
estatutária  há  que  se  tornar  oportuna.  Terminando  seu  pronunciamento,  reiterou  seu  apelo  ao 
Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara, para que votasse a proposta.

Luiz Henrique  de Souza Aranha Machado - Como bolonista,  manifestou-se  dizendo dos  três 
pontos sempre levantados nas concessões de título de Atleta Benemérito aos praticantes de Bolão: 
quanto ao problema de esporte olímpico; quanto à efetiva participação do atleta na competição, ou 
se ele  integra  uma equipe;  e,  por último, pelo fato  de o atleta pinheirense  não ser  remunerado. 
Ressaltou a validade da benemerência à atleta em questão e para todos que tentarem alcançá-la.

José de Barros - Reportando-se à audiência das comissões envolvidas, lembrou que a Comissão de 
Esportes oficiou à respectiva Federação, que respondeu dirimindo as dúvidas por aquela levantadas. 
Mencionou  a  competência  e  a  importância  da  concessão  do  título  pelo  Conselho  Deliberativo, 
lembrando que ela é extensiva ao cônjuge do atleta agraciado. Portanto, pediu ao Conselheiro Paulo 
Lara  que retirasse  a expressão "bater  carimbo",  com a qual  não concordava,  pois o conselheiro 
cumpre o seu dever e cumpre o Estatuto  do Clube.  (Pediu aparte  o  Conselheiro  Paulo Roberto 
Chaves  de  Lara,  que  esclareceu  sua  intenção  de  protestar  contra  o  fato  de  ter  que  homologar 
decisões que já foram tomadas, independentemente da vontade do Conselho). Ratificou os termos de 
seu  pronunciamento,  dizendo que  o  Conselheiro  quer  que  o  assunto  venha  a  plenário  para  ser 
debatido extensivamente; e não para "bater carimbo" - este foi seu protesto. Sentiu aquela expressão 
como uma ofensa aos Conselheiros; que vem às reuniões para discutir e defender os interesses do 
Clube  e  dos  esportistas  em  geral.  (Foi  aparteado  pelo  Conselheiro  Pascoal  Roberto  Aranha 
Napolitano, que ao seu ver o plenário não deveria levar em consideração a expressão usada pelo 
Conselheiro Lara, pois foi apenas uma forma pouco feliz do referido Conselheiro se expressar. Em 
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seguida, o Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara pediu aparte,  retirando a expressão "bater 
carimbo", substituindo-a por outra).

Mário  Lima  Cardoso -  Referiu-se  ao  trâmite  do  processo  que  trata  do  projeto  do  Regimento 
Interno  do  Departamento  Esportivo.  Dando  seqüência,  leu  carta  da  associada  Maria  Angélica 
Masagão Prochaska, Assessora da seção de Bolão, na qual a mesma augura a benemerência da atleta 
Heloísa.

Presidente - Esclareceu a exclusividade da competência do Conselho na concessão de honrarias 
(Art. 77, IV do Estatuto).  Submeteu à votação a proposta da Diretoria de concessão do título de 
Atleta Benemérito à associada Heloísa de Paula Leite de Moraes.

Deliberação:
Aprovada a proposta, tendo o Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara pedido para se abster de 
votar.  (A  abstenção  não  foi  apresentada  por  escrito).  Absteve-se  de  votar,  justificando,  o 
Conselheiro Marcello Moraes Barros de Campos, cujo teor da abstenção por escrito encontra-se ao 
final desta ata, como Anexo II).

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-005/89,  referente  à  proposta  da  Diretoria  de 
revisão do Orçamento de Custeio, com complementação das contribuições sociais e outras.
Presidente -  Lembrou  a  realização  de  duas  reuniões  prévias,  nas  quais  estiveram  presentes 
representantes  da Diretoria,  para a prestação de todos os esclarecimentos  necessários  sobre esta 
matéria. Em seguida, colocou o assunto em discussão.

Armando Ferraz de Almeida Prado - Na qualidade de ex-Diretor-Tesoureiro, disse que ao seu ver 
a proposta da Diretoria, dentro da atual realidade do País, é efetivamente insuficiente que pode-se 
chegar  a  uma  situação  muito  perigosa  para  o  Clube.  Disse  que  é  favorável  à  suplementação 
solicitada e que apenas faria uma proposta adicional à apresentada. (Foi aparteado pelo Conselheiro 
Luiz Delfino de Andrade Cardia quanto ao tema principal, que deveria ser exposto pela Diretoria, 
para  que  o  Conselho  deliberasse  a  respeito  da  taxa  de  emergência.  Também  o  aparteou  o 
Conselheiro  Sérgio  Lazzarini,  indagando  a  respeito  do  tipo  de  proposta  que  estaria  sendo 
apresentada pelo orador). Prosseguindo, o Conselheiro Armando passou à leitura de sua proposição, 
vazada nos seguintes termos: "Tendo em consideração o momento atual, de total impossibilidade de 
se determinar se que com um mínimo de segurança qualquer determinação econômica e financeira, 
propomos  uma  contribuição  extraordinária  de  emergência,  no  valor  de  NCr$50,00  (cinqüenta 
cruzados novos) para os associados da classe Familiar, e, proporcionalmente, aos sócios das outras 
classes, a fim de que a Diretoria possa enfrentar a turbulência que está prevista a curto prazo, bem 
como que este valor arrecadado seja convertido em padrão ouro, para maior segurança."; proposição 
esta anuída por outros onze Conselheiros. (Neste momento, foi aparteado pelo Conselheiro Mário 
Lima Cardoso, a respeito). Prosseguindo, o orador disse que a proposta da Diretoria já se tornou 
obsoleta, pelo espaço de tempo e pelas condições que decorreram financeiramente nesse período. 

Presidente -  Submeteu  ao  plenário  o  recebimento  a  proposição,  tornando  a  lê-la.  Em seguida, 
indagou ao proponente sobre se a cobrança daquela importância viria como complemento à proposta 
da Diretoria, no que foi esclarecido que sim.

Leila Eleny Amaro Marques - Acompanhou o pensamento do Conselheiro Armando, louvando sua 
atitude em prol do Clube.
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Antonio  Guerra -  Perguntou  se  não  se  estava  sendo  criada  uma nova taxa,  pois  neste  caso  a 
proposição deveria ser incluída na ordem do dia, como um item à parte.

Hélio De Maria Penteado - Levantou questão de ordem reportando-se aos apartes sofridos pelo 
proponentes, dizendo que após ter o mesmo prestado os esclarecimentos solicitados pela Mesa, ele 
deveria  retornar  ao  plenário  a  fim de  que não  se  prorrogasse  o assunto,  ficando  a  decisão  e  a 
aprovação  do  Conselho  ultrapassada.  (Questão  de  ordem  aceita  pelo  Sr.  Presidente  como 
procedente).

Pascoal  Roberto  Aranha  Napolitano -  Propôs  que,  no  caso  de  aprovação  da  proposição  do 
Conselheiro Armando, fosse aquela importância (NCz$50,00) dividida em duas ou três parcelas. 
(Ao ser esclarecido pelo Sr. Presidente que só se estava discutindo a aceitação ou não da proposição 
para posterior deliberação, o orador de antemão comunicou que votaria em contrário).

Oswaldo Fontana Filho - Indagou à Diretoria Financeira da real necessidade da complementação 
solicitada, e, se positivo, da suficiência da mesma.

Fernando Silva Xavier - Disse que ao seu ver a proposição do Conselheiro Armando Ferraz de 
Almeida  Prado  era  complementar  e  modificativa  da  da  Diretoria;  que  incumbia  ao  Conselho 
considerar se competia discuti-la ou não. Na sua opinião, ela devia ser discutida e votada.

Antonio Guerra - Relutou, dizendo que a proposta não constava da pauta da reunião e que ela havia 
surpreendido os Conselheiros, pois tratava da criação de uma nova taxa, independentemente do seu 
valor e do padrão a ser convertido. Acrescentou que nesta reunião não deveria ser discutida aquela 
proposição. (Não concedeu aparte à Conselheira Leila Eleny Amaro Marques).

Hélio De Maria Penteado - Entendeu que o Conselho não pode deixar de discutir as proposições 
que vêm a plenário, sob a pena de os Conselheiros virem para a reunião dentro de uma perspectiva 
de aprovar ou não as propostas da Diretoria e nada mais ser válido. Disse que o Conselho estava 
discutindo um sério problema do Clube, de defasagem do seu orçamento, com as premissas em que 
ele foi estabelecido e votado. E que, querer impedir qualquer discussão que esteja inserida nesse 
contexto do Orçamento, na sua sustentação e na sua execução durante o ano, é absurdo. Pretendendo 
encerrar  a  discussão  e  dar  livre  trânsito  à  proposta  da  Diretoria,  pediu  que a  mesma recebesse 
quantas emendas fossem apresentadas.

Leila Eleny Amaro Marques - Entendendo bastante louvável a intenção do Conselheiro Guerra, 
disse que a adoção do padrão ouro sugerida pela emenda devia-se ao fato de ser o mesmo lícito. 
Parabenizou o Conselheiro Hélio Penteado que pediu a aceleração e a votação da matéria.

Rubens Catelli - Disse parecer-lhe que o Conselheiro Antonio Guerra hoje tinha plena razão de 
uma  taxa,  independentemente  da  proposição  da  Diretoria,  que  apenas  visa  o  ajuste  das 
mensalidades. Embora a sugestão apresente uma certa inteligência, ela não se encontra devidamente 
fundamentada  para  alicerçar  uma  deliberação  do  Conselho  Deliberativo.  Para  abreviar  suas 
considerações, mesmo não abandonando a idéia de uma taxa suplementar, propôs a não discussão da 
proposição do Conselheiro Armando naquele momento, por se tratar de proposta autônoma, que não 
complementa a da Diretoria. Pelo contrário, ela vai muito além, criando uma taxa autônoma, extra, 
de caráter suplementar, de caráter emergencial. Alertou a Presidência que, ao submeter à apreciação 
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do  Conselho  a  oportunidade  de  deliberar  ou  não  sobre  a  proposta  não  se  estava  cassando  as 
prerrogativas  do  órgão  Deliberativo.  Concitou  os  Conselheiros  a  rejeição,  na  oportunidade,  da 
apreciação da emenda.

Fernando Antonio Franco do Amaral - Disse que julgava até modesta a proposta da Diretoria; 
porém, concordava com o Conselheiro Antonio Guerra que qualquer medida nos dias de hoje tem 
um aspecto negativo no plenário, trazendo um certo desgaste político à Diretoria e aos Conselheiros. 
Nesse sentido,  sugeriu que a proposição do Conselheiro Armando fosse  registrada,  deliberado o 
padrão a ser adotado e que o Conselho resolvesse  noutra reunião,  após um reestudo da mesma, 
evitando, assim, o confronto que estava ocorrendo.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Apoiou  o  pronunciamento  do  Conselheiro  Hélio  De  Maria 
Penteado,  dizendo que o Conselheiro deve preservar a total seriedade do Conselho Deliberativo, 
para discutir tudo o que a Diretoria vier a propor. A discussão das emendas é importantíssima.

Sérgio Lazzarini - Levantou questão de ordem a respeito da aplicação do Regimento, dizendo que 
antes de se discutir se a proposta é ou não viável, a Mesa deve decidir se a receberá como aditiva ou 
como substitutiva  da  proposta  da  Diretoria.  Se a  Mesa  entendê-la  autônoma,  determinará  o seu 
processamento,  encaminhando-a  às  Comissões  técnicas.  Só  depois  a  apresentará  ao  plenário. 
Prosseguindo, disse que se a Mesa entender que a proposição é aditiva à da Diretoria, deverá abrir 
discussão para que ela seja apreciada no todo.

Presidente - Esclareceu que os debates são altamente  necessários,  em que pese  prerrogativa  da 
Mesa de submeter ao plenário. Considerou extremamente importante que o Conselho decida sobre a 
fundamentação  das  propostas  e  sobre  a  necessidade  ou  não  de  serem  ouvidas  as  Comissões 
Permanentes, porque em última análise é o plenário que examinará as emendas e decidirá sobre elas. 
À Mesa cabe apenas ordenar os trabalhos  e seguir  o Regimento e o Estatuto do Clube.  Prestou 
amplo  esclarecimento  sobre  as  proposições.  Finalizando,  falou  que  a  liberdade  do  Conselho  se 
alicerça  exatamente  na  normalidade  da  tramitação  das  proposições,  daí  a  razão  delas  serem 
soberanas e fazerem realmente efeito no Clube.

Hélio De Maria Penteado - Referiu-se ao prazo regimentalmente determinado para audiência das 
Comissões técnicas, que levava à não discussão das proposições na reunião em que elas são trazidas, 
entendendo  dispensável  a  audiência  no  caso  das  proposições  pertinentes  que  são  apresentadas 
durante a discussão das matérias.

Presidente - Recebeu a questão de ordem levantada pelo Conselheiro Hélio De Maria Penteado, 
dizendo que quem determina a audiência das Comissões não é a presidência, mas o Regimento e o 
Estatuto Social. Os dispositivos legais do Clube não rezam que as matérias sejam necessariamente 
discutidas na mesma reunião,  ao contrário,  as reuniões  são contínuas,  bastando a observação da 
ordem de prioridade da discussão das proposições, que prevê que as proposições possam ser adiadas 
e possam ser interrompidas na sua discussão. A sessão pode ser transformada em permanente, pode 
ser  prorrogada.  Portanto,  a  interpretação  de  que  não  se  pode  deixar  de  discutir  um  assunto 
imediatamente quando está proposto, ao invés de preservar a soberania do Conselho, pretende é atá-
lo  a  uma interpretação  muito  parcial  do  Regimento  e  do  Estatuto.  Quem deve  decidir  sobre  a 
audiência das Comissões Permanentes, conforme determina o Regimento, é o Conselho, dentro da 
sua  soberania.  Quanto  ao prazo para  manifestação  das  Comissões,  esclareceu  que  este  é  de  no 
máximo trinta dias, quando for solicitado parecer por escrito, porque os pareceres podem ser orais, e 
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imediatos.  Quanto  à  convocação  das  Comissões,  ela  é  feita  tal  qual  os  Conselheiros,  com 
antecedência de dez dias da reunião.  Portanto,  observou, não há o que impeça de as Comissões 
estarem presentes e de exararem o seu parecer, se assim julgarem conveniente e se assim o Conselho 
o solicitar.

Jorge de Camargo - Discorrendo sobre a proposta da Diretoria, disse que ao seu ver se a Diretoria 
entendesse  que  a  situação  do País  era  de  tal  caos,  ela  seria  a  primeira  a  chamar  a  atenção  do 
Conselho nesta proposta. Agora, o que não se pode é eleger uma Diretoria e querer substitui-la na 
sua competência. Concordou com as palavras do Conselheiro Guerra, entendendo que a Diretoria é 
que é competente para tal. O Conselho é soberano, mas dentro dos limites da racionalidade. Cada 
órgão dentro de sua função. Perguntou ao Conselho se a taxa proposta pelo Conselheiro Armando 
Ferraz  de  Almeida  Prado  estava  prevista  no  Estatuto,  dizendo  que  julgava  essa  uma  questão 
melindrosa. Percebeu que pelas discussões a proposta da Diretoria está dentro da atualidade e das 
necessidades do Clube, haja visto a unanimidade nas manifestações. Entendeu que o Conselho, se se 
encontrar suficientemente esclarecido no dia da reunião, pode dispensar o parecer das Comissões. 
Foi pela aprovação da proposta da Diretoria, pela lucidez com que a mesma foi apresentada, pela 
justificativa  feita  e  pela  vivência  que se  tem no País  atualmente.  Com relação  à proposição  do 
Conselheiro Armando, ao seu ver disse que ela deveria ser rejeitada, pois a Diretoria, se no futuro 
entender  que é interessante  a criação de uma taxa nesse  sentido,  que venha ao Conselho e que 
assuma a responsabilidade pelo ato. (Foi aparteado pelo Conselheiro Odair Luiz Gorga, que indagou 
sobre  a desvalorização da moeda nessa  uma hora de discussão,  pelo  que o orador  ratificou seu 
pronunciamento quanto à competência da Diretoria de administrar o Clube. Interpelou, também, o 
Conselheiro Antonio Guerra, dizendo dos cuidados tomados pela Diretoria no tocante aos índices 
inflacionários propostos). Encerrando seu pronunciamento, o Conselheiro Jorge de Camargo disse 
confiar na competência da Diretoria e no discernimento dos seus Diretores.

Presidente -  Colocou  em votação  o  acolhimento  da  proposição  apresentada  pelo  Conselheiro 
Armando Ferraz de Almeida Prado, para discussão nesta reunião.

Deliberação:
O plenário decidiu que a proposição não seria discutida.

Olavo  D'Elia -  Mencionou  a  maior  despesa  do  Orçamento  de  Custeio,  qual  seja  a  folha  de 
pagamento dos funcionários do Clube. Considerando amplamente a respeito, disse que é a favor de 
uma complementação maior à solicitada pela Diretoria, para possibilita-la bem administrar o Clube.

Antonio Guerra - Declarou seu voto a favor da proposta da Diretoria  e lembrou que os riscos 
sempre existiram. A contribuição ao Clube é função de um problema também dos associados.

- Assume a presidência o Dr. Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva.

Antonio Guerra - Prosseguindo, ponderou que o sócio não recebe taxa de emergência e que as 
greves existentes demonstram que os trabalhadores estão recebendo aquém das necessidades básicas 
para uma família, de modo que ao seu ver a Diretoria deve ser parabenizada por propor um aumento 
que se enquadra dentro das necessidades do Clube e da possibilidade do associado.

- Reassume a presidência o Dr. Sérgio Vergueiro.
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Hélio  De  Maria  Penteado -  Lembrou  que  a  Diretoria  participava  das  reuniões  apenas  como 
convidada,  não  devendo  aplaudir  ou  fazer  qualquer  tipo  de  manifestação  com  relação  aos 
pronunciamentos  dos  Srs.  Conselheiros  feitos  na  tribuna.  Ingressando  no  assunto  em discussão, 
disse que é muito comum, pelos altos índices de inflação do País, que qualquer pessoa tenha que 
elaborar  um orçamento partindo de premissas mais duráveis,  mas é também comum que elas se 
esqueçam que essas premissas são "fincadas em terrenos muito frágeis.". Disse que primeiramente 
defendia o Orçamento como sendo uma peça política antes de ser uma peça técnica. Ele havia se 
manifestado contrário ao aumento de 10% das mensalidades anteriormente proposto pela Diretoria, 
pois tinha a convicção de que o caminho que seguia a economia do país não seria mantido por muito 
tempo. Disse que apreciando a proposta da Diretoria, viu que ela inclui a mesma fragilidade, pois a 
Administração partiu de premissas que entre formular e apreciar neste Conselho, apesar de lapso de 
tempo curto, que mostra a eficiência da Mesa em encaminhar a matéria, já se mostra ultrapassada; 
tanto  que um ex-Diretor,  preocupado com esse  aspecto,  vem ao Conselho,  no exercício  do seu 
direito e no interesse do Clube, propor uma contribuição extra. Passou a ler sua proposta, qual seja: 
"Com relação  a  "Proposta  de  Ajuste  Orçamentário  para  1989",  propomos:  1.  A  aprovação  da 
"contribuição emergencial complementar", referente aos meses de junho, julho e agosto, nos termos 
e  condições  apresentados  pela  Diretoria;  2)  Com  referência  ao  último  quadrimestre  de  1989, 
propomos que o exame da matéria pelo Conselho Deliberativo seja adiado para o mês de agosto, 
ocasião em que este plenário terá a oportunidade de conhecer os números da execução orçamentária 
dos  sete  primeiros  meses  de  1989.  JUSTIFICATIVA  :  Aguardar  melhor  definição  quanto  aos 
indicadores  econômicos,  à  lei  salarial,  e  outras  medidas  econômicas  que têm reflexos  diretos  e 
imediatos na vida financeira do Clube.". Disse que sua proposta tinha o condão de poder incorporar, 
por  exemplo,  a do Conselheiro  Armando,  se a Diretoria  julgar  em agosto  que ela  é oportuna e 
necessária à continuidade das atividades do Clube.

Presidente -  Esclareceu  que  as  reuniões  não  secretas  do  Conselho  podem ser  assistidas  pelos 
Membros da Diretoria e por associados em geral, os quais o Conselho recebe com o máximo prazer. 
A Mesa saberá, sem dúvida alguma, coibir qualquer manifestação anti-regimental que ocorra, quer 
dos assistentes, quer dos Srs. Conselheiros.

Pascoal Roberto Aranha Napolitano - Lembrou que desde o Plano Cruzado, as contribuições de 
condomínios e de clubes não foram congeladas, mas estabelecidas pelo sistema de rateio. Julgou 
impraticável que se faça uma somatória de todos os gastos e um rateio ao final do mês, cobrando de 
cada sócio o que aqui ele deveria pagar. Propôs a aceitação integral da proposta da Diretoria e que, 
para  a própria  reunião,  seja  feito  um estudo do adicional  que deve ser  cobrado diante  da  atual 
confusão financeira que rege o País, para que o Conselho possa tomar uma decisão de modo que 
todo associado saiba que houve um critério para tal aprovação.

Edgard Ozon -  Manifestou-se  surpreso  pelo  fato  de  a  Diretoria  ter  proposto  um aumento  nas 
mensalidades e o Conselho tê-lo aceito e julgá-lo insuficiente. Ponderando as discussões havidas na 
apreciação  daquele  item,  disse  que  era  contrário  à  emenda  do  Conselheiro  Armando  e  que  a 
Diretoria é responsável pela manutenção do Clube, devendo o Conselho se incumbir de apoiá-la. 
Augurou a aprovação da proposta nos termos em que foi apresentada.

Sérgio Lazzarini - Pediu encaminhamento da votação,  dizendo que já  defendera  em plenário a 
indexação dos carnês, para a cobrança das contribuições sociais do Clube, tendo sido voto vencido 
noutras vezes. E, continuou, não se convenceu, e infelizmente estava certo, porque acreditava-se que 
a inflação não seria tão grande. Assim, mais uma vez continuava temeroso dos índices da inflação 
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que poderão vir no futuro. Disse que o que lhe pareceu agora, ante uma preocupação generalizada 
em se dar maiores recursos à Diretoria, é que pode-se estar cometendo um erro de votar a proposição 
do Conselheiro Hélio Penteado, aprovar-se apenas os valores fixos, em cruzados, para os próximos 
três meses e deixar-se em desabrigo a situação que virá no futuro.  Entendeu que a proposta  do 
Conselheiro Hélio Penteado não ficaria prejudicada se aprovada a da Diretoria, porque ela fixa em 
cruzados  o próximo trimestre  e também prevê que ela  mesma já  estará  autorizada a corrigir  as 
pretensões dos três meses seguintes pelos índices do IPC, que são índices gerais  de preços, que 
obviamente  vão captar  os  aumentos  da  inflação.  Assim, julgou mais prudente,  para  que não  se 
incorra no risco de apenas fixar os seis primeiros meses, que junto com a fixação dos próximos três 
meses,  o  Conselho  aprove  também  a  proposta  da  Diretoria  de  automaticamente  reajustar  as 
contribuições, pelos índices do INPC, ou IPC. Se nesse período a Diretoria chegar à conclusão de 
que o índice do IPC não é suficiente, que venha ao Conselho apresentar nova proposta, a que título 
for.  Concluiu,  dizendo  da  necessidade  de  ser  dada  possibilidade  operacional  de  cobrar  as 
contribuições. Nessa linha de pensamento, foi pela aprovação integral da proposta da Diretoria, que 
não elimina a possibilidade de que dentro de três meses venha uma proposta nova.

Presidente - Esclareceu os termos da proposta do Conselheiro Hélio De Maria Penteado, tendo o 
proponente  apenas  lembrado que sua emenda  facultava  à  Diretoria  a  liberdade  de  modificar  os 
termos desta proposta, referente ao último quadrimestre do ano.

Hélio De Maria Penteado - Pediu encaminhamento da votação de sua proposta, dizendo que seu 
objetivo não era provocar um desgaste da Diretoria, pois hoje seria desagradável a aprovação de 
uma fórmula de correção das mensalidades até dezembro e a Diretoria chegar no mês de agosto com 
um pedido de reformulação. Sua proposta tinha o cunho de precaver, de tentar poupar a Diretoria e 
dar a ela um tempo maior de reflexão, de observação do desenvolvimento e de como ela poderá 
equacionar,  a  partir  de  agosto,  as  questões  referentes  ao  Orçamento  do  Clube.  Manifestou  sua 
intenção de evitar o desgaste político da Diretoria e do Conselho perante ao sócio.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Pediu  encaminhamento  da  votação  favoravelmente  à  proposta  da 
Diretoria,  salientando  dois  aspectos  importantes.  O  primeiro,  que  é  próprio  Regimento 
Administrativo, que determina que o Orçamento do Clube será elaborado anualmente. Existe uma 
necessidade, do período que o Orçamento engloba, ser um período anual. E aceitam-se modificações 
nesse  orçamento  anual   com  essa  característica  de  emergência.  Então,  o  Orçamento  tem  que 
contemplar o período que vai até o final do exercício. Disse que a criação de uma taxa até a metade 
do período cria um descompasso entre o uso daquelas verbas e de onde elas provêm, ao seu ver 
gerando uma situação impeditiva para a proposição do Conselheiro Hélio Penteado. Em segundo 
lugar,  falou  da importância  de  se  lembrar  que o Clube  precisa  ter  uma visão mais  ampla,  com 
garantia de recursos para poder ser gerido e de que a Diretoria disponha de uma visualização do 
período  completo  para  que  poder  executar  os  seus  planos.  Finalizou  dizendo  parecer-lhe  mais 
razoável que a princípio o Conselho aceite a necessidade da Diretoria ante a visualização de um 
plano anual, que é obrigatório inclusive do ponto de vista do Regimento Administrativo.

Presidente - Consultou o plenário se considerava a matéria amplamente e suficientemente discutida 
para ser votada, obtendo resposta positiva.

Jamil Zeituni - Acrescentou que a sugestão do Conselheiro Hélio De Maria Penteado ao seu ver era 
a mais indicada. (O orador foi esclarecido pelo Sr. Presidente da impossibilidade de reingressar na 
discussão).
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Presidente - Expôs minuciosamente a intenção da Diretoria, e a proposta pelo Conselheiro Hélio De 
Maria Penteado. Em seguida, foi interrogado pelo Conselheiro Pascoal Roberto Aranha Napolitano 
a respeito da vigência da sugestão do Conselheiro Hélio, tornando a esclarecer aquela proposição.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Solicitou que o Presidente da Diretoria adicionasse alguma explicação 
complementar à mecânica pretendida, pedido este aceito pelo Sr. Presidente.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge - Esclareceu que a possibilidade 
levantada  pelo  Conselheiro  Hélio  De  Maria  Penteado  foi  estudada  pela  Diretoria  quando  da 
elaboração da proposta, tendo existido alguns critérios técnicos que a desaconselharam. Solicitou 
fosse permitido que o Diretor Financeiro expusesse os motivos que levaram a desaconselhar essa 
alternativa. Pedido aceito pelo Sr. Presidente.

Diretor de Controladoria Financeira,  Sérgio Fuchs Calil - Julgou necessário  ressaltar  que as 
duas  proposições  que  estavam  sendo  encaminhadas  para  deliberação  eram  parecidas,  mas 
tecnicamente diferentes. Disse que quando da elaboração do Orçamento há um compromisso entre 
prazos e valores.  Salientou que a temeridade da Diretoria foi  calcada no fato de os indexadores 
econômicos  mais comuns só começarem a aparecer  no final  do mês de agosto  e  a  partir  daí  a 
Diretoria  começar  a  elaborar  nova  proposta,  submetê-la  ao  Conselho  e  reiniciar  o  processo  de 
emissão de carnês. Não haveria tempo hábil para se fixar a mensalidade de setembro. Observou que 
para a Diretoria e para a saúde financeira do Clube seria mais aconselhável a aprovação da proposta 
ora apresentada, que garante um mínimo de recursos para a sobrevivência normal e saudável do 
Clube. Se por um motivo qualquer ocorrerem grandes anomalias na economia do País, disse que a 
Diretoria não hesitará um instante sequer em voltar ao Conselho para tratar do assunto. 

Presidente - Primeiramente, submeteu à votação a proposição apresentada pelo Conselheiro Hélio 
de Maria Penteado, no sentido de se aprovar a primeira parte da proposta da Diretoria, atinente aos 
meses de junho, julho e agosto, adiando-se a discussão do último quadrimestre para agosto.

Deliberação:
O Conselho  decidiu  por  expressiva  maioria  rejeitar  a  proposta  do Conselheiro  Hélio  De Maria 
Penteado.

Presidente - Prosseguindo, colocou em votação a proposta da Diretoria de ajuste orçamentário.

Deliberação:
Aprovada  a  proposta  de  ajuste  orçamentário  formulada  pela  Diretoria,  nos  termos  em que  foi 
apresentada.

Item 5 - Várias.
Presidente - Comunicou que a proposição encabeçada pelo Conselheiro Paulo Roberto Chaves de 
Lara, anuída por mais de 49 Conselheiros estava sendo encaminhada às Comissões de Esportes, 
Jurídica  e Especial  de  Ordenação  da Atualização  institucional,  para  exame e  parecer.  Quanto à 
proposta do Conselheiro Armando Ferraz de Almeida Prado, informou que esta recebeu despacho da 
Presidência encaminhando-a para audiência das Comissões de Finanças e Jurídica, e terá tramitação 
normal no Conselho.
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Primeiro Secretário - Deu conhecimento da carta enviada pelo Conselheiro Alexis Lostchinin à 
Diretoria de Serviços Sociais, sobre fatos acontecidos no Salão de Festas no último dia 7 de maio. 
(O Conselheiro Sérgio Lazzarini pediu que a carta constaria da ata desta reunião.

Presidente - Consultou o plenário sobre a possibilidade de se prorrogar a reunião, quando faltavam 
dois  minutos  para  o  encerramento  do  prazo  regimental.  O plenário  foi  contrário  à  prorrogação 
solicitada.

Antonio Guerra - Estava devidamente inscrito, mas abriu mão do seu pronunciamento.

Presidente - Solicitou ao plenário  a  aprovação dos  minutos  necessários  para  a leitura,  pelo  Sr. 
Primeiro Secretário, da carta do Conselheiro Alexis Lostchinin, tendo o Conselho concordado com o 
pedido.

Primeiro Secretário - Passou à leitura da mencionada carta.

Presidente - Agradeceu a presença de todos, declarando encerrados os trabalhos da reunião, às 24 
horas.

***

Obs.: Em anexo, segue a declaração de voto apresentada por escrito pelo Conselheiro Adalberto 
Luiz Federighi com relação à proposição do Conselheiro Armando Ferraz de Almeida Prado durante 
a discussão do item 4 da ordem do dia.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na 338ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 
em 26/6/89.

***

Roberto Luiz Pinto e Silva Sérgio Vergueiro
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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