
ATA  RESUMIDA  DA  339ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 28/8/89

1) DATA E PRESENÇA:
 Dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e nove, em segunda convoção às vinte horas e 

trinta minutos, com cento e quarenta e dois 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 abertos os trabalhos da reunião, em segunda convocação, ingressando no

3) EXPEDIENTE:
Presidente - Inicialmente  empossou os Suplentes  convocados Paulo de Tarso Meinberg,  Mauro 
Lopes de Almeida e Márcio Beyruth, que em conjunto prestaram juramento. Em seguida, propôs 
como um preito de solidariedade às famílias, a observação de um minuto de silêncio em memória de 
pessoas que faleceram recentemente, a saber: Sra. Maria de Lourdes Leite de Barros Tucunduva, 
mãe do Vice-Presidente  do  Conselho,  Dr.  Ricardo  Cardozo de Mello  Tucunduva;  Dr.  Oswaldo 
Baldi,  ex-Vice-Presidente,  ex-Diretor  e  Conselheiro;  Dr.  José  Luiz  Vianna  Coutinho,  irmão  do 
Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho e tio dos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda 
e  Ricardo  Coutinho  Carvalhal;  Sra.  Zuleica  Novaes  Araújo,  mãe  do  Conselheiro  Marciano  de 
Araújo Neto e cunhada do Conselheiro Ayr de Araújo; Dr. Luiz Toloza de Oliveira Costa Filho, 
sogro do Conselheiro e Vice-Presidente da Comissão Jurídica, Dr. Alcides Leite de Gouvêa Filho; 
Dr. Francisco de Paula Santos Abreu, Conselheiro; Dr. Antonio Dino Bueno Neto; Sra. Maria Luiza 
Casnatti,  mãe  do  associado  Luciano  Casnati,  ex-Conselheiro  e  ex-Diretor;  Dr.  Folco  Masucci, 
esposo  da  Conselheira  Mircha  Nutini  Masucci.(Foi  observado  um  minuto  de  silêncio). 
Prosseguindo,  comunicou  que  o  Dr.  Gerson  de  Oliveira,  Presidente  da  Comissão  Especial  de 
Jurisprudência, encontrou na ata da 141ª reunião plenária ocorrida em 26.08.63,  a instituição do 
"Dia do Veterano do Esporte Clube Pinheiros", dia esse designado para 31 de agosto de cada ano, 
registrando,  assim,  homenagem do  Conselho  aos  associados  da  categoria  seguida  de  salva  de 
palmas.

Primeiro  Secretário -  Leu  as  correspondências  enviadas  pela  Diretoria  após  a  expedição  da 
convocação desta reunião, a saber: 1) Comunicando a celebração de contrato de honorários com o 
Escritório  Bottalo  e  Associados,  Advogados,  referente  ao  ajuizamento  da  nova  ação  contra  a 
Fazenda do Estado e que tem por objeto a discussão da incidência do ICMS sobre operações de 
fornecimento  de refeições  e  similares.;  2)  Sobre  a  realização  do Torneio  de  Natação  "Oswaldo 
Baldi".;  3) Comunicando a conclusão dos trabalhos de instalação do sistema de aquecimento das 
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piscinas externas.; 4) Comunicando que em reunião de 15.06.89, do Conselho Fiscal, foi realizada 
eleição para definição dos cargos entre os seus integrantes.

Egberto Maia Luz - Ratificou a homenagem que o Conselho prestou ao saudoso Conselheiro, Dr. 
Francisco  de  Paula  Santos  Abreu,  solicitando  a  inserção  de  voto  de  profundo  pesar  pelo  seu 
falecimento.

José Ricardo Pinheiro Lima - Como sócio e ex-atleta do Clube, disse que continua observando as 
seções  esportivas,  e  que  é  importante  lembrar  o  esforço  dos  seus  dirigentes,  que  se  dedicam 
diariamente na organização dessas seções como pura e simples demonstração de amor ao esporte. 
Assim, propôs a inserção de votos de louvor ao Conselheiro Arthur Alves Júnior e ao associado 
Esdras Azevedo Júnior, o primeiro, ex-Diretor Adjunto da seção de Halterofilismo, e o segundo, seu 
atual  Diretor,  pelo  excelente  trabalho  realizado,  mostrando  a  possibilidade  do  sócio  praticar 
ginástica e se utilizar dos aparelhos de peso; trabalho bem planejado e que fez o público pinheirense 
feminino freqüentar a seção.(Votos aprovados).

Francisco dos Santos Rodrigues - Associou-se à manifestação prestada em homenagem ao Dr. 
Francisco de Paula Santos Abreu, propondo fosse dado o seu nome à quadra de Tênis onde veio a 
falecer.

Décio Cecílio da Silva - Disse que em 21.7.89 solicitou à Diretoria que o informasse os nomes dos 
Diretores  Adjuntos  responsáveis  pelas  seções  esportivas  competitivas,  bem  como  as  datas  das 
respectivas nomeações; e que obteve retorno somente um mês depois, com a relação dos Diretores 
Adjuntos também das seções não competitivas, deixando de constar os das seções de Judô, Pólo-
Aquático,  Saltos Ornamentais  e Xadrez. Assim sendo, indagou à Diretoria qual  a causa da falta 
dessas informações. Por último, reportou-se ao voto de louvor proposto pela Comissão de Esportes à 
seção de Basquete, categoria Principal/Masculino, pela conquista alcançada no Campeonato Grande 
São Paulo, demonstrando estranheza pois à época ele ainda era dirigente daquela seção e tratava-se 
de simples jogo de classificação e o Clube terminou na 5ª colocação na sua chave. Entendeu o voto 
indevido, e perguntou a razão deste.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Na  qualidade  de  seu  Presidente,  relatou  as  atividades  da  Comissão 
Financeira desde a última reunião plenária, tendo a mesma analisado por solicitação da Presidência 
da  Mesa  o  processo  que  trata  do  projeto  do  Regimento  Interno  da  Diretoria,  enviando  sua 
manifestação à Comissão Especial de Ordenação da Atualização Institucional. Disse que quanto a 
este  assunto  já  fez  vários  pronunciamentos  em plenário,  porque  já  se  vão  quase  três  anos  da 
alteração estatutária e ainda não se tem um Regimento administrativo. Reconheceu o trabalho de 
todos, e a dificuldade de se chegar à perfeição, mas, disse, lhe parecer que no momento é melhor 
que  exista  um regimento,  mesmo que  ele  tenha  que  depois  ser  aperfeiçoado.  Comunicou  que 
paralelamente,  a  Comissão  realizou  algumas  reuniões  analisando  a  execução  orçamentária, 
especialmente no segundo semestre, o que deu origem a uma correspondência enviada à Diretoria. 
Outrossim, informou que a Comissão por ele presidida emitiu dois pareceres acerca de matérias 
inseridas na ordem do dia desta reunião.

Luiz Henrique de Souza Aranha Machado - Em nome do Conselheiro Mário Lima Cardoso e em 
seu próprio nome, propôs a consignação de voto de louvor à atual Diretoria Adjunta de Bilhar, pela 
organização do 1º Campeonato Pan-americano de Bilhar a 3 Tabelas ocorrido no ECP no final do 
mês de julho. Salientou o trabalho e a dedicação de duas pessoas fundamentais para a realização do 
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evento,  quais  sejam o Conselheiro  José  Terra  Valverde,  Diretor  de  Relações  Sociais  na  gestão 
anterior, e o Sr. Armando de Arruda Camargo.

José de Barros - Propôs a inserção de voto de louvor e de profícua gestão ao Conselheiro João 
Benedito de Azevedo Marques, recentemente nomeado Presidente do Conselho Nacional de Política 
Criminal  e Penitenciária,  cuja  posse se dará em Brasília  no dia 30.08.89 junto ao Ministério  da 
Justiça.(Voto aprovado)

José  Edmur  Vianna  Coutinho -  Primeiramente,  agradeceu  as  manifestações  de  pesar  e  de 
solidariedade prestadas pelo Conselho e pela Diretoria em virtude do recente passamento de seu 
irmão, Dr. José Luiz Vianna Coutinho, de forma idêntica ao do Conselheiro Francisco de Paula 
Santos  Abreu.  Prosseguindo,  informou  que  a  Comissão  Especial  de  Ordenação  da  Atualização 
Institucional  por  ele  presidida  terminou  o  exame  do  Regimento  Interno  da  Diretoria,  trabalho 
interrompido para a apreciação do projeto do Regimento Interno do Departamento Esportivo. Assim, 
com esse  exame foram coroados os esforços  que todos estão fazendo no sentido de propiciar  à 
Diretoria o seu mecanismo de trabalho. Disse que agora, passado mais esse período, a Comissão se 
volta ao exame dos artigos do Estatuto, cuja análise tinha sido suspensa, e é a intenção da Comissão 
trazer esse trabalho pronto ainda neste semestre.

Severiano Atanes Netto - Discorreu da trajetória profissional do saudoso Conselheiro Dr. Francisco 
de Paula Santos Abreu, a quem o orador conheceu há dez anos quando foi procurado pelo mesmo 
para tentar  implantar  a ergonometria no Clube. Observou que o Conselheiro,  como estudante de 
Medicina, foi um grande esportista. Fez questão de deixar registrado seu sentimento com relação do 
Dr. Abreu, principalmente quanto à bondade, à honestidade e ao brilho que possuía, salientando que 
faleceu como sempre desejou: “numa das quadras de Tênis do ECP." 

José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior -  Prestou  contas  do  trabalho  que  vem  realizando  a 
Comissão de Obras por ele presidida, mantendo contato direto com a Diretoria de Patrimônio. Disse 
que em março pp., a Comissão foi favorável à aprovação de um elenco de obras prioritárias para 
serem  realizadas  com  os  recursos  do  Fundo  Especial  .Dentre  as  obras  previstas,  estavam:  a 
iluminação de dez quadras de Tênis, sendo que para quatro delas já foram contratados os serviços; a 
reforma das  cabinas  primárias  de  energia  elétrica  -  em função  de  vários  problemas  que  foram 
iniciados pelos itens de segurança, sendo passados posteriormente até para os itens de acabamento; a 
reforma das  quadras  externas  começou há cerca  de dez dias,  sendo que neste  processo,  que foi 
examinado pela Comissão, nove empresas apresentaram propostas e duas delas foram escolhidas 
pela  Diretoria  de  Patrimônio  - ganhou-se  em prazo e  em preço.  Uma firma fará  a  reforma das 
quadras de voleibol, e a outra das de basquete e de handebol. Quanto à impermeabilização da laje 
junto  às  piscinas  externas,  disse  que  o  serviço  já  está  sendo  executado  (obras  de 
custeio).Acrescentou que, por solicitação da Diretoria de Esportes, seção de Tênis, duas das quadras 
que eram de tênis fast estão sendo modificadas para saibro; foi contratada firma para a reforma das 
caldeiras  do vestiário  da  piscina,  tendo a Diretoria  de  Patrimônio  informado que até  o final  da 
semana  os  trabalhos  deverão  estar  concluídos,  tratando-se  de  simples  manutenção.  Comunicou 
também, que está sendo contratado especialista na área de geração de água quente, para estudar o 
problema dos vestiários do Tênis, do Futebol e da Sauna; e que a Comissão acompanhou alguns 
processos, como testes de avaliação para a prática de ginástica aeróbica no C.E. e um dos itens da 
pauta desta reunião, qual seja o relativo ao telhado do CCR..
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Ruy Lansaro Paganini - Disse parecer que  julho e agosto foram meses funestos para o Clube, com 
falecimentos que chocaram o corpo associativo. Em relação aos elementos citados, disse que falou-
se muito do Conselheiro Abreu, amigo de todos. Também o Conselheiro Oswaldo Baldi foi pessoa 
cuja dedicação ao Clube dispensa qualquer tipo de comentário: um diretor exemplar, que tomava 
com  carinho  e  cuidado  os  processos  administrativos.  Com  relação  a  estas  pessoas,  pediu 
reconsideração do Sr. Presidente com relação a uma proposta apresentada no sentido de dar o nome 
do Conselheiro Abreu à quadra de Tênis - muitas outras pessoas importantes e dedicadas virão a 
falecer. Contou sua relutância quanto a uma proposta apresentada há alguns anos no sentido de que 
fosse  acrescentada  uma  estrela  na  bandeira  do  Clube  simbolizando  um atleta.  Nessa  linha  de 
pensamento, disse que poder-se-ia criar "um documento, uma construção piramidal", para que se 
possa no futuro homenagear a todos aqueles, distinta ou indistintamente.(O orador foi esclarecido 
pelo  Sr.  Presidente  que no Expediente  não  há discussão  nem decisões;  e  que  a  Mesa  só havia 
recebido  uma proposta  de  homenagem e que encaminhou à  Diretoria  para  estudo.  A Mesa  não 
decidiu absolutamente nada e nem o Conselho, pois não era momento oportuno.).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 338ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de junho de 
1989.
Presidente - Não havendo oradores inscritos, e tendo os Srs. Conselheiros recebido a ata resumida 
por escrito, considerou-se aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-010/89, referente ao pedido da Diretoria de autorização 
para  firmar  contrato  de  comodato  com  o  Banco  Bradesco  S.A.  para  a  regularização  da 
permanência da máquina ATM e sua cabina (Banco Dia e Noite), que se encontra instalada no 
Clube em caráter provisório, cumpridas as diligências determinadas pelo Conselho na reunião 
plenária de 26.06.89.
Edgard Ozon - Levantou questão de ordem dizendo que era sabedor da disposição regimental que 
determina que matéria com discussão adiada deva ser apreciada prioritariamente na sessão seguinte. 
Mas, dado o fato de o assunto relativo ao Bradesco ser polêmico, pediu a inversão da ordem do dia, 
passando o item terceiro a ser neste momento apreciado.

Deliberação:
Aprovada por unanimidade a proposta do Conselheiro Edgard Ozon, passando-se ao

Item 3 - Apreciação  do processo CD-007/89, referente à proposta conjunta da Mesa, de 88 
Conselheiros  e  da  Diretoria,  de  concessão  do  título  de  Sócio  Benemérito  ao  associado 
Fernando Silva Xavier.
Silvio Lancellotti - Disse que pretendia fazer pronunciamento de homenagem, não ao Conselheiro 
Fernando Silva Xavier, mas ao "Xaxá". E nesse pronunciamento, disse que falaria da sua doçura 
como ser humano, e sua da dignidade como profissional. E de certa maneira, continuou,  quase tinha 
certeza  de  que  ele  não  estaria  presente  hoje:  "As  pessoas  nobres  preferem estar  ausentes  nas 
situações em que serão homenageadas." Assim sendo, disse que preferia guardar sua manifestação 
para fazê-la no momento em que o agraciado estivesse presente.

José Edmur Vianna Coutinho - Preferiu também fazer seu pronunciamento na ocasião em que o 
Conselheiro Fernando Xavier estiver presente, mas, disse que não poderia deixar de expressar, como 
tinha certeza de que todos assim queriam, a sua concordância com a concessão do título, de todas as 
formas merecidas pelo "Xaxá".
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Presidente - Colocou em votação a proposta.

Deliberação:
Aprovada por unanimidade a concessão do título de Sócio Benemérito ao associado Fernando Silva 
Xavier.
Item 2 - Apreciação do processo CD-010/89, referente ao pedido da Diretoria de autorização 
para  firmar  contrato  de  comodato  com  o  Banco  Bradesco  S.A.  para  a  regularização  da 
permanência da máquina ATM e sua cabina (Banco Dia e Noite), que se encontra instalada no 
Clube em caráter provisório, cumpridas as diligências determinadas pelo Conselho na reunião 
plenária de 26.06.89.

José Roberto Coutinho de Arruda - Disse que na reunião anterior fez questão de ocupar a tribuna 
para combater a minuta do contrato que havia sido apresentada; da mesma forma que fez questão de 
apontar cláusulas que considerava prejudiciais ao Clube; como também fez questão de procurar a 
Diretoria, na pessoa do Sr. Presidente, para propor soluções benéficas ao Clube. Disse que entendia 
que o comodato era interessante ao Clube, tanto que até o momento todas as críticas que foram 
feitas não se referiram ao comodato, mas aos termos e condições em que ele estaria sendo proposto. 
Porém,  disse  que,  examinando  o  parecer  da  Comissão  Jurídica,  verificou  haver  sugestões  que 
deveriam, ao seu ver, serem adotadas pela Diretoria quando da elaboração final do contrato. Sugeriu 
a exclusão da questão de vigilância apenas para ficar que o comodante não se responsabiliza pelos 
danos que advirem ao equipamento do comodatário, pois seja qual for a origem, o problema é do 
Bradesco e não do Pinheiros. A segunda observação, que foi aliás objeto de sua conversa com a 
Diretoria,  seria  no  tocante  à  publicidade,  no  sentido  de  se  estabelecer  um limite  de  altura  da 
propaganda na cláusula quarta. Disse que a última observação que ele faria seria aproveitar uma 
cláusula, que constava da minuta anterior e que não existe na presente, que é a que trata de casos de 
raio, terremoto, etc., responsabilizando - na minuta anterior - o Clube pela reconstrução em qualquer 
dano decorrente dessa responsabilidade. Esta cláusula, o orador entendeu que poderia ser mantida 
dentro do contrato, só que isentando o clube nessa situação. Ademais, disse que a experiência vem 
demonstrando  que  os  serviços  prestados  pelo  Bradesco  nessa  situação  são  de  interesse  dos 
associados que são clientes deste Banco, e dos funcionários, porque estes não precisam se ausentar 
do Clube em dia de pagamento.

Egberto Maia Luz - Disse que foi autor do voto em contrário à aprovação do contrato de comodato, 
pois entendia na época que toda a redação da minuta apresentada era lesiva aos interesses do Clube; 
em seguida, motivado pelas circunstâncias conjunturais e pela análise que se fez no momento do 
caso, procurou aditar o que havia expresso por escrito, no sentido de propor a conversão da matéria 
em diligência a fim de que fossem sanadas algumas lacunas e retornasse para apreciação. Declarou 
que, a exemplo do que fez o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, contatou a Presidência 
do Clube levando a conhecimento a análise das  suas observações com relação à minuta, tendo 
depreendido  a  lisura  de  atitude  da  Diretoria:  condução  profundamente  interessada  na  defesa 
intransigente  dos  interesses  do  Clube.  Lembrou  que  na  reunião  anterior,  de  onze  cláusulas  do 
contrato  ele  havia  apontado nove incongruências,  as  quais  foram corrigidas.  Acrescentou  que a 
Diretoria diligenciou para que outras instituições bancárias privadas também licitassem no Clube a 
sua preferência, recebendo resposta negativa de uma delas, onerosa de outra, e missões de outras, 
prevalecendo o Bradesco; mas que no entanto, verificou cláusula por cláusula e que o comodato 
proposto estava perfeito. Concluiu, dizendo que a proposta da Diretoria estava em termos de ser 
aprovada.
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Hélio De Maria Penteado - Disse que os oradores  que o antecederam já  haviam provado com 
algumas sugestões, que o contrato atendia aos objetivos a que se propunha. Salientou que pretendia 
apenas  discutir  e  levantar  questões  quanto  ao  mérito  da  instalação  dessa  cabina,  que  prestará 
serviços a uma parte dos sócios que são correntistas dessa instituição bancária, observando que o 
Bradesco, uma das mais modernas entidades no que se refere à informatização das suas operações, 
conta com o privilégio de processar os carnês de pagamento das contribuições sociais,  e de uma 
propaganda luminosa atuando no fundo do palco do Ponto de Encontro. Disse que pelos números 
que a  Diretoria  reuniu  quanto  às  consultas  no mês de julho,  lhe  parecia  que utilização é muito 
grande. Lembrou que qualquer serviço que se incluía no Clube será de utilidade para os sócios, 
citando como exemplo um lava-rápido, uma lavanderia ou uma boutique com a grife do Pinheiros, 
ou seja, com um pequeno esforço, pode-se elencar uma lista grande de iniciativas e de atividades 
todas elas de interesse do associados. Disse que uma vez que o Pinheiros não oferece nenhuma 
restrição para pagamento de contas em cheques esse privilégio do Bradesco lhe parecia dispensável, 
em benefício até da despoluição visual, e porque um caixa bancário dentro do Clube exige a entrada 
diária de um carro-forte, para retirar depósitos ou ser recarregado de dinheiro, o que inegavelmente 
pode vir a despertar a engenhosidade dos assaltantes para assaltos no interior do Clube, colocando 
em risco os associados. Disse que achava que esse risco existe, e que talvez este aspecto tenha sido 
esquecido  de  se  avaliar.  Disse  que  seu  voto,  independentemente  dos  termos  do  contrato,  era 
contrário à permanência desse caixa no Clube.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Julgou louvável que a Diretoria apresentasse um contrato para 
o Conselho discutir. Disse que particularmente achava que o caixa beneficiará em muito, pois é de 
grande utilidade. Quanto ao contrato, lembrou que o §3º da cláusula 4ª diz que se o Banco, dentro de 
5 dias úteis não retirar, após a rescisão, o caixa, o comodante, que é o Clube, processará a retirada, 
debitando  ao  comodatário  inclusive  depósito,  sem  responsabilizar-se  pela  conservação  dos 
equipamentos  retirados.  Portanto,  não se  pode esquecer  que esse  equipamento  contém dinheiro. 
Nesse  sentido  sugeriu  que  do  contrato  constasse  uma  cláusula  isentando  o  Clube  da 
responsabilidade  pelo  que  estiver  dentro  desse  equipamento,  e  que  rescindido  o  contrato  por 
qualquer razão, motivada ou imotivadamente, o Bradesco deve recolocar o local nas condições em 
que o recebeu. 

Presidente - Comunicou o recebimento de proposta do Conselheiro José Eduardo de Castro Bicudo 
Tibiriçá,  no  sentido  de  que  fosse  constituído  um grupo  de  trabalho,  através  da  Diretoria,  para 
apresentar no prazo de 30 dias,  alternativas de solução para o problema da localização do caixa 
eletrônico, a qual seria incorporada ao contrato. Em seguida, pediu ao proponente esclarecimento se 
a mesma visava baixar em diligência esta matéria, para que fosse definido, em primeiro lugar, o 
local  para  depois  o Conselho anuir  a contratação,  ou se ela  se tratava de uma sugestão de que 
constasse no contrato que o local seria definido pelo Clube

José  Eduardo  de  Castro  Bicudo  Tibiriçá -  Respondeu  que  era  a  segunda  hipótese,  porque  o 
contrato fazia menção à localização, e havia um croqui em anexo. Então, sugeriu essa comissão, e 
que  o  Bradesco  dê  a  sua  anuência  prévia  à  localização  definida  pela  Diretoria  do  Clube. 
Acrescentou que o contrato poderia ser aprovado caso excluído o aspecto relativo à localização do 
caixa.

Presidente -  Entendeu  tratar-se,  evidentemente,  de  diferenciar  o  ato  de  gestão  da  concessão. 
Lembrou que o Conselho entre outras atribuições, pode autorizar ou não a Diretoria a concessões de 
serviços  dentro  do  Clube;  os  atos  de  gestão  da  Diretoria  é  até  salutar  que  sejam  trazidos  ao 
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Conselho, como vieram, porque ganharam contribuições de peso, para aprimorar o exercício disso; e 
a qualquer momento é facultado ao Conselho, e ao Conselheiro individualmente, trazer proposições 
para alterar o que já existe, no que tange à sua execução, e à sua gestão; a qualquer momento uma 
localização inadequada de qualquer serviço, ou que venha a se tornar inadequada posteriormente, 
pode perfeitamente ser questionada, a Diretoria pode ser instada a reestudar e a alterar qualquer tipo 
de serviço de concessão. Portanto, naquele momento estava sendo examinada a autorização para que 
a  Diretoria  contrate  esse  serviço  definitivamente,  dentro  das  condições  expostas  no contrato.  O 
Conselheiro José Eduardo Tibiriçá lembrava que este contrato deveria prever que o local onde se 
encontra  esse caixa fosse  definido unilateralmente  pelo Clube.  Neste  instante,  foi  pedido ao Sr. 
Presidente que lesse a proposta, o que passou a fazer: "Tendo em vista que o Caixa Automático 
Bradesco foi instalado em caráter provisório, a título de teste, no recinto do Clube. Tendo em vista 
que  é  responsabilidade  nossa  preservar  a  qualidade  do  espaço  paisagístico  e  arquitetônico  do 
E.C.Pinheiros; Tendo em vista que a localização do atual Caixa Automático interfere demais tanto 
na paisagem como prejudica o prédio da Sede Social; Propomos que a Diretoria constitua grupo de 
trabalho, a fim de propor localização definitiva para o terminal de serviços bancários, para que no 
prazo máximo de 30 dias apresente alternativas de solução, e que seja incorporada ao contrato a 
anuência prévia do comodatário ao local definido pelo Clube." Portanto, repetiu, depreendia que o 
Conselheiro Tibiriçá não era contra a concessão dos serviços, mas colocava a necessidade de que 
este espaço onde ele ocupa fosse estudado, e que nesse contrato estivesse previsto que o Bradesco 
ocuparia  o  espaço  que  o  Clube  determinasse.  Para  encaminhar  a  matéria,  após  a  discussão,  à 
votação, disse que gostaria de ter um esclarecimento a respeito deste contrato, se esta localização já 
está  definida,  ou  ela  pode  ser  alterada,  dados  fundamentais  para  que  o  Conselho  votasse 
conscientemente, sabendo dessas disposições. Nesse sentido, pediu ao Sr. Presidente da Diretoria 
que prestasse esclarecimento ou que indicasse algum Diretor para fazê-lo, tendo o Sr. Presidente da 
Diretoria, Dr. Antonio de Alcântara Machado Rudge, designado para tanto o Sr. Diretor Jurídico, 
Dr.

Pedro Paulo de Rezende Porto - Esclareceu que o contrato de comodato prevê a cessão, num local 
determinado, de 14m2, de acordo com um croqui que será assinado e datado pelas partes e fará parte 
integrante do contrato. E que o que o Conselheiro Tibiriçá estava sugerindo era uma cláusula afinal, 
que poderia ser aditada na alteração do local de comodato, a critério exclusivo do Clube. Aproveitou 
a oportunidade para tecer alguns comentários sobre a minuta por ele elaborada e que observações da 
Comissão Jurídica, que entendia devessem ser acolhidas para aprimorar a minuta. Disse que como 
não havia tido oportunidade de ser convocado para explicar as razões que o levaram a incluir no 
texto essa redação, queria fazê-lo naquele momento. Em relação à cláusula 3ª, e ao §3º da minuta, 
disse que se valeu de um antecedente jurisprudencial em que foi parte o próprio Clube, relatando 
que anteriormente houve um associado que era titular da locação de um armário, e esse armário foi 
arrombado,  tendo  o  sócio  entrado  com uma ação  contra  o  Pinheiros  pedindo  ressarcimento  de 
objetos  de  vulto.  O  Tribunal  de  Justiça  se  manifestou  a  favor  do  Clube,  não  negando  a  sua 
responsabilidade,  mas esclarecendo que qualquer  associado  que  se  utiliza  dos  armários  sabe da 
natureza desses serviços, que não se equipara a serviços bancários(por exemplo, não é um cofre de 
banco).  Então,  ao instalar  o  caixa  no Clube,  fez  questão  de constar  que o Bradesco  tem pleno 
conhecimento do tipo de segurança que o Pinheiros mantém; que é dirigida aos seus sócios, e que 
ele quer algo a mais nesse sentido, que coloque sua própria segurança. Disse que isso seria mais 
defensável  no  caso  de  algum  acidente,  do  que  simplesmente  dizer  que  o  Pinheiros  não  se 
responsabiliza por nada. Voltando à proposição do Conselheiro Tibiriçá, disse entendê-la razoável.
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Antonio César Prado Paganini - Discutiu o mérito da instalação do caixa eletrônico, que na sua 
opinião  é  um serviço  a  ser  prestado  ao  sócio,  indagando por  que  não outros  bancos.  Pediu  ao 
Conselho que antes de aprovar ou não a mudança da minuta, refletisse sobre este mérito. Perguntou 
sobre a necessidade do caixa, se os associados teriam que conviver com guardas armados dentro do 
Clube, se assim o Bradesco quiser. Acrescentou que não é correntista do Bradesco e como outras 
pessoas que conhecia, não fazia uso dele, “que é um banco que se propõe ao varejo." Perguntou se a 
Diretoria havia feito algum tipo de plebiscito ou se foi iniciativa do Bradesco. Concluiu, dizendo 
que  se  o  objetivo  era  prestar  maiores  e  melhores  serviços,  acompanhava  o  que  havia  dito  o 
Conselheiro Hélio Penteado.

Olavo D'Elia - A título de esclarecimento, lembrou ao orador que na reunião prévia o Sr. Presidente 
tinha  explicado que a  Diretoria  havia  enviado  correspondências  à outras  entidades,  que quando 
responderam o fizeram fugindo aos interesses do Clube; e que, como disse o Conselheiro Hélio 
Penteado, o Clube deve prestar serviços ao associado. Salientou que a Diretoria pensou e estudou a 
melhor forma para o problema do acesso do carro-forte.  Finalizou, dizendo que também não era 
correntista do Bradesco.

Ronoel São Thiago Lopes - Com relação aos dois problemas aventados, o da localização do caixa e 
o da segurança do sócio mencionado pelo Conselheiro Hélio Penteado, disse que verificou que a 
instalação do Banco 24 Horas em determinados locais,  permitindo a entrada de carros-fortes,  de 
funcionários, a abertura dos portões traduz e traz uma determinada inquietação, pois os assaltos são 
constantes e nunca houve esse tipo de problema no Clube. Assim, entendia que é pelo menos muito 
importante  a localização desse caixa eletrônico,  para  evitar  justamente  esse  trânsito;  e  que se o 
Clube der publicidade do fato, amanhã poder-se-á ter uma surpresa desagradável. Tudo tem que ser 
estudado com muita cautela e não deve ser alvo de objeção a disposição apenas do Bradesco, pois 
não estava sendo tratada a preferência nem algo nesse sentido, mas sim da forma a ser instituído 
esse serviço dentro do Clube em função da segurança do associado.

Marcello Moraes Barros de Campos - Com respeito ao pronunciamento do Conselheiro Antonio 
César Paganini sobre a consulta a outros bancos que se utilizam do sistema de caixas eletrônicos, 
disse que a matéria veio bem instruída, com as cartas enviadas a outras entidades afins, e que dentre 
as que responderam não havia sequer uma que viesse de encontro aos interesses do Pinheiros.(Neste 
momento aparteou o Conselheiro Antonio César Prado Paganini, dizendo que o que ele quis colocar 
em jogo realmente foi a necessidade de se instalar esse banco, e que usou como exemplo por que 
não outros bancos. Mas, voltou a falar, se o mérito é prestar serviço ao associado, por que não pagar 
uma taxa a mais para obter  esse serviço? Reputou mais importante que se tenha um banco com 
grandes valores dentro do Clube, onde circulam crianças sozinhas e que podem ser instrumento de 
assaltos.). Continuando sua exposição, o orador disse que havia se referido à menção que aparteante 
fez  à  consulta,  pela  Diretoria,  a  outros  bancos  que  servem à  população  de  São  Paulo.  Julgou 
irrelevante  que  alguns  Conselheiros  não  sejam  correntistas  do  banco  pretendido,  porque 
particularmente ele também não o é,  mas ali  estava primando pelos interesses de uma parte dos 
sócios que fazem uso dos serviços do Bradesco. Nesse sentido citou como exemplo alguns esportes 
que  não  pratica,  indagando  se  por  isso  eles  devessem acabar.  Quanto  à  questão  da  segurança, 
salientou  que  a  Tesouraria  também  recebe  dinheiro  e  faz  depósitos  fora  do  Clube;  e  caixas 
eletrônicos de outros bancos são colocados na rua, muito mais suscetíveis  de assalto  do que no 
Clube,  que tem os portões  fechados após a entrada do carro-forte.  (Neste instante,  o orador  foi 
aparteado  por  um Conselheiro,  que  louvando  esse  tipo  de  prestação  de  serviços  indagou  se  o 
presente contrato dava exclusividade ao Banco Bradesco, ou se futuramente haveria a oportunidade 
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de outros bancos virem a oferecer um trabalho semelhante. O orador respondeu que acreditava que a 
Diretoria continuará mantendo contato com outros bancos, visto que essa exclusividade não existe. 
O aparteante sugeriu que cláusula nesse sentido constasse do contrato, ao que o orador respondeu 
que não  há impeditivo nenhum. O aparteante  aproveitou  a  oportunidade  para  dizer  que  mora e 
trabalha perto do Clube, e que com respeito à segurança achava muito mais seguro um carro-forte 
entrar no Pinheiros e levar o dinheiro do que ver os funcionários fazendo fila nos bancos e sendo 
assaltados na rua; e que ele via muito mais o problema de segurança externa, do que a se impõe para 
entrar rapidamente no Clube e retirar o dinheiro. O Conselheiro Marcello prosseguiu, dizendo que o 
problema de segurança maior é do Bradesco - a maior entidade financeira do País - em ter um carro-
forte  assaltado.)  Acrescentou que votaria  pela  autorização do comodato,  pois  é de interesse  dos 
sócios.(Pediu  aparte  o  Conselheiro  Egberto  Maia  Luz,  argumentando  que  as  considerações  do 
orador eram pertinentes, mas estavam ratificando aquilo que já havia sido dito na tribuna por mais 
de uma vez; e que no entanto, lembrava que na reunião prévia o Conselheiro Renato Taglianetti 
procurou dar ênfase não só aos aspectos jurídicos, como aos outros a ele ligados, manifestação que 
coincidiu com a declaração de voto contrário que o aparteante no início da apreciação deste item 
havia feito e que ora estava superada, e que deveria ser observado o mérito da questão, que envolvia 
as considerações relativas aos interesses do Clube acerca da segurança, visualização, etc.,  que só 
levavam à condução de uma única solução: crédito ou descrédito à Diretoria, e ela seria incapaz de 
permitir a localização na área A ou na área B, se nela fosse inconveniente. Encerrou seu aparte, 
dizendo que a Diretoria merece as homenagens e o crédito de confiança do Conselho, para que ela 
preserve os interesses do Clube, que são generalizados e que estão sendo acentuados seja qual for a 
natureza.)  O  Conselheiro  Marcello  agradeceu  aquela  intervenção,  dando  por  encerrado  seu 
pronunciamento.

Presidente - Aproveitou para esclarecer que efetivamente, no auditório é proibido fumar, por força 
de  dispositivo  municipal;  e  que  para  evitar  essa  prática  a  Mesa  se  preocupou  em colocar  alto-
falantes no saguão, a fim de que os fumantes não se privem de ouvir os debates em plenário, e nem 
do seu vício. Antes de encaminhar a matéria à votação, pediu ao Conselheiro José Eduardo Tibiriçá 
que esclarecesse a Mesa acerca do intuito de sua proposta, pelo que o orador respondeu que ela era 
supressiva,  porque  condicionava  a  aprovação  ao  estudo  da  definição  do  local  efetivo  do  caixa 
eletrônico.  Prosseguindo,  o  Sr.  Presidente  submeteu  ao  Plenário  o  recebimento  e  a  votação  da 
emenda sem a audiência das comissões técnicas. (Um Sr. Conselheiro pediu melhor esclarecimento 
a  respeito  daquela  votação;  e  a Conselheira  Cibele  Marques  Fontana  solicitou  fosse  a proposta 
novamente lida, o que foi feito em seguida pelo Sr. Primeiro Secretário.) 

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário deliberou votar a emenda sem a audiência das 
Comissões Permanentes.

Presidente - Para encaminhar a votação, esclareceu que como a emenda era prejudicial, ela tinha 
preferência, porque se aprovada a concessão seria precedida da nomeação de comissão, que deveria 
definir o local onde seria instalado o caixa eletrônico, que poderia ser diferente ou não do  qual onde 
hoje  ele  se  encontra  instalado.  Além  disso,  haveria  um  adendo  ao  contrato  mencionando  o 
comprometimento do Bradesco a anuir com a localização indicada pelo Clube.

Severiano Atanes  Netto -  Disse  que havia  entendido  que  naquela  oportunidade  seria  votada  a 
concessão de comodato de área do Clube ao Banco Bradesco; e se o Conselho invertesse a votação, 
estaria  votando  o  local  onde  haveria  a  concessão.  Assim,  julgou  correto  em primeiro  lugar,  a 
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votação da concessão; em segundo lugar, aprovada a concessão, a votação do local a ser instalado o 
caixa.

Presidente - Esclareceu o Conselheiro Atanes que se a emenda fosse entendida da forma como ele 
estava colocando, ela seria inaceitável por não ter conexão com a matéria em discussão. O Conselho 
estava discutindo a concessão ou não de autorização para que a Diretoria contrate com o Bradesco 
esse serviço. Portanto, a emenda recebida, porque ela estabelecia uma condicionante, antes de, para 
que  esta  autorização  fosse  dada  à  Diretoria.  Em seguida,  encaminhou  à  votação  a  emenda  do 
Conselheiro José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá.(O Sr. Presidente pediu a contagem de votos, 
tendo  nesse  interregno  a  Conselheira  Leila  Eleny  Amaro  Marques  solicitado  esclarecimento  a 
respeito da emenda, que foi prestado pelo Sr. Presidente.)

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Interrompeu,  dizendo  que  a  proposta  era  no  sentido  de  vincular  o 
contrato, podendo-se naquela reunião votar a autorização para o contrato, desde que nele constasse 
que o Bradesco se sujeitaria ao local decidido pelo Clube; e não para adiar a votação da autorização.

Presidente - Respondeu que o que o Conselheiro Tibiriçá pretendia era que a Diretoria constituísse 
um grupo de trabalho, a fim de propor a localização definitiva para o terminal de serviços bancários, 
para que no prazo máximo de 30 dias apresentasse alternativas de solução e que fosse incorporada 
ao contrato a anuência prévia do comodatário ao local definido pelo Clube.(O Sr. Eduardo Lobo 
Fonseca disse que não podia haver anuência prévia em um contrato sobre uma coisa que não existe; 
porque a proposta teria que ser mudada, por estar inviável.)

Sílvio Lancellotti - Pediu que o proponente  esclarecesse  a  emenda,  pois  tinha  dúvida quanto à 
seqüência: criada a comissão, escolhido o local, o Conselho decidiria pela escolha deste lugar, ou 
ele  seria  definitivo,  imutável,  irrecorrível,  ou alguém poderia  se  sentir  insatisfeito  e colocar  em 
dúvida toda esta discussão.

Presidente -  Falou  que a  proposta  previa  a  localização  definitiva.  E que o Conselho  é  sempre 
soberano para decidir em que condições autorizará ou não a concessão.

José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá - Disse acreditar que o Conselho poderia estabelecer a 
comissão com poderes de definir o local efetivo, e que sua intenção não era obstar o andamento da 
aprovação da idéia da Diretoria, pois ele a julgava boa, nem tampouco suprimir o voto de crédito à 
sua  atuação,  à  qual  ele  também era  favorável.  No entanto,  a  localização  merecia  estudos  mais 
aprofundados, e que fossem levados em consideração aspectos que inclusive tinham sido levantados 
nesta reunião, como por exemplo a segurança, o tráfego de caminhões, etc..

Presidente -  Esclareceu  que na forma como o proponente  estava  colocando,  tratava-se  de  uma 
sugestão  contratual  para  que  a  concessão  fosse  regida  por  um contrato  do  qual  constasse  uma 
cláusula que permitisse alteração do local de acordo com os interesses do Clube; e isso a Diretoria já 
havia esclarecido a possibilidade de adicionar. Mas, da forma como o Conselheiro apresentou sua 
proposta, condicionava a concessão à definição, em primeiro lugar, do local efetivo.

José Eduardo de Castro  Bicudo Tibiriçá - Entendeu supressiva  sua emenda pelo  fato  de não 
concordar com a localização mencionada no croqui apresentado como anexo do contrato.
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Presidente - Concluiu que a colocação do proponente estava portanto definindo que o local não era 
adequado, e que deveria haver um grupo de trabalho para propor uma localização definitiva, e que 
só  depois  de  proposta  esta  localização  é  que  retornaria  ao  Conselho,  pois  o  proponente  não 
concordava com o local já estipulado. Outrossim, esclareceu o Conselheiro Sílvio Lancellotti que se 
o local proposto por esse grupo de trabalho não for da concordância de outro Conselheiro, terá que 
ser votado novamente. Por isso, concluiu, o Conselho é soberano nas suas decisões, e deve votar 
consciente das conseqüências que elas acarretam.

Ruy  Lansaro  Paganini -  Com  todo  o  respeito  à  Mesa,  disse  que  o  assunto  já  havia  sido 
exaustivamente  discutido  e  as  emendas  apresentadas,  pois  é  direito  do  Conselheiro  apresentar 
emendas. Acrescentou que não se pode revogar novamente uma emenda, e que a questão já estava 
em votação. Ou votava-se a emenda, ou não a votava.

José  de  Barros -  Perguntou  se  a  proposta  estava  sendo  apresentada  como sugestão,  ou  como 
emenda.  Ressaltou  que  em  o  Conselho  autorizando  a  efetivação  do  comodato,  a  Diretoria 
logicamente poderá deixar a critério, pois ela possui órgãos auxiliares, como a Comissão de Obras, 
que vem acompanhando passo a passo o andamento desta questão. Perguntou ao proponente se a 
Comissão  de  Obras  não  era  suficiente  para  colaborar  na  definição  do  local,  que  era  o  único 
problema  que  estava  sendo  levantado.  (O  Sr.  Presidente,  neste  momento,  esclareceu  que  todo 
Conselheiro  tem  direito  de  apresentar  emenda,  ao  que  o  orador  respondeu  que  o  proponente 
mencionou "sugestão",  e  surgiu dúvida a respeito.  Tendo o Sr.  Presidente  afirmado tratar-se  de 
emenda, o orador solicitou que o proponente a transformasse em sugestão.)

Presidente - Indagou ao Conselho se este se considerava perfeitamente esclarecido, para que se 
encaminhasse  a  emenda  à  votação.(Um Conselheiro  disse  que  imaginava que  ela  já  havia  sido 
votada. Houve dúvida quanto à contagem do números de votos.)

Leila Eleny Amaro Marques - Disse que pela dúvida deixada, achava importante que a emenda 
fosse votada novamente. Observou que apresar de entender louvável a apresentação de emendas e a 
disposição e o trabalho das Comissões Permanentes, não via motivos para arrastar a matéria por 
mais 30 dias, pois devia ser lavado em conta o ônus que essa demora acarreta.

Presidente - Com a intenção de efetivamente submeter a emenda do Conselheiro Tibiriçá à votação, 
discorreu de novo esclarecimento a respeito da mesma, lembrando que o Conselho havia dispensado 
a audiência das Comissões técnicas. Em seguida, submeteu a emenda à votação.

 (Houve a necessidade de o Sr. Primeiro Secretário proceder a contagem dos votos. Depois, tendo 
sido constatada dificuldade na contagem, o Sr. Presidente anunciou que a votação seria nominal, 
pelo que relutou o Sr. Ruy Lansaro Paganini alegando que isso faria os trabalhos demorados. A 
Conselheira  Lígia  Andrade  Patata  julgou necessária  a votação  nominal.  O Conselheiro  Eduardo 
Lobo Fonseca entendeu que o problema era meramente aritmético. O Conselheiro Pedro Antonio 
Lousan Badra pediu esclarecimento acerca da votação.)

Presidente -  Continuando,  esclareceu haver recebido do Plenário solicitação no sentido de que 
fosse repetida a votação simbólica, bem como que a votação deve seguir o disposto no Estatuto 
Social.

Deliberação:
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Submetida à votação, a emenda foi rejeitada por 69 votos a 34.

Presidente -  Prosseguindo,  submeteu  à  votação  a  proposta  da  Diretoria  de  autorização  para 
concessão, ao Banco Dia e Noite do Bradesco, para que seja contratado, de acordo com o contrato 
de comodato encaminhado, que foi baixado em diligência e retornou ao Conselho.

Deliberação:
A proposta da Diretoria foi aprovada por expressiva maioria.

Item 4 - Apreciação do processo CD-012/89, referente ao pedido da Diretoria de autorização 
para utilização de recursos do Orçamento de Investimentos para quitar débito junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo.
Presidente - Não havendo oradores inscritos, encaminhou à votação a proposta da Diretoria, nos 
termos em que foi submetida ao Conselho. Antes, porém, o Sr. Primeiro Secretário verificou, por 
determinação do Sr. Presidente que havia quorum mínimo para votação. 

Deliberação:
A proposta foi aprovada por unanimidade.

Item 5 - Apreciação do processo CD-014/89, referente ao pedido da Diretoria de autorização 
para  execução  de  obras  de  reforma  do  telhado  do  Centro  Cultural-Recreativo  (CCR), 
onerando a verba de Investimentos.
Ruy Lansaro Paganini - Disse que este problema do telhado já existia há uma década, e que em 
nada resultava acusar outras Diretorias ou outras Comissões de Obras. Tendo estudado o assunto e 
participado de reunião pertinente a convite da Diretoria, disse que o caso foi sobejamente discutido, 
e  que  nesse  sentido  o  Clube  tem  adotado  algumas  normas  errôneas:  muitas  vezes  são  feitos 
determinados acertos que se encerram em reformas parciais. Ressaltou a necessidade de ser feita 
uma obra  completa,  pois  já  foi  gasto  mais  do  se  fosse  feita  a  obra  toda.  Disse  que  a  idéia  é 
fundamental,  desta  vez  o  telhado  será  refeito,  através  de  empresa  competente,  que  apresentará 
projeto determinado, serão utilizadas as telhas existentes, mas a estrutura será nova. A empresa foi 
escolhida, já foi determinada a expedição de convites, escolhendo-se uma firma idônea e que tenha 
responsabilidade  jurídica  e  civil  dentro  do  mercado.  Disse  que  não  ia  discutir  o  problema  do 
orçamento em si, porque entendia que devesse ser aprovada a proposta. Assim, apresentou emenda 
no  sentido  de  que  seja  contratado  consultor  responsável  pelo  exame  do  projeto  das  obras  de 
reconstrução, bem como pelo acompanhamento das mesmas, cujo custo não deverá exceder a 10% 
do orçamento apresentado pela firma contratada, expondo amplamente os motivos de sua proposta.

Antonio Guerra - Primeiramente disse que estava de pleno acordo com a aprovação da verba e com 
a reforma. No entanto, chamou a atenção para dois pontos. O primeiro, com relação à premissa de 
uma consultoria apresentada pelo Conselheiro Paganini, que julgava perfeito porque a fiscalização 
de  obras  não deve ser  feita  por  pessoas  do  Clube.  Deixou  claro  que uma consultoria  não  será 
responsável pelo que futuramente acontecer de errado na estrutura. A responsabilidade é da firma 
executora do projeto e da estrutura. Isto é inegável. O critério, é que além de ser bem escolhida a 
firma, que ela não venha a falir no dia seguinte e continuem os mesmos problemas. Segundo ponto, 
chamou a atenção da Diretoria dizendo que a proposta apresentada dizia respeito só a uma parte do 
telhado,  alertando  que  no  prédio  do  CCR existem  três  telhados.  Esclareceu  que  ora  estava-se 
votando apenas a reforma de parte do telhado, o que ele aprovava. Caso, por exemplo, o projetista 
da estrutura nova viesse a entender que seria preciso uma estrutura contínua completando todo o 
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telhado,  o  problema  tornar-se-ia  outro.  Talvez  depois  a  Diretoria  voltasse  para  pedir  essa 
autorização. Da forma como proposto, ter-se-á um telhado diferente do existente, e logicamente a 
combinação deste telhado novo com o que vai ficar tem que ser muito mais pensada, porque se 
aumentar o ângulo de queda do telhado a ser feito vai divergir do existente, que é a mesma estrutura 
do  telhado  do  auditório.  Alertou  a  Diretoria  que  verificasse  se  não  seria  interessante  estudar  a 
necessidade ou não de estruturas outras, porque a estrutura existente nos telhados é a mesma.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Visando esclarecer o Conselheiro Ruy Paganini, disse que 
constou  do parecer  da  Comissão  de Obras  entregue  naquela  reunião,   que o projeto  deverá  ser 
previamente analisado pelo Clube, através de firma de Consultoria contratada para tal fim, inclusive 
para  acompanhar  a execução  do projeto  definitivo e o  recebimento  da obra.  Isso já  tinha  sido 
proposto  no  parecer  da  Comissão.(O  Sr.  Presidente  entendeu  louvável  o  esclarecimento,  mas 
enfatizou que isso não tirava o mérito da proposta do Conselheiro Paganini, apenas o reforçava e o 
referendava.)

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Disse  que  na  proposta  falava-se  em  utilização  de  verbas 
levantadas em janeiro e que o custo das obras foi fechado em julho. Indagou qual o montante atual, 
tendo em vista que no item anterior foi aprovada utilização de recursos onerando a mesma verba.

Presidente - Pediu que o Sr. Presidente da Comissão Permanente Financeira esclarecesse o orador a 
respeito, passando-lhe a palavra.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Esclareceu  que  os  valores  foram  atualizados  para  31.07.89,  e  que 
evidentemente seriam corrigidos de acordo com a inflação ocorrida a partir daquela data, bem como 
que há disponibilidade dos recursos orçados.

Presidente - Pediu que o Sr. Primeiro Secretário procedesse com a leitura do parecer da Comissão 
Financeira distribuído naquela reunião, o que foi feito em seguida.

Presidente - Primeiramente, consultou o Plenário se havia a necessidade da manifestação Comissão 
Financeira   com  relação  à  emenda  do  Conselheiro  Paganini,  tendo  o  Conselho  dispensado  a 
audiência. Em seguida, colocou em votação a emenda aditiva apresentada pelo Conselheiro Ruy 
Paganini.

Marcello Moraes Barros de Campos - Disse que apesar de saber que havia quorum para votação, 
solicitava ao Sr. Primeiro Secretário que fizesse a contagem do número de presentes, a fim de que 
isso ficasse registrado em ata, o que foi determinado pelo Sr. Presidente.

(Houve discussão a respeito, com a manifestação do Sr. Edgard Ozon, a respeito da importância da 
qualidade e não da quantidade de presentes. O Sr Presidente informou que haviam 57 Conselheiros 
presentes, e que o quorum mínimo era de 30. O Conselheiro Hélio de Maria Penteado, que indagou 
se  a  contagem  não  deveria  ser  nominal,  tendo  sido  esclarecido  pelo  Sr.  Presidente  que 
regimentalmente a votação nominal é feita quando após uma votação simbólica, é solicitada uma 
verificação de votação.  No caso,  foi  uma solicitação sem vinculação  com a votação,  o que foi 
atendido pela Mesa, porque os Conselheiros devem ser informados, na medida do possível.) 

Presidente - Prosseguiu, dizendo que a proposta do Conselheiro Paganini tratava-se de uma emenda 
aditiva, esclarecendo a sistemática de votação a ser seguida.
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Plínio de Azevedo Marques - Observou que o problema do telhado era sério,  e que ele  como 
Conselheiro há 38 anos ininterruptos vem acompanhando essas reformas do telhado. Então, disse 
que era  de  opinião  que deveria  ser  feito  um novo telhado,  gastando-se  de  uma só vez,  pois  os 
consertos são caros, têm caráter de remendo e nunca ficam perfeitos. 

Presidente - Esclareceu ao orador  que sua colocação estaria  satisfeita  bastando que ele  votasse 
contra  a proposta  da Diretoria,  e  que a discussão  da matéria  já  havia  se  esgotado.  Colocou em 
votação a proposta da Diretoria, conforme apresentada.

Deliberação:
Aprovada por expressiva maioria a proposta da Diretoria.

Presidente - Em seguida,  colocou em votação a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, 
aditiva à proposta da Diretoria.

Deliberação:
Aprovada a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, por expressiva maioria.

Item 6 - Várias.
Olavo  D'Elia -  Lamentou  que  muitos  dos  Conselheiros  que  assinaram  a  lista  de  presença  já 
tivessem se retirado  àquela  altura  da  sessão,  (23h26m),  quando em maio do ano passado essas 
mesmas pessoas, correndo a procura de votos se propuseram a representar os sócios e defender seus 
interesses  no  Conselho.  Disse  que  concordava  que  imprevistos  causassem a  ausência  de  vários 
Conselheiros  à  reunião,  isto  é  justificável,  mas  que  não  aceitava  que  alguns  comparecessem, 
assinassem a  lista  de  presença  e  se  retirassem  antes  do  término  da  sessão.  Outrossim,  julgou 
oportuno o pedido de contagem de presentes formulado pelo Conselheiro Marcello Moraes Barros 
de Campos na apreciação do processo CD-014/89.

Leila Eleny Amaro Marques -  Aproveitou a presença das pessoas do Conselho e da Diretoria, 
para dar um recado. Disse que o DAS - Departamento de Assistência Social, existe para dar ampla 
cobertura aos funcionários do Clube. Acontece que um funcionário, Camilo Egydio, adoeceu  e não 
pode ser acompanhado pelo DAS por defasagem de informação. Pediu aos Diretores que tivessem a 
maior  atenção  com  seus  afetos,  fazendo  a  gentileza  de  sempre  que  houver  necessidade,  que 
transmitam para que o DAS desempenhe o seu papel e cumpra melhor as suas funções.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrados os trabalhos da reunião às 
23h30m.

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO

mlf

14


