
ATA  RESUMIDA  DA  342ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 27/11/89

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove, em segunda convoção às vinte 
horas e trinta minutos, com cento e quarenta 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.

***

3) Entrega solene de Diploma do título honorífico de Sócio Benemérito concedido pelo Conselho 
Deliberativo ao Associado e Conselheiro Vitalício FERNANDO SILVA XAVIER.;
Presidente - Declarou aberta a sessão, desde logo confessando que neste momento não podia deixar 
de praticar um ato arbitrário de força e se reservar da honra de saudar o Conselheiro Fernando Silva 
Xavier,  mesmo sabendo que todos gostariam de fazê-lo.  Assim sendo,  passou a presidência  dos 
trabalhos ao Sr. Vice-Presidente.

***

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

***

Sérgio Vergueiro - Disse que meditando sobre o significado da palavra Sócio Benemérito, concluiu 
que essa concessão é muito mais uma homenagem, sem dúvida. Mas o nome diz muito: Benemérito. 
Até para um leigo parece que esse significado traz a acepção clara daquele título. E, especialmente 
este, que é bem merecido na sua inteireza. Relembrou a época em que conheceu Fernando Silva 
Xavier, "Xaxá", quando coordenava o Campeonato Adulto de Futebol, a quem se dirigia por escrito, 
pedindo para estar chefiando aquela rodada, e nunca um pedido seu deixou de ser atendido. E essa 
totalidade,  foi  o que mais caracterizou o início da sua admiração pelo homenageado.  Disse  que 
posteriormente, ao longo dessa caminhada, puderam partilhar de muitas conversas sobre o Clube. E 
sempre  a  característica  da  conciliação,  da  prudência,  da  ponderação,  da  discrição  aparecia  na 
personalidade  desse  amigo,  que  se  cimentava  no  alicerce  da  amizade  com o  aglutinamento  da 
admiração  crescente.  Admiráveis  são  as  coisas  simples.  Admirável  é  o  exercício  natural  da 
personalidade.  E  depois,  já  neste  Conselho,  vendo  ali  sentado,  como  Secretário  do  Presidente 
Rubens Catelli. Quando os movimentos políticos começaram a se agitar, não lhe sai da memória, 
numa Assembléia  Geral,  que precedia  a eleição  para  a renovação  do terço do Conselho,  estava 
sentado à mesa, naquela hora matinal,  e se notava no punho direito de Fernando Silva Xavier a 
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discreta fita  amarela,  que tinha uma mensagem muito clara, e no seu entender muito própria da 
personalidade, que é a sua transparência, a sua sinceridade, a naturalidade com que se exerce esta 
posição, porque evidentemente naquele tempo, e naquele momento, a Mesa não seria amarela, seria 
Azul. E é isto que engrandece as disputas, porque quando as disputas têm este nível de sinceridade, 
de honestidade, de grandeza, elas se tornam legítimas, e são disputas leais,  não são disputas por 
objetivos que não mereçam aplausos. E mais adiante, nesta caminhada, na eleição que renovou o 
Conselho  e  trouxe  um  equilíbrio  entre  Conselheiros  mais  antigos  e  os  mais  novos.  E  ao  se 
preocuparem  com  a  sucessão  na  Presidência  do  Clube,  este  nome  surgiu  tão  natural  e 
desprendidamente,  como  resplandece  na  personalidade  pacífica,  calma  do  agraciado,  com  a 
legitimidade daqueles  que vêm para  construir  e  para  unir,  começando a surgir  a  faceta  também 
admirável  desta  personalidade:  a  capacidade  de  agregar,  de  unir,  de  estabelecer  a  vontade  de 
trabalhar junto,  mesmo que as idéias sejam diferentes,  qualidade rara.  Lembrou-se de ter  tido o 
privilégio  de  assinar  uma lista  trazida  pelo  Conselheiro  Mário  Lima Cardoso,  que propunha  ao 
homenageado que aceitasse ser candidato à Presidência do Clube, uma das ótimas contribuições que 
se pode fazer para o Esporte Clube Pinheiros. Evidentemente, não quis repisar esta história, que foi 
o trabalho do Conselheiro Fernando Xavier à frente da Diretoria. Fez um depoimento ao Conselho, 
porque  cada  vez mais  pode  começar  a acompanhar,  com atenção,  o  significado desta  forma de 
liderança, e ir aumentando o seu respeito por estas qualidades que vem elencando, da prudência, da 
discrição, da capacidade de aglutinar, e que se adicionou ainda mais uma, a capacidade de tolerar, 
que os líderes têm a obrigação de absorver, de calar no seu peito até que ele reclame a ponto de 
levar para o hospital, aquele impulso da amargura, mas que realmente o grande líder o retém dentro 
de  si,  em nome da responsabilidade  que assumiu.  E nesta  tribuna,  teve oportunidade  de repetir 
algumas  vezes  e  algumas  frases  ,  assumido  na  sua  inteireza  a  responsabilidade  em momentos 
turbulentos, em que aparentemente não se sabe o que fazer. Acrescentou que uma das coisas que ele 
mais se orgulha na sua vida é estar podendo ocupar este cargo, com o qual jamais sonhou e que pela 
bondade dos  meus amigos,  recebeu este  voto de  confiança,  que procura  desincumbir  da melhor 
forma possível. Colocou em pé de igualdade à honra de ocupar o cargo de Presidente do Conselho, 
com o fato de ter sido convidado e apoiado pelo homenageado para exercer este cargo. Finalizando, 
disse que egoisticamente, e avidamente, colheu esta oportunidade de saudar o Conselheiro Fernando 
Xavier,  em  nome  do  Conselho  Deliberativo.  que  brilhantemente  testemunhou  tudo  o  que  o 
homenageado fez pelo Esporte Clube Pinheiros. Finalizando, parabenizou o agraciado que recebeu 
uma salva prolongada de palmas.

Leila Eleny Amaro Marques - Pediu permissão para tomar a liberdade de dizer aos Conselheiros 
que foi Fernando Silva Xavier  o Presidente precursor de idéias do Departamento de Assistência 
Social, e que fez com que aquele departamento, que era um pequeno pedaço de intenção dentro do 
Clube, tomasse forma e crescesse. E numa época em que todos estão voltados para o social, ele teve 
a  sensibilidade  de  cuidar  com  muito  carinho  dos  funcionários,  trazendo,  juntamente  com  o 
Presidente Antonio Rudge, um impulso maior ao D.A.S.. Sem preocupar-se se estava ferindo alguma 
ética, consignou que o que várias vezes diz: que atrás do homem ponderado que é Fernando Silva 
Xavier, se esconde um gigante sempre trabalhando em prol de um Pinheiros maior. Conclamou ao 
Conselho que a ajudasse a de pé, aplaudir o homenageado.

***

O Conselho Deliberativo, de pé, homenageia Fernando Silva Xavier com uma prolongada salva de 
palmas.
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Durante o discurso da oradora, Dr. Sérgio Vergueiro reassume a presidência dos trabalhos.

***

Airton  Sebastião  Pinheiro  Castro -  Ressaltou  a  certeza  e  a  beleza  dos  pronunciamentos  dos 
oradores que o antecederam, mas havia faltado um adjetivo para acrescentar à pessoa de Fernando 
Silva Xavier:  humildade.  Disse  que o Conselheiro sempre demonstrou humildade em seus  atos. 
Observou que ele, como treinador de Voleibol, sempre orientava seus atletas no sentido de fossem 
humildes,  qualidade de todo ser  humano de alcance maior,  e que é a característica principal  do 
grande homem homenageado. 

Fernando  Silva  Xavier -  Inicialmente,  agradeceu  as  palavras  proferidas  em  sua  homenagem, 
declarando-se emocionado. Àqueles que entenderam ser justa a concessão do título, disse que na 
realidade recebia a homenagem com imenso orgulho e satisfação, superados apenas pela alegria e 
emoção que estava sentindo; se os anos em que exerceu a Presidência da Diretoria foram marcados 
por muitos períodos difíceis e desgastantes, em instantes como este encontrava ampla compensação 
por aqueles dias nem sempre amenos e alegres, e encontrava, sobretudo, no carinho e na amizade, o 
grande título que ora recebia dos pinheirenses; ser sócio do Clube é um privilégio e a ele, soma-se o 
privilégio e a honra de ser seu Sócio Benemérito. Diante dessa alegria e dessa emoção, entendeu 
difícil descrever pensamentos e expressar com eloqüência a dimensão do seu reconhecimento; daí 
tentar transmitir orgulho e satisfação, alegria e emoção, em poucas, simples e singelas palavras, mas 
que refletem os melhores sentimentos e são extraídas e espelham pensamentos e desejos voltados à 
amizade e à fraternidade,  princípios que informam os ideais  que unem todos aqueles que têm a 
felicidade de pertencer ao Esporte Clube Pinheiros.

Presidente -  Convidou  o  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  para 
juntos entregar ao agraciado o Diploma que caracteriza a homenagem do Conselho.

***

É  entregue  o  pergaminho  relativo  à  concessão  do  título  de  Sócio  Benemérito  ao  Conselheiro 
Fernando Silva Xavier.

***

4) EXPEDIENTE:
Presidente - Chamou para tomar posse os Suplentes convocados, Srs. Sérgio Pikel, Luiz Bacarin e 
José  Luiz Médici,  constatando e  registrando a ausência  dos mesmos.  Prosseguiu,  propondo,  em 
nome da  Mesa  do  Conselho,  voto  de  pesar  pelo  falecimento  da  Sra.  Clotilde  Ulbrich,  mãe  do 
Conselheiro Hugo Ulbrich Júnior, recentemente acontecido. Voto aprovado.

José Roberto Coutinho de Arruda - Comunicou que existe na Câmara Municipal de São Paulo um 
parecer  da  Comissão  Jurídica,  dando  pela  inconstitucionalidade  do  projeto  de  lei  enviado  pela 
Prefeito da Capital, uma vez que está tratando de formas diversas clubes que têm a mesma natureza; 
parecer este que precisa ser mantido pelo Plenário da Câmara, pois sem dúvida nenhuma seria uma 
medida benéfica ao Clube, porque inviabilizaria a cobrança do I.P.T.U. para o próximo exercício. 
Acrescentou  que  para  a  manutenção  desse  parecer  têm sido  feitos  contatos  junto  às  lideranças 
partidárias, inclusive por ele, junto à Câmara, sendo que algumas das lideranças já estão oferecendo 
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propostas  alternativas  para  tentar  justificar  uma posição  perante  o  público  em geral,  mormente 
considerada a extraordinária força que a imprensa tem quando leva a opinião de um lado para o 
outro. Disse ainda, que a Diretoria,  em conjunto com o Sindicato dos Clubes está fazendo esses 
contatos; e que tão logo haja qualquer definição com relação ao futuro do I.P.T.U. para o próximo 
exercício,  principalmente  no que diz respeito  aos clubes  e em especial  ao Pinheiros,  serão elas 
trazidas ao conhecimento do Conselho.

Rolf Egon Kestener - Primeiramente, parabenizou a Diretoria pelo extraordinário lançamento da 
revista "Pinheiros 90 Anos"; dizendo que essa iniciativa certamente contou com a colaboração do 
Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira, que se inscreve entre os grandes realizadores do Clube. 
Referindo-se à reportagem sobre os Atletas Beneméritos da Natação, registou alguns equívocos, a 
saber: 1) a inclusão do nome de Leopoldo Villa Real, que é Benemérito do Futebol; 2) na relação do 
Pólo-Aquático,  faltaram os nomes dos  Atletas  Beneméritos  Ricardo  Ribeiro dos  Santos  (nº  44), 
Reinaldo Pinheiro Lima (nº 85) e Raul Mamede Kestener (nº 86); 3) nome do Atleta Benemérito 
Luiz Osório Anchieta Neto, publicado como Luiz Honório Anchieta Neto. Assim, pediu à Diretoria 
que junto à representação Higino Carlos, Comunicações e Eventos, fizesse correção nesse sentido.

Presidente da Comissão de Esportes, Ivo Kesselring Carotini - Propôs, inicialmente, votos de 
louvor aos destaques esportivos relacionados no Expediente da convocação, acrescentando a ela as 
Equipes de Natação Infantil, que sagrou-se Campeã Estadual de Natação, em Santos; Juvenil A e B, 
Campeã  Estadual  de  Natação,  em  Marília;  e  de  Saltos  Ornamentais  conquistado  na  categoria 
Adultos. Votos aprovados. Como satisfação ao Conselheiro Helmut Peter Schutt, disse que a relação 
de títulos por ele levantados foi encaminhada à Secretaria de Esportes, que tem o arquivo de toda a 
história  esportiva  do  Clube,  e  provavelmente  na  próxima  relação  o  interessado  terá  seu  nome 
lembrado pelos Conselheiros.

José Edmur Vianna Coutinho - Na qualidade de Presidente da Comissão Especial de Ordenação 
da Atualização Institucional, comunicou o encerramento dos trabalhos, na parte inicial. Disse que o 
Estatuto foi examinados em todos os seus artigos, juntamente com os substitutivos dos Regimentos 
Internos da Diretoria e do Departamento Esportivo, peças que evidentemente, a começar do próprio 
Estatuto,  representam  o  objetivo  maior  da  própria  existência  da  Comissão.  Acrescentou  que  a 
princípio,  poder-se-ia  entender  que a Comissão teria  exaurido  as  suas  funções,  ao terminar  este 
estudo; mas houve por bem o Presidente do Conselho naquela noite dizer que ela teria ainda que 
ingressar  no  estudo  dos  demais  Regimentos  do  Conselho  (Interno  e  Eleitoral).  Oficialmente, 
respondeu ao Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves no sentido de que o pedido deste, de revisão do 
Regulamento Eleitoral, já com vistas à eleição/90, será objeto de estudo acurado, no começo do ano 
de 1990. Informou, também, que conforme entendimentos mantidos com o Presidente do Conselho, 
esses diplomas legais serão objeto de discussões já no início do próximo exercício, sendo certo que 
nesse ínterim, dezembro e janeiro, estarão sendo efetivados os retoques finais, para que o Conselho 
tenha  previamente  o conhecimento  de tudo  aquilo  que foi  feito.  Agradeceu  de público  aos  que 
participaram da Comissão, que realmente constituíram para ele o fantástico apoio, nomeando os Drs. 
Adriano Amaral Resende, Antonio Alberto Foschini,  Angelo Ney Mendes Corrêa, Egberto Maia 
Luz e José Roberto Coutinho de Arruda.

Presidente - Disse que o Conselho estava feliz por ter e ser formado por pessoas competentes e 
dedicadas ao Clube; em 1990 será iniciada a grande tarefa sobre esse trabalho edificado, construído 
com a humildade trazida por José Edmur Vianna Coutinho, mas que tem o trabalho e a contribuição 
ampla  do Conselho,  de alguns Conselheiros  falecidos,  como Oswaldo Baldi,  trabalhos  da maior 
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importância e que espelham a dedicação dos seis últimos anos, e, portanto, ele tem certeza que o 
Conselho dirá um veemente ao discutir e trazer ao Clube a atualização institucional ampla, a partir 
do Estatuto e dos seus Regimentos, adaptando-os no que for necessário adaptar, porque a grande 
felicidade do Clube é ser dotado de pessoas boas e de um aparato institucional muito bom e sadio; 
atualização que aborda alguns aspectos  que o tempo apenas  condenou a serem modificados em 
função  do  atendimento  da  nova  Constituição  e  dos  modos  e  costumes  da  sociedade;  com  a 
conservação  da  lição  de  espírito  familiar,  de  patriotismo  e  de  fé  nas  qualidades  morais  que  o 
Pinheiros traz à comunidade.

Mário Lima Cardoso - Reportando-se ao pronunciamento do Conselheiro Rolf  Egon Kestener, 
esclareceu  que  o  "Informativo  Pinheiros  90"  foi  elaborado  em conjunto  e  com a  anuência  da 
Diretoria,  por  sócio  que  é  jornalista  profissional;  na  primeira  página,  consta  "Higino  Carlos 
Produções, Comunicações". Ressaltou que ele se sentiu no dever de fazer tal observação, pois uma 
coisa era certa: o informativo foi feito com a máxima boa vontade e criatividade, não devendo sofrer 
injustiças por força de um engano cometido.

Primeiro Secretário - Leu os ofícios seguintes,  enviados pela Diretoria: 1)Sobre as festividades 
alusivas ao 90º aniversário de fundação do Clube; 2) sobre a antecipação do dia para pagamento das 
mensalidade;  3)  reportando-se ao pronunciamento do Conselheiro José  de  Barros,  Presidente  da 
Comissão de Veteranos, esclarecendo acerca da organização e realização do Jantar dos Veteranos.

5) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação, em reunião secreta, na forma dos artigos 38 a 41 do Regimento 

Interno do Conselho Deliberativo, da ata da 340ª reunião extraordinária, realizada dia 
30 de outubro de 1989;

Presidente - Lembrou que por decisão do Conselho, a ata da  340ª reunião deveria ser apreciada na 
sessão subsequente. Para tanto, determinou a transformação da reunião em secreta, tendo as cortinas 
sido cerradas,  o som externo (alto-falantes)  desligado,  e saído do plenário  os não Conselheiros. 
Outrossim,  o  Presidente  propôs  a  permanência  do  taquígrafo,  para  o  registro  fiel  do  ocorrido. 
Aprovada a proposta.

***

A reunião é transformada em secreta, para apreciação do item supra. Após, deliberou o Conselho 
tornar o restante da reunião público, retornando ao plenário diretores e associados, ingressando-se 
no

Item 2 - Apreciação da ata da 341ª reunião ordinária, realizada dia 30 de outubro de 1989(que 
foi lida pelo Sr. Primeiro Secretário).
Deliberação
Não havendo nenhuma observação a respeito, o Sr. Presidente considerou aprovada a referida ata, 
ficando deliberado que a matéria decidida não deverá tornar-se pública, nos termos dos art. 40 e 41 
do Regimento Interno.

Item 3 - Apreciação da emenda aditiva à Proposta Orçamentária aprovada para 1990, relativa 
à cobrança da anuidade.
Presidente -  Esclareceu  que  esta  proposta  foi  regimentalmente  apresentada  no  início  da  341ª 
reunião, em termo; e por um lapso da Mesa perfeitamente justificável, ela não foi discutida e votada. 
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Assim, a Mesa, baseada no inciso II do art. 47 do Regimento Interno do Conselho decidiu corrigir 
sua  omissão  incluindo  a  matéria  na  ordem  do  dia;  como  não  era  possível  consultar  os  Srs. 
Conselheiros se abriam mão da audiência da Comissão Financeira, a Presidência tomou a liberdade 
de regimentalmente encaminhar a emenda para o devido exame e parecer.

Eduardo Lobo Fonseca - Procedeu à leitura do parecer emitido pela Comissão Financeira acerca da 
proposta (o parecer foi distribuído na entrada da reunião). Em seguida, pediu o pronunciamento da 
Diretoria sobre os efeitos que esta emenda poderia ter do ponto de vista do fluxo financeiro, bem 
como da operacionalidade dessa modificação na cobrança da anuidade.

Armando Ferraz de Almeida Prado - Em aparte, perguntou se se aprovada a proposta, a isenção 
de qualquer variação nas prestações prevaleceria, como normalmente ocorre com o associado que 
paga a anuidade.

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que essa informação seria melhor fornecida pela Diretoria, mas não 
lhe  parecia  que  o espírito  fosse  exatamente  esse,  pois  pagar  a  anuidade  não  é uma garantia  de 
imunidade;  e isso não é uma regra que esteja  embutida  no conceito  de pagamento de anuidade, 
embora a Diretoria, quando propõe novos orçamentos, não cobre de quem já quitou a anuidade.

Presidente -  Solicitou  ao  Presidente  da  Diretoria  que  prestasse  esclarecimento  a  respeito,  ou 
designasse um diretor para fazê-lo, concedendo-lhe a palavra.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Designou para expor o posicionamento da Diretoria o Dr. 
Sérgio Fuchs Calil  (Diretor  Financeiro),  quanto à proposta do Conselheiro Ohara, bem como os 
critérios que regem o pagamento das anuidades, e a não cobrança dos adicionais, se incidem ou não 
sobre esse pagamento antecipado.

Sérgio Fuchs Calil - Esclareceu que sob o ponto de vista operacional não há nada que impeça que 
esses pagamentos, da anuidade especificamente, possam ser feitos em duas parcelas, em janeiro e 
fevereiro, mantendo-se os mesmos critérios de descontos atualmente adotados, por uma questão de 
simplificação - se se fosse calcular pequenas diferenças que eventualmente poder-se-ia ter, sob o 
ponto de vista financeiro, chegar-se-ia à conclusão de que os números não justificam nenhuma outra 
medida ou critério de desconto. Portanto, a Diretoria entendia ter todas as condições de acatar esta 
proposição,  com  uma  única  ressalva:  de  que  os  pagamentos  precisariam  ser  obrigatoriamente 
efetuados no Clube e não na rede bancária, porque os recibos já estão em franco processamento, 
dentro do orçamento aprovado para 1990.

Ruy Lansaro Paganini - Pediu aparte para perguntar se dentro da condição financeira do Clube e 
do País há ou não interesse no incentivo, em 1990, do pagamento da anuidade.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Respondeu  positivamente,  quer  na  forma  tradicional,  quer  na  forma  ora 
proposta. Quanto ao pagamento de outros adicionais pelo sócio que quitar a anuidade, disse que o 
único item do qual ele não estará isento será a eventual cobrança do I.P.T.U..

Presidente - Explicou que regimentalmente as perguntas devem ser feitas através da Mesa. Porém, 
como a dinâmica das perguntas e das explicações flui melhor quando feitas diretamente pelo orador, 
continuar-se-ia praticando esta simplificação.
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Antonio Guerra - Tendo em conta que já existe um Orçamento aprovado para o próximo ano, 
perguntou qual é o desconto efetivo no pagamento da anuidade, ou com relação às parcelas mensais 
ou  bimensais  que  houver.  O Dr.  Sérgio  Fuchs  Calil  respondeu  que  o associado  que optar  pelo 
pagamento da anuidade, terá um desconto de 5% sobre o total das mensalidades.

Presidente -  Adicionou e  lembrou que o pagamento  da anuidade  quita  o sócio  com as  demais 
contribuições. Realmente com relação ao orçamento aprovado, o I.P.T.U. ficou fora desta colocação. 
Porém, a competência para estabelecer taxas, anuidades, mensalidades é do Conselho; e toda vez 
que um orçamento for aditado e majorado, como já ocorreu em gestões anteriores e poderá vir a 
ocorrer, mormente nesta situação de total insegurança em que vive o país, tudo o que vier a mais é 
de competência do Conselho decidir  e resolver;  portanto,  a anuidade quita somente o que já foi 
aprovado.

Pascoal  Roberto  Aranha Napolitano -  Expôs  problema que  há algum tempo vem analisando, 
acerca da anuidade. Disse na tradição de que para o sócio que paga a anuidade em janeiro existe um 
desconto de 5%, e este não ser afetado quando o Conselho reajusta o orçamento, ao seu ver é um 
procedimento  totalmente  errado,  visto  que  quem paga  a  anuidade  se  beneficia  de  5%  real  de 
abatimento; porém, a única vantagem além desse desconto, é de não pagar com correção monetária 
os meses subsequentes. Uma vez que o Conselho votou, durante o exercício, um acréscimo real, e 
não se falou em correção monetária a mais, e se não há acréscimo real, esse acréscimo deveria se 
estender a todos os sócios,  inclusive àqueles  que pagaram à vista,  gozando do desconto de 5%. 
Talvez a Diretoria tivesse algum cuidado em não cobrar isso, mas seria justíssimo, apesar de ser um 
desembolso maior para quem pagou à vista. Quando se fala num acréscimo real, ele é real mesmo. 
Quem paga em janeiro, com um desconto de 5%, e depois aprova-se um acréscimo, se é devedor 
disso. (Neste instante, o orador foi interrompido pelo Presidente no sentido do que o que se discutia 
não era essa matéria, que poderia ser tratada em "Várias". Encerrando, o Conselheiro disse que era 
favorável à proposta, mas lembrava à Diretoria que esse engano deveria ser corrigido, pois talvez 
representasse uma receita substancial ao Clube.

Presidente -  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  perguntou  se  a  Casa  se  considerava 
suficientemente esclarecida para encaminhar a votação, o que fez em seguida.

Deliberação:
O Conselho resolveu aprovar por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Luiz Koji Ohara 
aditando à Proposta Orçamentária aprovada para 1990 a possibilidade de pagamento da anuidade em 
duas  parcelas,  a  primeira  com  vencimento  em  31/01/90,  e  a  segunda  e  última,  devidamente 
reajustada pelo valor do BTN do mês do vencimento, em 28/02/90. (Resolução em anexo)

Item 4 - Várias.
Antonio Guerra - Disse que há muito vem tentando dar seu recado ao Conselho, mas tem sido 
impedido  de  fazê-lo,  dado  o  adiantado  da  hora  para  se  adentrar  no  item "Várias".  Assim,  deu 
conhecimento de assunto tratado em carta de 18/8, encaminhada ao Presidente da Diretoria, pedindo 
informações sobre as obras em execução no Clube, cujo texto é o seguinte: "Tendo notado grande 
incentivo a obras em quase todos os setores do Clube, gostaríamos de obter informes mais precisos 
sobre: 
1)Quantas e quais as obras e serviços em andamento, tomando como base o dia de hoje;
2)Quais as do fundo de Investimento e quais as de manutenção, ou seja, do Orçamento de Custeio[
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3) Valor e prazo da execução dessas obras, bem como o saldo hoje disponível do Fundo Especial 
para investimentos;
4) Se possível, o cronograma físico e o financeiro;
5) quais as novas obras previstas até o final deste ano?
Salientamos que estas informações trarão a nós e aos associados um retrato da administração de 
V.Sa. nesse setor."
Falou,  ainda,  sobre  carta  de  4/10,  reiterando  o  mesmo pedido  de  informações.  Para  completar, 
esclareceu que o setor de obras foi beneficiado com um microcomputador. Reclamou da demora no 
fornecimento das informações, dizendo que assim fica difícil controlar as obras e serviços. Alertou o 
Sr. Presidente da Diretoria nesse sentido.

Marcello  Moraes Barros de Campos - Protestou quanto ao número de Conselheiros  presentes 
naquela reunião, dizendo-se muito triste sendo o Conselheiro mais novo e vendo o plenário com 
pouco mais de 10% dos seus membros. Em nome dos sócios, protestou, porque realmente é a única 
obrigação que o Conselheiro tem, pois foi eleito para, pelo menos, vir às reuniões e delas participar. 
Disse esperar que essa situação se modifique e que nas próximas eleições isso será analisado. Em 
nome dos  sócios  que  o  elegeram,  agradeceu  a  presença  dos  poucos  Conselheiros  em plenário, 
dizendo que a filmagem em vídeo registra  o  número de Conselheiros  que realmente  gostam do 
Clube e que estavam ali prestigiando o corpo associativo e os seus eleitores.

Pascoal Roberto Aranha Napolitano - Voltou à tribuna para ratificar o que havia dito em hora 
imprópria, lembrando que está sendo cometido um engano repetidamente nesses últimos anos, pois 
o sócio que paga a anuidade com desconto de 5%, se libera da correção monetária apenas. Porém, se 
o Conselho votar qualquer acréscimo real de anuidade, ele é devedor dessa parcela. Portanto, disse 
que entendia que para o futuro a Diretoria deverá ficar atenta e cobrar desses sócios essa parcela que 
é devida.

Dulce Arena Avancini - Também lamentou o fato de o plenário estar vazio. Como integrante de 
Comissão  Pró-Memória,  que  entrevista  Veteranos,  atletas  que  tanto  fizeram  pelo  Clube; 
Beneméritos, esses que talvez nem compareçam mais no Clube por sentimentos, mágoas, fez pedido 
no sentido de que fosse mudada a cor da identidade social da categoria de Veteranos, ao seu ver 
providência muito importante, pois notou, na Festa dos Veteranos, que havia muitas pessoas que não 
faziam parte do quadro da categoria, tradicionais veteranos. Disse que reiterava esta sugestão que já 
tinha sido apresentada à Diretoria, porque o Veterano é um sócio que já trabalhou muito pelo Clube, 
e  tem  direitos  também.  Com  uma  carteirinha  de  cor  diferente,  terminaria  o  abuso  que  vem 
ocorrendo, quer nas festividades, quer em outros eventos, com a presença exclusivamente esperada 
nas  comemorações  da  categoria.  Com relação  ao cadastro  desses  sócios,  solicitou  fosse  refeito, 
porque infelizmente,  constam da lista  de  veteranos,  1/3  que já  faleceram. É,  portanto,  uma boa 
oportunidade para recadastrá-los e refazer a listagem. Deve existir uma diferenciação, para que num 
evento específico (que aliás são pouquíssimos), os associados das demais classes não se achem no 
direito  de aproveitar  o que a esses  é oferecido.  Haja  visto  o último jantar,  foi  uma invasão tão 
grande  que  os  veteranos  deixaram de  predominar.  O que  seria  do  Clube  se  não  houvessem os 
Veteranos, homens que sonharam, idealizaram e construíram o que de belo oferecemos a todos os 
associados? Nas entrevistas da Comissão Pró-Memória vários reclamaram o esquecimento do que 
tanto fizeram. A oradora insistiu na adoção de sua sugestão.

Leila Eleny Amaro Marques - Pediu que os Conselheiros colaborassem enviando prendas para 
sorteio  no  Natal  dos  Funcionários,  a  ter  lugar  dia  18/12.  Acrescentou  que  este  pedido  será 
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oportunamente  formalizando  por  meio  de  carta,  e  lembrou  que  o  DAS está  situado  no  antigo 
Fraldário.

Presidente -  Não  havendo  oradores  inscritos,  declarou  encerrados  os  trabalhos  da  reunião  às 
22h38m.

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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