
ATA  RESUMIDA  DA  343ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 12/02/90

1) DATA E PRESENÇA:
Dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa, em segunda convoção às vinte horas e trinta 
minutos, com cento e cinqüenta Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA:
Presidente             : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente     : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Segundo Secretário: FÁBIO DELLA NINA
Secretário "ad hoc": FERNANDO SILVA XAVIER

***

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

***

3) EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, primeiramente justificando a ausência do Dr. 
Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva,  Primeiro  Secretário,  que teve  sua  mãe hospitalizada  naquela  tarde. 
Aproveitou para desejar que o momento de apreensão do Sr. Secretário fosse superado. Nos termos 
regimentais,  indicou  o  nome  do  Conselheiro  Fernando  Silva  Xavier  para  ocupar  a  mesa  dos 
trabalhos como Secretário "ad hoc" e, pela manifestação da Casa, fez aclamada a indicação dizendo-
se honrado com ela. (O Conselheiro Fernando Silva Xavier tomou assento à mesa, em seguida).

Secretário - Convocou o Suplente José Luiz Medici para tomar posse. Não estando este presente, 
por  determinação  do  Presidente  passou  à  leitura  do  expediente,  a  saber:  1)  Of.  DI/445/89,  da 
Diretoria, encaminhando cópia dos recortes dos jornais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, 
edição de 19/12/89, abordando resultado da votação acontecida na Câmara Municipal de São Paulo, 
sessão de 18/12/89, sobre projeto de revogação de isenção dos clubes do pagamento do IPTU, com 
decisão favorável  às associações  esportivas;  bem como que na mesma oportunidade foi  firmado 
compromisso  de  assinatura  de  um termo  de  cooperação  com a  Prefeitura,  devendo  os  clubes 
esportivos  amadores  de  São  Paulo  ceder  equipamentos,  recursos  humanos  e  tecnologia  em 
favorecimento  da  prática  esportiva  nas  escolas,  campos  e  centros  esportivos  mantidos  pela 
Prefeitura,  acordo  esse  a  ser  discutido  oportunamente  entre  os  representantes  das  partes 
interessadas.

Presidente - Lembrou o falecimento do associado José Augusto Mariz de Oliveira, ex-Presidente da 
Diretoria, ocorrido dia 20 de dezembro de 1989, propondo a observação de um minuto de silêncio, o 
que foi feito em seguida.

Secretário -  Prosseguiu  com  a  leitura  das  seguintes  correspondências:  2)  Of.  DI/022/90,  da 
Diretoria, comunicando alterações havidas no seu quadro diretivo, quais sejam: a) o associado Luiz 
Roberto Martinez deixou o cargo de Diretor Adjunto de Futebol, sendo nomeado, em substituição, o 
sócio Edson Minioli; b) o associado e Conselheiro Octávio Margoni Júnior, que vinha ocupando o 
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cargo de Diretor Adjunto de Campos, foi substituído pelo Sr. Carlos Roberto Lucchesi, assumindo, 
em seguida,  a  Diretoria  Adjunta de Marketing e Relações Públicas;  c)  para o cargo de Diretora 
Adjunta de Saltos Ornamentais foi nomeada a sócia Wilma de Almeida Gonçalves.

Presidente -  Interrompeu  o  Secretário,  propondo  a  inserção  de  voto  de  louvor  ao  Conselheiro 
Rubens Bove, pelo seu desempenho na direção da Área de Relações Esportivas. (Voto aprovado).

Secretário - Passou à leitura das demais correspondências, quais sejam: 3) DI/023/90, da Diretoria, 
comunicando que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a manutenção da isenção parcial do 
IPTU aos clubes esportivos, o que não trará, neste exercício, ônus adicional para este Clube, sendo, 
portanto, desnecessária a emissão de carnê de cobrança suplementar para esta finalidade, conforme 
constava  da  Previsão  Orçamentária  aprovada  para  1990;  4)  Of.  de  10/01/90,  assinado  pelo  Sr. 
Eduardo Matarazzo Suplicy, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, encaminhando cópia 
autêntica do Requerimento P-970/89, de iniciativa do Vereador Mário Noda, relativo ao I.P.T.U..

Ruy  Lansaro  Paganini -  Propôs  voto  de  louvor  ao  Presidente  da  Diretoria,  Dr.  Antonio  de 
Alcântara  Machado  Rudge  pelo  insano  trabalho  realizado  junto  à  Prefeitura  e  aos  Vereadores, 
objetivando e alcançando a aprovação da isenção do I.P.T.U.. (Voto aprovado).

Ronoel São Thiago Lopes - Associou-se ao orador, ratificando, por solicitação de amigos, o voto 
aprovado, acrescentando que o mérito dessa conquista não ficou restrito ao Clube, mas se estendeu 
aos  demais  clubes  esportivos  da  Capital.  Em segundo lugar,  propôs  voto  de  louvor  à  seção  de 
Natação,  que  após  alguns  anos  de  "desacertos"  recuperou-se  vencendo  todos  os  campeonatos 
paulistas estaduais, desde a categoria Infantil até Adulto; foi pela décima quinta vez consecutiva 
campeã  paulista  Absoluto;  bi-campeã brasileira  Juvenil  Masculino  e  Feminino,  após  doze anos, 
reconquistando  assim,  a  hegemonia  paulista  na  categoria;  campeã  do  1º  Torneio  Internacional 
Oswaldo  Baldi,  que  reuniu  as  melhores  equipes  brasileiras  e  uruguaias;  quebrou,  durante  a 
temporada, 151 recordes sul-americanos, brasileiros e paulistas; teve três atletas convocados para o 
Campeonato Sul-americano Absoluto e para  a Copa Latina  e sete nadadores  convocados para  o 
Campeonato Sul-americano Juvenil; no último Troféu Brasil, teve mais medalhas de ouro, oito ao 
todo, que o vencedor do torneio, o Minas Tênis Clube. Enalteceu os esforços do Diretor de Esportes, 
Cezar Roberto Leão Granieri, do Diretor Adjunto, Miguel Carlos Cagnoni e de todos os técnicos da 
seção, representados pelo Supervisor Alberto Klar. (Voto aprovado).

Egberto Maia Luz - Tecendo enaltecedora exposição, propôs a consignação de voto de júbilo pela 
passagem  do  436º  Aniversário  de  São  Paulo,  com  participação  ao  Clube  Piratininga.  (Voto 
aprovado).

Plínio de Azevedo Marques - Propôs voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Benedita 
Borges de Queiroz, progenitora do Conselheiro Adilson Borges de Queiroz, ocorrido no último dia 
25/12/89. (Voto aprovado).

Eduardo Lobo Fonseca - Como Presidente da Comissão Financeira, consignou a vitória alcançada 
com a isenção do I.P.T.U., dispensando maiores comentários, vez que sobre o assunto já haviam-se 
manifestado outros  Conselheiros.  Continuou,  registrando o recebimento de carta  da Diretoria  de 
26/01/90,  dando  conhecimento  do  contrato  firmado  com  a  empresa  "Produtivit,  Consultoria  e 
Melhoria de Produtividade", para elaboração de diagnóstico inicial do Clube em todas as áreas de 
serviços,  e  solicitando  a  assessoria  e  colaboração  da  Comissão  no  sentido  de  acompanhar  o 
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desenvolvimento do referido trabalho, cuja fase preliminar, diagnóstico inicial do Clube, teve início 
neste dia, 12/02/90. À solicitação da Diretoria a Comissão manifestou-se favorável, e acompanhará 
o desenrolar dos trabalhos. Finalmente, esclareceu que a Comissão não emitiu parecer sobre o item 
3 da ordem do dia (proc. CD-001/90 - pedido da Diretoria de autorização para alocação de recursos 
do Fundo Especial para obras e reformas orçadas e descritas em 330.700 BTNF), porque por uma 
série de circunstâncias não foi possível à Comissão Financeira se reunir. Lamentando o ocorrido, 
disse esperar  que tal  não suceda novamente, reconhecendo tristemente a falha em não conseguir 
trazer ao Conselho o parecer, porque a Comissão leva realmente muito a sério a responsabilidade 
que se lhe foi delegada.

Odair  Luiz  Gorga -  Congratulou-se  com o  Presidente  da  Diretoria,  Dr.  Antonio  de  Alcântara 
Machado Rudge, dizendo que a vitória não é só sobre o IPTU, mas sobre outros feitos e outras 
preocupações com os demais departamentos do Clube, dando a mesma ênfase, o mesmo sacrifício. 
Portanto, que o voto de louvor se estenda pelos outros grandes feitos do Presidente. Em segundo 
lugar,  disse que há tanto milita  no teatro,  conhecendo os sérios  problemas dos outros  dezesseis 
clubes, tais como: falta de espaço, de local para ensaios, para espetáculo, sistema de iluminação, de 
som, etc.  E, preocupado com essa situação, fundou, em novembro/89, a Associação Nacional de 
Teatro Interclubes de Grupos Amadores, que tentará um congraçamento maior entre os clubes, com 
uma conotação diferente nos festivais. Propôs voto de louvor a Silney Siqueira, diretor de teatro, 
inclusive  da  peça  "Nossa  Cidade,  campeã  no  Festival  Estadual  Interclubes,  que  contou  com o 
esforço e sacrifício profissional deste sócio. Desta peça, participaram os atores Cristina Pikielny e 
Hugo Napoli, ambos Conselheiros. (Voto aprovado).

Pedro  Antonio  Lousan  Badra -  Associou-se  ao  voto  aprovado  ao  Dr.  Antonio  de  Alcântara 
Machado Rudge (isenção do IPTU),  estendendo-o à equipe  que colaborou com o Presidente  no 
convencimento dos Vereadores, na luta na Câmara. Propôs, também, voto de louvor extensivo ao 
Diretor de Ginástica Olímpica, Francisco Fraga, que trabalhou arduamente nesse processo. (Voto 
aprovado)

Sílvio Lancellotti - A pedido do Sr. Ivo Kesselring Carotini, Presidente da Comissão de Esportes, 
estendeu  proposição  de  voto  de  louvor  aos  destaques  esportivos  relacionados  no  expediente  da 
reunião. Em particular, propôs voto de louvor à seção de Saltos Ornamentais, que entre a temporada 
de 89 a 90 trouxe lauréis ao Clube desconhecidos por muitos, a saber: bi-campeã brasileiro juvenil 
A e B; bi-campeã estadual absoluto; bi-campeã estadual adulto; hexa-campeão estadual juvenil A e 
B; campeão do Troféu Brasil, título inédito na modalidade dentro do Pinheiros. Acrescentou que 
esta é 90% integrada  por sócios. Relacionou alguns nomes encaminhou relação por escrito à Mesa 
para  oficialização  do  voto.  (Votos  aprovados).  Aproveitou  para  solicitar  fossem providenciadas 
instalações mais confortáveis para essa seção, em contrapartida com a isenção do IPTU.

Sérgio  Lazzarini -  Disse  que  da  breve  análise  que  fez  do  Projeto  de  Atualização  Estatutária 
apresentado pela Comissão Especial de Ordenação da Atualização Institucional do Clube, realmente 
ficou impressionado com a qualidade do trabalho criterioso, pormenorizado, até didático para quem 
não é versado na área jurídica, e que demonstra algo singular. Reconheceu que nos seus seis anos de 
Conselho, dentro de todas as medidas iniciativas adotadas, essa lhe pareceu uma das mais dignas de 
nota. Observou que o Conselho entrará num período de apresentação de emendas, ele próprio já 
apresentou algumas para aprimorar o projeto,  e antes  que o calor  dos debates,  as emoções e as 
razões  de  cada  um  fossem  manifestados  na  tribuna,  propôs  voto  de  louvor  à  Comissão,  que 
conseguiu sintetizar esse trabalho que há muitos anos o Conselho e o Clube esperavam. Disse que 
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além de sua competência  e capacidade,  esta  Comissão se  caracteriza  pela  sua modéstia,  virtude 
própria daqueles que são sábios, inteligentes e aptos, e que quase passa anonimamente por todos 
nós. Assim, relacionou os nomes dos integrantes da Comissão Especial presidida pelo Conselheiro 
José  Edmur Vianna  Coutinho,  a saber:  Conselheiros  Adriano Amaral  Resende,  Antonio Alberto 
Foschini, Egberto Maia Luz e José Roberto Coutinho de Arruda e Associado Angelo Ney Mendes 
Corrêa, solicitando fossem feitas as comunicações individualmente. (Votos aprovados).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 342ª reunião extraordinária, realizada dia 12 de fevereiro de 
1990.
Presidente - Não havendo oradores inscritos para se manifestar impugnando ou retificando a ata, 
declarou-a aprovada.

Item  2  -  Apreciação  da  programa  de  trabalho  apresentado  pela  Mesa  do  Conselho 
Deliberativo para o exame do projeto de atualização estatutária - 1990.
Presidente - Por ser autor da proposta, declarou-se impedido de presidir aquela parte da reunião, 
passando a presidência ao Vice-Presidente do Conselho.

***

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

***

Antonio  Guerra -  Inicialmente  parabenizou  o  Presidente  pela  boa  intenção  ao  propor  aquelas 
normas,  pois  ao  seu  ver  isso  virá  facilitar  os  debates  e  o  correr  das  discussões  da  alteração 
estatutária.  Teceu  considerações  no  sentido  de  aprimorar  a  idéia,  propondo:  1)  Item 4  -  nova 
redação: "Poderá haver uma terceira reunião para redação, e aprovação da redação final." ; 2) Item 5 
- que as emendas apresentadas em plenário não dependam de parecer das Comissões; 3) Item 7 - 
acréscimo, dentro do contexto, possibilitando a discussão de outro artigo, seção ou capítulo, desde 
que  tenha  relação  direta  com o  que  está  em discussão.  Justificou  suas  propostas.  (Durante  seu 
pronunciamento, aparteou o Conselheiro Renato Taglianetti, inicialmente entendendo que o orador 
pretendia que, se caso no desenvolvimento dos trabalhos, cuja dinâmica foi apresentada pela Mesa, 
surgisse assunto que necessitasse de uma reunião do Conselho, fosse ela inserida dentro da sessão 
permanente  a  ser  realizada,  explicando que se  tal  ocorresse  seria  convocada  uma outra  reunião 
extraordinária, não havendo motivos para confusão. O Conselheiro Antonio Guerra esclareceu que 
sua dúvida era quanto às datas já programadas. Em novo aparte, o Conselheiro Renato Taglianetti 
esclareceu o orador acerca da antecedência proposta para a apresentação de emendas, bem como 
com relação à freqüência dos Conselheiros nos encontros).

Sérgio Vergueiro - Como ato de justiça, primeiramente esclareceu que era signatário da proposta 
por dever de ofício: é atribuição do Presidente do Conselho administrar dentro do Estatuto e do 
Regimento de forma que os  Conselheiros  tenham a maneira  mais  cômoda,  mais  eficiente,  mais 
democrática, mais ampla para discutir os assuntos. Informou que para que esta proposta chegasse ao 
Conselho  inúmeras  reuniões  foram feitas  com os Presidentes  e Membros das  Comissões;  foram 
ouvidos ex-Presidentes, pois esta experiência não poderia faltar para que pudesse ser agregada a este 
trabalho. Disse que leu atas de sessões permanentes de outros eventos como este já ocorridos na 
história do Conselho, pois entende que nunca há nada de novo na face da terra, as coisas se repetem 
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e a inteligência  dos  nossos  antecessores  trouxe  soluções,  sem dúvida nenhuma,  para  problemas 
práticos que nós aproveitamos. Assim, disse que queria dividir com aqueles que o auxiliaram na 
concepção deste trabalho. Acreditou ser necessário, em primeiro lugar, desculpar-se pela falha que 
suscitou a primeira dúvida do Conselheiro Guerra, que é pertinente. O Presidente tinha a intenção de 
distribuir  o Programa das  Reuniões  até 28/05/90,  quando está  marcada a reunião ordinária  para 
eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, dos membros da Comissão de Sindicância e 
dos Presidentes das demais Comissões Permanentes - gestão 90/92. Isso deixaria claro que a data 
para a reunião,  não a extraordinária,  mas sim a ordinária,  de março, para exame do relatório da 
diretoria  foi  reservada  fora  dos  encontros  programados;  também  em  fatos  de  urgência, 
evidentemente o Conselho será soberano. (Durante o transcorrer da reunião a secretaria supriu sua 
falha,  distribuindo  aos  Conselheiros  o  calendário  mencionado  pelo  Presidente).  (Aparte  do 
Conselheiro Egberto Maia Luz, salientando a omissão do Presidente ao destacar um fato singular e 
que  era  pertinente  às  considerações  do  orador  Antonio  Guerra,  e  ao  assumir  a  autoria  dessa 
sistemática, para deliberar sobre a adoção ou não desta norma, pois o autor teve a fidalguia de ouvir 
a Comissão Especial criadora do Projeto; bem como que a soberania e competência do Conselho não 
se confunde com as atribuições da Mesa. Acrescentou que esta sistemática foi debatida e a solução 
de eventual  caso que possa  surgir  será  pela  competência  e pela  soberania  do órgão legislador). 
Esclarecendo  a  ordenação  das  emendas,  disse  que  primeiramente  não  podem  ser  perdidas  as 
emendas  surgidas  em  Plenário  no  calor  das  discussões,  porque  elas  freqüentemente  trazem 
aprimoramento à matéria que está sendo discutida.  Portanto, o Conselho não pode abrir  mão da 
necessária sistematização das emendas dentro do contexto global do Estatuto. Quando se trata de 
uma matéria  de  tal  responsabilidade,  de  repercussões  tão  profundas  da  comunidade  a  ponto  do 
Estatuto prever um ritual específico para a sua discussão e a sua validade, é fundamental que nós 
possamos não perder esta contribuição, mas também que não se perca a sistematização do todo, 
porque cada artigo, cada parágrafo, cada inciso tem repercussões em outros. Julgou feliz o ponto 
levantado  pelo Conselheiro Guerra,  explicando que esta  sistemática  pretendeu atender  ambas as 
situações, estabelecendo um limite para as emendas relativas à primeira reunião do Conselho. Aí, é 
importante que se diga que o Estatuto estabelece claramente que qualquer alteração estatutária deve 
ser  feita  em duas  reuniões  distintas  contendo  duas  discussões  distintas  e  que  tenham votação 
favorável do Conselho. O espírito é propiciar ao Conselheiro que se manifeste por duas vezes, que 
corrija ou altere aquilo que porventura na primeira vez possa ter passado, para que o resultado seja o 
melhor possível. A interpretação de que a segunda discussão é apenas para redação final foi uma 
interpretação regimental, restritiva ao espírito no Estatuto. O signatário nada mais fez que respeitar a 
jurisprudência já inserida no Conselho pelos Presidentes que o antecederam, no sentido de entender 
que em duas discussões com igual amplitude, com igual poder, devem ser feitas da matéria, sem 
prejuízo da discussão final da redação. Porém, não há necessidade de ser convocada uma terceira 
reunião extraordinária para tratar apenas da redação, uma vez que estando em sessão permanente a 
segunda, bastam encontros adicionais para poupar a burocracia. A redação sem dúvida é uma parte 
importante, como também não se pretende que as emendas que se encerram no dia 1º de março, caso 
o Conselho aprove estas normas. Elas serão examinadas na primeira reunião extraordinária e lidam, 
este fato importante, o surgimento das emendas na discussão em Plenário, que imediatamente serão 
inseridas,  porque  estão  no  prazo,  para  segunda  discussão.  Nenhuma  emenda  deixará  de  ser 
considerada pelo Conselho, nasça onde nascer. Apenas por uma questão de ordem e de necessária 
compatibilização com todo contexto do Estatuto é que estes prazos se estabelecem. Aproveitando a 
oportunidade,  colocou-se  à  disposição  como  um  porta-voz  de  toda  equipe  de  trabalho  neste 
programa de trabalho,  constituída de todas as comissões e alguns conselheiros vitalícios que lhe 
deram  a  honra  de  colaborar,  para  poder,  se  for  capaz,  responder  a  alguma  dúvida  que  tenha 
persistido sobre o assunto.
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Antonio Guerra - Com os esclarecimentos prestados pelo Conselheiro Sérgio Vergueiro, disse que 
retirava suas objeções e propostas até então formuladas.

Sérgio  Vergueiro -  Agradeceu  o  orador,  dizendo  que  sem dúvida  alguma  a  grande  figura  do 
Conselho Deliberativo é o seu Plenário, e só ele tem a competência e o poder de tratar de matérias. 
O Presidente trouxe apenas sua colaboração, de acordo com o cargo a que foi honrosamente eleito 
para se desincumbir desta missão. Neste sentido que estava pretendendo colaborar para que o real 
exercício da atualização estatutária se inicie na primeira reunião. Tudo isto é acessório, inclusive o 
brilhante  trabalho  desta  Comissão  assim foi  trazido  humildemente,  porque  ele  só  será  válido  e 
realmente o espelho do que é necessário para o Clube, se contar com o aprimoramento da atenção do 
Conselho.

Presidente - Inicialmente sintetizou os termos do parecer emitido pela Comissão Jurídica, dizendo 
que  o  processo  está  em  condições  de  ser  apreciado  e  votado  pelo  Conselho  Deliberativo. 
Continuando,  disse  que pelas  ponderações  do Conselheiro Antonio Guerra  na tribuna,  ele podia 
inferir  que  o  mesmo não  apresentara  propriamente  emendas  à  proposta,  e  sim tecera  preciosas 
considerações no sentido de melhor esclarecer o Conselho de como deverá acontecer o processo de 
renovação parcial do Estatuto. Continuando, propôs a votação do programa em bloco, submetendo-o 
em seguida ao Plenário.

Deliberação;
Aprovado unanimemente o programa de trabalho apresentado pela Mesa do Conselho Deliberativo 
para o exame do projeto de atualização estatutária - 1990 (Resolução CD-01/90, em anexo ao final 
deste resumo).

***

- Reassume a Presidência o Dr. Sérgio Vergueiro.

***

Presidente -  Primeiramente,  agradeceu  ao  Dr.  Ricardo  Cardozo  de  Mello  Tucunduva,  Vice-
Presidente, pela condução dos trabalhos durante o item anterior. Prosseguindo, passou ao 

Item 3 - Apreciação do processo CD-001/90, referente à proposta da Diretoria para alocação 
de recursos do Fundo Especial para obras e reformas descritas e orçadas em 33.700 BTNF.
Presidente -  Deu  ciência  de  carta  do  Presidente  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  que, 
argumentando a impossibilidade da obtenção do parecer da Comissão Financeira sobre este pedido 
de  alocação  de  recursos  para  obras  e  reformas  necessárias  ao  bom funcionamento  de  diversos 
próprios do Clube, a Diretoria ora requeria o adiamento da discussão e votação da matéria para a 
próxima reunião plenária, esclarecendo, ainda, que a existência de um Fundo de Emergência suprirá 
eventuais apropriações urgentes que se venham a fazer necessárias. Prosseguindo, disse que tratava-
se de matéria de alta relevância e que, evidentemente, o Conselho não devia abrir mão do parecer da 
Comissão Financeira,  em que pesasse ela estar  alicerçada com o parecer da Comissão de Obras. 
Disse que foi informado pelo Presidente da Diretoria porque realmente a matéria abarca alguns itens 
de extrema urgência e que põem em risco algumas obras, inclusive de segurança, como é o fato do 
ginásio que está  com problemas de cupim na sua estrutura,  e  o Clube vem sendo instado pelos 
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poderes municipais para regularizar isso, embora essa instância dos poderes municipais fique muito 
abaixo  da própria  atenção  da Diretoria  na  defesa  da  integridade  do patrimônio  do  Pinheiros  e, 
principalmente, dos seus associados. Também a questão da bomba térmica vem ao Conselho por ser 
um conserto de alta monta, e sem ela terá a piscina aquecida. 

Ruy Lansaro  Paganini -  Lamentou  que  o  Conselho  naquele  momento  não  pudesse  discutir  a 
matéria, dada sua importância. Manifestou-se favorável à aprovação de qualquer tipo de verba para 
a preservação do patrimônio pinheirense. Apelou à Diretoria que elabore urgentemente um Plano de 
Obras, ao seu ver mais importante que a alteração estatutária. Enumerou diversos problemas que 
vêm acontecendo no Clube. Solicitou que mesmo adiada, esta matéria voltasse rapidamente para 
deliberação do Conselho, pois se a Diretoria julga ser ela de caráter emergencial, ela tem o mesmo 
caráter para o corpo associativo.

Antonio Guerra - Primeiramente, parabenizou o Presidente da Diretoria pela retirada do processo 
de pauta, visto que a audiência antecipada da Comissão Financeira é, entre outros, norma estatutária. 
Em segundo lugar,  entendeu  prudente  o  adiamento  da  discussão,  que  não  prejudicará  o  Clube, 
ponderando as diferenças entre os problemas de gestão da Diretoria e o legislativos de aprovar ou 
não o que aquela pretende. Partiu da premissa que os dirigentes do Clube são honestos e não têm 
intenção qualquer além de servir o Pinheiros. Para tanto, ela precisa ter uma certa liberdade de ação. 
Acrescentou que o Conselho, a par do parecer da Comissão Financeira terá uma série de elementos 
para depois, conscientemente, deliberar em benefício do Clube. 

Olavo  D'Elia -  Lamentou  o  adiamento  da  discussão  e  aprovação  de  obras  tão  necessárias  ao 
Pinheiros, vez que nova reunião do Conselho para apreciação da matéria demorará cerca de um mês 
para acontecer.

Presidente - Esclareceu que a Mesa teve o cuidado de consultar  a Diretoria  sobre  as eventuais 
conseqüências,  e  que  não  haverá  para  o  associado,  nem  tampouco  para  as  obras  nenhuma 
conseqüência  deletéria,  pois  as  obras  prementes  poderão  ser  feitas  com recursos  do  Fundo  de 
Emergência. A audiência das Comissões Permanentes, que assessoram o Conselho e a Diretoria, é 
interveniência  necessária  e  fundamental  para  os  processos.  Em seguida,  encaminhou  a  retira  à 
votação,  explicando  que  este  procedimento  é  regimental.  Nenhuma  proposta  poderá  ter  a  sua 
discussão  e  votação  adiadas,  sem  a  aprovação  do  Conselho.  Vez  adiada,  a  matéria  estará 
automaticamente inserida na próxima reunião extraordinária.

Deliberação:
Aprovado por  expressiva  maioria  o  adiamento  da  discussão  e  votação  do  processo  CD-001/90, 
referente à proposta da Diretoria para alocação de recursos do Fundo Especial para obras e reformas 
descritas e orçadas em 33.700 BTNF.

Item 4 - Várias.
Renato Taglianetti - Justificou sua intervenção à exposição do Conselheiro Antonio Guerra sobre o 
programa de trabalho a ser seguido na atualização estatutária, dizendo que sabendo das qualidades e 
do esforço desenvolvido em benefício dos assuntos do Clube, sentiu-se obrigado a fazer com que ele 
não  se  enganasse,  aproveitando  para  cumprimentá-lo  por  esses  trabalhos.  Em  segundo  lugar, 
reportou-se a processo disciplinar anteriormente apreciado pelo Conselho, não querendo revivê-lo, 
mas sim apresentar suas conclusões acerca da dinâmica com que se houve o inquérito, deixando o 
Plenário  de  aplicar  indiscutivelmente  uma resolução  que deveria  ser  tomada por  julgar  que não 
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havia  motivo para a denúncia,  que atentava contra  a honra  de um associado.  Discorreu sobre o 
registro de ocorrência, notando que os fatos nele narrados até transpuseram as divisas do Clube e 
passaram a ser objeto de publicações pela imprensa da cidade. Acrescentou que é indispensável a 
manutenção de certa disciplina, pois verificou que o indiciado não deu a mínima importância ao 
Conselho.  O processo correu inteiramente  à revelia,  que em Direito  Processual  Comum, se  não 
houver  provas  em  contrário  implica  na  condenação,  quando  dá-se  como  verdadeiros  os  fatos 
apontados contra  o réu. Assim, entendeu conveniente ser  tiradas algumas ilações desses  fatos,  a 
saber: 1) o cuidado que se deve ter para a propositura de abertura de qualquer inquérito destinado a 
apurar fatos que atentem contra a honorabilidade de uma pessoa; 2) o fato de, se porventura houve 
uma denúncia perfeitamente fundamentada, é a oposição do citado comparecer, respeitando como 
deveria sê-lo, a comissão constituída por indicação do Conselho, para apuração dos fatos; 3) que 
todas as pessoas que porventura, justa ou injustamente, se vê citada para acompanhar um processo 
em  que  ela  é  figura  principal,  deva  ter  interesse  máximo  em  apurar  exatamente  a  verdade, 
desfazendo aquelas denúncias que lhe haviam sido feitas; 4) No tocante às testemunhas, que no caso 
específico também se  opuseram a depor  no inquérito  aberto,  entendeu incrível  o que aconteceu 
como conseqüência, e o que determinou também o julgamento do Conselho, que deliberou que face 
à  inexistência  de  provas  foi  dado por  encerrado  o processo.  Disse  que gostaria  que esses  fatos 
fossem levados em consideração, pois não é possível não ser castigado aquele que fez uma denúncia 
infundada. Se por ventura esta pessoa não merecer essa penalidade, é porque existe fundamento. É 
indispensável que se exija satisfações  por parte daqueles que se omitiram a atender ao grupo ou à 
Comissão destinada a apuração dos fatos denunciados.

Olavo D'Elia - Reportou-se à comunicação feita pelo Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca acerca da 
contratação da empresa "Produtivit, Consultoria e Melhoria de Produtividade", para elaboração de 
diagnóstico inicial do Clube em todas as áreas de serviço, entendendo que não deve ser medida a 
produtividade de funcionários quando o Clube em muitos setores não os tem em número suficiente, 
dando como exemplo fato ocorrido no Restaurante da Sede Social no último domingo. Mesmo não 
no  Expediente,  propôs  voto  de  louvor  ao  Diretor  da  Área  de  Segurança,  Benedito  Antunes  de 
Campos, relatando duas ocorrências e medidas tomadas pelo Diretor para resolver tais problemas. 
Aproveitou para parabenizar os funcionários daquele setor. (Voto aprovado).

Alfredo  Pompílio -  Inicialmente  elogiou  a  Diretoria  pelas  informações  prestadas  no  Boletim 
distribuído aos Conselheiros antes do começo da reunião, dizendo que seria ideal que ela sempre o 
faça, a exemplo da gestão do falecido Dr. José Augusto Mariz de Oliveira. Em seguida, criticou o 
completo abandono das dependências do Tênis e os problemas de limpeza do lago próximo.

Marta Vella de Freitas - Reivindicou, em nome de diversos associados e em seu próprio nome: a 
limpeza e conservação da Cabana do Pai Thomaz e proximidades; a reabertura das piscinas antes 
das 11 horas; da limpeza e conservação do 4º andar do C.E..

Névio Carlos Luiz Vitto Baratino - Referiu-se ao Reveillon, discorrendo de incidente havido com 
sua esposa quando foi premiada, por sorteio, de uma passagem para uma viagem ao Paraguai e, 
quando ela chegou ao palco para receber o prêmio surpreendeu-se, constatando que havia 4 pessoas 
com número 76 e três com número 314, motivo pelo qual teve que ser feito novo sorteio, por nome; 
também reportou-se  ao  número  de  convites  vendidos  e  o  de  pessoas  previsto,  concluindo  pela 
desorganização. Manifestou-se decepcionado e ponderou o prejuízo de má administração de uma 
festa pode trazer ao Clube.  Pediu fosse  feita  uma averiguação a respeito do ocorrido,  o que foi 
registrado pelo Sr. Presidente.
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Paulo Roberto Chaves de Lara - Lamentou a dinâmica com que vem sendo realizadas as reuniões 
plenárias, pela qual tem sido praticamente suprimido o item "Várias", um dos mais importantes visto 
que os pronunciamentos partem de Conselheiros que freqüentam diferentes seções dentro do Clube 
e que trazem à baila problemas que devem ser conhecidos e resolvidos pelo Conselho Deliberativo e 
pela Diretoria. Disse que antigamente era o freqüentador mais assíduo dos restaurantes do Clube, e 
hoje,  fazendo  uso  dos  bares,  observou  o  estado  caótico  e  a  insuficiência  de  funcionários  neles 
existentes. Nesse sentido, pediu a atenção da Diretoria que remunere melhor esses funcionários, a 
fim de ter e manter o seu necessário número. Discorrendo de exemplos, justificou sua posição a 
respeito.

José Edmur Vianna Coutinho - Agradeceu as palavras do Conselheiro Sérgio Lazzarini dirigidas à 
Comissão Especial de Ordenação da Atualização Institucional do Clube por ele presidida, dizendo 
que  elas  estimulam  tanto  a  sua  como  outras  comissões  que  trabalham  em  prol  do  Clube. 
Acompanhou o voto de louvor proposto pelo Conselheiro Olavo D'Elia ao Diretor Benedito Antunes 
de  Campos,  elogiando o trabalho desde frente  ao setor  de  Segurança e  relatando ocorrência  no 
recinto da piscina, estendendo o elogio aos funcionários Mário Sérgio e Natalino, ambos Porteiros.

Presidente - Antes de passar a palavra ao Sr. Wladimyr Sanchez, desculpou-se pela qualidade das 
cópias distribuídas antes do começo da reunião, que colidiu com a alta qualidade do conteúdo do 
trabalho  pelo  Conselheiro  apresentado.  Portanto,  disse  que  será  providenciada  a  correção  dessa 
xerox, não nítida, e a matéria será novamente distribuída aos Srs. Conselheiros.

Wladimyr  Sanchez -  Falou  do  problema  que  a  Região  Metropolitano  enfrenta  em termos  de 
abastecimento de água, cujas soluções previstas demandam longo prazo. Como este problema afeta 
diretamente o Clube e toda a população urbana, prejudicando de certa forma as atividades esportivas 
dos sócios; tendo o Pinheiros pensado em soluções com a perfuração de novos poços artesianos em 
suas dependências, disse que estava apresentando projeto de sistema de tratamento de água, numa 
espécie  de  circuito  fechado,  em que  as  águas  provenientes  dos  chuveiros  das  diversas  seções 
esportivas  pudessem ser  reaproveitadas,  recirculadas,  e  novamente  voltar  ao sistema.  Disse  que 
entregava o trabalho à Diretoria executiva, deixando-o aberto aos Conselheiros a oportunidade de 
conhecê-lo e apresentar aprimoramentos.

Ruy Lansaro Paganini - Interviu, dizendo-se entusiasmado com a idéia do orador, pois o problema 
de abastecimento de água e de energia elétrica interessa a qualquer instituição, principalmente ao 
Clube. Assim, fez três indagações ao Conselheiro: 1) O projeto apresentado é de tecnologia nacional 
ou do exterior?; 2) No Brasil já existe aplicação de determinada condição técnica?; 3) Isso já foi 
proposto em outros Clubes?. Lembrou que numa multinacional em São José dos Campos já existe 
um projeto dessa natureza, extremamente eficiente, porém oneroso.

Wladimyr Sanchez - Disse que a origem do projeto não era nova, foi um sistema idealizado pelo 
antigo BNH, no início da década de 70, um projeto que se destinava às comunidades de pequeno 
porte; organizado pela OMS, implantado no Brasil  e que não teve grande sucesso em virtude de 
problemas  apresentados  pelo  antigo  PLANASA. Mas,  acrescentou,  foi  muito  bem acolhido  nas 
comunidades do Paraná, pela SANEPAR, que lá desenvolveu esse sistema de estações de tratamento 
para as cidades do norte do Estado, com muito sucesso. Disse que desconhecia, no Brasil, clubes 
que usassem desse sistema, mas nas indústrias ele é comum. Quanto ao aspecto econômico, disse 
que depois  de  ter  feito  os  devidos  cálculos,  chegou à  conclusão  de que  os  valores  estão  muito 
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próximos da realidade. (Intervenção do Conselheiro Névio Carlos Luiz Vito Barattino, indagando se 
a área física do Clube necessária à implantação do projeto tinha sido estudada, ao que o orador 
respondeu  que  isso  competia  à  Diretoria,  mais  especificamente  à  Diretoria  de  Patrimônio). 
(Intervenção do Conselheiro Olavo D'Elia, sugerindo, para esse estudo, a colaboração do Dr. Rubens 
Penteado Salles Teixeira, a seu ver um grande Engenheiro. O Conselheiro Rubens Teixeira colocou-
se à disposição para tanto).  (Interviu o Conselheiro Antonio Guerra, indagando acerca do tempo 
para  implantação  do  sistema,  do  uso  da  água  servida,  e  depois,  esclarecido  pelo  orador, 
parabenizando-o).

Presidente - Demonstrou-se contente com a participação do Conselho, agradecendo ao Conselheiro 
Wladimyr  Sanchez  pela  contribuição  no  item  "Várias",  porque  este  item  traz  as  colaborações 
efetivas para o desenvolvimento do Clube, além das matérias importantes, que são tratadas na ordem 
do dia. Agradeceu e enalteceu os sócios que compareceram para assistir  a reunião, bem como ao 
Conselheiro Fernando Silva Xavier a honra de partilhar com ele a Mesa. Em seguida, lembrou que a 
Comissão  Especial  de  Ordenação  da  Atualização  Institucional  faria  um encontro  prévio  no  dia 
seguinte, terça-feira, das 20h30m às 22h30m, para explicações a respeito do Projeto de Atualização 
Estatutária. Agradeceu, também, o envio de emendas por parte de associados e Conselheiros, que já 
havia se iniciado. Deu ênfase à necessidade de ser trazida ao Conselho uma peça básica, fruto do 
trabalho de muitas gestões anteriores, de muitas comissões, de muitos Conselheiros e associados, 
lembrando o saudoso Dr. Oswaldo Baldi, que tanto se dedicou a esse trabalho. Registrou a entrega 
do calendário das reuniões do primeiro semestre no decorrer da reunião. Associou-se aos votos de 
parabéns que recebeu o Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge, a quem acompanha com 
muita admiração, pelo seu denodado esforço. Encerrou os trabalhos às 23h15m.

***

Obs Esta ata foi aprovada na 344ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, em 5/3/1990.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente
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