
344ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 5/3/90

I - CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
Mestre de Cerimônias, Conselheiro Qamal Elias Donato - Deu início à solenidade, convidando para compor 
a mesa dos trabalhos o Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sérgio Vergueiro; Dr. Antonio Cláudio Mariz 
de Oliveira, Secretário de Justiça do Estado de São Paulo; Antonio de Alcântara Machado Rudge, Presidente 
da Diretoria; Luiz Antonio Fleury Filho, Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo; Ricardo 
Cardozo de Mello Tucunduva, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; Arlindo Virgílio Machado Moura, 
Vice-Presidente da Diretoria; Roberto Luiz Pinto e Silva, Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo; Fábio 
Della Nina, Segundo Secretário do Conselho Deliberativo; Cláudio Regina, Francisco Lotufo Filho, Honorino 
Gasparini, Jorge de Camargo, Renato Taglianetti,  Rubens Catelli e Cantídio Salvador Filardi, Conselheiros 
Vitalícios; Marcos Augusto de Carvalho Senna, Flávio Lopes Coelho, Carlos Alberto Rochilitz, José Carlos 
Del Grande, Edmundo Comino, Luiz Koji Ohara, José de Barros, Presidentes e representantes das Comissões 
Permanentes;  José  Edmur Vianna  Coutinho,  Dirceu  Bonturi  Pereira,  Ivanilce  Simeão Cappellano,  Pascoal 
Roberto  Aranha Napolitano,  Olavo  D'Elia,  Mariângela Guarianas  Tumani,  Presidentes  e  representantes  de 
Comissões Especiais. Em seguida, relacionou ex-Membros de Comissões Especiais de Reformas Estatutárias, 
considerando-os  integrantes  da  mesa dos  trabalhos,  a  saber:  Gerson  de  Oliveira,  Antonio  Guerra,  Nelson 
Russo, Ayr de Araújo, Simão Eizemberg, Arthur Magalhães Andrade, Oswaldo Baldi (in memorian), Fernando 
Silva Xavier, Luiz Delfino de Andrade Cardia, Airton Sebastião Pinheiro Castro, Hugo Ulbrich, Luiz César 
Gama Pellegrini, Américo Rossini, Maria Tereza Souza Dias, Fábio Carlos Lorenzi, Rubens de Freitas, Sérgio 
Rosciano Murgel  (in  memorian)  e  Walter  Persson Hildebrandi  e  Sérgio Lazzarini,  além de  outros  que  já 
integravam a mesa dos trabalhos.

***

- É executado o Hino Nacional Brasileiro, pela Banda da Polícia Militar

Presidente - Abriu a solenidade saudando as Autoridades, Conselheiros, Diretores e Associados presentes, 
Relembrou os associados já falecidos e que muito contribuíram para a dignidade do Esporte Clube Pinheiros e 
Conselho Deliberativo, e que participaram ativamente dos trabalhos que antecederam aquele momento em que 
se iniciava a discussão da atualização estatutária do Clube, representando esta saudade no nobre Conselheiro 
Oswaldo Baldi.  Discorreu do perfil  do  associado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira,  M.D.  Secretário  de 
Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  no  qual  se  fixou  porque  sua  família  faz  parte  integrante  das  tradições 
pinheirenses,  e  para  que  este  representasse  também a  ordem jurídica  imprescindível  e  primordial  para  o 
convívio salutar da sociedade.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge - Designado pelo Dr. Sérgio Vergueiro, 
apresentou honrosamente o associados Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, conferencista nesta noite festiva, 
dizendo necessário mencionar suas qualificações: sobrinho do ex-Presidente da Diretoria, José Augusto Mariz 
de Oliveira, Secretário dos Negócios da Justiça do Estado de São Paulo, advogado criminal e jurista, formado 
pela Faculdade de Direito da PUC em 1969, membro do Conselho Penitenciário da Secretaria da Justiça, foi 
Conselheiro-Tesoureiro e Conselheiro-Secretário da Associação dos Advogados de São Paulo,  membro do 
Instituto dos Advogado de São Paulo, foi Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, 
tendo sido eleito Presidente da Entidade para a gestão 87/89, reeleito para mais um mandato que terminará em 
1991, de onde se encontra licenciado desde a sua nomeação ao cargo de Secretário de Justiça pelo Governador 
do Estado. Possui o Mestrado em Processo Civil. Condecorado na Ordem do Mérito do Trabalho, no grau de 
Comendador. Autor, ainda, do livro "Embargos do Devedor".

Secretário dos Negócios da Justiça do Estado de São Paulo, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira - A 
pedido  do  Presidente  do  Conselho,  proferiu  o  pronunciamento  seguinte:  "Disse  bondosamente  o  ilustre 
Presidente do Conselho Deliberativo que este que vos fala aquiesceu bondosamente a este convite. Na verdade 
aquiesci gostosamente e muito gratificado, muito honrado pela lembrança do meu nome, Sr. Presidente. Não 
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fosse a importância deste Clube, não fosse a importância deste momento, eu estaria aqui honrado, e mais do 
que isso comovido, como efetivamente estou, porque este Conselho, este Clube, solenidade como tais integram 
a nossa vida, porque desde cedo aprendemos a respeitar todos os componentes este Clube e o fizemos mercê do 
amor não escondido, ao contrário, que a ele sempre dedicou meu tio José Augusto Mariz de Oliveira. De forma 
que é para mim motivo de emoção poder neste momento representar o corpo associativo, para trazer a palavra 
dos 45.000 sócios deste Clube, de apoio a este Conselho, no momento em que o ordenamento do Clube começa 
a  ser  atualizado,  modificado,  adaptado  à  dinâmica  da  própria  sociedade  como um todo,  e  à  dinâmica  da 
comunidade pinheirense.  Parece  que nós estamos efetivamente em um momento em que todas  as pessoas 
passaram a enxergar de forma lúcida e clara a necessidade que a própria sociedade tem de reger-se de acordo 
com a sua própria vontade, com os seus próprios objetivos. Parece que finalmente sopra o vento da democracia 
neste país, mas não sopra apenas a nível institucional. A democracia vem colher a todos os segmentos da 
sociedade. E junto com ela a visão de que só a sociedade fortalecida através dos seus segmentos poderá, ela 
mesma, construir a Nação dos seus sonhos. E pode parecer, Sr. Presidente, idealismo exagerado, mera quimera, 
sonho, mas realmente aqueles de formação libertária,  aqueles de formação humanística crêem que o único 
caminho para que a Nação atinja as suas metas, os seus objetivos de valorização do homem e de justiça social, 
o único caminho a ser percorrido pela sociedade. Foi-se o tempo em que o Estado todo poderoso podia e devia 
dar, retirar, castigar ou premiar. Chegou a hora de a sociedade unida mostrar que ela existe para ser servida 
pelo Estado, e não existe para servi-lo. Chegou a hora de mostrarmos que cada segmento da sociedade, do mais 
amplo espectro ao menor, é que é responsável pelos destinos de cada membro deste mesmo espectro e de todos 
os membros que compõem a sociedade como um todo. Mas se de um lado isso nos traz esta sensação imensa de 
liberdade, nos traz também muita responsabilidade. Na verdade, as nossas ações, as nossas posturas não devem 
cingir-se mais ao âmbito fechado, restrito das nossas próprias comunidades. Eu sei que este Clube, mercê desta 
visão que também acompanha os seus dirigentes, extrapola com as suas atividades os limites de um Clube 
cultural, esportivo e de lazer. Hoje o Pinheiros ocupa, dentro do contexto da sociedade paulista e da sociedade 
brasileira importância fundamental, pois está também ligado a todos os problemas, e busca, dentro da sua área 
de ação, o encaminhamento das soluções desses problemas, que atingem a comunidade como um todo. E agora, 
elaborando o seu novo Estatuto,  demonstra  a  sua preocupação  de  trazer  para  a  Carta  Magna do  Clube a 
realidade, o que está ocorrendo efetivamente dentro do Clube e não só, mas também o que está ocorrendo a 
nível externo, porque tudo o que ocorre fora produz reflexos dentro deste Clube. E assim os associados, os 
pinheirenses, esses que crêem neste Clube, e crêem na sua ação positiva de construção de uma Sociedade 
melhor, solenemente declaram a V.Exa. e aos demais membros deste Conselho Deliberativo, e aos demais 
membros desta Mesa que compõe os trabalhos, a sua crença absoluta de que esta será uma Carta democrática, 
que esta  será  uma Carta  reflexo,  espelho do  que se passa neste  Clube, e  que ela  conterá  os  instrumentos 
necessários para que cada pinheirense, e que o Pinheiros como um todo, possam atingir os objetivos maiores 
deste  Clube,  que  são  os  objetivos  de  valorização  do  homem e  de  dignificação  da  pessoa  humana e  de 
construção de uma sociedade mais justa e mais nobre."

Mestre de Cerimônias - Agradeceu o pronunciamento do Dr. Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, anunciando 
a execução do Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Agradeceu em nome do Conselho, e do E.C.P. a presença do Dr. Antonio Cláudio Mariz de 
Oliveira,  que  representando o  corpo  associativo veio estimular  à  continuidade  do  trabalhos e  a  exercer  a 
procuração  que  os  Conselheiros  receberam  dos  associados  votantes.  Finalizando,  agradeceu,  também,  a 
presença  do  Dr.  Luiz  Antonio  Fleury Filho,  Secretário  da  Segurança  Pública  do  Estado  de  São  Paulo  e 
Conselheiro do Clube, que dentre os seus afazeres sempre pauta pela sua assiduidade às reuniões plenárias; ao 
Dr. Antonio de Alcântara Machado Rudge, Presidente da Diretoria que tanto contribuiu para este trabalho; aos 
Conselheiros e Associados presentes.
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ATA  RESUMIDA  DA  344ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 05/03/91

1) DATA E PRESENÇA:
Dia cinco de março de mil novecentos e noventa, em segunda convoção às vinte horas e trinta minutos, com 
cento e cinqüenta 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

3) EXPEDIENTE :
Presidente -  Declarou abertos os trabalhos da reunião,  primeiramente passando a palavra ao Sr.  Primeiro 
Secretário para leitura do expediente.

Primeiro  Secretário -   Procedeu  a  leitura  de  correspondências  enviadas  pela  Diretoria,  a  saber:  1) 
apresentando errata relativa ao Projeto de Alteração Parcial do Estatuto Social; 2) reportando-se ao parecer da 
Comissão Financeira com relação a matéria da ordem do dia desta reunião, esclarecendo alguns pontos por esta 
levantados.

Marcello Moraes Barros de Campos - Discorreu da trajetória do Sr. Pedro da Cruz Menezes, enaltecendo 
sua  atuação  durante  seus  quase  40  anos  como funcionário  do  E.C.Pinheiros,  do  qual  está-se  desligando, 
propondo voto de louvor pelos bons serviços por este prestados. (Voto aprovado, tendo o Plenário,  de pé, 
aplaudido o homenageado, que foi cumprimentado pelos integrantes da Mesa e da Diretoria).

Olavo D'Elia - Reportando-se ao Carnaval/90, propôs fossem consignados os seguintes votos de louvor: aos 
Comissários de Menores, que fixaram equipe de plantão durante todo o evento; à Polícia Militar de São Paulo, 
sob  a  Secretaria  do  Dr.  Luiz  Antonio  Fleury  Filho;  aos  funcionários  da  15ª  Delegacia  de  Polícia;  aos 
funcionários  que  atuaram  na  organização  e  realização  do  evento;  ao  associado  Mário  Fabrício  Júnior, 
Comissário  de  Menores;  ao associado  Luciano  Ferri,  filho do  Dr.  Newton Ferri,  proprietário  do  Hospital 
Iguatemi, por ter prestado socorro a um sócio menor de idade incidentado numa das noites; ao Diretor de 
Promoções Sociais, Walter Persson Hildebrandi e Sra. Nelly Hildebrandi; ao Dr. Sérgio Fuchs Calil, Presidente 
em exercício à época; aos Diretores Benedito Antunes de Campos e Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho; 
à Conselheira e Assessora Social Alice Rodrigues Barbosa. (Votos aprovados).

Hugo Nivaldo Napoli - Na qualidade de Assessor do Teatro, comunicou processo de seleção de interessados 
em fazer teatro, divulgada através do BIP e que recebeu 56 inscrições no Departamento Cultural, que passou a 
somar cerca de oitenta integrantes,  num esforço cujo mérito é de todos que puderam e fizeram chegar tal 
comunicação  aos  associados.  Disse  que  durante  este  ano  ainda  deverão  ser  realizados  4  eventos  teatrais, 
provavelmente com dois espetáculos infantis e dois para adultos, um deles comédia, outro versando sobre a 
vida de um destacado compositor brasileiro. Um desses eventos será reservado aos festejos de aniversário do 
Clube.

José de Barros - Resumiu os trabalhos da Comissão de Veteranos por ele presidida a contar da sua instalação 
em junho/88,  até  fevereiro/89.  Disse que a Comissão preocupou-se em consultar  Diretoria  Administrativa 
acerca dos associados adquirentes de títulos em 1960 que atingirão 60 anos de idade em 1990, reunindo as 
condições para transferência para a categoria de Veteranos. Feito o estudo, a Comissão apurou que apenas 134 
sócios poderão requerer essa transferência.
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Jorge de Camargo - Subscreveu a homenagem prestada ao Sr. Pedro da Cruz Menezes, feita de toda justiça. 
Propôs a consignação de voto de louvor ao Conselheiro Vitalício Cláudio Borba Vita, recentemente eleito 
Diretor de Sede do Jockey Club de São Paulo. (Voto aprovado).

Pedro Antonio Lousan Badra - Comunicou que em razão do desligamento do Sr. Pedro da Cruz Menezes, ele 
pretende iniciar coleta de assinaturas para propor a concessão de título de Sócio Honorário ao mesmo. Assim, 
solicitou aos Conselheiros interessados a participar da proposta que o contatassem. Prosseguindo, reclamou 
respostas que não recebeu acerca de duas consultas à Diretoria, aproveitando para solicitar ao Presidente do 
Clube que o esclarecesse a respeito ainda nesta reunião.

Presidente - Alertou o Conselheiro que Ordem do Dia o assunto seria abordado, se a Diretoria assim acedesse. 
Determinou à Secretaria que levantasse as respostas supra, que já haviam sido enviadas à Mesa.

Luiz Ohara - Como Membro da Comissão de Esportes,  propôs votos de louvor aos destaques esportivos 
relacionados no Expediente. (Votos aprovados).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 343ª reunião extraordinária, realizada dia 12 de fevereiro de 1990.
Pedro  Antonio  Lousan  Badra -  Pediu  fosse  acrescentado,  ao  final  do  seu  pronunciamento,  o  seguinte: 
"....evidenciando que os louros da vitória não caiam somente sobre os ombros de um único, mas sobre os 
ombros de todos aqueles que colaboraram com o Presidente, em especial ao Sr. Diretor de Ginástica Olímpica, 
Francisco Fraga."

Presidente - Colocou em votação a ata, com a retificação proposta pelo orador.

Deliberação:
Aprovada por unanimidade a ata da 343ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, com o aditamento 
proposto pelo Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra.

Item 2 - Apreciação do processo CD-001/90, referente ao pedido da Diretoria de alocação de recursos do 
Fundo Especial para obras e reformas descritas e orçadas em 330.700 BTNF, reincluido em pauta nos 
termos do inciso II do art. 47 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo.
Presidente - Lembrou que a matéria foi retirada da pauta da reunião anterior mercê a falta do parecer da 
Comissão Financeira, ora já distribuído aos Conselheiros.

Ruy Lansaro Paganini - Ficou satisfeito de saber que o assunto voltou rapidamente ao Conselho, recordando 
que havia lamentado a ausência do parecer da Comissão Financeira com relação à alocação das obras. Insistiu 
no fato de o Clube carecer de reformas e necessitar de recursos para tal. Disse que o Clube não pode apenas 
depender das taxas de transferência para terminar suas obras;  ele tem condições,  dentro do orçamento,  de 
cobri-las. Fazendo ampla exposição, disse que dava um voto de confiança ao poder de gestão, aprovando toda a 
alocação solicitada, mas pedindo à Diretoria que denode maior dinamismo ao Clube e ao Conselho que aprove 
a proposta, para que se possa honrar as tradições pinheirenses.

Olavo D'Elia - Argumentou sobre a instalação de elevador no prédio da Sede Social, sobre o muro de frente à 
rua  Angelina  Maffei  Vita,  e  terreno  de  frente  à  rua  Hans  Nobiling.  Associou-se  ao  pronunciamento  do 
Conselheiro Paganini, em todos os sentidos.

Vicente Carlos Gonçalves - Reforçou as palavras do Conselheiro Olavo com relação à instalação de elevador 
na Sede Social, no sentido de que esta obra já vem sendo aprovada há várias gestões e nunca foi executada. 
Disse que há muito luta em favor dos sócios idosos e deficientes. Apresentou emenda nos seguintes termos: 
"Os recursos para execução de obras para a instalação do elevador da sede social serão alocados a partir do 
mês de maio próximo, terminando em dezembro também próximo. A redistribuição das verbas para que tal 
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possa acontecer fica a critério da digna Diretoria." Justificou devidamente sua proposta, agradecendo o apoio 
do Conselheiro Olavo D'Elia nesse sentido.

Presidente - Determinou a leitura de correspondências enviadas pela Diretoria, suprindo assim a falha ocorrida 
no Expediente, o que foi feito em seguida:

Primeiro  Secretário -  Leu  das  seguintes  comunicações:  1)  respondendo  consulta  do  Conselheiro  Pedro 
Antonio Lousan Badra sobre a Bolsa de Títulos; 2) respondendo consulta do mesmo signatário acerca de sua 
carta de 17/2/90; 3) respondendo consulta do Conselheiro Luiz Ohara sobre a devida divulgação da emenda 
aprovada  pelo  Conselho,  permitindo  aos  sócios  o  parcelamento  da  anuidade;  4)  comunicando  que  as 
emergências médicas passaram por ampla reformulação, com plantão permanente de atendimento aos sócios, 
através dos ramais 123 e 175; 5) dando conhecimento que o associado Luiz Roberto Martinez deixou o cargo 
de Diretor Adjunto de Futebol, sendo nomeado para substitui-lo o sócio Edson Mignioli. O associado Octávio 
Margoni Júnior, que vinha ocupando o cargo de Diretor Adjunto de Campo, foi substituído pelo Sr. Carlos 
Roberto Lucchesi, assumindo em seguida a Diretoria Adjunta de Marketing e Relações Públicas. Finalmente, 
que para a Diretoria Adjunta de Saltos Ornamentais foi nomeada a sócia Wilma de Almeida Gonçalves.

Pedro Antonio Lousan Badra - Referindo-se à verba destinada em agosto/89 para quitação de débito junto à 
Caixa  Econômica  do  Estado,  pediu melhor esclarecimento  da  Diretoria  sobre  o  porquê  da  verba  ter  sido 
aprovada em agosto/89 e constar numa projeção de gasto a partir de março/90. Teceu várias considerações 
sobre o assunto, surgidas depois de pormenorizada análise que fez do processo, propondo a seguinte emenda: 
"1º, Que o processo CD-001/90 retorne à Diretoria, para que seja melhor instruído com relação aos valores 
solicitados, informando, justificando igualmente em cronogramas e memoriais, os valores orçados, gastos e a 
gastar,  em  obras  já  em andamento.  2º,  Que  para  as  necessidades  das  obras  e  serviços  solicitados,  dos 
decorrentes de deterioração e instalação de equipamentos em caráter de urgências, sejam alocadas verbas do 
Fundo de Emergência, não prejudicando dessa forma o andamento da urgência, possibilitando sejam analisadas 
as informações mais acuradamente para destinação de recursos do Fundo Especial pelo E. Conselho. Justificou 
devidamente sua proposta.

Antonio Guerra - Disse que quando a Diretoria faz resumidamente um plano de verbas, para algumas obras, 
isso tem razão de ser. Ela não pode entregar aos Conselheiros relatórios, memoriais, projetos, cálculos se a 
obra  não  for  aprovada,  pois  o  trabalho  técnico  tem um preço.  Dai  o  motivo  da  Administração  solicitar 
primeiramente autorização para a execução da obra. E a incumbência do Conselho é exatamente analisar a 
proposta, aprovando-a ou não dentro da fundamentação do pedido. Entendeu que o Conselho deveria dar um 
voto  de  confiança  à  Diretoria,  para  que  ela  possa  gerir  o  Clube  com uma certa  uma certa  flexibilidade, 
exigindo, depois, a devida prestação de contas.

Rubens Catelli - Ponderou a premissa levantada pelo Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra no sentido de 
que  a  proposta  se  apresentava  incompleta,  impossibilitando,  face  à  inexistência  de  esclarecimentos,  a  sua 
aprovação nesta reunião, merecendo melhor instrução para ser votado pelo Conselho, dizendo que diante de um 
processo  inflacionário  galopante,  que  torna  inviável  e  insustentável  qualquer  orçamento.  Assim,  havia 
necessidade de que o Conselho deliberasse com a maior urgência possível sobre essas obras, que têm caráter 
emergencial. Objetivando abreviar os trabalhos, propôs fosse prestado esclarecimento por parte da Diretoria.

Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge -  A  pedido  do  Sr.  Presidente,  para 
encaminhamento da matéria, dividiu sua explanação em duas partes. Primeiramente, esclareceu que o acordo 
com a Caixa Econômica Estadual foi aprovado pelo Conselho em outubro/89 começou a ser efetivamente pago 
em 1º/03/90.  Disse  que  quando  a  Diretoria  veio  ao  Conselho  pedir  essa  autorização,  ela  havia  tomado 
conhecimento de que em segunda instância o Clube havia sido condenado ao pagamento daquela importância, 
oriunda da época da construção dos novos prédios do Clube, quando foi feita uma hipoteca. Discutiu-se o 
pagamento de uma parcela, que não foi paga com a correção monetária. Os bens imóveis estavam hipotecados. 
E nas gestões anteriores claramente se cobrava uma definição do assunto. Como a Caixa não tomava iniciativa, 
o  Pinheiros,  incomodado  pela  situação  de  ter  seus  bens  penhorados  adentrou  ao  Fórum como um ação 
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declaratória.  O Clube  perdeu  em primeira  e  em segunda  instância.  A ação  foi  julgada  improcedente  em 
setembro/89. Tão logo obteve autorização do Conselho, a Diretoria negociou com a Caixa Econômica tentando 
e conseguindo firmar um acordo parcelando o pagamento nas melhores condições possíveis ao Clube, passando 
a efetuar o pagamento em fevereiro/90. Explicou que quando a Diretoria relacionou as obras no primeiro item, 
não estava pedindo aprovação direta, mas sim alertando que as verbas já foram aprovadas, algumas já estavam 
em execução; e se todas fossem realizadas, comprometer-se-ia uma porcentagem do Fundo de Investimento. 
Foram solicitadas, no segundo item, mais três ou quatro obras, que realmente necessitavam de aprovação do 
Conselho,  julgadas  necessárias  e  urgentes pela  Diretoria  e  que comprometeria  mais uma parte  do  Fundo. 
Somadas as duas quantias, e projetando-se o que estatisticamente tem sido recebido em termos de taxas de 
transferência, poderão ser pagas as obras aprovadas, a Caixa Econômica, e as ora solicitadas, até o final do 
exercício.  Quando  às  obras  de  engenharia,  designou  o  Diretor  da  Área  de  Patrimônio  para  prestar 
esclarecimentos, passando-lhe a palavra.

Antides  Baroni  Filho -  Disse  que  na  realidade  a  polêmica  estava  em torno  da  inversão  de  formas  de 
apresentação de uma solicitação. Explicou que a Diretoria procurou mostrar ao Conselho não apenas aquilo 
que pretendia obter aprovação, e sim o andamento do que já havia sido aprovado, para que fosse possível uma 
análise global. Quando às obras em andamento, esclareceu que o telhado do CCR já está pronto na oficina, 
devendo chegar ao Clube na próxima semana. As outras obras paralelas deverão ser concluídas até o final de 
março,  condicionadas  ao  período  de  chuvas.  Quanto  às  alterações  de  valores,  disse  que  o  índice  do 
SINDUSCON, que mede aproximadamente a variação do custo da construção civil aumentou em relação ao 
BTN 153%, porcentagem que está sendo considerada para efeito de variação orçamentária. Com respeito às 
obras em andamento, disse do acompanhamento constante da Comissão de Obras, que analisa mensalmente a 
documentação, os pré-orçamentos, memoriais, etc., e emite seu parecer com dados suficientes para tanto.

Presidente -  Leu  propostas  apresentadas  pelos  Conselheiros  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  prejudicial  à 
matéria, e Vicente Carlos Gonçalves, aditiva, esclarecendo a ordem de encaminhamento à votação. Perguntou 
ao primeiro proponente que esclarecesse se sua proposta  abrangia também as obras e  reformas objeto  da 
solicitação em discussão, tendo este respondido positivamente.

Ruy Lansaro Paganini - Perguntou se a emenda do Conselheiro Pedro Badra pretendia que as obras em 
andamento fossem paralisadas e se a Diretoria teria todos os recursos para dar continuidade ao cronograma, 
tendo sido esclarecido pelo Sr. Presidente que não haveria negativas de recursos, eles apenas ocorreriam à 
conta  do  Fundo de  Emergência,  até  que  posteriormente  fossem alocados  à  conta  do  Fundo Especial,  por 
autorização do Conselho. À esta explicação, o Sr. Presidente da Diretoria aduziu que aproximadamente 40% 
dos recursos alocados ao Fundo de Emergência estavam disponíveis, o restante será completado ao final do 
período, como consta do Orçamento de Custeio.

Pascoal Roberto Aranha Napolitano - Para facilitar a análise pelos Conselheiros, disse que o Orçamento é 
anual, então existe um fluxo de caixa a ser recolhido mês a mês; nem todo recurso alocado já foi recolhido. Da 
forma proposta do Conselheiro Badra, obviamente não haverá recursos para a realização de todas as obras.

Airton Sebastião Pinheiro Castro - Dado o amplo debate que estava ocorrendo, perguntou se a Diretoria 
havia sido convocada para esta reunião., ao que o Sr. Presidente respondeu positivamente. O orador afirmou 
que a Diretoria tinha comparecido espontaneamente, não para participar das discussões, mas para acompanhar 
os trabalhos do Conselho.

Presidente -  Disse que a  Diretoria  comparece  normalmente às reuniões  plenárias,  e  se  pronuncia quando 
solicitada a prestar esclarecimentos. Não há nenhuma ofensa à Diretoria, na medida em que o Conselho solicita 
esclarecimentos.

Cantídio Salvador Filardi - Para encaminhamento da matéria, teceu considerações louvando a atenção do 
Conselheiro Badra objetivando que a Diretoria desse contas ao Conselho para aprovar o que pretende. Mas há 
dois aspectos que convêm ser ressaltados nesta discussão. Há um investimento já aprovado pelo Conselho, e a 
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Diretoria estava pedindo a alocação de recursos, em condições e cronograma estabelecidos. A proposta do 
Conselheiro Badra  visa extrair  o  poder  de controle do Conselho, até do subjetivismo do que seja  ou não 
emergência. Só que ele, como Conselheiro, não podia admitir que o Conselho se demitisse de sua função de 
aprovar claramente o que quer; o que a Diretoria claramente expôs. A clareza do pedido da Diretoria exigia a 
aprovação do Conselho.

Presidente - Inicialmente submeteu ao Conselho a votação das emendas sem o parecer das comissões técnicas, 
tendo  o  Plenário  deliberado  apreciá-las  independentemente  da  audiências  das  comissões.  Em  seguida, 
submeteu à votação a emenda do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, que foi rejeitada por expressiva 
maioria.  No  encaminhamento  da  matéria  e  da  emenda  do  Conselheiro  Vicente  Carlos  Gonçalves,  houve 
intervenção  dos  Conselheiros  Cantídio  Salvador  Filardi,  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  Pascoal  Roberto 
Aranha Napolitano, Francisco dos Santos Rodrigues, João Benedito de Azevedo Marques, Sérgio Lazzarini, 
Odair Luiz Gorga. Submetida à votação, a proposta da Diretoria foi aprovada, com a emenda do apresentada 
pelo Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves.

Deliberação:
Aprovada a proposta da Diretoria, com a emenda aditiva do Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves.

Mauro Lopes de Almeida - Solicitou a palavra para se pronunciar acerca da matéria que o Conselho acabara 
de  deliberar,  observando que um dos itens da ordem do dia  tratava da atualização estatutária,  ao seu ver 
prioritário.

Item 3 - Apreciação do processo CD-002/90, referente à proposta da Diretoria, acompanhada da Mesa 
do  conselho  Deliberativo  e  suas  Comissões,  de  atualização  parcial  do  Estatuto  Social  (primeira 
discussão).

Antonio Guerra - Dado o adiantado da hora, propôs que a reunião fosse transformada em permanente, para 
apreciação deste item especificamente.

Presidente - Esclareceu que a transformação desta reunião em sessão permanente já havia sido aprovada pelo 
Conselho quando da apreciação do programa de trabalho para o Exame e discussão da atualização estatutária 
apresentado  pela  Mesa,  estabelecendo  previamente  um cronograma  de  encontros.  Aproveitou  para  fazer 
diversas considerações sobre o assunto, propondo, finalmente, que fossem aproveitados os últimos minutos da 
sessão  para  que  o  Conselho  tomasse  medida  que  possibilitaria  maior  eficiência  dos  trabalhos,  com  a 
designação, pelo Conselho, da Comissão de Redação, que imediatamente entrará em funcionamento, em que 
pese  a  conclusão  do  seu trabalho  só  ser  possível  após  a  segunda discussão,  na  redação  final  do  que  for 
aprovado. Indicou para compor a referida Comissão os Conselheiros José Edmur Vianna Coutinho, Mariângela 
Guarianas Tumani e Sérgio Lazzarini.

Deliberação:
Aprovada por unanimidade a indicação do Sr. Presidente, designando o Conselho, para compor a Comissão de 
Redação os Conselheiros José Edmur Vianna Coutinho, Mariângela Guarianas Tumani e Sérgio Lazzarini.

Item 4 - Várias.
Presidente - Esclareceu que este item dar-se-á após o esgotamento da ordem do dia, isto é, após o término da 
primeira discussão da atualização estatutária. Aproveitou para informar alguns dados sobre o andamento dos 
trabalhos: quorum mínimo necessário para instalação dos encontros, etc.. Disse que contava com a colaboração 
dos Conselheiros, que imbuídos da importância deste trabalho, trouxessem a necessária contribuição, pois o 
Estatuto somente será legítimo e poderá atender aos anseios da coletividade pinheirense, com a indispensável 
atuação dos representantes do corpo associativo. Esclareceu que tudo o que foi feito até agora é instrumento; é 
obrigação  da  Mesa  facilitar  ao  máximo  com  elementos  esclarecedores.  A  grande  tarefa,  insubstituível, 
instranscedental  é  a  contribuição  que  os  Conselheiros  trarão  à  atualização  estatutária  através  de  suas 
consciências, do desejo de servir ao Clube. A Mesa procurará apenas ordenar os trabalhos da forma mais clara 
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possível, para que os Conselheiros possam exercer o seu mandato na sua plenitude, trazendo a adaptação do 
Estatuto à convivência na realidade atual. Encerrou os trabalhos às 24 horas.

***

Os Encontros da Sessão Permanente desta reunião contaram com a participação assídua e ativa dos integrantes 
da  Comissão  Especial  de  Ordenação  da  Atualização  Institucional  presidida  pelo  Conselheiro  José  Edmur 
Vianna Coutinho, e integrada pelos associados Adriano Amaral Resende, Angelo Ney Mendes Corrêa, Antonio 
Alberto Foschini, Egberto Maia Luz e José Roberto Coutinho de Arruda.

Participaram dos debates, pela ordem de inscrição, os seguintes Conselheiros:
Encontro de 06/03/90: Paulo Roberto Chaves de Lara, Renato Taglianetti, Edgard Ozon, Francisco dos Santos 
Rodrigues, Sérgio Lazzarini, Paulo César de Arruda Castanho, Manoel Morales Filho, Jorge de Camargo, Ruy 
Lansaro  Paganini,  José  de  Barros,  Dulce  Arena  Avancini,  Olavo  D'Elia,  Paulo  de  Tarso  Meinberg,  Ivo 
Kesselring Carotini, Pascoal Roberto Aranha Napolitano. 

Encontro de 12/03/90: (Foi empossado o Sr. Luiz Eduardo Fernandes). Paulo Ayres de Camargo, Francisco 
dos Santos Rodrigues, Rubens Catelli, Anamaria Andrade Damasceno, Sérgio Pikel, Antonio Guerra, Jorge de 
Camargo,  Pascoal  Roberto  Aranha  Napolitano,  Olavo  D'Elia,  Francisco  Lotufo  Filho,  João  Benedito  de 
Azevedo Marques, Mauro Lopes de Almeida, Ruy Lansaro Paganini, Paulo Roberto Chaves de Lara, Paulo de 
Tarso Meinberg, Hélio De Maria Penteado, Paulo César de Arruda Castanho, Egberto Maia Luz, Luiz Delfino 
de Andrade Cardia, José de Barros, Plínio de Azevedo Marques, Marcos Augusto de Carvalho Senna, Ivo 
Kesselring Carotini, José Paulo de Camargo Mello.

Encontro de 13/03/90: Antonio Guerra, Francisco dos Santos Rodrigues, Eduardo Lobo Fonseca, Paulo Cesar 
de Arruda Castanho, Rubens Catelli, Antonio Augusto César, Ruy Lansaro Paganini, Paulo Roberto Chaves de 
Lara,  Francisco  Lotufo  Filho,  Qamal  Elias  Donato,  José  de  Barros,  Jorge  de  Camargo,  Adalberto  Luiz 
Federighi, Roberto Luiz Pinto e Silva, Pascoal Roberto Aranha Napolitano, Severiano Atanes Netto, Fernando 
Antonio Franco do Amaral, Paulo de tarso Meinberg.

Encontro de 19/03/90: (Tomou posse o Sr. Carlos Guastelli) Jorge de Camargo, Antonio Guerra, Paulo Cesar 
de Arruda Castanho, Francisco Lotufo Filho, Hélio De Maria Penteado, Renato Taglianetti,  Edgard Ozon, 
Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara,  Paulo  Ayres  de  Camargo,  Francisco  dos  Santos  Rodrigues,  Mário  Lima 
Cardoso, Severiano Atanes Netto, José Paulo de Camargo Mello, Pascoal Roberto Aranha Napolitano.

Encontro de 20/03/90: Sérgio Lazzarini, Pascoal Roberto Aranha Napolitano, Jorge de Camargo, Ruy Lansaro 
Paganini, Francisco dos Santos Rodrigues, Paulo Roberto Chaves de Lara, Francisco Lotufo Filho, Antonio 
Guerra, Anamaria Andrade Damasceno, Dulce Arena Avancini, Adalberto Luiz Federighi, Roberto Luiz Pinto 
e Silva.

Encontro  de  27/03/90:  Severiano  Atanes  Netto,  Paulo  Roberto  Chaves de  Lara,  Ivo  Kesselring  Carotini, 
Edgard Ozon, Airton Sebastião Pinheiro Castro, Antonio Guerra, Paulo Cesar de Arruda Castanho, Francisco 
dos Santos Rodrigues, Dulce Arena Avancini, Adalberto Luiz Federighi, Hélio De Maria Penteado.

Encontro de 03/04/90: (Foi empossado o Sr. Julio Roberto Pasquini Albien. O Conselheiro Hélio De Maria 
Penteado, renunciou seu mandato de Conselheiro do ECP) Paulo Roberto Chaves de Lara, Roberto Luiz Pinto 
e  Silva,  Sérgio  Lazzarini,  Adalberto  Luiz  Federighi,  (o  Superintendente  Nicolau  Biccari,  devidamente 
autorizado pelo Plenário,  prestou esclarecimentos solicitados durante a discussão de alguns itens),  José de 
Barros,  Antonio  Guerra,  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  Jorge  de  Camargo,  Pascoal  Roberto  Aranha 
Napolitano, Edgard Ozon, Edmundo Comino, Francisco dos Santos Rodrigues, Severiano Atanes Netto.

Encontro de 09/04/90: (A Conselheira Mircha Nutini Masucci propôs voto de louvor aos poetas e escritores 
que tomaram parte da Coletânea de Versos e Prosa do ECP - Voto aprovado. O Conselheiro Ronoel São 
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Thiago  Lopes teceu  pronunciamento em homenagem ao  Dr.  Hélio  De Maria  Penteado,  que  recentemente 
renunciou  o  seu mandato  de  Conselheiro.  O Presidente  da  Comissão  Financeira,  Eduardo  Lobo  Fonseca, 
prestou contas do trabalho de sua Comissão no acompanhamento da gestão financeira da Diretoria). Antonio 
Guerra, Edmundo Comino, Edgard Ozon, Paulo Roberto Chaves de Lara, Jorge de Camargo, Adalberto Luiz 
Federighi, Pascoal Roberto Aranha Napolitano, Roberto Luiz Pinto e Silva, Eduardo Lobo Fonseca, Ronoel 
São Thiago Lopes, Francisco dos Santos Rodrigues, José de Barros, Paulo de Tarso Meinberg.

Encontro de 10/04/90: Paulo Ayres de Camargo, Mário Lima Cardoso, José Roberto Carneiro Novaes Júnior, 
Jorge de Camargo, Paulo Roberto Chaves de Lara, Paulo Cesar de Arruda Castanho, Névio Carlos Luiz Vito 
Barattino, Antonio Luiz Toledo Pinto, Lígia Andrade Patata, Edgard Ozon, Antonio Guerra, Severiano Atanes 
Netto.

Encontro de 16/04/90: (A Mesa propôs voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Benedito Cardia, irmão do 
Conselheiro  Luiz  Delfino  de  Andrade  Cardia,  ocorrido  dia  14  pp.,  em  acidente  automobilístico  -  Voto 
aprovado).  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara,  Sérgio  Lazzarini,  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  Ricardo 
Cardozo de Mello Tucunduva, Marcello Moraes Barros de Campos, Adalberto Luiz Federighi, Paulo Roberto 
Taglianetti, Eduardo Lobo Fonseca, Antonio Guerra, Jorge de Camargo, Roberto Luiz Pinto e Silva, Pascoal 
Roberto  Aranha  Napolitano,  Vicente  Carlos  Gonçalves,  Severiano  Atanes  Netto,  Edgard  Ozon,  Sérgio 
Vergueiro.

Encontro de 17/04/90: Jorge de Camargo, Antonio Guerra, Mário Lima Cardoso, Marcello Moraes Barros de 
Campos, Edgard Ozon, Arnaldo Couto Magalhães Ferraz, Roberto Luiz Pinto e Silva, Olavo D'Elia, Sérgio 
Lazzarini, Paulo Roberto Chaves de Lara, Rolf Egon Kestener, José de Barros.

Encontro de 23/04/90: (O Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti propôs voto de pesar pelo falecimento do 
Conselheiro  Vitalício  Alfredo  Avelino,  ex-Presidente  da  Diretoria,  ocorrido  dia  21  pp..  O  Presidente  da 
Comissão  Financeira,  Eduardo  Lobo  Fonseca,  reportou-se  ao  empréstimo  procedido  pela  Diretoria  para 
pagamento de funcionários - valor e vencimento, gestão que vem sendo acompanhada pela Comissão). Ricardo 
Cardozo de Mello Tucunduva, Jorge de Camargo, Edgard Ozon, Mário Lima Cardoso, José de Barros, Ruy 
Lansaro Paganini, Eduardo Lobo Fonseca, Paulo Roberto Chaves de Lara, Ivo Kesselring Carotini, Adalberto 
Luiz Federighi, Olavo D'Elia.

Os  extratos  das  decisões  tomadas  pelo  Plenário,  que  fazem parte  integrante  desta  ata,  foram distribuídos 
durante a realização dos Encontros subseqüentes, com exceção do dia 23/04/90, visto que não houve reunião 
plenária após aquela data. Assim, passamos a relacioná-las abaixo:
01.  Art. 115,  criado no Projeto - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:
"Art. 115 - No final de cada semestre o Diretor da Área Esportiva encaminhará, obrigatoriamente, o relatório 
completo do movimento do quadro de Militantes e Pré-Militantes à Presidência."

02.  Art.  116,  criado no Projeto - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:.
"Art. 116 - Em igualdade de condições técnicas, o associado, membro da família ou dependente, terá prioridade 
de admissão nas seções esportivas."

03.  Art.  120,  “caput”  (“caput”  do  art.  117  do  Projeto) -  Rejeitada  a  redação  proposta  no  Projeto  de 
Alteração.
Aprovada a emenda do Conselheiro Jorge de Camargo, pela manutenção da redação vigente, qual seja:
"Art. 120 - Perderá a qualidade de Militante, com a conseqüente exclusão do departamento Esportivo:"

04. Art. 120, IV (art. 117, IV do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no 
Projeto de Alteração, qual seja:
"Art. 117 - ...
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                  IV - o que, sem motivo justo, a critério da Diretoria, recusar-se a tomar parte em festas esportivas  
ou competições internas, amistosas ou oficiais;"

05. Art. 120, V (art. 117, V do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto 
de Alteração, qual seja:
"Art. 117 - ...
                 V - o que se inscrever em qualquer competição contra o Clube ou dela participar, direta ou 
indiretamente, salvo autorização expressa do Diretor da Área Esportiva;"

06. Art. 121 (art. 118 do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:
"Art. 118 - O Regimento Interno do Departamento Esportivo estabelecerá as penas de advertência, suspensão e 
exclusão dos nele inscritos."

07.  Art.  123,  “caput”  (art.  120,  “caput”  do Projeto) -  Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  redação 
proposta no Projeto de Alteração, qual seja:
"Art.  120  -  Por  proposta  da  Diretoria  ou  de  cinqüenta  Conselheiros,  no  mínimo,  poderá  o  Conselho 
Deliberativo  conceder  o  ingresso  como  sócio  Contribuinte,  na  classe  Individual,  independentemente  da 
aquisição de Título, ao Atleta que:"

08. Art. 123, I (art. 120, I do Projeto) - Aprovada por maioria de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:
"Art. 120 - ...
           I  -  Atuando no Departamento Esportivo há sete  anos ininterruptos,  no mínimo, com exemplar 
comportamento, tenha se distinguido nas competições esportivas oficiais;"

09. Art. 123, §1º (art. 120, §1º do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no 
Projeto de Alteração, qual seja:
"Art. 120 - ...
        §1º - Se o Atleta for civilmente menor de idade, o ingresso dependerá de expresso consentimento do pai  
ou responsável."

10. Art. 123, §2º (art. 120, §2º do Projeto) - Rejeitada a emenda do Conselheiro Paulo Roberto Chaves de 
Lara, pela supressão deste dispositivo.
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, qual seja:
"Art. 120 - ...
      §2º - O Atleta, por si ou com consentimento do pai, ou responsável se se tratar de civilmente menor de  
idade, poderá pleitear junto à Diretoria a concessão desse ingresso com direito, no caso de indeferimento, a 
recurso ao Conselho Deliberativo no prazo de quinze dias.

11. Art. 120, §3º, criado no Projeto - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:
"Art. 120 - ...
      §3º - A proposta a ser objeto de apreciação pelo Conselho Deliberativo deverá ser acompanhada dos 
pareceres das Comissões de Sindicância, Jurídica e de Esportes."

12. Art. 120, §4º, criado no Projeto - Rejeitada a emenda do Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara, pela 
supressão deste dispositivo.
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, qual seja:
"Art. 120 - ...
      §4º - O direito de pleitear o ingresso na categoria de Sócio Contribuinte prescreve um ano após a última 
participação do Atleta em competição esportiva oficial, representando o Clube."
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13. Art. 120, §5º, criado no Projeto - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:
"Art. 120 - ...
       §5º - Perderá, automaticamente, a condição de sócio Contribuinte, na classe Individual, o atleta que, sem 
consentimento  expresso  da  Diretoria,  inscrever-se  ou  participar  direta  ou  indiretamente  de  competições 
amistosas ou oficiais contra o Clube. Outrossim, será o Atleta excluído do quadro associativo, salvo se possuir 
Título social."

14. Art. 125 (art. 122 do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:
"Art.  122  -  O  Militante  e  o  Pré-Militante  serão  obrigados  ao  pagamento  das  contribuições  previstas  no 
orçamento."

15. Art. 126 (art. 123 do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, qual seja:
"Art. 123 - O Departamento Esportivo terá o seu Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo."

16. Art. 127, I (art. 124, I do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, a saber:
"Art. 124 - ...
            I - Departamento Infanto-Juvenil, que terá a seu cargo, além de outras atribuições correlatas, o ensino e  
recreação dos sócios menores de dezoito anos de idade;"

17. Art. 127, Parágrafo Único (art. 124, Parágrafo Único do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos 
a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 124 - ...
Parágrafo Único - A organização, atividades e funcionamento dos Departamentos previstos neste artigo e de 
outros  que  vierem a  ser  criados,  serão  disciplinados  em Regimentos  Internos  aprovados  pelo  Conselho 
Deliberativo."

18 - Art. 129 (art. 126 do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de 
Alteração, a saber:
"Art.  126  -  Os  membros  do  Conselho  Deliberativo,  da  Diretoria,  do  Conselho  Fiscal,  das  Comissões 
Permanentes e Especiais, bem como os Colaboradores, não serão remunerados."

19 -  Art.  130  (art.  127  do Projeto) -  Aprovada por  maioria  de  votos  a  redação  proposta  no Projeto  de 
Alteração, a saber:
"Art. 127 - Não poderão ser admitidos como empregados do Clube os parentes dos membros do Conselho 
Deliberativo, da Diretoria e dos Colaboradores, consangüíneos e afins, até o terceiro grau."

20 - Art. 143, II (art. 140, II do Projeto) - Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto 
de Alteração, reforçada pelo Conselheiro Jorge de Camargo, a saber:
"Art. 140 - ...
                 II - na execução de obras, reformas e outras destinações ou aquisição de áreas para outras  
modalidades esportivas, sempre mediante prévia autorização do Conselho Deliberativo;"

***

O  Projeto  de  Atualização  Parcial  do  Estatuto  Social  resultante  da  primeira  discussão  da  matéria,  será 
distribuído aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência para a Reunião Extraordinária em que se iniciar a 
segunda discussão.

***
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Resumo dos pronunciamentos inseridos no item Várias, enviados por escrito pelos Srs. Conselheiros:
Luiz Koji Ohara - Solicitou à Diretoria fossem prestadas as informações seguintes: 1) se houve a ampla e necessária 
divulgação da  decisão tomada pelo  Conselho na 342ª  reunião  plenária,  referente à  aprovação de proposta  por  ele 
encabeçada  no sentido  de emendar a  Previsão Orçamentária/90,  dando ao associado a possibilidade  de optar  pelo 
pagamento da anuidade em duas parcelas, a primeira com vencimento em 31/1/90 e a segunda, devidamente reajustada 
pelo valor do BTN do mês do vencimento, em 28/2.90. Se positivo, de que forma foi feita e se houve tempo hábil para 
que os sócios pudessem fazê-lo. 2) se o retorno financeiro foi favorável ao Clube.

Wladimyr Sanchez -  Encaminhando, a título de colaboração espontânea,  projeto para reaproveitamento das águas 
servidas do Clube.

Antonio Guerra - Aproveitando a ocasião da alteração parcial do Estatuto Social, propôs fossem tomadas decisões em 
benefício dos associados deficientes, no sentido de minorar o seu sofrimento, ou isolamento no campo físico, mental e 
cultural, inclusive sugerindo seja permitido o uso das instalações pinheirenses a deficientes filhos de sócios da classe 
Familiar e que já tenham completado 21 anos e não sejam possuidores de título, sem limite de idade.

Francisco dos Santos Rodrigues (12/3/90) - "Após tecer considerações sobre a importância e a auto satisfação dos 
Conselheiros em participar das reuniões para a reforma do Estatuto Social, fez um apelo aos presentes para que não só 
compareçam mas, sobretudo, permaneçam até o fim das reuniões para que as modificações introduzidas na nossa Carta 
Magna sejam feitas pela maioria significativa deste Colendo Conselho. Não considerou como válida, para justificação 
do absenteísmo, a alegação do cerceamento de expressão produzido pelo item 2.5.1 da Resolução 1/90 porque ela 
poderia  ter  sido  modificada  ou rejeitada  em 12  de  fevereiro  passado  mas não o foi.  Reconheceu,  face  à  elevada 
percentagem - 30% - das emendas que,  apresentadas para a 1ª  discussão infringiam àquele dispositivo que muitos 
conselheiros não se aperceberam do que nele vinha estatuindo. Aparteado pelo Conselheiro Sra. Anamaria Andrade 
Damasceno  que  considerou  inoportuna  e  irrelevante  a  sua  manifestação,  respondeu  o  orador  com  a  frase  de 
VOLTAIRE:- "Não estou de acordo com o que dizes mas defenderei até com a própria vida o seu direito de dizê-lo."."

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SERGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente
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