
ATA RESUMIDA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
26/3/90

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

2) MESA DIRETORA:
Presidente              : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente      : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário: FÁBIO DELLA NINA

***

 - É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

***

3) EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião,  primeiramente determinando a leitura de 
comunicação enviada pela Diretoria.

Secretário - Procedeu com a leitura da correspondência DI/051/90, caso confirmados na íntegra 
pelo Poder  Legislativo,  os  textos  publicados na Mensagem 325 da Presidência  da República  ao 
Congresso Nacional  e que encerra várias Medidas Provisórias,  Decretos,  Leis,  etc.,  que atingem 
dramaticamente as reservas orçamentárias do Clube, deverá ser revista profundamente a situação 
financeira  e  econômica  da  entidade.  A  Diretoria  já  está  estudando  alternativas  que  serão 
oportunamente encaminhadas à apreciação do Conselho. Conseqüentemente, já estão sendo tomadas 
medidas de emergência para minimizar os efeitos destas medidas provisórias, que já começaram a 
ser sentidos.

Presidente -  Comunicou  que  como  medida  de  economia,  foram  suspensas  as  gravações  em 
videoteipe das reuniões plenárias. 

Mário Lima Cardoso - Propôs voto de pesar pelo falecimento do associado Boanerges Barros, pai 
do Conselheiro Ricardo Ibitinga de Barros, recentemente ocorrido. (Voto aprovado).

Presidente  da  Comissão  Financeira,  Eduardo  Lobo Fonseca -  Disse  da  responsabilidade  da 
condução econônico-financeira tanto por do Conselho como da Diretoria e do corpo associativo. 
Esclareceu que a Comissão Financeira vem acompanhando os esforços da Diretoria no sentido de 
conseguir diminuir ao máximo as despesas, inclusive caminhando para a redução de atividades se 
for o caso, tentando analisar criativamente o contexto global.  Salientou que, embora a Comissão 
venha participando com bastante independência, o momento requer união dos Órgãos do Clube, em 
torno  das  medidas  que  devam tomadas.  Comunicou  a  situação  confortável  em que  o  Clube  se 
encontrava em 15/03/90, dispondo de uma liquidez da ordem de 90 milhões de cruzados novos. 
Desse montante, cerca de 75 milhões estão retidos em cruzados novos, e a disponibilidade do Clube 
é de 18 milhões. Só a folha de pagamento de março/90 é de 15 milhões; e os pagamentos da próxima 
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semana,  6  milhões.  A  situação  sofreu  uma  reversão  brutal.  Conclamou  a  todos  o  máximo  de 
compreensão por tudo que possa ocorrer, pois todos foram atingidos de alguma forma.

Secretário - Leu proposta do Conselheiro Luiz Ohara, Membro da Comissão de Esportes no sentido 
de  consignar  votos  de  louvor  aos  destaques  esportivos  relacionados  no  Expediente.  (Votos 
aprovados).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação do processo CD-004/90, referente ao Relatório da  Diretoria, balanço e 
demonstração das contas de despesa e receita do exercício de 1989. 
Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Aproveitou  a  oportunidade  para  solicitar  que  na  reunião 
convocada para 2/4 pf.  fossem prestadas  algumas informações pela  Diretoria,  quais  sejam: 1)  o 
percentual  -  em termos  de  valores  finais  das  contribuições  -  que  envolve  cada  modalidade;  2) 
valores efetivos aplicados, em que tipo de aplicações financeiras, valores efetivamente liberados, 
valores congelados em cruzados novos a ordem do Banco Central; 3) valores a vencer, em cruzados 
novos, que deverão ser liquidados através de transferência de titularidade; 4) parcela dos valores 
hoje congelados em cruzados novos, que será efetivamente liberada para o pagamento da Folha de 
Pagamento  e  encargos;  5)  se  o  Clube  tem algum projeto  para  se  utilizar  dos  cruzados  novos 
congelados, antecipando compras de materiais, fazendo estoques, contraindo serviços, etc.. Não fez 
observações sobre o item em discussão.

Presidente - Registrou o recebimento do pedido, salientando que o pronunciamento deveria ter sido 
feito no item "Várias", e que a Presidência não interrompeu o orador por tratar-se de matéria de 
relevância.

Fernando Silva Xavier - Com relação ao pedido do Conselheiro Paulo Lara, disse que gostaria que 
o Presidente do Clube esclarecesse sobre a possibilidade da Diretoria informar aqueles dados ao 
Conselho,  dentro  de  uma semana,  pois  sua  opinião  as  indagações  feitas  não  iriam interferir  na 
solicitação da Diretoria. 

Edgard  Ozon -  Com  respeito  ao  Relatório  elaborado,  parabenizou  o  trabalho  desenvolvido 
diuturnamente pela Diretoria nas diversas Áreas, demonstrando a pujança do Clube. Consignou seu 
reconhecimento pela atuação administrativa num período de inflação galopante, e desejando que ela 
tenha êxito também no novo panorama econômico do país, mantendo a tradição do Pinheiros, Clube 
bem dirigido e organizado.

Presidente - Colocou a matéria em votação.

Deliberação:
Aprovado por unanimidade o Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e 
despesa do exercício de 1989.

Item 2 - Várias.
Mário Lima Cardoso - Registrou sua conduta durante a trajetória de 15 anos de Conselho, dando 
ênfase  ao  aspecto  mais  importante,  que  é  a  defesa  dos  interesses  dos  associados  do  Clube. 
Reportando-se  às  suas  solicitações  junto  à  Diretoria,  agradeceu  em  especial  ao  Diretor  de 
Patrimônio, Antides Baroni Filho, pela instalação de chuveiro no solário da piscina.
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Olavo D'Elia - Cumprimentou as funcionárias, Diretoras, Assessoras, Conselheiras e Associadas do 
Clube pela passagem de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Propôs à Diretoria que o Clube 
estudasse a possibilidade de produzir os pães que fornece nos bares, lanchonetes e restaurantes, sem 
depender do trabalho de terceiros e barateando o custo da mercadoria. Protestou quanto à situação 
precária da ambulância do Clube, pedindo seja a mesma modernizada e devidamente equipada, de 
forma a  atender  melhor  seus  usuários.  (Foi  aparteado  por  um Conselheiro,  que  lembrou que  o 
veículo do Clube não é exatamente uma ambulância, mas um "carro de remoção" adaptado.)

Luiz  Delfino  de  Andrade  Cardia -  Apresentou  abaixo-assinado  contendo  a  adesão  de  19 
associados,  pedindo  explicações  sobre  provas  fatuais  de  que  dados  concernentes  à  emissão  e 
divulgação de tabelas de preços emitidas pelo C.P.D. encontravam-se em desacordo com a intenção 
das medidas implantadas recentemente pelo Governo Federal, no que diz respeito à data de emissão 
dessas tabelas, entregando-o à presidência para consulta à Diretoria.

Ruy Lansaro Paganini - Notou a preocupação verificada nos pronunciamentos feitos no início da 
reunião quanto à atual e futura situação financeira do Clube, sugerindo fosse distribuída circular aos 
associados, conscientizando-os de sua responsabilidade individual com relação ao Clube.

José Edmur Vianna Coutinho - Disse que contatando a Diretoria verificou que a possibilidade de 
o Clube paralisar suas atividades não era ilusória, mas palpável; e que analisando a situação indagou 
se  não  seria  interessante  reduzir  algumas  atividades,  recebendo  como resposta  que  as  medidas 
necessárias nesse sentido já estavam sendo tomadas. Sugeriu que a Diretoria pensasse na hipótese de 
convocar  os  sócios  isentos  de  pagamento,  Honorários,  Beneméritos,  Veteranos  e  Atletas-
Beneméritos, para que pagassem uma contribuição emergencial, por um período pré-fixado, a fim de 
que toda a comunidade pinheirense possam se orgulhar de, neste momento de crise, participar de 
uma doação que viria trazer ao Clube maior liberdade de movimentos, uma espécie de desafogo na 
sua contenção de despesas.(O orador foi acompanhado pelo Conselheiro Mário Lima Cardoso. O 
Conselheiro Olavo D' Elia lembrou que na semana seguinte seria realizada reunião em Brasília para 
decidir  acerca  da  situação  dos  clubes  esportivo  dentro  das  novas  medidas  econômicas.  O 
Conselheiro Ronoel São Thiago Lopes aderiu à sugestão do orador, estendendo aos esportistas do 
Clube a doação mencionada.)

Antonio  Guerra -  Lembrou  que  a  Diretoria  havia  sido  solicitada  para  esclarecimento.  O  Sr. 
Presidente, em concordância, passou a palavra ao Sr. Presidente da Diretoria, Dr.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Disse que a situação era realmente preocupante para toda 
a sociedade brasileira, e que o Clube infelizmente não era uma exceção. O Pinheiros se encontrava 
numa situação confortável financeiramente, e sofreu um congelamento da ordem de 80%. Editada a 
Resolução de 16/03/90, a Diretoria imediatamente se reuniu para tentar auferir os reflexos que o 
Clube teria sobre o seu Orçamento. Lembrando que em seu discurso de posse disse que não seria 
tímido  em  usar  a  grande  capacidade  do  Conselho,  convocou  Conselheiros,  Diretores  da  área 
econômica,  Comissão  Financeira,  para  analisar  o  problema  a  ser  enfrentado,  e  que  está  sendo 
equacionado.  Sobre  o  pedido  do  Conselheiro  Paulo  Lara,  explicou  que  as  informações  serão 
fornecidas detalhadamente, com todas as minúcias do que está acontecendo na vida financeira do 
Clube. Foram tomadas cerca de vinte medidas de contenção de despesas, que num primeiro estudo 
devem ser em torno de 30%, porcentagem que afeta de imediato o Orçamento de Custeio, de âmbito 
meramente administrativo. A Diretoria está quantificando várias outras, para saber qual a economia 
que  terá  que  ser  implantada.  Assim,  relacionou  as  decisões  já  tomadas,  a  saber:  suspensos  até 
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segunda ordem todos os eventos que causavam prejuízo ou eram subsidiados, tais como: Ponto de 
Encontro,  Jantar  Dançante,  Festa  das  Nações,  Festa  Portuguesa,  que não tinha  a certeza  de  um 
retorno lucrativo; foi suspensa a outorga de férias, provisoriamente, pelo acréscimo que traz na folha 
de pagamento, de 30% que há de se pagar a mais; decidiu-se pelo fechamento temporário da portaria 
Hans Nobiling, de segunda a sexta-feira, a portaria Angelina Maffei Vita, acarretando um corte de 
pelo menos 50% nas horas extras; foi aberta excepcionalmente a portaria de serviços da Angelina 
Maffei Vita, 493, para ingresso e saída de associados; fechada a lanchonete do Centro Esportivo; 
antecipado o fechamento do Restaurante da Sede Social para 23 horas, da lanchonete do Tênis para 
22 horas, Pistas de Boliche, Bocha e Bolão, para 23 horas; encerramento das atividades nas quadras 
de Tênis - 23 horas,  Lanchonete da Piscina, 19 horas, Bar do Futebol - fechado nos dias úteis;  
Vestiário da piscina, 22h30m; iluminação da Pista de Atletismo - suspensa às 20 horas; suspensos 
temporariamente BIP e Jornal Pinheiros Hoje; estuda-se alteração no funcionamento da Sauna, o 
corte funcional (com muita atenção, dado o custo elevado). Quanto à preocupação do Conselheiro 
Paganini, disse que a situação é alarmante, mas o Clube não está falido. O Pinheiros é muito grande 
para sucumbir a uma crise econômica e a ela sobrevivera. A situação econômica está sob controle; 
quase todas suas dívidas estão equacionadas; os compromissos estão sendo pagos em dia; só tem 
sido  assumidos  compromissos  que  o  Clube  possa  saldar.  Sua  mensagem é  de  otimismo  e  de 
seriedade, porque têm que ser tomadas medidas para diminuir as despesas; mas não se pode agora 
penalizar o corpo associativo com aumentos brutais de mensalidade. Todos os esforços estão e serão 
feitos pela Diretoria, de forma a manter as tradições do Pinheiros.

Presidente - Declarou encerrados os trabalhos às 21h30m.

RESUMO  DOS  PRONUNCIAMENTOS  ENVIADOS  POR  ESCRITO  PELOS  SRS. 
CONSELHEIROS, PARA INSERÇÃO NO ITEM VÁRIAS DESTA REUNIÃO:

Hugo Nivaldo Napoli - Apresentando extensa explanação sobre os seguintes itens: 1) danificação dos pisos 
no recinto do Clube; 2) trânsito de funcionárias em traje sumário, esportivo e sem uniformes; 3) horário de 
carnaval nas dependências do Clube.

Maria José Villaça - A título de colaboração, sugeriu campanha a ser desencadeada no Clube, pequeno 
retrato  do  que  ocorre  no  aspecto  macroeconômico  do  Brasil.  Como está-se  assistindo  as  mudanças  na 
política  interna  em  termos  de  conscientização  de  responsabilidades  e  s/  difusão,  reapresentou 
pronunciamento feito em 28/3/83 com o título seguinte: "O Sócio do Clube Pinheiros, a Vida Comunitária e 
o Vandalismo. Finaliza dizendo que todos são igualmente responsáveis (sócios e dirigentes), pela qualidade 
de vida e resolução dos problemas do Clube.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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