
ATA  RESUMIDA  DA  346ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 2/4/1990

1) DATA E PRESENÇA:
Dia dois de abril de mil novecentos e noventa, em segunda convoção às vinte horas e trinta minutos, 
com cento e vinte e três 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 
comunicações encaminhadas pela Diretoria.

Primeiro  Secretário -  Procedeu  com a  leitura  das  correspondências:  DI/052/90,  prestando  os 
esclarecimentos solicitados pelo Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia na última reunião, em 
abaixo-assinado de um grupo de associados, sobre as tabelas de preços dos bares e restaurantes, que 
são calculadas com alguns dias de antecedência antes de serem impressas e distribuídas nos pontos 
de  venda,  e  que  os  produtos  tabelados  pela  SUNAB são  respeitados  na  íntegra;  2)  DI/053/90, 
respondendo  indagações  proferidas  pelo  Conselheiro  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  na  reunião 
anterior,  com informações complementares ao processo CD-005/90 a ser apreciado nesta sessão. 
Aproveitou  a  oportunidade  para  informar  que  a  Mesa  do  Conselho,  objetivando  contribuir  na 
contenção  de  despesas  neste  momento  de  crise,  através  de  medidas  internas  enviará  aos 
Conselheiros os documentos e editais absolutamente obrigatórios, determinados pelo Estatuto e pelo 
regimento Interno; e determinou que sua secretaria faça todo tipo de economia possível. Lembrou, 
inclusive, que de antemão foram suspensas as gravações em videoteipe das reuniões plenárias. 

Rolf Egon Kestener - Propôs voto de pesar pelo falecimento do associado Walter  Zelmanovits, 
recentemente ocorrido. (Voto aprovado).

Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny - Disse que em virtude da atual necessidade de contenção 
de despesas a Diretoria Cultural reprogramou suas atividades de 1990, procurando manter apenas 
eventos  de  custo  inferior.  O  setor  de  Teatro,  por  exemplo,  atualmente  conta  com cerca  de  80 
integrantes,  tendo todos concordado em participar  fazendo seus  próprios cenários,  figurinos,  em 
regime  de  multirão-oficina.  O  espaço  gerado  pelo  cancelamento  das  atividades  anteriormente 
programadas será coberto por shows e eventos de baixo custo.
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Edgard Ozon - Propôs voto de louvor ao Diretor Adjunto de Voleibol, Sr. Aldo Daprá, que em 24/3 
pp. foi a Rosário, na Argentina, receber a Ordem dos Cavalheiros da Natação Sul-americana. (Voto 
aprovado).

Presidente da Comissão Financeira, Eduardo Lobo Fonseca - Leu e comentou o parecer da sua 
Comissão acerca do processo CD-005/90, distribuído aos Conselheiros antes do início desta reunião.

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação  do  processo  CD-005/90,  referente  ao  pedido  da   Diretoria  de 
autorização para, nos termos do art. 88 do Estatuto Social vigente, contrair empréstimos para 
pagamento de salários, tarifas públicas e despesas imprescindíveis e inadiáveis, e participar de 
leilões  de  conversão  de  cruzados  novos  em  cruzeiros,  previstos  pelas  recentes  Medidas 
Provisórias governamentais.
Presidente - Esclarecendo o a competência do Conselho Deliberativo quanto à matéria, passou a 
palavra ao Presidente da Diretoria, para que explicasse a intenção do pedido da Diretoria.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Agradeceu a oportunidade, inicialmente dizendo que o 
Clube,  como  todos,  foi  atingido  pela  nova  política  econômica.  A  Diretoria  veio  ao  Conselho, 
baseada nos termos estatutários, pedir esta autorização para ter a agilidade necessária para nessas 
circunstâncias  poder  melhor  gerir  o  Pinheiros.  Considerou  os  termos  do  adendo  à  proposta 
distribuído antes da reunião, no qual a Diretoria Financeira preparou o fluxo de caixa para o mês de 
abril, dentro das premissas mais reais possíveis, na atual situação. A Diretoria reunida tinha duas 
hipóteses: pleitear um financiamento oficial que está sendo dado às empresas para pagamento da 
folha de março; ou pagar os funcionários com o dinheiro que o Clube possui  em caixa,  reduzir 
drasticamente sua liquidez, e a qualquer momento ter que se socorrer de um financiamento para o 
capital de giro, que seria extremamente doloroso e em taxas muito piores ao Clube. Optou-se pela 
primeira possibilidade. Esclareceu que o empréstimo pleiteado será limitado inicialmente ao total da 
folha de pagamento de março/90. Como os Conselheiros puderam verificar no gráfico anteriormente 
mencionado,  a  Diretoria  tem absoluto  controle  sobre  a  atual  situação  financeira  do  Clube;  os 
pagamentos estão em dia;  as medidas de redução do Orçamento de Custeio têm sido tomadas e 
amplamente divulgadas ao quadro associativo. A Diretoria sabe que é a única responsável por essas 
medidas,  mas  está  plenamente  aberta  para  sugestões  no  sentido  de  ajudar  a  atingir  as  metas 
colimadas.  O  quadro  funcional  está  vigorando  abaixo  do  limite;  não  estão  sendo  admitidos 
funcionários; foram reduzidas as horas extras; está em estudo eventual demissão de empregados em 
experiência. Frisou que o momento criou uma missão muito importante ao Conselho e à Diretoria: 
alertar o sócio a colaborar, inclusive evitando o atraso de mensalidades. Disse que o Pinheiros, nos 
seus 90 anos viveu várias crises, iguais ou até maiores do que a atual; e seus antepassados devem e 
serão  honrados:  a  Bandeira  do  ECP nunca  foi  deixada  cair,  e  a  geração/90  assim manterá  sua 
tradição. Este mau momento será ultrapassado, e deixará mais uma vez o exemplo da valentia e da 
garra pinheirense.

Egberto  Maia  Luz -  Ratificou  as  considerações  do  Presidente  Antonio  Rudge,  ao  seu  ver 
inteiramente procedente a medida contenciosa da Diretoria. Acrescentou que o órgão executivo está 
agindo plenamente  de  acordo  com os interesses  do Clube.  Cumprimentou  o Sr.  Presidente  pela 
atuação, e fez algumas perguntas com relação ao processo em pauta.
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Antonio Guerra - Disse havia ouvido falar que foi prorrogado o pedido de empréstimo sobre as 
folhas de pagamento somente até 6 de abril, que havia sido vencido dia 31 pp., por interferência do 
Presidente da FEBRABAN junto ao Ministério da Economia. Assim, dado o curto espaço de tempo 
para  que  essa  providência  fosse  tomada,  perguntou  se  não  seria  interessante  ao  invés  da 
suplementação da folha de pagamento, do adiantamento, pedir a folha integral, desde que se possa 
aprovar.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Agradeceu o intuito do orador, dizendo que achava que a 
resolução do Banco Central nesse sentido era a respeito das folhas até quinhentos mil cruzados. A 
linha de crédito do Clube já estava concedida. Apesar de a Diretoria não ter o poder de tomá-la, fez 
consultas por saber da exigüidade de tempo para pagar seus funcionários. E cumprir o prazo para 
pagamento de funcionários, dia 6/4, era uma questão de honra para a Diretoria. Duas instituições 
bancárias  estavam comprometidas  com a Diretoria,  bastando o Conselho autorizá-la a contrair  o 
empréstimo. Esclareceu que o que for auferido e o que sobrar em fluxo de caixa será aplicado no 
“over night”, com rendimentos da ordem de 16,17% ao mês, o que abaterá o dispêndio que terá que 
ser pago de juros ao Governo.

Primeiro Secretário - Leu o parecer exarado pela Comissão Jurídica após a análise do processo, 
favorável ao pedido por estar em termos de ser apreciado pelo Conselho Deliberativo.

Presidente - Comunicou que já tinha recebido algumas sugestões para esta contenção passageira de 
despesas que deve ser feita, mencionando a apresentada pelo Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves, 
já enviada à Diretoria. Colocou a Secretaria do Conselho à disposição para transcrição das sugestões 
produtivas, para que se tenha uma união de esforços consciente em torno da situação da economia 
do Clube, e que sobretudo seja adequada à gravidade do momento, mas não maior que o momento. 
O Clube é uma instituição sólida, consciente e tradicional. Portanto, ela sabe, como soube sempre 
em sua história, ultrapassar esses momentos, porque tem exatamente essa solidariedade do seu corpo 
associativo, em torno das suas tradições e do seu patrimônio.

Hélio de Maria Penteado - Disse que no pedido em que a Diretoria  solicita  a autorização em 
discussão,  consta com muita sensibilidade a clareza de que ela não gostaria de onerar  o quadro 
social porque certamente a sua totalidade se acha também inserida dentro dessa problemática do 
Plano Brasil Novo e “teria, evidentemente, dificuldades de vir socorrer o Clube neste momento, com 
sacrifícios, é claro, mas não em conjuntura adversa como esta em que vivemos. Vivemos um estado 
de guerra” - é assim que a questão deve ser encarada, pelo menos a um curto prazo, que não se sabe 
dimensionar. Uma economia de guerra que começa em casa, e reflete também no Clube. Entendeu 
que o pedido foi feito dentro daquele clima de sinistrose pós-anúncio - quatro dias após o anúncio 
do Plano, até que se pudesse compreender e avaliar a extensão em cada um foi atingido. Resumindo 
seu pronunciamento, apresentou proposta dividida em duas partes: 1) que a Diretoria seja autorizada 
a contratar o empréstimo no montante de até 572.000 BTN, para que o Clube fizesse frente à folha 
de pagamento de salários mais encargos no mês de abril; 2) que esta reunião fosse transformada em 
sessão permanente, nos moldes da 344ª reunião, a fim de que a Diretoria disponha de tempo, até o 
próximo dia 9 de abril, a fim de que ela possa apresentar ao Conselho alternativas para a gestão do 
Clube nos próximos meses, dentro do espírito de economia de guerra, e que poderão ser reajustadas 
em reuniões futuras, na medida em que o desenvolvimento do Plano aponte outros caminhos. (Foi 
aparteado pelo Conselheiro Jamil Zeituni, que entendeu que a Diretoria deveria obter a aprovação 
integral do seu pedido, da forma como foi apresentado.) O orador manteve sua posição.
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Antonio Guerra - Disse que concordava com o pedido, até o entendia acanhado. Mas, chamava a 
atenção do Conselho para o problema curto prazo. Por outro lado, levantou a seguinte premissa: A 
Diretoria realmente está tentando uma contenção de despesas com racionalização de vários serviços, 
etc..  De  modo que  era  necessário  que  fosse  feito  um levantamento  estatístico  da  freqüência  ao 
Clube, para verificar a necessidade dos dias e horários de funcionamento; e que o houvesse uma 
certa flexibilidade no recebimento das mensalidades ou das contribuições sociais, para que os sócios 
não se sentissem pressionados. Sugeriu que as medidas de contenção fossem bem divulgadas e que o 
Conselho,  conscientes  das  dificuldades  a  serem  enfrentadas  pelo  Clube,  desse  todo  o  apoio 
necessário  à  Diretoria  para  que  o  sócio  saiba  que  as  medidas  estarão  sendo  tomadas  com  a 
concordância entre os dois órgãos. De imediato, augurava ao Conselho que permitisse à Diretoria 
elementos para que ela se apresentasse ao banco, para efetivar esse empréstimo.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Manifestou-se  plenamente  de  acordo  com  as  medidas  da 
Diretoria, mas entendeu que sugestões dever ser colocadas e aproveitadas com a mesma urgência. 
Questionou o objetivo do Clube - o esporte, perguntando qual a situação da parte competitiva em 
termos de resultados em campeonatos oficiais. (Neste momento, interferiu o Conselheiro Eduardo 
Lobo Fonseca, indagando se a oradora, como outros Conselheiros, não estaria tratando de assunto 
que não o tema em debate, no que recebeu a associação do Presidente). Prosseguiu, perguntando 
quanto está sendo investido na área competitiva, e qual o retorno do valor gasto nesse sentido. (Foi 
aparteada pela  Conselheira  Laís Helena Pinheiro Lima e Silva,  que observou que a situação do 
esporte também é precária; o retorno viria para os filhos dos sócios, que têm atividade esportiva 
dentro do Clube; o importante agora seria pensar no pagamento dos funcionários, inclusive os da 
área  esportiva  que vêm recebendo melhores  propostas  de  trabalho  fora  do Clube).  Continuou a 
oradora, dizendo para obter resultados satisfatórios são necessários recursos técnicos, atendimento 
médico,  nutrição,  atendimento  fisioterápico,  até  apoio  psicológico.  Pela  lógica,  os  atletas 
contratados pelo Clube não são de primeira linha, pois o Pinheiros não pode competir com o salário 
que as grandes empresas investem nos atletas. Muitas vezes o retorno para o Clube em termos de 
vitória inexiste, mesmo que se contrate um técnico competente. Então, neste momento de crise, o 
Pinheiros  deve  investir  em atletas  associados.  (Intervenção  do  Conselheiro  Marcos  Augusto  de 
Carvalho Senna, pedindo posicionamento da oradora; o assunto era realmente interessante, mas o 
momento não era apropriado para este tipo de manifestação). 

Rolf Egon Kestener - Perguntou à Diretoria se o Sindicato dos Clubes não iria à Brasília discutir os 
interesses do esporte junto ao Governo Federal,  pois a área esportiva encontra-se numa situação 
realmente crítica.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Fez as seguintes indagações: 1) quais as medidas de contenção 
de  despesas  estabelecidas  pela  Presidência  do  Clube;  2)  quais  os  setores  que  sofrerão  com a 
contenção; 3) qual o valor a ser economizado com a contenção; 4) que sejam detalhados os planos, 
explicitando claramente as medidas a serem tomadas, de forma a permitir que o Conselho tenha uma 
idéia objetiva a respeito do que a Diretoria fará diante das circunstâncias do Plano econômico. Fez 
observações  sobre  a fundamentação  do pedido da Diretoria.  Quanto  ao salário  dos empregados, 
entendeu que o país passa por uma época de negociação. Então, a Diretoria deve procurar negociar 
redução de horas extras, sem dispensa, a fim de que não seja criado um problema social mais grave. 
(Foi aparteado pelo Conselheiro Hélio De Maria Penteado com relação à interpretação do pedido da 
Diretoria).
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Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Apoiou  integralmente  o  pedido  da  Diretoria,  justificando 
amplamente sua posição. Com relação às sugestões solicitadas para colaborar com a Diretoria no 
momento  de  crise,  disse  que  era  totalmente  contrário  ao  aumento  das  contribuições  sociais, 
indicando duas  possibilidades:  a  par  a redução  de despesas,  dever-se-ia  pensar  na  elevação  das 
receitas do Clube. Com relação ás despesas, recomendou fosse evitada a recontratação de pessoal, a 
não ser em caso de extrema necessidade. Quanto aos leilões de conversão de cruzados novos em 
cruzeiros, disse que achava que isso era coisa remota.

Ivo Kesselring Carotini - Disse que estava-se fazendo uma falsa idéia sobre o problema dos gastos 
e custos, e abreviação de custos dentro do Clube; estava-se subavaliando os cortes que podiam ser 
feitos.  Argumentou que o Clube tem uma relação direta  com qualquer  crise  que exista.  Quanto 
maior a cise, maior a freqüência. Quanto melhor a situação, menor a freqüência. As pessoas que 
antes viajavam nos finais de semana, agora recorrem ao Clube para terem o seu lazer garantido. A 
tendência é aumentar a freqüência, portanto, o Pinheiros deve estar preparado para servir o sócio. 
Não  será  simplesmente  com  cortes  que  se  eliminará  os  problemas.  Resumindo,  disse  que  a 
autorização  deveria  ser  dada  à  Diretoria,  pois  alguns  bancos  já  não  estão  mais,  nesta  data, 
protocolando pedidos de empréstimo. E além desse empréstimo, o Clube tem que ter cuidado com o 
seu capital de giro, porque a crise acarretará maior freqüência e o associado, que tem seus problemas 
lá fora, virá desfrutar do ambiente harmonioso e descontraído do Pinheiros.

Ruy Lansaro Paganini - Deu total apoio à Diretoria, porque foi o Conselho que a elegeu e porque 
ela é capaz. Como pessoa física também atingida pelo Plano econômico, parabenizou a Diretoria 
neste momento.

Presidente - Como não havia mais oradores inscritos, passou a palavra ao Presidente da Diretoria, a 
fim de que fossem prestados os esclarecimentos solicitados pelo Conselheiro Rolf Egon Kestener.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge -  Sem polemizar  com o Conselheiro  Hélio  De Maria 
Penteado,  a quem respeita e admira, esclareceu alguns pontos do seu pronunciamento.  Primeiro, 
disse que o que é problemático para o Clube é a questão tempo. Explicou que o Conselho tinha que 
ser convocado com antecedência de dez dias. Portanto, o grande problema de gerir no momento era 
a  falta  de  agilidade  que  a  Diretoria  tem.  Em segundo  lugar,  concordou  com o  pensamento  do 
Conselheiro Hélio no sentido de que não devesse ser dada uma carta em branco; mas os recursos 
foram dados à Diretoria quando da aprovação do Orçamento. Esses recursos estão congelados. Se a 
Diretoria mal os gerisse agora, teria que vir prestar contas ao Conselho no final do exercício. A 
Diretoria pretende apenas utilizar-se das alternativas que o Governo está proporcionando ao Clube. 
Em resposta  à indagação do Conselheiro Rolf  Kestener,  disse  que o Presidente  do Sindicato de 
Clubes foi à Brasília, tentou uma entrevista com a Ministra, e está aguardando seu retorno do no 
Canadá; Está sendo tentado contato com um dos seus assessores principais, para pleitear qualquer 
liberação, conscientizar que o clube é mero repassador de recursos, e que o dinheiro que ele tem está 
comprometido  com despesas  antes  assumidas.  Respondendo ao  Conselheiro  Cardia,  disse  que a 
Diretoria não pretende penalizar o sócio por antecipação. Todas as medidas para contenção serão 
comunicadas  aos  associados.  Com  relação  ao  pronunciamento  da  Conselheira  Anamaria 
Damasceno,  disse  que do Relatório  da Diretoria  apreciado pelo Conselho em 26/3 pp.,  constam 
todos os títulos conquistados pelas equipes esportivas competitivas.
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Presidente - Deu início ao encaminhamento da votação. 

Hélio De Maria Penteado - pediu encaminhamento da votação,  esclarecendo os tópicos de sua 
proposta, pretendendo que eles fossem votados separadamente. O Presidente discordou.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse que se a proposta do Conselheiro Hélio ficasse prejudicada 
com a aprovação  do  pedido  da Diretoria,  ele  se  comprometia  a  apresentar  emenda  propondo a 
transformação da reunião em sessão permanente.

Presidente -  Leu  novamente  os  termos  da  emenda  do  Conselheiro  Hélio  De  Maria  Penteado, 
submetendo sua primeira parte à votação. A primeira parte da emenda foi rejeitada por expressiva 
maioria. Em seguida, submeteu ao Plenário a proposta da Diretoria, conforme apresentada.

Deliberação:
Aprovado  por  expressiva  maioria  de  votos  o  pedido  da  Diretoria  de  autorização  para  contrair 
empréstimos para pagamento de salários, tarifas públicas e despesas imprescindíveis e inadiáveis, e 
participar de leilões de conversão de cruzados novos em cruzeiros, previstos pelas recentes Medidas 
Provisórias governamentais.

Presidente - Colocou em discussão a proposta do Conselheiro Hélio De Maria Penteado secundada 
pelo Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara, e também pela Mesa do Conselho, no sentido de 
transformar esta reunião em sessão permanente.

Fernando Silva Xavier - Levantou questão de ordem dizendo que a ordem do dia já  tinha sido 
esgotada por completo, portanto não poderia a reunião ser transformada em permanente.

Francisco dos Santos Rodrigues - Julgou inoportuna a proposta,  porque se o intuito era conter 
despesa,  estava-se  sendo  contraditório.  Uma série  de  sessões  permanentes  agravaria  a  situação. 
(pediu aparte o Conselheiro Ronoel São Thiago Lopes, que não foi atendido).

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que não tinha sentido discutir  esse assunto, pois o tema estava 
esgotado.

Hélio De Maria Penteado - Associou-se aos oradores, sugerindo o encerramento deste item.

Presidente - Submeteu à votação do Conselho o assunto, tendo o Conselho acolhido a sugestão do 
Conselheiro Fernando Silva Xavier pela não transformação desta reunião em sessão permanente.

Item 2 - Várias.
Paulo  Roberto  Chaves de Lara - Continuando sua exposição  no sentido  de trazer  à Diretoria 
considerações a respeito das propostas para enfrentar os problemas econômico-financeiros atuais, 
teceu diversas sugestões para contenção de despesas, bem como para o aumento das receitas.

Marcos Augusto de Carvalho Senna - Inicialmente agradeceu a Conselheira Anamaria Andrade 
Damasceno  por  ter  repassado  sua  explanação  para  o  item  Várias.  Nesse  sentido,  solicitou  o 
pronunciamento da Conselheira neste instante, que considerava de grande valor.
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Anamaria  Andrade Damasceno - Voltou a ponderar  o aspecto  do que é o Clube e o que ele 
pretende  em termos de esporte,  tecendo à  Diretoria  algumas indagações,  a  saber:  1)  a  nível  de 
campeonatos estaduais, quais têm sido os resultados obtidos pelo Clube em cada modalidade; 2) em 
campeonatos brasileiros,  qual vem sendo a colocação dos atletas;  3) quanto é investido no setor 
esportivo-competitivo e qual tem sido o retorno em termos de 1988/89 e quais as perspectivas de 
1990. Finalizando, disse que seu intuito era que o Clube economizasse, mas sobretudo valorizasse 
seus atletas e que nos esportes coletivos 70% dos atletas deveriam ser sócios.

Lígia Andrade Patata - Sugeriu que neste momento de crise fosse promovida entre os funcionários 
campanha de sugestões  contra  o desperdício e racionalização no uso dos vários  equipamentos  e 
materiais. Repudiou a sugestão de entrada de terceiros no Clube feita pelo Conselheiro Paulo Lara 
para uso dos restaurantes e estacionamento, pois isso poderia criar problemas ao invés de atingir o 
objetivo de aumentar a receita.

Presidente - Deu por encerrados os trabalhos às 23h10m.

***

Roberto Luiz Pinto e Silva Sérgio Vergueiro
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf
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