
ATA RESUMIDA DA 348ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 21/5/90

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa, com início às 23h28m, e presentes cento e 
oitenta e cinco Conselheiros.

2) MESA DIRETORA :
Presidente              : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente      : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Segundo Secretário: JOSÉ  ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
Secretário "ad hoc": FÁBIO DELLA NINA

3) EXPEDIENTE:
Presidente -  Declarou  abertos  os  trabalhos  da  reunião,  desde  logo  tomando  as  inscrições  no 
expediente.

Paulo Ayres de Camargo - Prestou homenagem ao Conselheiro Fernando Spada, discorrendo da 
personalidade e atuação do mesmo antes e durante sua campanha eleitoral, que o levou a alcançar o 
primeiro lugar no pleito de 5 de maio pp..

José  de Barros -  Como Presidente  da  Comissão  de Veteranos,  narrou  as  atividades  na  gestão 
1988/90,  agradecendo  a  colaboração  dos  demais  integrantes,  da  presidência  do  Conselho,  dos 
Conselheiros e da Diretoria.

Ivanilce Simeão Cappellano - Propôs a consignação de voto de louvor à Seção de Esgrima, que 
sagrou-se Campeã Brasileira por Equipe e Individual, nas categorias Cadete e Infantil, no Torneio 
realizado em Curitiba dias 18, 19 e 20 de maio pp. Comunicou que o Clube sediará o próximo 
Campeonato  Sul-americano da modalidade,  nas  categorias  Infantil,  Juvenil  e  Master  a  partir  de 
8/6/90. (Voto aprovado).

Ivo Kesselring Carotini - Como Presidente da Comissão de Esportes, manifestou-se apresentando 
proposição de votos de louvor aos destaques esportivos do período, conforme relação constante do 
expediente enviado aos Conselheiros. (Votos aprovados).

Eduardo Lobo Fonseca - Leu o parecer emitido pela Comissão Financeira por ele presidida acerca 
do item 2 da pauta desta reunião, e fazendo observações a respeito.

Presidente -  Leu  proposta  de  voto  de  louvor  formulada  pelo  Conselheiro  Antonio  Guerra,  aos 
funcionários que colaboraram na realização da eleição de 5 de maio último. Secundando a proposta, 
aduziu que muitos  desses  funcionários  trabalharam durante  20 horas  ininterruptas  sem qualquer 
espécie  de  remuneração  material,  mas  pela  honra  de  servir  ao  Clube;  portanto,  altamente 
merecedores  do respeito  dos Conselheiros  e demais associados.  Pediu uma salva de palmas aos 
homenageados, cumprimentando-os e agradecendo-os pelo feito.



4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação  do  processo  CD-008/90,  referente  à  proposta  da  Presidência  da 

Mesa do Conselho Deliberativo de alteração parcial da Resolução 01/90, que 
dispõe  do  Programa  de  trabalho  para  o  Exame  do  Projeto  de  Alteração 
Estatutária.

Presidente - Leu os termos da proposta: 1.1 - de alteração do item 2.9.4 da Resolução 01/90 do 
Conselho  Deliberativo,  que  aprovada  passaria  a  ter  a  seguinte  redação:  "2.9.4  -  2ª  Reunião 
Extraordinária  para  discussão  da  Atualização  Estatutária:  dia  06/08/90,  segunda  convocação  às 
20h30m, no Auditório do CCR. Emendas serão recebidas até dia 17/07/90, às 18 horas. Encontros 
no mesmo local, e horário, dias 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/8/90."; 1.2. - de supressão do item 2.9.5; 
1.3 - de  inclusão do item 3, vazado nos  seguintes  termos:  "3 - Durante  o  processo da segunda 
votação,  caso  uma  proposição  em  discussão  vier  a  causar,  comprovadamente,  imperfeições, 
contradições,  dúvidas  quanto  à  aplicação,  ou  qualquer  outro  incidente  que  possa  prejudicar  o 
conjunto  das  novas  normas  estatutárias,  o  Conselho  poderá  nomear  uma Comissão  de  3  (três) 
Conselheiros, sendo um dos quais, obrigatoriamente, membro da Comissão Especial de Ordenação 
da Atualização Institucional, para o fim de apresentar até o Encontro seguinte, emenda saneadora, a 
ser submetida ao Plenário." Em não havendo inscrições de Conselheiros, submeteu a proposta à 
votação, tendo o Conselho deliberado acolhê-la por unanimidade.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-009/90,  referente  ao  pedido  da  Diretoria  de 
antecipação orçamentária.

Presidente - Propôs que a reunião fosse  prorrogada até  1 hora do dia  22,  pois  os trabalhos  da 
reunião  anterior  assim  o  exigiam.  (Prorrogação  aprovada.)  Solicitou  ao  Sr.  Secretário  que 
procedesse a leitura de aditamento feito em ofício enviado pela Diretoria, solicitando fosse cobrada 
multa de 10% no caso de atraso de pagamento da antecipação. A leitura foi feita em seguida.

Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré -  Dizendo  os  motivos,  solicitou  esclarecimentos  por  parte  da 
Diretoria,  no  que  foi  atendido  através  da  designação,  pelo  Presidente  da  Diretoria,  do  Diretor 
Financeiro:

Sérgio Fuchs Calil - Prestou diversas explicações sobre a matéria, respondendo inclusive apartes de 
Conselheiros, a saber:

Antonio Guerra - Ponderando o aumento da inadimplência e suas conseqüências.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Indagando, entre outros, se os recursos obtidos com locações 
passavam a integrar o orçamento de custeio e, portanto, contribuíam para o pagamento da folha de 
salários.

Cantídio Salvador Filardi - Perguntando se a contribuição antecipativa não seria uma parcela a 
mais  para  aqueles  que  deixaram  de  optar  pelo  pagamento  da  anuidade,  mas  as  parcelas  nas 
condições da proposta originária do orçamento.

Ruy  Cardozo  de  Mello  Tucunduva -  Perguntando  qual  seria  o  percentual  do  aumento  de 
inadimplentes,  e  quais  as  medidas  concretas  que  a  Diretoria  pretendia  tomar  para  reaver  esse 
dinheiro que está deixando de recolher.



Sérgio Fuchs Calil - Durante as discussões, esclareceu um Conselheiro que a dívida do Clube com 
a Caixa Econômica Estadual estava sendo paga em Cruzados Novos.

Ruy Lansaro Paganini - Apresentou emenda no seguinte sentido: de que a verba solicitada pela 
Diretoria fosse distribuída em termos emergenciais entre todos os sócios, sem exceção, incluindo-se 
os Veteranos e Beneméritos.

Armando Ferraz de Almeida Prado - Dizendo que no momento qualquer levantamento bancário 
seria extremamente prejudicial e oneraria tremenda e imediatamente o orçamento do Clube.

Leila  Eleny Amaro Marques - Dizendo que não devia  ser  aventada  qualquer  possibilidade  de 
empréstimo.

Pascoal  Roberto  Aranha  Napolitano -  Apresentou  emenda  no  sentido  de  que  a  antecipação 
orçamentária  solicitada pela  Diretoria  fosse  repetida  para  o mês de julho,  de forma a permiti-la 
elaborar  novo orçamento,  de  acordo  com a nova realidade  orçamentária,  com tempo hábil  para 
análise do Conselho Deliberativo; efetuar uma cobrança radical com prazo mínimo necessário para 
poder reduzir efetivamente os índices de inadimplência; e estudar o rateio do adicional orçamentário 
entre todos os associados, quer os que pagaram antecipadamente a anuidade, quer os que optaram 
pelo pagamento das mensalidades.

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva - (Em aparte ao Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, lembrou 
do direito adquirido dos associados elencados no §2º do art. 15 do Estatuto, isentos do pagamento 
das contribuições sociais.)

Mário Lima Cardoso (Em aparte ao Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, disse que a alienação do 
título nas transferências para Veteranos gera receita para o Clube.)

Fernando Pinheiro Lima - Propôs a prorrogação da reunião por trinta minutos, proposição que foi 
contestada pelo Conselheiro Sérgio Lazzarini, que augurou fosse realizada votação imediatamente 
após as discussões.

José Manssur - (Para questão de ordem) Disse que a emenda do Conselheiro Paganini atentava 
contra o Estatuto, apesar da forma como ela foi colocada, com relação aos associados isentos de 
pagamento , relacionados no Art. 15,§2º do Estatuto.

José de Barros - Associou-se ao pensamento dos Conselheiros Ruy Cardozo de Mello Tucunduva e 
José Manssur, vendo a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini como anti-estatutária.

Antonio Guerra - Entendeu que a emenda do Conselheiro Paganini não estava de acordo com a 
proposta da Diretoria, pois esta falava em antecipação orçamentária e não em "verba".

Sérgio Lazzarini - (Para encaminhar a votação) Pediu inversão da votação, para que o Conselho 
primeiramente apreciasse a emenda apresentada pelo Sr. Pascoal Napolitano, antes da emenda do 
Conselheiro Paganini.

Presidente - Após longa discussão sobre o assunto, com manifestações dos Conselheiros Antonio 
Guerra e José Manssur, resolvidas questões de ordem, submeteu à votação a emenda do Conselheiro 



Ruy  Lansaro  Paganini,  que  foi  rejeitada  por  73  votos  contra  54.  (O  Conselheiro  Sérgio  Luiz 
Bourgogne Sodré levantou questão de ordem quanto ao processo de votação). Em seguida, submeteu 
à  votação  a  emenda  do  Conselheiro  Pascoal  Roberto  Aranha  Napolitano,  que  foi  rejeitada  por 
expressiva  maioria  de  votos.   Finalmente,  colocou  em  votação  a  proposta  da  Diretoria,  de 
antecipação de receita orçamentária,  em caráter emergencial,  do montante de 368.517,5 BTN do 
orçamento já aprovado para o exercício de 1990, para recolhimento no decorrer do mês de junho, 
permitindo  o restabelecimento  momentâneo  do equilíbrio  financeiro,  até  a  apresentação  de uma 
reformulação orçamentária a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo no mês seguinte, com uma 
cobrança de multa de 10% ao mês, mais correção monetária sobre as contribuições não recolhidas 
dentro do prazo a ser fixado no recibo especial a ser emitido, assim distribuído pelas diversas classes 
e grupos (cobrança em BTN):  Familiar:  36,70 BTN; Individual:  18,35; Aspirante:  7,35; Juvenil: 
5,50; Infantil: 2,75; Júnior: 7,35; Mirim: 3,65; tendo o Conselho deliberado acolhê-la por expressiva 
maioria de votos.

Item 3 - Várias.
Não houve.

Presidente - Deu por encerrados os trabalhos 1h55 do dia 22/05/90.

***

Roberto Luiz Pinto e Silva Sérgio Vergueiro
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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