
ATA RESUMIDA DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
29/10/1990

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa, em segunda convocação às 20h30m, com 
cento e cinqüenta e cinco Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA :
Presidente                            : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente                    : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário "ad hoc": ADALBERTO LUIZ FEDERIGHI
Segundo Secretário "ad hoc" : ANAMARIA ANDRADE DAMASCENO

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, desde logo adentrando no

3) EXPEDIENTE :
José de Barros - Propôs voto de pesar pelo falecimento do sócio Luciano Casnatti, ex-Conselheiro 
e ex-Diretor do Clube. (Voto aprovado).

Olavo  D'Elia -  Na  condição  de  Presidente  da  Comissão  Especial  de  Registro  da  História  do 
Conselho, informou de que fora incumbido de organizar uma galeria de fotos dos ex-Presidentes 
desta Casa, solicitando colaboração no sentido de obter fotografias dos Srs. Élcio Silva e Orlando 
Drummond Murgel, no que recebeu imediata resposta do Conselheiro José de Barros oferecendo 
fotografia do primeiro ex-integrante.

Renato Taglianetti - Informou que já existe esta galeria e indagou onde poderia estar, sendo que 
anteriormente  encontrava-se  exposta  na  Sala  dos  Veteranos.  (Chamado  para  responder  nesse 
sentido,  houve  ligeira  discussão  entre  o  orador  e  o  Conselheiro  Olavo,  encerrada  pelo  Sr. 
Presidente).

Presidente - Pediu atenção à Casa para o parecer emitido pela Comissão Jurídica sobre consulta da 
Diretoria a respeito do repasse aos sócios dos ativos financeiros desbloqueados por sentença do Juiz 
da  20ª  Vara  da  Justiça  Federal,  documento  que  fora  distribuído  aos  Conselheiros  antes  desta 
reunião.  Propôs,  em seguida,  voto de congratulação para o associado Dr. Adib Jatene,  irmão do 
Conselheiro Carmo Domingos Jatene, pela sua nomeação para o cargo de Diretor da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. (Voto aprovado). Prosseguindo, leu carta do Conselheiro 
Roberto Luiz Pinto e Silva, Primeiro Secretário da Mesa, justificando-se pela sua ausência à esta 
reunião, bem como dando mensagem de comovido agradecimento, em seu nome e no nome de sua 
família, pela homenagem prestada pelo Conselho por ocasião do falecimento de seu pai, Dr. Luiz 
Gonzaga Pinto e Silva Júnior.

Ronoel São Thiago Lopes - Propôs voto de pesar pelo recente falecimento do Dr. Canuto Mendes 
de Almeida, pai do ex-Conselheiro e ex-Diretor Cultural Carlos Ângelo Mendes de Almeida. (Voto 
aprovado).
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Mário  Lima  Cardoso -  Ratificou,  em seu  nome  e  em nome  do  Conselheiro  Adhemar  Arnez 
Domingues, o voto de pesar pelo falecimento do Dr. Luciano Casnatti, proposto pelo Conselheiro 
José de Barros.

Presidente - Antes de ingressar na ordem do dia, propôs fosse completada a mesa dos trabalhos, 
indicando  os  Conselheiros  Adalberto  Luiz  Federighi  e  Anamaria  Andrade  Damasceno 
respectivamente para a primeira e segunda secretárias. (Proposta aprovada, tendo em seguida ambos 
os Conselheiros tomado assento à mesa).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 351ª reunião extraordinária, realizada dia 24 setembro de 1990.
Francisco  de  Paula  Boragina -  Pediu  retificação  no  sentido  de  que  seus  pronunciamentos 
houvessem se descaracterizados pelo resumo. (O Sr. Presidente solicitou ao orador que colaborasse 
na elaboração do resumo que julgasse adequado, para ser submetido oportunamente ao Conselho, o 
que foi  feito  em seguida,  a saber:  Expediente:  "Senhor  Presidente,  Senhores membros da Mesa, 
nobres Conselheiros, realmente eu não estava inscrito, pedi a palavra agora porque um fato novo 
chegou ao meu conhecimento,  ou  seja,  o  sucesso  na  medida  jurídica  impetrada  pelo  Clube,  no 
mandado de segurança que fez com que o Clube recebesse a devolução dos cruzados bloqueados. 
Após o pronunciamento do Dr. Eduardo Lobo Fonseca, eu indaguei, e ele não soube me responder, 
por  ser  uma decisão  da  Diretoria,  quando  devolverá  e  se  sustará  o  pagamento  da  contribuição 
emergencial, que foi aprovada por este Conselho. Ora, se o substitutivo que foi aprovado previa que 
na medida quando se o Clube recebesse a devolução do dinheiro bloqueado no Banco Central, eu 
entendo, e é por isso que eu vim a esta tribuna, para que fique constando de Ata, que o Clube não 
poderá daqui para diante, continuar a cobrar a contribuição emergencial que havia sido aprovada 
pelo  Conselho.  E  que  a  Diretoria,  espontaneamente,  o  mais  breve  possível,  faça  com  que  os 
associados tomem conhecimento de quando é que receberão as importâncias  que foram pagas a 
título de contribuição emergencial." Item 2 da Ordem do Dia: "O Dr. Ruy Tucunduva nos deu uma 
brilhante lição sobre prescrição. Entretanto, eu entendo que não é o caso, para o presente processo 
que se está analisando, de se poder invocar. Concordo plenamente com o Dr. Jorge de Camargo que 
este Conselho tem que cuidar dos Estatutos do Clube Pinheiros. Ademais, o Dr. Ruy mencionou que 
os Estatutos do Clube Pinheiros são omissos quanto ao instituto da prescrição. Na realidade não é 
nem  o  Estatuto  que  fala  da  prescrição,  ou  deixa  de  falar,  e  sim  o  Regulamento  Processual 
Disciplinar. De forma que eu acredito que entre uma discussão sobre uma feijoada, se está boa ou 
não, sobre se o serviço está bom ou não, realmente é um fato corriqueiro. Mas pelo princípio que eu 
acredito que este Conselho não pode deixar de analisar o mérito e julgar os associados envolvidos, 
tanto  o  Conselheiro  como  o  outro  associado,  Tenente-Coronel  da  Polícia  Militar.  Já  é  tempo, 
entendo eu, Sr. Presidente e Srs. Conselheiros, de que nós, Conselheiros, entendamos e tenhamos 
consciência plena que ser Conselheiro do Clube Pinheiros não é um privilégio, mas sim (vozes em 
plenário),  é sim privilégio,  mas antes  de tudo um múnus.  E o Conselheiro deveria ter  pensado, 
deveria ter o sangue um pouco mais frio, a cabeça um pouco mais fria, antes de se envolver naquele 
incidente. Razão, no meu entender, assiste o Dr. Jorge de Camargo, com a colocação que acabou de 
fazer aqui. O fato desagradável, embora até sob certos aspectos engraçado, porque, um Conselheiro 
reclamar  de  uma feijoada,  eu  acredito  que  ele  devesse  ter  suas  razões,  porque  várias  vezes  eu 
reclamei, é bem verdade que conversando baixo, converso com os comensais que estão a meu lado, 
porém ela é digna de críticas, na maior parte das vezes. Em que pese a atuação, dos atuais Diretores 
de Bares e Restaurantes, eu não sei por que problema, eu não consigo comer uma feijoada bem feita 
aqui  no  Clube  Pinheiros.  Agora,  quanto  ao  serviço,  o  Conselheiro  também deveria  ter  os  seus 
motivos de reclamar, porque o serviço aqui no Clube Pinheiros tem sido lamentável. Entretanto, a 
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forma como ele o fez é que não foi exatamente aquela desejada, não houve, não foi compatível com 
o comportamento de um Conselheiro."

Olavo D'Elia - Com relação ao seu pronunciamento em "Várias", sobre informações de projeto das 
árvores, observou que da ata resumida constou "projeto de águas" quando deveria sê-lo "projeto de 
árvores". Pediu, então, fosse aprovado tal reparo.

Presidente - Submeteu a ata ao plenário, com as duas retificações propostas. Tendo o Conselho se 
manifestado positivamente, declarou aprovada a referida ata.

Item 2 - Apreciação do processo CD-014/90, referente à Previsão Orçamentária proposta pela 
Diretoria para o exercício de 1991.
Renato Taglianetti - Observando o prazo exíguo para análise da complexa peça orçamentária, falou 
em nome dos 4 mil freqüentadores da Sauna, inclusive mencionando opinião do engenheiro que vem 
prestando serviços naquela dependência, acerca da incoerência constatada no fato, "reforma", ou 
seja, obras a serem feitas, em contrapartida da diminuição na verba destinada aos seus funcionários. 
Solicitou à Diretoria que apresentasse os itens de forma mais clara, pois chega-se à conclusão de que 
a  imprecisão  na  determinação  de  verbas  para  a  Sauna  traz  prejuízo.  De  outro  lado,  elogiou  a 
Comissão Financeira pela imparcialidade com que se houve com relação à Diretoria na emissão do 
seu parecer sobre a proposta. Reportou-se ao parecer da Comissão Jurídica distribuído neste dia e 
mencionado  pelo  Sr.  Presidente  no  Expediente,  pediu  que  todos  a  ele  atentassem,  dada  a  sua 
oportunidade.

Byrd Bianchi - Mencionando exemplo narrado em faculdade de administração sobre o relatório de 
uma empresa multinacional na década de 20, disse que no seu entender o orçamento divide-se em 
duas partes distintas: "plano de ação" e "valores de receita e despesa", esta última quase impossível 
de  ser  analisada  e  discutida.  Ressaltou  que  analisando  o  plano  de  ação,  ainda  sob  efeitos  da 
administração  da  previsão  orçamentária/90  aprovada  em  1989,  confirmada  em  junho  pp.,  foi 
consultá-la  e  encontrou  preciosidades  do  tipo  "implantação  de  padrões  de  excelência  para 
atendimento ao associado", "prioridade absoluta aos interesses do sócio". Disse que o plano de ação 
deve ser claro, quantificado e datado. Depois de um ano não se pode cobrar da Diretoria; é dela o 
poder de gestão e do Conselho o acompanhamento e a cobrança. A responsabilidade de entregarmos 
13 milhões de dólares para uso em 1991 deve ser bem justificada pela Diretoria. Deve ser resgatada 
a imagem de órgão atuante e independente que o Conselho está perdendo perante o sócio. Toda 
mudança causa trauma. Parte do plano de ação não deve ficar à disposição dos Srs. Conselheiros na 
Secretaria; ele tem que ser apresentado formalmente e incluído na previsão orçamentária para que o 
Conselho o acompanhe, o fiscalize e o cobre, se necessário. Assim se pronunciando,  apresentou 
proposição no sentido que a previsão orçamentária para 1991 fosse devolvida à Diretoria, para que 
esta apresentasse, em novembro deste ano, um Plano de Ação objetivo e mensurável, justificando as 
receitas e despesas constantes da proposta original.

Francisco de Paula Boragina - Parabenizou o orador Byrd Bianchi pela sua explanação, dizendo 
acreditar que todos desejam ver o Clube dirigido democraticamente e que o Conselho discuta com 
clareza e com isenção de ânimo as propostas geradas pela Diretoria. A seguir, analisou aspectos do 
orçamento de bares  e restaurantes  mencionando trecho das fls.  48 da proposta,  bem como o da 
conclusão da Comissão Financeira em seu parecer, dando a entender que os preços praticados no 
Clube são subsidiados.  Para  demonstrar  o contrário,  apresentou estudo comparando o preço das 
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pizzas e carnes servidas pelo Clube a outros restaurantes externos, sendo que os últimos oferecem a 
mesma mercadoria por preço bem inferior aos praticados pelo Clube.

Ruy Lansaro Paganini - Enalteceu a importância desta reunião, entendendo motivo de júbilo, não 
só para ele mas para todos os que dela estavam participando demonstrando a responsabilidade que 
têm no atendimento dos interesses  do Clube.  Abordando tema orçamentário,  disse  que antes  do 
plano  de  ação  a  Diretoria  faz  menção  às  condições  do  resgate  do  dinheiro  que  foi  aplicado, 
bloqueado e liberado pelo Juiz da 20ª Vara da Justiça Federal. Depois, foi distribuído o parecer da 
Comissão Jurídica apontando pela segunda vez o necessário alongamento da restituição aos sócios 
das condições que a Diretoria propõe devam ser preservadas até o julgamento em segunda instância. 
Acrescentou que, não obstante o pedido de contribuição de emergência aprovado pelo Conselho, 
tem verificado na iniciativa privada que os juizes estão liberando em massa os cruzados bloqueados. 
Assim, indagou o porquê da não devolução e qual deverá ser o percentual da parcela devida aos 
sócios; demonstrando receio de que o Clube fique desmoralizado quando recorrer ao quadro social 
por outros  motivos. Sugeriu fosse  elaborado estudo da devolução a partir  de 1º de janeiro  para 
obedecer  o  ano  corrente  e,  se  for  necessário,  a  Diretoria  voltará  ao  Conselho  para  pedir  outra 
condição de emergência, se eventualmente houver uma contrapartida do Poder Judiciário. Passando 
ao plano de ação, disse que sua parte orçamentária tem números bem estudados pela Diretoria. Se 
absteve de criticar  porque  a  Comissão  Financeira  todo  ano prima por  realizar  esse  trabalho  de 
análise. Pediu permissão para discutir o plano de ação, dizendo que ele oferece uma brecha que deve 
ser  ampliada,  dai  a  necessidade  de  ser  dirimida  uma  série  de  dúvidas  a  respeito.  Citou 
profundamente o seu sentimento em relação à ausência de um convênio médico-hospitalar para os 
funcionários do Clube. Neste particular, pediu à Diretoria fosse inserido plano de saúde, registrando 
seu  protesto  sadio.  Disse  esperar  que  ainda  nesta  gestão  seja  sanado  esse  aspecto.  Quanto  ao 
problema  do  custo,  ao  seu  ver  questão  de  administração  de  bares  e  restaurantes,  disse  que  a 
mensagem foi válida e que ele acredita que a Diretoria tomará as devidas providências. No tocante 
ao problema de patrimônio constante do plano de ação, parabenizou a Diretoria pelo aumento real 
de 56% em relação ao dispêndio deste exercício, pois a manutenção no Clube há muito não é mais 
preventiva, mas corretiva. Não basta que nestas condições seja reservada verba ao patrimônio se na 
maneira de conduzir a administração não se pode contar com mão-de-obra muito especializada. Os 
Diretores de obras não devem mais ser sacrificados como já o foram, pois são pessoas altamente 
competentes, neste particular enaltecendo o eng. Antides Baroni Filho e os integrantes da Comissão 
de Obras. É preciso que na verba prevista no orçamento para tal  seja realmente convocada uma 
empresa de fora para verificar quais os problemas críticos. Não basta verificar a carência do Clube 
no que tange à manutenção. O Conselho e o Clube dispõem de excelentes profissionais que podem 
opinar para o bom êxito desse trabalho. A respeito do IPTU, chamou a atenção dizendo ter sido 
brilhante a atuação da Diretoria no ano passado, invocando-a para insistir neste trabalho neste ano. 
Disse  que  o  orçamento  apresentado  é  um trabalho,  embora  merecedor  das  observações  feitas, 
devendo ser aprovado.

Anamaria Andrade Damasceno - Discorrendo sobre as metas da Diretoria Nas Áreas de Recursos 
Humanos,  Esportes,  Relações  Sociais,  Cultural  e  Patrimônio,  enfocou diversos  aspectos  da peça 
orçamentária, apresentando a seguinte proposta: 1) "Despesa com Pessoal" - que fosse aprovada a 
verba de  48% ao invés  dos  46% propostos  pela  Diretoria,  para  implantação  de diversos  planos 
objetivando estimular e valorizar o corpo funcional pagando melhores salários. 2) "Água e Esgoto" - 
que a estimativa de custos passasse de 9,2 para 6,6%. 3) Bares e Restaurantes - que fosse acolhido o 
proposto  no  parecer  da  Comissão  Financeira  para  este  orçamento,  ou  seja,  que  a  Diretoria  se 
posicionasse claramente a respeito dos resultados econômicos a serem alcançados, e que sejam os 
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mesmos perseguidos com o mais absoluto rigor. 4) "Fundo de Emergência" - que não fosse aprovada 
a utilização dos  seus  recursos  para  a aquisição  de novos equipamentos  ou elaboração de novas 
carteiras sociais e sim para finalidades decorrentes de situações emergenciais.

Antonio  Guerra -  Solicitou  à  presidência  fosse  prestada  explicação  de  modo  abrangente  e 
filosófico pela Diretoria, inclusive com relação à utilização do Fundo de Emergência, para que os 
Conselheiros pudessem votar com segurança e tranqüilidade.

Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva Filho - Preliminarmente, como introdução disse que a 
peça orçamentária é um trabalho especial, feito por pessoas que conhecem o assunto; de forma que é 
muito  difícil  chegar-se  a  detalhes  mínimos  e  números  para  poder-se  aquilatar  das  tabelas  dela 
constantes. Fez referência aos pareceres das comissões técnicas, mencionando a bem fundamentada 
manifestação da Comissão Jurídica que demonstra que o numerário bloqueado está "sub judice" e só 
deve ser devolvido aos sócios quando o Clube obtiver uma decisão de última instância. Quanto ao 
parecer da Comissão Financeira, observou que tinha poucas restrições a fazer, porque o plano de 
ação é um plano ambicioso sob vários pontos de vista. Entretanto, ele deveria ser mais detalhado 
para  o  Conselho  poder  aferir  melhor.  A  propósito  do  item  mais  polêmico,  que  é  "Bares  e 
Restaurantes", disse que pelo exame da Comissão Financeira o serviço deste setor é deficitário. E se 
assim não fora, não ter-se-ia uma freqüência descomunal entre preços de mercadorias pinçados em 
determinado  lugar.  Tudo  depende  das  condições  de  cada  lugar.  Para  tanto,  é  necessário  um 
levantamento  estatístico.  Disse  acreditar  que  os  preços  dos  restaurantes  do  Clube  são  bastante 
convidativos, haja visto a alta procura. Muitas vezes, continuou, se aproveita da tribuna para fazer 
oposição não construtiva à Diretoria, que no seu entender merece a confiança do Conselho que a 
elegeu, mesmo porquê até o momento nada foi feito que a desabone. De maneira que ela está à 
disposição para todas as coisas, devendo sua palavra e seu procedimento receber apoio do Conselho. 
Citou exemplo: a questão levantada no sentido de que os funcionários dependem do INPS. O Clube 
tem  um  serviço  especial  para  atendimento  dos  empregados  e  seus  familiares;  entendendo 
interessante que pontos como esses fossem divulgados para que a tribuna não servisse para apoio 
total ou oposição total.

Francisco de Paula Boragina - Em aparte, disse que o orador referiu-se ao seu pronunciamento 
como eventualmente um pronunciamento de oposição à Diretoria. Disse que quando faz oposição o 
faz de forma construtiva, e que o Conselheiro Raul Renato certamente ignorava sua condição de 
Assessor Especial do Presidente do Clube, o qual merece sua confiança e seus parabéns pela gestão 
magnífica que vem fazendo. Entretanto, isto não o exime de ouvir críticas de algo que verificou e 
comprovou que é a estrutura de preços absolutamente errada que existe nos bares e restaurantes do 
Clube.  De  forma  que  pedia  ao  orador  não  fosse  tão  agressivo  no  seu  pronunciamento, 
principalmente porque ele não estava presente no momento e se não tivesse escutado sua explanação 
do saguão teria passado em brancas nuvens a agressão quando da sua ausência no plenário.

Raul  Renato  Cardozo  de  Mello  Tucunduva -  Respondeu  que  o  aparteante  deveria  estar  no 
plenário, "ao invés de ir tomar café". Acrescentou que em todos os pronunciamentos que ouviu do 
Conselheiro  Boragina,  este  se  diz  favorável,  mas  todos  eles  foram de  críticas  à  Diretoria.  Sua 
intenção  não  foi  de  agredir,  mas  de  questionar  sobre  que  tipo  de  estatística  que  foi  utilizado 
aparteante. Reportou-se ao orçamento de investimentos, mencionando que a premissa levantada pela 
Comissão Financeira no sentido de que a implantação de catracas eletrônicas deveria constar deste 
orçamento e não do Fundo Especial  estava correta.  Mas,  em tese,  a  proposta  estava sendo bem 
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recebida por ambas as comissões técnicas. Assim, manifestou-se favorável à aprovação da proposta 
e não pela sua rejeição sumária como previa a proposição enviada à Mesa.

Mário  Lima Cardoso -  Como se  trata  de  peça  extremamente  técnica,  não  sentiu-se  apto  para 
analisá-la fria  e matematicamente.  Por premissa,  disse  que a peça foi  elaborada por Diretores  e 
funcionários antigos altamente competentes. Ressaltou que quando da divulgação do Plano Brasil 
Novo  pelo  Presidente  da  República  houve  um  impacto  violentíssimo  por  parte  de  todas  as 
administrações.  Houve uma preocupação  em poupar  despesas,  proceder  cortes.  O próprio Clube 
assim agiu. O associado adaptou-se àquelas medidas, em virtude até da própria situação. O sócio 
deve entender a diminuição de despesas. Os freqüentadores assíduos têm notado e também sofrido 
com as reivindicações do sócio, tecendo críticas e reclamações relativamente justas. Assim, entendia 
que a Diretoria devesse constituir comissão integrada por pessoas bem preparadas para estudar um 
plano  de  educação  e  conscientização  do  associado,  de  forma  a  fazê-lo  aceitar  os  cortes  e  a 
diminuição de despesas necessários. Mencionou o alto gasto com aluguel de bens móveis, citando 
como exemplo equipamento de xerox, demasiadamente utilizado, dizendo da razão da Diretoria em 
pleitear compressão de gastos. Elogiou a recolocação do forro do restaurante do Boliche quando 
houve o cuidado de reaproveitar material já existente para não promover gastos, mérito que deve ser 
levado em consideração e servir de exemplo para as diversas Áreas. Disse que por muitas vezes foi 
aprovada a utilização do Fundo de Emergência para obras e manutenção. Assim, em que pese o 
conceito jurídico, por que não correr o risco de usar os cruzados novos desbloqueados que estão 
aplicados, devolvendo-os aos sócios? Ratificou a solicitação do Conselheiro Antonio Guerra para 
que a Diretoria se pronunciasse sobre a peça orçamentária tecendo esclarecimentos a respeito. Sobre 
o  problema dos  funcionários,  concordou  com o  pensamento  da  Conselheira  Anamaria  Andrade 
Damasceno, pois se o Clube lhes oferecer melhores condições terá mão-de-obra mais qualificada. (O 
Conselheiro Mário Fúlvio da Cunha Del Picchia havia solicitado aparte durante o pronunciamento, 
tendo dele desistido. A Conselheira Maria José Villaça, na qualidade de ex-Diretora Cultural, em 
aparte alertou o orador que com relação ao aluguél de bens móveis (item 9) está incluída a locação 
de filmes, que serviu de apoio no crescimento da Área. O orador esclareceu não ter feito referência a 
"filmes").

Pedro Antonio Lousan Badra - Observou que às fls. 5 da proposta o Conselho estava decidindo 
acerca de substancial aumento nas contribuições sociais Juvenil, Infantil, Júnior e Mirim, fazendo 
comparações  com  o  orçamento  original.  Assim,  posicionou-se  claramente  desfavorável  a  esse 
aumento  que  ao  seu  ver  deveria  ser  proporcional.  Apresentou  proposição  no  sentido  que  as 
contribuições das classes Juvenil,  Infantil,  Júnior e Mirim, as contribuições sociais seguissem os 
mesmos reajustes  das  demais  classes  e havendo um diferencial  de  receita,  a  mesma deveria  ser 
devidamente retirado do item de "Despesas Outras".

José Manssur - Disse que se limitaria apenas ao parecer da Comissão Jurídica, e tentaria responder 
as  dúvidas  suscitadas  pelo  Conselheiro  Ruy Lansaro  Paganini.  Julgou prudente  a  conclusão  da 
Comissão,  fazendo  uma colocação:  particularmente  não  sustentaria  com base  no  art.  1º  da  Lei 
8.076/90, a questão atinente à permanência em conta privada do dinheiro desbloqueado. Justificou 
sua  posição:  entende  que  os  dispositivos  legais  promulgados  após  16/3  são  flagrantemente 
inconstitucionais. Disse que estas são medidas provisórias em que nunca se verifica o requisito da 
urgência e também o da necessidade pública premente. A própria Lei de Mandado de Segurança 
responderia a questão (parágrafo único, art. 12); estabelece que o mandado fica sujeito a duplo grau 
de jurisdição, podendo, entretanto, ser executado provisoriamente. O duplo grau de jurisdição, no 
caso específico da decisão que beneficiou o Clube na liberação dos seus recursos bloqueados, não se 
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cingirá  apenas  a  um  pronunciamento  do  Tribunal  Regional  Federal.  As  instâncias  ordinárias 
terminarão sim no TRF, mas em face de natureza da decisão ele tem certeza absoluta de que se 
discutirá a legalidade e a constitucionalidade da mesma no Superior Tribunal ou mesmo o Supremo 
Tribunal Federal de Justiça. O Clube levantou seus recursos e se procedesse à devolução e viesse à 
face a existência de nenhuma jurisprudência a respeito sofrer um revés, quer no Tribunal Regional 
Federal e, posteriormente, quer no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal onde 
neste último poderá vir a ter um julgamento de natureza política da questão, seria um risco muito 
grande estando a matéria ainda "sub judice". O Clube utilizar-se destes recursos agora, quer como 
devolução, quer como aplicação, administrativamente, poderia correr um risco cair numa colocação 
de desgaste junto ao quadro social e ter que fazer um novo pedido para tentar reembolsar aquilo que 
levantou  por  desprezar  a  definição  final  do  poder  jurisdicional.  Administrar  significa  prover  e 
prever. E o Clube assim está agindo: provendo cautelarmente, com segurança, os recursos que estão 
desbloqueados;  mérito  à Diretoria  que teve a coragem de proceder  a  uma medida judicial  e  do 
advogado que graciosamente, em nome do Clube, impetrou medida de segurança e que conseguiu 
liberar tais recursos, coisa que muitos ainda não fizeram. Neste sentido, manifestou seu apoio ao 
posicionamento da Diretoria do Clube no que concerne a parte jurídica.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse que tinha certeza que a administração e a política de bares 
e restaurantes do Pinheiros deixava muito a desejar, e que tem muitas criticas a fazer em relação à 
forma pela qual se consegue fazer com que uma atividade que lá fora gera recursos e lucro, aqui 
acaba gerando prejuízo e necessita de ser subsidiada. Ponderou a política de pessoal, que ao seu ver 
deveria ser discutida mas não invalida a proposta como um todo. Os Conselheiros devem estar mais 
presentes,  mais  atuantes,  cobrando  mais  da  Diretoria,  apresentando  propostas  e  reivindicações. 
Criticou a Mesa do Conselho no que se refere à ausência do item "Várias" ultimamente, pois é a 
forma mais adequada e funcional de se expor a vontade dos sócios os quais o Conselho representa. 
Não se pode pura e simplesmente entender de forma restritiva a colocação que existe no Estatuto de 
que o Clube não terá fins lucrativos. Este fato não impedirá que algumas atividades sejam lucrativas 
para  poderem subsidiar  outras  que  têm prejuízos.  (O Conselheiro  Mário  Fúlvio  da  Cunha  Del 
Picchia interpelou o orador indagando sobre critérios da matemática na administração do preço na 
área de compras, tendo o orador expendido seu esclarecimento à matéria e terminando por dizer que 
sobre isto achava que o problema de preço não pode ser visto de uma forma linear da maneira como 
fora colocado a princípio por outros oradores). Sobre os recursos desbloqueados por meio de medida 
liminar,  concordou  amplamente  com a  posição  da  Diretoria  no  sentido  de  mantê-los  em conta 
especial e dele não se utilizar enquanto não houver uma liberação definitiva. Quanto às catracas 
eletrônicas, são absolutamente necessárias e devem estar embutidas no orçamento, embora concorde 
que devam ser objeto de outra rubrica que não o Fundo de Emergência. Encerrando, disse que "de 
forma geral," "no atacado, a proposta da Diretoria atende a todos os interesses dos associados" do 
Clube, e achava que "os problemas de varejo deverão ser discutidos através de um Conselho mais 
atuante," "mais presente e através do item "Várias"" onde poder-se-á ter a possibilidade de trazer a 
palavra do associado.

Sérgio  Lazzarini -  Tentou  ordenar  os  trabalhos  da  reunião,  lembrando  que  o  plenário  estava 
discutindo a  proposta  orçamentária,  e,  da  forma como estavam caminhando,  os  pronunciamento 
estavam parecendo uma grande sessão de "Várias". Também tinha sérias restrições, críticas acerca 
do que acontece no Clube, mas, como muito bem colocou o Conselheiro Byrd Bianchi: existe na 
proposta  orçamentária  um  plano  de  ação;  e  em  cumprimento  a  este  plano  existe  um  custo 
estabelecido entre uma receita estimada e uma despesa prevista. Se o Conselho não concorda com o 
plano de ação, ele tem o ano inteiro para apresentar suas sugestões, aliás, ele tem prerrogativas até 
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de impor determinada política de ação dentro do Clube, estipular certas normas de conduta que a 
Diretoria deva seguir. Mas isto deve ser feito num decorrer de um ano inteiro e não num dia de 
apresentação de uma proposta orçamentária. Muitas das observações feitas são procedentes, mas não 
estão plenamente de acordo com o Estatuto Social. O problema de bares e restaurantes é crônico e 
cada  vez  mais  se  acentua:  cada  vez  o  custo  aumenta  e  isto  implica  em subsidiar  os  bares  e 
restaurantes ou então em não subsidiar, porém aumentar os preços. Este assunto deverá ser discutido 
não hoje, mas no decorrer do ano seguinte. Perguntou da conveniência do Clube voltar ao serviço de 
concessão de bares e restaurantes; isso talvez acabasse com esta administração impessoal que vem 
acontecendo, com uma absoluta falta de controle efetivo do setor, quer seja de suprimentos, quer 
seja de pessoal, quer seja de manutenção de pessoal. Uma concessionária tomaria esses cuidados. 
De fato o que existe é um serviço amador que está funcionando dentro do Pinheiros. Nesta reunião o 
Conselho deve decidir se vota ou não vota o orçamento como apresentado, ou se deve emendá-lo. 
Disse que o Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra apresentou uma proposta com o cuidado de 
fazê-la  de  forma  coerente  como  deve  ser  uma  proposta  orçamentária.  O  orçamento  deve  ser 
equilibrado. (A Conselheira Anamaria Andrade Damasceno, em aparte disse que as reclamações e 
sugestões trazidas durante o ano não surtem efeito. Numa situação dessas os Conselheiros devem 
repudiar o que não conhecem).O orador concordou que é direito e dever do Conselheiro apresentar 
críticas que compilou durante o ano inteiro. Mas numa reunião como esta as manifestações têm que 
ser pertinentes à proposta que está sendo discutida e votada. O assunto não será esgotado hoje. O 
Conselho deve tomar medidas concretas se não concorda com a política de ação e propor e votar e 
até  impor  determinada  política  de  ação  dentro  do  Clube.  Agora,  apresentada  a  proposta  de 
orçamento hoje não vê alternativa: o Conselho a rejeita, a aprova como está ou aprova numa única 
proposta do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra que pretende reduzir a contribuição social 
para  algumas  categorias.  (Em aparte,  o  Conselheiro  Renato  Taglianetti  atento  à  explicação  do 
orador,  pediu  esclarecimento  sobre  como  poderia  a  Diretoria  conciliar-se  com o  Conselho  na 
hipótese de se aprovar a previsão mas impor a aplicação das verbas nela indicadas). O Conselheiro 
Lazzarini  esclareceu  que  ordinariamente  as  propostas  de  alteração  do  orçamento  têm  que  ser 
apresentadas na reunião na qual ele está sendo apreciado. Quem não concordar com o orçamento e a 
ele não apresentar proposta de emenda, terá que respeitar o que for aprovado. Nada impede que 
numa  reunião  seguinte  seja  apresentada  proposta  de  emenda  ao  orçamento  aprovado  e  nessa 
proposta  se  retire  uma  dotação  orçamentária  de  um  item  e  se  realoque  para  outro  item.  (O 
Conselheiro Byrd Bianchi esclareceu que sua proposta foi alterada por devolução da proposta da 
previsão  orçamentária  de 1991 à  Diretoria  e que esta  reapresente  em novembro pf.,  retirando a 
expressão  rejeição).  O  Conselheiro  Lazzarini  disse  que  no  seu  entender  a  emenda  era  anti-
estatutária. A Diretoria tem prazo para apresentar sua proposta de previsão e o Conselho tem prazo 
para apreciá-la. Finalmente, solidarizou-se com várias críticas apresentadas, dignas de respeito e que 
devem vir em forma de crítica construtiva daqui para frente e não perecer nesta reunião ou voltar 
daqui há um ano na próxima reunião ordinária para votação do orçamento.

Pedro Antonio  Lousan Badra -  Levantou  questão  de  ordem sobre  as  opções  para  votação  do 
orçamento,  ou  seja:  sua  aprovação,  sua  rejeição  ou  sua  aprovação  com  emendas,  no  que  foi 
esclarecido pelo Sr. Presidente.

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Prestou esclarecimento de ordem jurídica, enfatizando que 
conforme  consta  do  parecer  relatado  pelo  Conselheiro  Anníbal  Vicente  Rossi  acolhido  pela 
Comissão Jurídica, que esta decisão da Justiça federal está obrigatoriamente sujeita a duplo grau de 
jurisdição, razão pela qual a Diretoria agiu muito bem em não utilizar imediatamente o dinheiro 
disponível, devolvendo-o ao associado, porque eventualmente pode ser essa sentença de primeiro 
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grau  reformada  pela  de  segundo grau,  o  que  deixaria  a  Diretoria  e  o  Conselho  numa situação 
extremamente  delicada  perante  o  corpo  associativo  no  caso  do  Tribunal  decidir  em contrário. 
Reforçou as  opções  conforme explicação do Conselheiro  Sérgio Lazzarini,  dizendo que em que 
pesassem as observações do parecer da Comissão Financeira, nenhuma emenda foi apresentada em 
termos e devidamente sustentada. Ressaltou que o Conselho pode pedir a atenção da Diretoria para 
um ou outro ponto no decorrer do exercício seguinte, mas não pode mudar os rumos da proposta 
orçamentária como mencionou o Dr. Lazzarini. (O Conselheiro Ruy Paganini interferiu, dizendo que 
se  o  orçamento  fosse  aprovado  sem  discussão  seria  um  demérito  para  a  Diretoria,  pois  isso 
demonstraria que um trabalho dessa natureza não tinha ao menos sido lido; de forma que a órgão 
executivo certamente estava sentindo muito orgulho em ouvir as críticas que estavam vindo à baila. 
Salientou  que  estava  se  sentido  rejubilado  nesta  noite,  porque  tudo  foi  discutido  e  a  Diretoria 
certamente teria a oportunidade de esclarecer, satisfazendo o próprio ego daqueles que trabalharam 
na matéria). O orador prosseguiu, concordando com o aparteante, mas explicando que muitos dos 
pontos apontados na tribuna não eram pertinentes, sem fazer referência pessoal aos oradores que o 
antecederam.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Defendeu dois extremos, pretendendo alterar uma situação que 
acreditava ser injusta. Referindo-se às fls. 52/53 da peça apresentada pela Diretoria, apresentou a 
seguinte proposta: no sentido que às fls. 53 da proposta, onde consta: "Taxa de Transferência para 
filhos de sócios da classe familiar (qualquer idade ou sexo)...Cr$ 16.675,86", passe a constar: "Taxa 
de Transferência para filhos ou netos de sócios da classe familiar (qualquer idade ou sexo)...Cr$ 
16.675,86;  outrossim,  onde  consta:  "Taxa  de  Transferência  para  filhos  de  sócios  da  classe 
Individual...Cr$ 33.352,07", passe a constar: "Taxa de Transferência para filhos e netos de sócios da 
classe  individual...Cr$  33.352,07".  Fundamentou  amplamente  sua  proposição,  dizendo  que 
acreditava que aprovada esta condição o Clube não sofreria grandes transtornos.

Eduardo Lobo Fonseca - Na condição de Presidente, inicialmente esclareceu algumas colocações 
feitas  a  respeito  do  parecer  da  Comissão  Financeira.  Quando  a  Comissão  se  referiu  a  Bares  e 
Restaurantes, não o fez com o intuito de induzir que os preços do Clube seriam deste ou daquele 
montante. O que se quis foi realmente mostrar que ao longo dos últimos anos, infelizmente a política 
de busca de equilíbrio não tem alcançado os resultados esperados. A Comissão julgou importante 
que o Conselho pudesse ter uma noção da ordem de grandeza desse diferencial entre as receitas e as 
despesas, sem de forma nenhuma partir do princípio de que o preço era baixo ou de que o custo era 
elevado  ou  de  que  havia  um problema de  quantidade  ou  de  gestão;  mas  partindo  de  que  seria 
necessário  e de que seria  este o fórum para que o assunto fosse  debatido uma vez que vem se 
tornando um problema crônico. De outro lado, quando observou o Fundo de Emergência, a respeito 
do programa das carteiras sociais, a Comissão prendeu-se a dois aspectos: o primeiro, o fato de não 
lhe  parecer  adequada  a  sua  utilização  com verba  pré-definida;  o  segundo,  não  explicitamente 
colocado, decorrente da Comissão entender que o desenvolvimento do programa de carteiras sociais 
esteja atrelado a uma proposta que necessariamente deva ser feita para o orçamento de investimento, 
de aquisição de materiais. Somente após a aprovação desse projeto que ainda não é do conhecimento 
do Conselho é que poder-se-á discutir a utilização de verbas para fornecimento de carteiras sociais 
para o Clube. Em linhas gerais, no parecer não há nenhuma dúvida quanto à peça apresentada pela 
Diretoria e que merece o apoio do Conselho. Obviamente que alterações, propostas e modificações 
devam ser estudadas e existem várias alternativas de ajustes e aprimoramentos. Como Conselheiro, 
entendeu que a proposta de rejeição não era passível de aprovação. O que poderia ser feito era tornar 
esta  reunião  em  sessão  permanente  para  que  o  Conselho  pudesse  discutir  futuramente,  para 
aprimoramento da proposta no que for cabível. (Em aparte, a Conselheira Dulce Arena Avancini 
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indagou sobre o critério tomado acerca das contribuições sociais, pois fazendo alguns cálculos com 
relação à distribuição destas verificou que o acréscimo proposto é absurdo).  O orador disse que 
achava  interessante  essa  proposta.  A  Diretoria,  por  um  ato  dela  está  propondo  uma  nova 
distribuição. A Comissão Financeira, quando faz a análise técnica se prende muito mais ao valor. Se 
o total das despesas está adequado a essa distribuição apresentada, torna uma das partes possível. É 
muito difícil a Comissão técnica opinar se é muito ou pouco. Isto a faz estar presa num novo critério 
que a Diretoria pretende implementar; e este sim é um critério que parece precisa ser debatido muito 
mais a nível de Conselho do que de Comissão Financeira. Particularmente, não entende que tenha 
sentido que se tenha contribuições diferenciadas para Familiar e Individual. Finalmente, registrou 
que na demonstração do Fundo de Emergência ficou faltando a posição do saldo anterior, que era da 
ordem de 138 mil BTN que vem desde o ano passado. No relatório da Diretoria/89 consta a seguinte 
observação: "As reservas de carteiras sociais foram incorporadas na conta Fundo de Emergência. O 
Fundo de Emergência  passa  a  ter  o  saldo  de 984,2  bilhões  de  cruzados  novos,"  na  época,  que 
corresponde  a  137.990  BTN  aproximadamente;  ou  seja,  o  saldo  apresentado  na  proposta 
orçamentária de 956 mil BTN, na realidade, para o final do exercício foi estimado em um milhão e 
tantos mil BTN. Pediu à Diretoria que desse a posição sobre o assunto, dúvida que resultou às fls. 
41, o total correto para o saldo seria 1.084.805,77 que na demonstração foi deixado de lado.

Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge -  Sendo  solicitado  pela 
Presidência para prestar esclarecimentos trazendo à Casa elementos para julgar a matéria com maior 
propriedade, e tendo em vista que quase que totalidade das explicações pedidas envolviam matéria 
técnica,  delegou  a  condição  de  esclarecimento  ao  Diretor  Financeiro,  responsável  pela  peça 
orçamentária.

Sérgio Fuchs Calil - Inicialmente,  esclareceu o Conselheiro Renato Taglianetti  que os recursos 
provenientes  da  reforma  da  Sauna  não  constam  da  peça  orçamentária  de  custeio;  eles  estão 
incorporados ao orçamento de investimento e essa reforma foi aprovada pelo Conselho; consta da 
peça uma posição até agosto/90 das despesas realizadas com a reforma, que se encontra em pleno 
andamento; o fato contar valores menores de custeio para a Sauna em 1991 comparados com 1990 
não significa que está sendo diminuído ou paralisado o ritmo da execução das obras de reforma. 
Informou o Conselheiro Ruy Lansaro Paganini que o Clube dispõe para os funcionários de convênio 
médico-hospitalar, para um determinado grupo, e de um atendimento ambulatorial para funcionários 
em geral,  com verbas  para  medicamentos  de  enfermagem (quadro  de  fls.  23  da  proposta).  (O 
Conselheiro Ruy Lansaro Paganini pronunciou-se, indagando sobre a existência de a um convênio 
médico-hospitalar  extensivo  às  famílias  e  dependentes  dos  empregados,  com  uma  empresa 
determinada, o que não lhe consta esteja acontecendo). O Diretor respondeu positivamente, com a 
firma UNIMED. Reportou-se ao pronunciamento da Conselheira Anamaria Andrade Damasceno, 
dizendo que o Clube efetivamente dispõe de um plano de carreira  e realiza periodicamente uma 
análise de cargos e salários. É uma sistemática que foi adotada e vem sendo aplicada há cerca de 2 
ou 3 anos, pela Diretoria de Recursos Humanos gerida pelo Dr. José Marcondes Beniamino, ex-
Diretor  da  mesma  área  na  Ford.  Há  uma  tentativa  de  minimizar  os  desníveis  salariais.  Em 
contrapartida, é muito difícil que o Clube consiga contentar a todos; ele tem que encontrar um ponto 
de equilíbrio. Está sendo proposto o aumento de recursos para investimento no Pessoal (fls. 23). 
Sobre o comentário da verba destinada a água e esgoto, lembrou que somente neste ano o Clube 
realizou  1.709.000  BTN  para  pagamento  de  água  e  esgoto.  A  verba  parece  grande  por  estar 
comparada ao orçamento original aprovado para 1990. Houve grande mudança nas tarifas públicas 
após o Plano Brasil Novo, o que acarretou uma mudança completa do perfil dessas despesas. Com 
relação  ao  Fundo  de  Emergência,  adicionou  ao  esclarecimento  do  Presidente  da  Comissão 
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Financeira o seguinte:  Não estão sendo pedidos recursos do Fundo de Emergência para catracas 
eletrônicas. Esse projeto será oportunamente submetido ao Conselho, porque os recursos para a sua 
implantação  terão  de  vir  do  orçamento  de  investimento  e  como tal,  seguem a  regra  geral  das 
propostas dessa natureza. O que a Diretoria fez foi colocar o recurso de 120 mil BTN dentro do 
Fundo de Emergência para a confecção de carteiras sociais por uma questão de coerência. Em 1989 
a Diretoria propôs ao Conselho, no orçamento de custeio recurso para confecção de carteiras sociais. 
À época  o projeto  era  diferente  daquele  que hoje  se  pretende  e os  recursos  não vinham sendo 
utilizados. A Comissão Financeira propôs que a Diretoria transferisse no final do exercício de 89 
aqueles recursos que haviam sido cobrados do sócio para o Fundo de Emergência. Portanto, a rigor 
esses  recursos  fazem parte  do Fundo de Emergência  e a  Diretoria  não se  sente  à  vontade  para 
solicitar novamente aos associados recursos para carteiras sociais e entende que eles já estariam 
alocados  no  Fundo de Emergência.  No que tange à  utilização  dos  recursos  desbloqueados,  não 
aduziu  qualquer  consideração  porque  os  Conselheiros  José  Manssur  e  Ruy  Cardoso  de  Mello 
Tucunduva já haviam abordado amplamente o tema. Informou que o aspecto de remunerar melhor e 
mais  justamente  os  funcionários  do  Clube  é  objeto  de  preocupação  constante  da  Diretoria, 
salientando a dificuldade de onerar mais o corpo associativo para pagamento de salários a nível de 
mercado.  O orçamento  foi  feito  com base  em setembro/90.  É evidente  que os  fatos  posteriores 
poderão eventualmente modificar um pouco a visão da Diretoria. Reportando-se ao pronunciamento 
do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, no que diz respeito aquilo que explicitamente está 
colocado na proposta orçamentária e que se refere à mudança no perfil das contribuições sociais, 
esclareceu que a Diretoria entende ser  mais justa a modificação proposta.  Mudar o perfil  não é 
mudar o conjunto. A arrecadação deve ser melhor distribuída entre as diversas classes e grupos de 
sócios. As razões históricas que determinaram o perfil hoje existente já não mais persistem; foram 
estabelecidas sem qualquer critério e precisam ser revistas. (A Conselheira Marta Vella de Freitas 
pediu  esclarecimento  sobre  o  convênio  médico-hospitalar  constante  às  fls.  23,  item  40,  e  a 
assistência médica-hospitalar, item 50, mais precisamente a qual nível de funcionários é oferecida a 
UNIMED). O Diretor explicou que o convênio de assistência médico-hospitalar atinge as faixas de 
gerência e chefia. As demais faixas salariais são atendidas por ambulatório próprio do Clube, tanto 
funcionários  quanto  seus  familiares,  no  qual  não  são  cobrados  medicamentos  nem  materiais 
hopitalares e de enfermagem. (O Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, disse que na oportunidade em 
que  indagou  a  respeito  o  Diretor  Sérgio  Calil  respondeu  que  o  convênio  com a  UNIMED era 
abrangente, atendia a todos os familiares). O Diretor esclareceu ter respondido que atende a todos os 
familiares,  mas  não  a  todas  as  classes  de  funcionários  do  Clube.  (O Conselheiro  Ruy Lansaro 
Paganini ratificou sua posição no sentido que a Diretoria pense em atender os mais oprimidos e 
necessitados). (O Conselheiro Alício Antunes de Oliveira pediu informação sobre a duplicidade de 
tratamento em relação ao Boliche, Tênis e Futebol, com relação às taxas de serviços em temporada 
de pagamento). O Conselheiro Sérgio Fuchs Calil o esclareceu sobre a grandeza das despesas diretas 
(manutenção do que é providenciado, provida diretamente às áreas) e às despesas outras, que são 
indiretas (quadro às fls. 38). A receita necessária para fazer face a essas despesas é rateada pelo 
número habitual de praticantes. (O Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra pediu explicação com 
relação ao esclarecimento antes prestado pelo Diretor no sentido de que o aumento de contribuição 
para as classes juvenil, infantil, júnior e mirim não foi lastreado em nenhum critério). Explicou o 
Diretor  Sérgio  Calil  que  o  aumento  observado  para  cada  uma  dessas  classes  e  grupos  varia 
enormemente em função de uma nova distribuição no perfil daquelas contribuições. (Houve ligeira 
discussão entre o Diretor e o Conselheiro, tendo o Sr. Presidente interferido no sentido que apenas 
os  esclarecimentos  fossem prestados.  (O Conselheiro  Adalberto  Luiz Federighi  solicitou fossem 
esclarecidos alguns pontos sobre os serviços de bares e restaurantes e a política de pessoal naquele 
setor).  O Diretor  disse que os objetivos que dispõe para falar  sobre salários no setor  de bares e 
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restaurantes  indicam  que  não  existe  tal  discrepância.  Teve  a  oportunidade  de  elaborar  um 
planejamento  de  remuneração  para  os  tarefeiros,  e  esse  quadro  se  mostrou  consistente  com os 
salários do Clube, mesmo porque essa seria a primeira providência que a Diretoria deveria tomar, 
preservando a homogeneidade, a uniformidade de atendimento dos funcionários do Clube e daqueles 
externos. Quanto á qualidade e outras ponderações, entendeu mais subjetivas; há problemas dentro 
desse setor, mas não há uma unanimidade quanto a proposição de soluções que neste momento lhe 
parecesse mais oportuno levantar junto ao Conselho. A Diretoria tem trabalhado incessantemente 
nesse setor, e tem se valido até mesmo da contratação de empresas externas com mais vivência e 
vocação na análise desses problemas. Em novembro pf. a Diretoria receberá um relatório final sobre 
esses  aspectos,  embora já  esteja  tomando providências  que se  lhe  foram sugeridas  ao longo da 
execução  desse  trabalho.  A Diretoria  tem muita  consciência  das  dificuldades  do setor  e está  se 
utilizando de recursos externos ao Clube, mas, salientou, sugestões de maior profundidade já foram 
apresentadas  aqui  mesmo, para  julgamento  dos Srs.  Conselheiros  de  que atitude  mais  adequada 
deveria tomar. A Diretoria reconhece a existência desses problemas.

Presidente - Submeteu à Casa a proposta do Conselheiro José de Barros de prorrogação da reunião 
por mais 30 minutos além das 24 horas. (Proposta aprovada).

Sérgio Fuchs Calil - Prosseguindo sua explanação,  respondeu indagação do Conselheiro Mário 
Lima Cardoso  sobre  critério  de  distribuição  do  aumento  das  contribuições  e  taxas  de  serviços, 
dizendo que ele obedece exclusivamente às faixas etárias.

Presidente - Submeteu as proposições existentes ao plenário. (Levantaram questão de ordem quanto 
ao encaminhamento da votação os Conselheiros Sérgio Lazzarini e Ovídio Lopes Guimarães Júnior, 
Paulo Roberto Chaves de Lara, Olavo D'Elia, Mário Lima Cardoso, Eduardo Lobo Fonseca). Foram 
tomadas as seguintes deliberações: 1) Rejeitada por expressiva maioria de votos a proposição do 
Conselheiro Byrd Bianchi pretendendo que a previsão orçamentária para 1991 fosse devolvida à 
Diretoria,  para  que  esta  apresentasse,  em  novembro  deste  ano,  um  Plano  de  Ação  objetivo  e 
mensurável,  justificando as receitas  e despesas constantes da proposta  original.  2) Rejeitada por 
expressiva maioria de votos a proposta do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra no sentido que 
as contribuições das classes Juvenil, Infantil, Júnior e Mirim, as contribuições sociais seguissem os 
mesmos reajustes  das  demais  classes  e havendo um diferencial  de  receita,  a  mesma deveria  ser 
devidamente retirado do item de "Despesas Outras". 3) Rejeitada por expressiva maioria de votos a 
proposta  do Conselheiro  Alício Antunes  de Oliveira  pretendendo,  no item "Taxas  de Serviços", 
diminuir de 500 para 400 BTN a taxa trimestral de Boliche e aumentar de 265 para 665 BTN a taxa 
de  Futebol  para  temporada  única.  4)  Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  proposta  da 
Conselheira Anamaria Andrade Damasceno no seguinte sentido: 1) "Despesa com Pessoal" - que 
fosse aprovada a verba de 48% ao invés dos 46% propostos pela Diretoria,  para implantação de 
diversos planos objetivando estimular e valorizar o corpo funcional.  2) "Água e Esgoto" - que a 
estimativa de custos passasse para 6,6%. 3) Bares e Restaurantes - que fosse acolhido o proposto no 
parecer  da  Comissão  Financeira  para  este  orçamento,  ou  seja,  que  a  Diretoria  se  posicionasse 
claramente  a  respeito  dos  resultados  econômicos  a  serem alcançados,  e  que  sejam os  mesmos 
perseguidos  com o mais  absoluto  rigor.  4)  "Fundo de Emergência"  - que  não fosse  aprovada a 
utilização  dos  seus  recursos  para  a  aquisição  de  novos  equipamentos  ou  elaboração  de  novas 
carteiras  sociais.  5)  Aprovada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  apresentada  pelo 
Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho no sentido que às fls. 53 da proposta, onde consta: 
"Taxa  de  Transferência  para  filhos  de  sócios  da  classe  familiar  (qualquer  idade  ou  sexo)...Cr$ 
16.675,86", passe a constar: "Taxa de Transferência para filhos ou netos de sócios da classe familiar 
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(qualquer  idade  ou  sexo)...Cr$  16.675,86;  outrossim,  onde  consta:  "Taxa  de  Transferência  para 
filhos de sócios da classe Individual...Cr$ 33.352,07", passe a constar: "Taxa de Transferência para 
filhos e netos de sócios da classe individual...Cr$ 33.352,07". 6) Aprovada por expressiva maioria 
de  votos  a  Previsão  Orçamentária  apresentada  pela  Diretoria  para  o  exercício  de  1991,  com a 
observação que a menção feita às fls.  41 da proposta,  a respeito "Do saldo da conta patrimonial 
serão deduzidos, a partir de 1991, recursos destinados à implantação do sistema de acesso (carteiras 
sociais magnetizadas) estimados em 120.000 BTN" não seja considerada como alocação, devendo a 
utilização desses recursos ser submetida ao Conselho na oportunidade. (Apresentou declaração de 
voto  em contrário  o  Conselheiro  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  recebida  e  registrada  pelo  Sr. 
Presidente).

Item 3 - Várias.
Presidente - Os Conselheiros Francisco de Paula Boragina, Leila Eleny Amaro Marques e Paulo 
Cesar de Arruda Castanho estavam inscritos e abriram mão da palavra. Assim sendo, encerrou os 
trabalhos aos 25 minutos do dia 30/10/90.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na 353ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada dia 26 de 
novembro de 1990, com a retificação proposta pelo Conselheiro Byrd Bianchi no sentido de que na 
"última linha das fls. " do resumo submetido à votação, fosse substituída a expressão "reformada em 
julho" pela expressão "confirmada em junho"; bem assim com a solicitação do Conselheiro Paulo 
Roberto Chaves de Lara no sentido de que seja RETIRADA das gravações audio e vídeo, das notas 
taquigráficas, e de qualquer outra forma de documentação das reuniões do Conselho Deliberativo, a 
expressão "BURRICE" utilizada pelo mesmo na 352ª Reunião, por entender o peticionário que esta 
expressão é imprópria, inadequada e descortês.

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO

alf/mlf.
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