
ATA RESUMIDA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
25/3/91

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

2) MESA DIRETORA:
Presidência            : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeira Secretaria: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segunda Secretaria: JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião, primeiramente pedindo ao Sr. Secretário que procedesse 
a leitura do expediente.

Primeiro  Secretário -  Leu  carta  do  Conselheiro  Sílvio  Lancellotti  agradecendo  voto  de 
congratulação  consignado  pelo  Conselho  em  19/2  pp.,  por  iniciativa  do  Conselheiro  Manoel 
Morales Filho, aproveitando para retificar que recebeu a comenda pelo Governo da República de 
Itália, e não da de San Marino, que apenas funcionou, através do Consulado em São Paulo, como 
anfitriã do evento.

Ana Emília Margoni - Propôs voto de louvor ao Diretor Adjunto de Voleibol, Sr. Aldo Daprá, pela 
realização, no último final de semana, de Campeonato confraternizando os atletas da seção e seus 
familiares. (Voto aprovado).

Francisco dos Santos Rodrigues - Apresentou proposta de voto de pesar pelo recente falecimento 
do Sr. José Borba Vita, irmão dos associados Cláudio Borba Vita, Conselheiro Vitalício, e Thyrso 
Borba Vita. (Voto aprovado).

Presidente -  Propôs  fosse  observado  um  minuto  de  silêncio  em  homenagem  ao  Conselheiro 
Oswaldo  Vella,  Diretor  de  Suprimentos,  falecido  no  último  dia  17  de  março.  (Homenagem 
procedida).

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Homenageou o Dr. Oswaldo Vella,  dizendo que eram de 
conhecimento geral os relevantes serviços que prestou ao Clube como Diretor de Suprimentos e, 
antes, como Diretor Adjunto de Futebol. Pediu que se tivesse sempre na memória a imagem dos 
Conselheiros que durante longos e longos anos graciosamente deram o melhor dos seus esforços 
para o engrandecimento do Pinheiros. Numa época em que prevalecem os interesses materiais sobre 
todos os outros valores, é muito gratificante que se encontre pessoas como as da família Vella, que 
vêm trabalhar, deixando o conforto das suas casas e a companhia da família para se dedicarem ao 
Clube, em troca de uma só recompensa: a gratidão de todos os pinheirenses. Finalizando, em seu 
nome e em nome dos demais Conselheiros,  propôs a aprovação de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do querido Diretor. (Voto aprovado).
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Presidente - Comunicou que o Dr. Anníbal Vicente Rossi também havia apresentado proposta no 
mesmo sentido, por escrito. Em seguida, leu outras proposições formuladas pelo mesmo Conselheiro 
consignando votos de congratulação com Conselheiro Luiz Antonio Fleury Filho, pela sua posse 
como Governador do Estado de São Paulo, e com o associado Antonio Sérgio Fernandes, pela sua 
posse como Secretário de Estado da Infra-estrutura Viária. (Votos aprovados).

José  Manssur -  Propôs  voto  de  congratulação  com o  Conselheiro  João  benedito  de  Azevedo 
Marques, pela sua aposentadoria,  no início de março, do alto cargo de Procurador da Justiça do 
Estado de São Paulo, que representa, na hierarquia do Ministério Público, o ápice da carreira. (Voto 
aprovado).

Pedro Antonio Lousan Badra - Na qualidade de seu Presidente, relatou as atividades que vêm 
sendo  desenvolvidas  pela  Comissão  Especial  para  Estudo  do  Assunto  "Títulos  para  Filhos  de 
Sócios", integrada também pelos Conselheiros Dirceu Bonturi Pereira e José de Barros. Disse que o 
Conselheiro Vitalício Renato Taglianetti vem acompanhando e prestando grande colaboração; e que 
o  Conselheiro  Sérgio  Lazzarini,  a  convite,  participou  da  última  reunião.  Ao  final,  disse  que  a 
Comissão  receberá  com satisfação  a  contribuição  dos  Conselheiros  interessados  em proteger  a 
família pinheirense e que a intenção é sugerir a criação de um mecanismo que não venha acrescentar 
nenhum departamento, para não onerar o pesado encargo administrativo.

Edgard  Ozon -  Inicialmente,  parabenizou  a  Diretoria  pelo  tratamento  dado  às  589  árvores 
existentes no Clube, cuidados esses que impediram que nos tempos de chuvas ocorressem acidentes 
com associados adultos e crianças. Em seguida, propôs votos de louvor: ao Diretor de Promoções 
Sociais  Walter  Persson  Hildebrandi,  pela  realização  da  Noite  Italiana,  festa  que  contou  com a 
atração musical de Nico Fidenco; e à Sra. Vera Lúcia Cipriano, que há 15 anos leciona Inglês e que 
é professora dedicada e profissional de alto mérito. (Votos aprovados).

Ivo  Kesselring  Carotini -  Como Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Esportes,  apresentou 
proposição de votos de louvor às seções esportivas de Saltos Ornamentais, Natação e Pólo-Aquático, 
elencando os nomes dos atletas-destaques. (Votos aprovados).

Ivanilce Simeão Cappellano - Associou-se ao voto de louvor consignado ao Diretor Walter Persson 
Hildebrandi,  pelo  sucesso  da  Noite  Italiana.  Propôs,  ainda,  voto  de  louvor  à  atleta  Ana  Paula 
Brecheret, que sagrou-se Campeã Sul-americana na categoria Cadetes, em Santa Cruz de la Sierra, 
Bolívia. (Voto aprovado).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 354ª reunião extraordinária, realizada dia 18 de fevereiro de 
1991
Presidente - Submeteu a ata à votação e, em não havendo manifestação em contrário, declarou-a 
aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-001/91, referente ao Relatório da Diretoria, balanço e 
demonstração das contas de receita e despesa relativas ao exercício de 1990.
Antonio Guerra - Disse da necessidade da Diretoria designar um seu representante para prestar 
alguns esclarecimentos, inclusive em face das premissas levantadas e não esclarecidas no parecer 
emitido pela Comissão Financeira, o que poderia ser feito por esta, se estivesse presente.
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Marcos Augusto de Carvalho Senna - Como Presidente em exercício da Comissão Permanente 
Financeira,  disse  que  realmente  a  posição  da  Comissão  foi  fazer  uma análise  detalhada.  Como 
princípio geral, a Comissão procurou estudar os números baseada exatamente no que foi realizado. 
Foram solicitados à Diretoria a apresentação de justificativas, e explicações coerentes. Adentrou os 
esclarecimentos com relação aos tópicos levantados no parecer, dizendo que é evidente que o BTN 
possibilitou uma estabilidade que normalmente não existiria.  Tanto o superávit  quanto os gastos 
ocorrem a maior, em função dessa estabilidade. O orçamento de custeio financiou o déficit de bares 
e restaurantes; as soluções propostas para o setor até o presente não lhe parecem viáveis. Não pode 
ser esquecida a verba solicitada aos associados, para suplantar todas as atribulações causadas pelo 
plano econômico - daí a colocação da Comissão no sentido de que o "remédio amargo" tornou-se um 
"néctar". Pela rapidez de ação, tanto do Conselho quanto da Diretoria, essa verba possibilitou uma 
gestão  tranqüila  e  deu condições  de  reduzir  o  déficit,  que  na  verdade  seria  muito  maior.   Nos 
desdobramentos  das  rubricas  Diversos  e Despesas  por Diretoria,  em sua maioria,  o Imobilizado 
realizado foi bastante superior ao previsto. Em qualquer empresa, tenha ela fins lucrativos ou não, 
há uma tendência normal de, ao chegar ao final do período, se houver superávit, gastar essas verbas. 
A Comissão entendeu essa questão humana e teve o cuidado de salientar isso. A Comissão sugeriu e 
a Diretoria concordou com sua proposta de melhoria do sistema orçamentário no sentido de que 
através  de  um  aprimoramento  possa-se  evitar  que  sobrem  verbas,  e  essas  verbas  possam  ser 
utilizadas, por melhor que sejam as justificativas. Também foi pedido à Diretoria o detalhamento 
das verbas gastas, por cada Área; tendo sido constatado que tais gastos eram de Imobilizado e que 
tinham razão  de  existir,  sob  a  ótica  da  Comissão.  Com relação  ao  quarto  item,  notou-se  que 
realmente nos últimos meses de 90 subiu o número de funcionários. Neste caso, quando a Comissão 
citou  que a  tendência  foi  invertida  é porque  nos  anos  anteriores  não  ocorria  esse  fato;  tendo a 
Diretoria explicado que no início do ano, em função exatamente do Plano, a meta que havia sido 
prevista foi reduzida e o quadro foi mantido sem aumento. Disse que o que realmente interessa é o 
que está atrás dos números: o ato administrativo que levou à existência de um gasto ou superávit. No 
parecer  fez  questão  de  mencionar  que  a  melhoria  orçamentária  não  tem  mera  ligação  com  a 
metodologia  aplicada  e  simplesmente  a  metodologia;  é  fundamental  que  haja  um envolvimento 
direto de cada um dos diretores, para que se analise em detalhes todos os pontos fortes e os fracos 
que uma determinada área apresenta e, através desse trabalho, procurar aprimorar. Observou que 
fazer  orçamentos  num país  que  a  cada  um ou  dois  anos  tem mudanças  econômicas  brutais  é 
extremamente  difícil.  As  melhorias  podem e  devem sempre  ser  alcançadas.  Do  ponto  de  vista 
técnico, o Relatório apresenta maior clareza, mais dados. Houve uma prévia detalhada também em 
termos de análise,  que propiciou um aperfeiçoamento no trabalho elaborado pela  Diretoria.  (Em 
aparte, foi indagado pelo Conselheiro Antonio Guerra a respeito da orientação da Comissão para a 
votação  da  matéria).  Finalizou,  afirmando  que  em termos  de  números  a  Comissão  concordava 
perfeitamente  com o  constante  do  Relatório;  o  Conselho  Fiscal  e  os  Auditores  Independentes 
emitiram seus pareceres; e tecnicamente a peça estava de acordo.

Ruy Lansaro Paganini - Parabenizou a Diretoria pelo trabalho apresentado, dizendo que ano a ano 
o Relatório é aprimorado, mas, neste ano foi sobejo o aprimoramento. O detalhamento foi muito 
grande.  Da  sua  parte,  solicitou  que  a  Diretoria  esclarecesse  alguns  pontos.  O  Clube  foi  bem 
administrado  e  isso  reflete  uma  tranqüilidade,  principalmente  neste  país  que  tem  uma  grande 
instabilidade  econômica,  com modificações  diversas  que  exigem que  a  Diretoria  esteja  sempre 
atenta  .  Os Diretores  vem trabalhar  para  o  Clube  gratuitamente,  de  livre  e  espontânea  vontade, 
apenas  pelo  espírito  humanístico  de  contribuição.  Pedindo  explicação  à  Diretoria,  indagou  se 
estavam dentro do demonstrativo contábil itens como: cruzados novos recentemente desbloqueados 
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("sub judice"), reserva orçamentária e Fundo Especial, o primeiro com relação à complementação 
paga compulsoriamente pelos sócios.

Pedro Antonio  Lousan Badra - Associou-se  ao pedido de esclarecimento  do Conselheiro Ruy 
Paganini sobre o demonstrativo contábil e analisou o orçamento de investimentos e o cronograma de 
gastos  previstos  e  realizados.  Concluindo,  disse  que  não  deve  ser  apresentada  e  aprovada  uma 
postura de previsão que não vá ser cumprida.

Edgard  Ozon -  Disse  que  o  Relatório  demonstra  com  transparência  o  trabalho  diuturno  da 
Diretoria, o que transmite ao sócio a tranqüilidade de saber que pela tradição está se zelando pelo 
patrimônio e pela situação financeira do Clube, mesmo em face de todos os problemas causados 
pelos planos econômicos. O Clube é muito bem administrado e tem uma postura privilegiada com 
relação aos demais. Mencionou os pareceres favoráveis dos Auditores Independentes e do Conselho 
Fiscal, parabenizando a Diretoria como um todo, com destaque às Áreas de Patrimônio, Esportes e 
Social.

Ruy  Cardoso  de  Mello  Tucunduva -  Enalteceu  a  administração  do  Presidente  Antonio  de 
Alcântara  Machado  Rudge,  retratada  inclusive  nos  pareceres  emitidos   e  pelos  elogios  dos 
Conselheiros ao trabalho apresentado. Disse que tudo isso confirma que praticamente quaisquer que 
sejam as mudanças na política econômico-financeira do País, o E.C.Pinheiros é capaz de se adequar 
à  nova  situação.  Concluindo,  felicitou  a  Diretoria  pelo  desempenho,  porque  conseguiu 
galhardamente  ultrapassar  toda  e  qualquer  dificuldade.  Quem  sabe  administrar  vence  esses 
problemas  todos,  e  vence  quaisquer  planos.  Porisso,  disse  que o Conselho  devia  se  louvar  nos 
pareceres técnicos, e aprovar a prestação de contas, que merecia pessoalmente os seus parabéns.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, nos termos do art. 29, do Regimento Interno do 
Conselho,  concedeu  a  palavra  ao  Presidente  da  Diretoria,  Conselheiro  Antonio  de  Alcântara 
Machado Rudge, para tecer os esclarecimentos solicitados.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Por se tratar de matéria eminentemente técnica, delegou 
ao Diretor Financeiro as explicações pedidas.

Sérgio Fuchs Calil - Inicialmente, esclareceu a dúvida relativa ao valor que deverá ser devolvido ao 
corpo  associativo,  inclusive  referindo-se  às  notas  explicativas  dos  Auditores  Independentes  que 
reproduzem  a  decisão  do  Conselho  quanto  à  contribuição  emergencial  proposta  na  ocasião. 
Discriminou  o  regime contábil,  isto  é,  o  compromisso  do  Clube  para  com o  sócio:  Fundo das 
Contribuições Associativas, Reserva Orçamentária, Reserva Especial, Fundo de Emergência, Caixa 
Econômica  Estadual,  Departamento  de  Assistência  Social  e  Pró-Amador.  Entrando  no  regime 
orçamentário, disse que por uma técnica de trabalho a Diretoria não incorporou os juros decorrentes 
dessas aplicações financeiras dos recursos bloqueados.  Isso só pode ser  incorporado ao relatório 
quando  efetivamente  o  fato  acontecer.  Os  recursos  encontram-se  "sub  judice",  e,  portanto,  não 
podem passar concretamente para o orçamento, o que ocorrerá quando a liberação do recurso se 
efetivar. Isso é o que recomenda a técnica orçamentária. A situação orçamentária favorável deve-se 
às  contribuições  não  recebidas,  mais  as  aplicações  financeiras  correspondentes.  Esclareceu  as 
comparações feitas entre o previsto e o realizado, lembrando que quando a Diretoria pleiteou junto 
ao Conselho recursos adicionais,  para a situação que estava vivendo, ela foi autorizada a fazer a 
cobrança  adicional.  Mas  não  foi  autorizado  um  novo  orçamento  naquela  ocasião.  Embora 
numericamente a Diretoria tivesse satisfeita a sua necessidade, ela não teve a oportunidade de fazer 
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uma nova distribuição dessas despesas. Porque com o Plano, passou-se a ter sensíveis distorções no 
perfil das despesas do Clube. As previsões, que haviam sido feitas em setembro/89, é evidente que 
com os Planos e com o decorrer dos meses, começaram a apresentar diferenças com a realidade. A 
proposta da Diretoria à época era exatamente tentar corrigir essas diferenças, para que no momento 
em que se fizesse uma análise comparativa, tivesse um quadro mais realista do que o apresentado no 
relatório. Na análise detalhada dos diversos itens de despesa pode-se encontrar algumas diferenças, 
que a Diretoria tentou justificar na prestação de contas,  nos destaques tanto de receitas como de 
despesas. Observou que o número de funcionários teve uma variação significativa apenas no último 
mês, e hoje está dentro do previsto para 1991.

Presidente - Agradeceu as explicações  da Diretoria,  e,  como não havia mais oradores inscritos, 
encaminhou a matéria à votação nos termos estatutários. 

Deliberação:
Aprovado por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de 
receita e despesa ao exercício de 1990.

Item 3 - Várias.
Presidente - Não havendo oradores inscritos, deu por encerrados os trabalhos às 22 horas.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na 357ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 29 de abril 
de 1991.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO

mlf.
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