
ATA  RESUMIDA  DA  361ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  DO 
ESPORTE CLUBE PINHEIROS

1. DATA E PRESENÇA:
Dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e um, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, com cento e sessenta 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 : JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA

3. EXPEDIENTE:
Presidente -  Declarou  abertos  os  trabalhos  da  reunião,  inicialmente  comunicando  pequena  alteração  no 
Expediente. Disse que estava presente parte da Delegação que em nome do Clube defendeu o Brasil nos Jogos 
Pan-americanos recentemente realizados em Cuba. Pediu ao Presidente da Comissão de Esportes, Conselheiro 
Ivo Kesselring Carotini que a saudasse.

Ivo  Kesselring  Carotini -  Enalteceu  a  presença  dos  atletas  e  técnicos  que  participaram dos  Jogos  Pan-
americanos recém terminados e que já haviam retornado ao Brasil. Disse que essa delegação alcançou a melhor 
performance brasileira e pinheirense em todos os tempos. O Clube participou com cerca de 10% de toda a 
delegação brasileira e obteve por volta de 20% de todas as medalhas conquistadas pelo Brasil. Apresentou ao 
Conselho  nominalmente  os  atletas  e  técnicos  presentes,  João  Gonçalves  Filho,  Paciano  Fernandez,  Paula 
Lazzarini,  Márcia  Leonelli,  Pablo  Mangiaterra,  Francisco  Papaiano,  Marcos  Kleimann,  Sumio  Tsujimoto, 
Sérgio Oliveira, Renato Dagnino, Soraya Carvalho, e Edmilson da Silva Dantas, do Levantamento de Peso, e 
os diretores responsáveis pelas seções de Esgrima, Mário Mangiaterra, de Natação, Miguel Carlos Cagnoni, de 
Judô, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, de Ginástica Olímpica, Francisco Antonio Fraga, de Pólo-Aquático, 
Mário Carotini, de Handebol, Iscandar Tayar e de Halterofilismo, Esdras Azevedo Neto.

Presidente - Disse que não haveria forma mais adequada de homenagear os atletas e técnicos se não ouvindo o 
hino do Clube. Assim, foi prestada a homenagem com a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Primeiro Secretário - Deu conhecimento do teor das seguintes correspondências: 1) do Conselheiro Arnaldo 
Couto de Magalhães Ferraz,  cumprimentando a Diretoria  de Patrimônio pelos serviços  e  conservação dos 
jardins do Clube; 2) da Diretoria, dando conhecimento da nomeação dos Diretores executivo: Afonso Jorge 
Serzedo, de Relações Esportivas, e Adjuntos: Maria Elizabeth de Oliveira Couto, Adjunta de Administração, 
Francisco Camargo Abreu, de Finanças, Arthur Fernando Bataglia, de Informática, Carlos Roberto Lucchessi, 
de  Patrimônio,  Antonio  Toloza  de  Oliveira  e  Costa  Filho  e  Raphael  Falcone,  Adjuntos  de  Portarias  e 
Segurança, Victor Américo Cucé, de Higiene e Saúde, Mário Cavalheiro Alves e Walter Silva, Adjuntos de 
Suprimentos, Marcello Celli Miglioli, do Dep. Juvenil, Nilde Conceição Rainho, Adjunta do Dep. Feminino, 
Nelson Vani Leister, do Boliche, Osmar Rocha, do Dep. de Veteranos, Helenice Audi e Dulce Magnanini 
Auriemo,  Adjuntas  Culturais,  Sérgio  Garcia  da  Silva,  de  Restaurantes,  Vicente Cucé Pavone,  de  Bares  e 
Lanchonetes, Roberto Azevedo Júnior, de Atletismo, Alexis Lostchinin, do Salão de Festas, Victório Pelliciari, 
de  Bochas,  Salvador  Parisi  Neto,  de  Basquete,  Michel  Arkie,  de  Bolão,  Mário  Mangiaterra,  de  Esgrima, 
Francisco  Antonio  Fraga,  de  Ginástica  Olímpica,  Iscandar  Tayar,  de  Handebol,  Arnaldo  Luiz de  Queiroz 
Pereira, de Judô, Mário Carotini, de Pólo-Aquático,  Wilma de Almeida Gonçalves, de Saltos Ornamentais, 
Andrea Amato, do Tênis, Aldo Daprá, de Voleibol, José Luiz Vasques Di Lascio, de Squash, Newton Russo, 
de  Xadrez,  Francisco  Lopes  Júnior,  do  CAD,  Paulo  Sérgio  B.  Barbosa,  de  Serviços  Jurídicos;  3)  da 
presidência,  referindo-se à discordância do Presidente da Comissão Financeira,  Conselheiro Eduardo Lobo 
Fonseca,  na  reunião  plenária  de  3/6,  sobre  a  menção  feita  pela  Diretoria  em seu  ofício  encaminhado ao 
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Conselho,  no  tocante  à  reavaliação  do  orçamento/91  e  esclarecendo  os  aspectos  nos  quais  aquela 
correspondência foi louvada. Em seguida, apresentou propostas de votos de pesar pelos seguintes falecimentos: 
do  Sr.  José  Antonio  Rogê  Ferreira,  irmão  do  Conselheiro  Gilberto  Affonseca  Rogê  Ferreira,  Diretor 
Administrativo, ocorrido dia 29/6; do Sr. Atílio Baroni, irmão do Conselheiro Antides Baroni Filho, Diretor de 
Patrimônio,  ocorrido  dia  10/8;  e  da  Sra.  Dulce  Fonseca  Jordan,  esposa  do  Sr.  Willy  Otto  Jordan,  ex-
Conselheiro já falecido, voto este sugerido pelo Diretor Adjunto do Dep. de Veteranos, Conselheiro Osmar 
Rocha. (Votos aprovados).

Presidente -  Convidou  para  tomar  posse  os  Srs.  Antonio  Aloi,  Flerts  Nebó,  Antonio  Tadeu  Avelino, 
Wanderley Nori e Higino Carlos Freitas de Oliveira, tendo apenas este comparecido, prestado o juramento e 
declarado empossado.

Nilson José Iasi - Propôs votos de louvor a um grupo de sócios que participou da 5ª Maratona Internacional 
realizada em Blumenau dia 28/7/91, pedindo fossem feitas comunicações individuais a Antonio Carlos Fiori, 
Cláudio Zuccolo, Jorge Zarif Netto, Gian Giácomo Gallizioli, Rogério A. Sacchim Glaucio Furlanetto, Anna 
M.  Cafaro,  Ary Lopes  Cardoso,  Carlos  R.S.M.Bório,  Anna Cristina  C.  Driscolli,  Denise  Furlan,  Daniela 
Toscano e Fábio Montenegro Júnior, pela participação e resultados obtidos. (Votos aprovados).

Ivo  Kesselring  Carotini -  Retomou  a  palavra  para  complementar  a  homenagem que  fora  prestada  aos 
pinheirenses, pela participação e resultados nos Jogos Pan-americanos, não só como Presidente da Comissão 
Permanente de Esportes mas como Conselheiro, propondo votos de louvor ao Presidente e Vice-Presidente da 
Diretoria, respectivamente Conselheiros Antonio de Alcântara Machado Rudge e Arlindo Virgílio Machado 
Moura, ao Diretor de Esportes, Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, ao Superintendente Nicolau Biccari 
e ao Gerente de Esportes Antonio Celso Monari, pela estruturação e trabalho realizados, que envaideceu os 
pinheirenses pelo número de atletas que o Clube levou para Cuba. (Votos aprovados).

Sílvio Lancellotti - Propôs votos de louvor ao Superintendente Nicolau Biccari  e ao Gerente de Esportes 
Antonio Celso Monari, pela dedicação dispensada ao Clube por ambos e que os torna merecedores de todas as 
honrarias. (Votos aprovados).

Primeiro Secretário -  Leu proposta subscrita  por  18  Conselheiros,  encabeçada  pelo Conselheiro Haroldo 
Montagna consignando voto de louvor ao Dr. Mário Carvalho Pini e outra formulada pelo Conselheiro Edgard 
Ozon ao Dr. João Paulo Rossi, por terem ambos atuado como Médicos da Delegação Brasileira que participou 
dos Jogos Pan-americanos/91. (Votos aprovados).

Antonio Cesar Prado Paganini - Propôs voto de pesar pelo falecimento do sócio Ruy Rangel, ex-Conselheiro, 
ocorrido recentemente. (Voto aprovado).

Eduardo Lobo Fonseca - Propôs voto de congratulação com a coletividade pinheirense, pela participação e 
responsabilidade de cada um - como sócio, atleta, diretor ou conselheiro, na atualidade ou no passado - nos 
brilhantes resultados obtidos pelos atletas do Esporte Clube Pinheiros que integraram a Delegação Brasileira 
nos Jogos Pan-americanos. (Voto aprovado).

Edgard Ozon - Enaltecendo os resultados obtidos pelos atletas pinheirenses nos Jogos Pan-americanos/91, 
propôs à Diretoria a feitura de placa alusiva em homenagem aos mesmos.

Presidente - Submeteu ao plenário proposta do Conselheiro Oswaldo Fontana Filho no sentido de consignar 
voto de louvor ao Dr. Décio Fernandes, pela sua participação como Técnico da Seleção Brasileira de Pólo-
Aquático  nos  Jogos  Pan-americanos/91.  (Voto  aprovado).  Antes  de  adentrar  a  ordem do  dia,  lembrou  o 
Conselho que a Mesa e a Secretaria já dispunham da nova redação do Estatuto Social, conforme informado por 
intermédio de carta enviada a todos os Conselheiros, colocando-o à disposição para eventual consulta que se 
fizesse necessária.
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4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 360ª reunião extraordinária, realizada dia 24 de junho de 1991.
Presidente - Submeteu a ata à votação. Não havendo manifestação de retificação ou impugnação da mesma, 
declarou-a aprovada.

Item  2  -  Apreciação  do  processo  CD-005/91,  referente  à  proposta  da  Diretoria  de  atualização  do 
orçamento aprovado para 1991, com a finalidade de adequá-lo à nova realidade econômica.
Adalberto Luiz Federighi - Disse que entendia que a  proposta era um tanto sucinta e carecia de alguns 
esclarecimentos. Assim, sugeriu que a Diretoria se pronunciasse antes da discussão do assunto, para agilização 
dos trabalhos da reunião.

Presidente - Submeteu a proposta do orador à votação, tendo o plenário a aprovado. Pediu ao Presidente da 
Diretoria, Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge que ocupasse a tribuna, tendo este designado seu 
Diretor Financeiro para prestar os esclarecimentos necessários.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Disse  que  a  proposta  da  Diretoria  foi  feita  em função  das  habituais  circunstâncias 
econômicas vividas neste período, e adicionalmente por questões da realidade hoje melhor conhecida, sobre o 
desempenho das despesas do Clube. As contribuições sociais e as taxas esportivas estão congeladas desde 
fev/91  e  de  lá  para  cá  pode-se  constatar  uma  evolução  considerável  nas  despesas  de  custeio.  Na  peça 
apresentada  os  índices  inflacionários  são  medidos  por  parâmetros  mais  habituais,  mostrando  que  as 
contribuições sociais mantidas até agosto teriam que sofrer algum tipo de reajuste, a partir de setembro. A 
Diretoria  está propondo um aumento de 107% sobre o valor  cobrado  em fevereiro.  A evolução das taxas 
sociais e das esportivas fica aquém deste percentual. Explicou que a despesa de Pessoal evoluiu 75% e que 
existe uma proposta da Diretoria de Recursos Humanos de adequação dos salários, que representa metade do 
orçamento de despesas, segundo as condições de exigência do mercado e de um plano preestabelecido. Disse 
que  na  proposta  foram  incorporadas  despesas  não  contempladas  no  orçamento  original,  entre  outras  a 
perfuração  de  poços  artesianos,  a  reforma  das  caldeiras,  a  atualização  da  estrutura  de  Informática  para 
agilização dos trabalhos. As demais rubricas de despesa, cujo aumento foi significativo, foram comentadas caso 
a caso na peça. Boa parte desses aumentos recaem sempre sobre uma evolução de custos bastante superior à 
previsão original. Esclareceu que a Diretoria foi obrigada a fazer uma projeção inflacionária, que já se mostra 
conservadora, para que se pudesse fixar as contribuições nesses meses finais de setembro a dezembro. Esse 
trabalho de produção de ajuste orçamentário foi baseado em julho. De julho em diante a previsão, que era de 
10%, já evoluíra de 12 a 13%. Acrescentou que a assistência médico-hospitalar que antes se restringia ao grupo 
de gerentes, foi estendida aos demais níveis funcionais e complementada com convênio odontológico.

Ruy Lansaro Paganini - Disse da sua satisfação em ver o  Conselho resolvendo os problemas do Clube, 
porque realmente a vida no Brasil se constitui num problema constante. A realidade é uma só. Faz-se as contas, 
verifica-se a média, verifica-se o custo e a inflação está determinada. Lembrou que evidentemente a Diretoria 
poderia  até  se  antecipar  no  fato  da  atualização,  porque  o  aumento  de  Cr$11.000,00  para  Cr$19.000,00, 
correspondente a 72% na prestação familiar, poderá ser considerado abrupto, mas para o sócio que freqüenta e 
usufrui  o  do  Clube  esses  Cr$19.000,00  não  são  tão  consideráveis.  As  questões  de  atualização  estão  se 
propagando no país. A classe média está sofrendo realmente uma grande pressão e adiando gastos supérfluos. 
A paralisação das obras em andamento poderá acarretar prejuízos futuros. Finalmente, apresentou proposta de 
emenda, condicionando a aprovação da proposta à devolução, no último trimestre de 1991, numa única vez, 
dos cruzados novos anteriormente bloqueados à ordem do Banco Central (Plano Brasil Novo), cuja liberação 
foi concedida ao Clube, expondo os motivos da proposição.

Antonio  Guerra -  Disse  que  a  proposta  não  tratava  apenas  de  ajuste  orçamentário,  pois  segundo  os 
esclarecimentos  do  Diretor  Financeiro  Sérgio  Fuchs  Calil  estava-se  propondo  algumas inovações.  Assim, 
justificando os motivos apresentou proposta no sentido de que fosse acrescentada à denominação do pedido, 
"Proposta de Ajuste Orçamentário para o 2º semestre de 1991", a expressão "...e Suplementação".
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Cantídio Salvador Filardi - Considerando a responsabilidade da Diretoria, que não viria ao Conselho pedir 
algo que não fosse necessário para a boa administração do Clube, concordou com a necessidade do ajuste, mas 
não com a autorização expressa para aquela fixar as demais taxas e serviços a seu critério visando manter o 
equilíbrio  orçamentário  no setor,  conforme consta da proposta.  A responsabilidade  de fixar  as  taxas é  do 
próprio Conselho, e disto ele não pode se furtar sob pena de desfigurar a sua função. Disse que algumas 
afirmações da peça mereciam que a Diretoria se detivesse um pouco, para dar algumas explicações. Lembrou 
que desde  quando Presidente  do  Conselho  ouve a  proclamada implantação  do  sistema de  computação  no 
Clube;  pelas informações que pode  obter  -  sobre o que nunca indagou formalmente à  Diretoria  por  ter  a 
impressão de que não trazem benefício ao Conselho - o serviço de computação como planejado inicialmente 
está  longe  de  ser  implantado.  Não  se  tem informação  do  valor  já  gasto,  etc.  e  já  se  pretende  comprar 
supermicrocomputadores. Disse que embora louvasse a preocupação do Conselheiro Ruy Paganini vinculando 
a aprovação da proposta à devolução dos cruzados desbloqueados, entendia que tal atitude não espelharia digna 
a decisão do Conselho ou da Diretoria. A Diretoria certamente logo repassará aos associados esses recursos. 
No seu entender, o importante é que o Conselho seja melhor informado sobre a implantação da informática. Ao 
final, disse que o Conselho não deve faltar à Diretoria, como de resto nunca faltou a esta nem àquelas das 
gestões anteriores.

Anamaria Andrade Damasceno - Disse que dos pronunciamentos até então feitos chegou à conclusão de que 
realmente era necessário o aumento das contribuições. Assim, perguntou quando os reparos mencionados na 
proposta seriam feitos para que se pudesse cobrar tais providências e dar um retorno aos sócios. 

Francisco de Paula Boragina - Como Conselheiro e tendo que dar satisfação aos seus eleitores, apelou ao 
Diretor  Sérgio  Calil  para  que  na  elaboração  das  propostas  explicitasse  melhor  os  aspectos  relativos  aos 
números, pois a seu ver eles se apresentam de difícil compreensão para os Conselheiros não versados na área 
financeira.  Mas,  fez  questão  de  dizer  que  esta  observação  não  tinha  o  objetivo  de  colocar  em dúvida  a 
necessidade do ajuste. Pediu esclarecimentos à Diretoria a respeito das medidas de contenção de custos até o 
momento, pois há afirmação na proposta neste sentido, dando possibilidade de equilíbrio orçamentário, porém 
por ele desconhecidas.

Celso Hahne -  Disse  que essa Diretoria,  como todas  as  que a  antecederam, não se arriscaria  a  pedir  ao 
Conselho uma verba que não fosse necessária para a sua administração. Analisando filosoficamente a matéria, 
disse que a exemplo do Conselheiro Antonio Guerra entendia que a proposta não tratava apenas de ajuste, mas 
de alteração do orçamento. Evidentemente, existem verbas suplementadas, são pequenos ajustes. E a Diretoria, 
ao justificar o pedido, se baseia em três itens: 1) que houve um congelamento do BTN; 2) o que ajudou foi uma 
antecipação da arrecadação que, permitiu a aplicação no mercado financeiro e com essa receita a Diretoria 
conseguiu suprir  suas despesas;  3)  que esse excedente da ciranda financeira  atravessada é que permitiu a 
Diretoria chegar a esse resultado. Estranhou que em 8 meses foram arrecadados 260 milhões, e nos 4 meses 
finais estivessem sendo prevista uma arrecadação financeira de mais de 500 milhões. A Diretoria confessa que 
foi uma contenção grande de despesa que a permitiu chegar até aqui. Em contrapartida, a obra da pista de 
atletismo, que inicialmente consistia na simples troca de placas de borracha, teve todo o contra-piso demolido. 
Disse que recebeu explicações do Diretor de Patrimônio a respeito, mas penalizava-se por não ter ido vistoriá-
la pessoalmente. Sem desmerecimento da Diretoria, talvez isso pudesse ser feito tecnicamente com menor custo 
e em menor prazo. Teceu considerações sobre o item Imobilizado, mas não discutiu o assunto alegando que a 
Diretoria deva tê-lo estudado muito bem. Observou que, se no Brasil a questão da contenção de despesa não for 
levada a sério, estaremos caminhando para uma inflação violenta e tornando quase que inviável a economia 
brasileira, que já foi a 8ª do Mundo e hoje é a 11ª. O sócio deve ser considerado como um cidadão de classe 
média-alta que tem outras despesas além da contribuição ao Clube. A Diretoria tem a responsabilidade, e teve, 
e tem a consciência que encaminhou uma proposta certa para o Conselho.

Maria Angélica Masagão Prochaska - Reportando-se à suplementação orçamentária anteriormente aprovada, 
perguntou se os sócios que já haviam pago a anuidade teriam que complementar os 54% propostos para os 
últimos 4 meses. 
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Presidente - Pediu que a Diretoria anotasse a indagação da oradora, bem como a do Conselheiro Francisco 
Boragina, para posterior esclarecimento.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Observando que a Mesa tem facilidade  de  obter  informações rapidamente 
quando os seus próprios componentes dela têm alguma dúvida sobre qualquer assunto, disse que chamou-lhe 
atenção imediatamente quando o Conselheiro Ruy Paganini apresentara emenda a respeito da devolução dos 
cruzados novos. Procurou verificar se isto era matéria para se deliberar na ocasião. O Conselheiro Cantídio 
Salvador Filardi fizera outra colocação a respeito de que não julgava nem um pouco razoável a vinculação 
entre  a  devolução  dos  cruzados  novos  e  a  proposta  da  Diretoria.  Disse  que  não  achava  razão  para  tal 
vinculação, até porque a Diretoria justificou sua proposta com uma série de fatores que podem não ser por 
todos os Conselheiros absolutamente aceitos, mas existe justificativa para o que se propõe, ou seja: que as 
novas contribuições destinam-se a pagar despesas, as quais são relacionadas e apresentadas como proposta da 
Diretoria.  Com relação à devolução dos cruzados novos,  o  Conselho já  havia decidido a respeito.  Leu os 
tópicos principais da Resolução 8/90, definindo o repasse dos recursos liberados aos associados, concluindo 
que esse dinheiro não faz parte do orçamento, foi um empréstimo aprovado pelo Conselho como representante 
dos sócios, e tem que ser devolvido. Portanto, cabe ao Conselho apenas cobrar da Diretoria o cumprimento 
dessa resolução.

Ruy Lansaro Paganini - Em aparte, considerou a oportunidade de o Conselho estar reunido e o fato de a Mesa 
dar condição de liberalidade aos Conselheiros de estudar todos os assuntos pertinentes. Tratava-se de uma 
condição de excepcionalidade e a burocracia nas decisões do Conselho deveria ser evitada. Admitiu que o 
Conselho é soberano, sábio e foi eleito para tomar decisões, e que seria uma pena se não votasse numa situação 
dessas porque colocaria em risco o poder e a moral relativo aos sócios.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Deixou claro que não era absolutamente contrário à devolução daquilo que foi 
tomado como empréstimo e terá que ser devolvido, mesmo porque tratava-se de uma resolução do plenário. 
Mas, se o Conselho recebesse a emenda e decidisse condicionar a devolução à aprovação do orçamento, a 
Diretoria ficaria com as mãos atadas porque não teria condições de satisfazer as suas despesas. Portanto, a 
vinculação proposta não é oportuna. Cabe ao Conselho lembrar a Diretoria que houve a liberação dos cruzados 
bloqueados e  deve ser  providenciado o repasse aos associados,  conforme já  decidido.  (Neste momento,  o 
orador foi interpelado pelo Conselheiro Fernando Silva Xavier que perguntou se não seria interessante que esta 
fosse uma questão de ordem levantada pela Mesa, já que realmente tratava-se de uma matéria não constante da 
ordem do dia). Explicou que no seu modo de ver a emenda não poderia ser aceita exatamente por não constar 
da ordem do dia.

Presidente -  Pediu  ao  Presidente  da  Diretoria  que  prestasse  os  esclarecimentos  solicitados,  tendo  o 
Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge designado o seu Diretor Financeiro para fazê-lo.

Sérgio Fuchs Calil - Explicou que, como consta do próprio trabalho, a previsão orçamentária original para 
1991 partia de uma hipótese de pagantes de anuidades correspondente a 15%. A realidade levou a números 
diferentes,  constatou-se  que  25% das  contribuições  foram pagas na  forma de  anuidades.  Obviamente isto 
representou  um  volume  de  recursos  importantes  no  mês  de  janeiro/91.  Esse  excedente  em  relação  às 
expectativas possibilitou a aplicação no mercado financeiro, trazendo receitas acima daquelas previstas num 
montante  de  270  milhões  de  cruzeiros,  equivalente  a  aproximadamente  um mês de  contribuições  sociais 
ajustadas  da  forma que  a  Diretoria  está  propondo.  Pelo  número  excedente  de  anuidades  e  pelas  receitas 
financeiras acima das previsões originais, que este ajuste orçamentário atingirá somente os sócios que optaram 
pelo pagamento de mensalidades, isentando-se dessa carga adicional os que optaram por pagar a anuidade. 
Com relação à contenção de despesas, a Diretoria procurou adotar uma política de ajuste de salário bastante 
conservadora, o que acabou exigindo um esforço especial da Diretoria de Recursos Humanos no sentido da 
manutenção do quadro de pessoal em níveis aceitáveis de motivação. Foram adotadas medidas de contenção e 
de manutenção que possibilitaram considerável economia nos dispêndios com energia, água e esgoto, neste 
aspecto provenientes da perfuração dos poços artesianos. Outros exemplos poderiam ser citados como medida 
de  contenção,  que possibilitou a  caminhada até  setembro para o pedido  de novo reajuste.  Esclareceu que 
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algumas taxas são fixadas pela Diretoria, conforme consta do orçamento original aprovado, devido à dinâmica 
de sua evolução e em função dos custos. Com relação à informática, disse que não dispunha de elementos 
colocados  de  uma  forma  sistematizada  para  prestar  um bom  esclarecimento,  mas  é  evidente  que  esses 
equipamentos são rápida obsolescência, essa atividade é uma atividade-meio e não uma atividade-fim, portanto 
pouco aparece ao associado mas tem proporcionado uma racionalidade administrativa considerável.  Disse, 
também, que estão sendo finalizados os trabalhos relativos à reforma de caldeiras e os dispêndios previstos 
estão contemplados neste orçamento. Já está sendo programada a reforma de cerca de 5 caldeiras importantes 
do Clube. Indagado a respeito, explicou que as taxas de Tênis e Squash, por serem respectivamente semestral e 
anual, só incidirão sobre os que se inscreverem nas seções a partir da vigência do orçamento ajustado.

Presidente - Enfatizou que o sócio que pagou a anuidade não estará sujeito a qualquer complementação, e o 
mesmo conceito seria utilizado no caso das taxas esportivas. Prosseguindo, deu conhecimento de emenda da 
Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva propondo pagamento parcelado das taxas esportivas, em duas 
vezes,  para  o  sócio  que  ultrapassar  mais  de  três  inscrições  de  membros  de  sua  família  em  quaisquer 
modalidades esportivas, seja no setor recreativo como no competitivo.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Justificou a pertinência de sua proposta, devido ao baixo número de 
inscrições constatado nas seções esportivas.

Presidente - Perguntou ao Presidente da Diretoria se pretendia fazer algum esclarecimento adicional, tendo 
este respondido positivamente.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Falou da filosofia que a Diretoria pretende implantar na devolução 
da quantia liberada graças ao mandado de segurança interposto no ano passado. Tão logo soube da liberação, a 
Diretoria comunicou ao Conselho, colocou o valor em uma conta separada e passou a aplicar o dinheiro no 
mercado, assegurando a correção e mais os juros,  no mínimo. Houve por bem o Banco Central apelar  da 
decisão, o que também foi comunicado aos Conselheiros, dizendo na ocasião que a matéria encontrava-se "sub 
judice". Superada a decisão de pendência, a Diretoria pretende apresentar ao Conselho a forma de devolução 
desse dinheiro. Disse que entendia que a devolução em 12 parcelas tornar-se-á dispendiosa, porque a Diretoria 
terá que emitir praticamente 20.000 cheques/mês. Existem duas hipóteses: ou devolve-se esse dinheiro à vista, 
ou o deduz da prestação que o sócio deverá pagar. Quanto à preocupação do Conselheiro Ruy Paganini, achou-
a injustificável porque as decisões do Conselho sempre foram cumpridas pela Diretoria. E os Conselheiros 
podem tranqüilamente transmitir aos associados a certeza de que essa importância será devolvida exatamente 
conforme a decisão do Conselho, em julho último.

Presidente - À vista do pedido do proponente, submeteu ao plenário a retirada da emenda do Conselheiro Ruy 
Lansaro  Paganini,  tendo  o  Conselho  aprovado  a  retirada.  Em seguida,  leu  a  íntegra  das  propostas  dos 
Conselheiros Antonio Guerra, preferencial à da Diretoria, e Laís Helena Pinheiro Lima e Silva. Em seguida, 
encaminhou-as à votação. Deliberação: o plenário decidiu aprovar, por unanimidade de votos, a proposta do 
Conselheiro  Antonio  Guerra  no  sentido  de  acrescentar  à  denominação  do  pedido,  "Proposta  de  Ajuste 
Orçamentário para o 2º semestre de 1991", a expressão "...e Suplementação"; aprovar, por expressiva maioria 
de votos, a proposta da Diretoria de atualização orçamentária, visando ajustar o orçamento do 2º semestre de 
1991 à nova realidade econômica do país e às necessidades complementares dos diversos setores, acrescendo 
as contribuições sociais em 107,47% e as taxas diversas em 97,06%, sobre o valor de fevereiro deste ano; 
aprovar, por expressiva maioria de votos, proposta da Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva pelo 
pagamento parcelado das taxas esportivas, em duas vezes, para o sócio que ultrapassar mais de três inscrições 
de membros de sua família em quaisquer modalidades esportivas, seja no setor recreativo como no competitivo; 
que os valores, a partir de 1º de setembro de 1991, serão os constantes da resolução em anexo.

Item 3 - Apreciação do processo CD-006/91, referente à consulta da Presidência do Conselho, para efeito 
de interpretações estatutárias e regimentais.
Presidente - Disse que recebeu uma carta do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré a respeito da matéria 
pertinente às duas primeiras consultas, sobre a possibilidade do sócio Veterano ser candidato a Conselheiro na 
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categoria  B,  e  a  segunda sobre  a  candidatura  de  um Conselheiro  com um mandato  vigente.  O signatário 
lembrou com muita procedência que esta matéria foi objeto de emendas específicas que foram discutidas pelo 
Conselho, e que, portanto, já existe uma manifestação. Levando em consideração essas observações, disse que 
a Presidência retirava as duas primeiras consultas com a finalidade de, se pertinentes, voltarem para apreciação 
e, se já decididas, não tomassem o tempo com uma consulta já feita, resolvida. Deliberação: aprovada a retirada 
dos itens 1 e 2 da consulta da Presidência do Conselho para efeito de interpretações estatutárias e regimentais, 
respectivamente se pode um sócio Veterano ser candidato a Conselheiro na categoria B, e se um Conselheiro 
com mandato vigente pode  candidatar-se a  um novo mandato.  (Naquele momento,  o  Conselheiro Antonio 
Guerra indagou se bastaria a resolução do Conselho para que a definição passasse a vigir, ou se seria necessária 
uma proposta de alteração estatutária apresentada em termos. O Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca perguntou 
sobre a necessidade do plenário votar a retirada das consultas. O Conselheiro José Luiz Toloza de Oliveira 
Costa levantou questão de ordem pela impertinência da retirada das consultas, que no seu entender deveria ser 
uma questão preliminar antes do encaminhamento à Comissão Jurídica.) O Sr. Presidente resolveu a questão de 
ordem  interpretando  o  art.  48  do  Regimento  Interno.  Passando  ao  item 3  da  consulta,  esclareceu  que, 
regimentalmente, há questões que surgem ao longo da reunião e a Mesa deve decidir sobre a interpretação, no 
caso de  questões  de  ordem, ou no caso de solicitação  de  esclarecimentos.  O Presidente,  ao seu prudente 
arbítrio,  pode submeter ao plenário  essas decisões.  Explicou que o convívio bastante longo possibilita aos 
Conselheiros saberem que a Mesa não foge das suas responsabilidades;  apenas reconhece suas limitações; 
quando  se  trata  de  decisão  que  se  julga  perfeitamente  apta  a  tomar,  tem  decidido  e  assumido  a  sua 
responsabilidade sem a menor pretensão de decidir sempre certo, o que evidentemente seria uma pretensão 
irreal. Lembrou ocasião em o Conselheiro Jorge de Camargo lhe deu a honra de esclarecer que o Presidente 
deveria prestar muita atenção nas palavras "prudente arbítrio", porque o uso do poder, e conseqüentemente do 
arbítrio, devem estar moldados na forma da prudência. E toda vez que ele julgou que a decisão deveria caber 
ao plenário e não a ele Presidente, submeteu a decisão ao Conselho. Posteriormente, tendo lhe ocorrido que 
algumas interpretações estatutárias se constituíam em assuntos não devidamente esclarecidos e definidos em 
sua total inteireza pelo Estatuto e pelo Regimento, não deveriam ser submetidas ao Conselho, tampouco em 
processos  de  alta  complexidade,  com aqueles  que  significam alterações  estatutárias  ou regimentais,  e  que 
portanto devem ser processos muito cautelosos. Para isso o Estatuto trouxe ao Conselho o dever, e o poder, já 
que ambos não podem ser separados, de interpretar o Estatuto, e que no que tange ao Regimento, interpretá-lo 
também, quando há alguma dúvida ou possibilidade de omissão. E essas decisões se transformam em normas 
estabelecidas a serem seguidas. Nenhuma letra de lei que possa prever todos os casos, todas as situações, todos 
os matizes de qualquer situação que regule a convivência de uma coletividade, como o Pinheiros. Portanto, 
deparou-se sempre com este dever de consciência. Existe uma tramitação e um foro específico para toda e 
qualquer ocorrência que envolva o Conselheiro. Isso longe de parecer privilégio ou tratamento especial, suave 
ou lenitivo, sempre lhe pareceu ao contrário. Aquele que tem a responsabilidade, delegada pelos associados 
para tomar as decisões que o Conselho toma, e felizmente tem podido apreciar, ao longo de todos esses anos, 
como Conselheiro, com coragem, com dedicação e com amor ao Clube, deve estar submetido a um processo 
disciplinar mais rigoroso, pois trata-se de foro privilegiado, privilégio esse que não pressupõe sejam atenuados. 
Geralmente confundimos privilégio com algo que não se aplica ao outro, mas em favor daqueles que o têm. 
Mas sendo, sim, o privilégio de ter um foro mais rigoroso, amplo e profundo, em função das responsabilidades 
que têm, e em função da necessidade que deve ter e estar acima de qualquer suspeita. Quando há o caso de um 
julgamento disciplinar  de  um Conselheiro,  toda  essa tramitação,  todo o dispositivo especial  estatutário  ou 
regimental que dirige o processo está no sentido de preservar a autoridade do Conselho e do Conselheiro 
individualmente, pelas decisões que tomar, que são absolutamente soberanas e abertas, e que o Conselho tem 
tomado. Porém, ocorrem fatos que suscitam a criação de um Registro de Ocorrência e que a Comissão de 
Inquérito  nomeada  de  acordo  com o  Estatuto  levanta  os  fatos  e  chega  à  conclusão  de  que  eles  não  são 
suscetíveis de punição, porque não transgrediram nenhuma norma do Clube, e recomenda o arquivamento deste 
processo.  Disse  que  não  encontrou  expressa  nenhuma  proibição  a  esse  arquivamento,  mas  também  não 
encontrou  expressa,  na  sua  competência,  poderes  para  que  ele  Presidente,  isoladamente,  seguisse  a 
recomendação dessa Comissão de Inquérito e arquivasse esse processo. Observou que não se referia a nenhuma 
prática, nem fazia restrição a qualquer ato que tenha antecedido a sua gestão; esta consulta estava estritamente 
dentro do seu foro íntimo e da necessidade que tem de uma definição clara do Conselho. Porque o que não é 
colocado na sua competência, e também não lhe é subtraído deve ser esclarecido, em última análise pelo poder 
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do Conselho. Resolveu encaminhar a consulta para que possa pautar sua decisão no que for determinado pelo 
Conselho. Disse que não tinha nenhuma posição pessoal a este respeito, mas sim a falta de qualquer suporte já 
existente,  regimental  e  estatutariamente,  para nortear  individualmente e  pelo  seu arbítrio  esta  decisão.  Em 
segundo lugar, a interpretação do art. 9º, §1º, encaminhou como interpretação porque uma alteração estatutária 
realmente teria uma tramitação muito complexa, mormente quando este assunto acabou de ser discutido. Mas 
não  viu  nenhum impedimento  em que  o  Conselho  possa  definir  a  interpretação  do  que  se  entende  por 
deficientes e incapacitados e de que forma este entendimento seja posto em prática. Essas duas dúvidas foram 
submetidas  ao  Conselho  pela pertinência  e  necessidade  de  urgência.  Consultou as  Comissões  Permanente 
Jurídica e Especial de Ordenação da Atualização Institucional, e agora o trazia o assunto à deliberação do 
Conselho. (O Dr. João Benedito de Azevedo Marques disse que não tinha recebido o parecer das Comissões, 
tendo o Sr. Presidente confirmado que o parecer estava sendo entregue na entrada da reunião). Leu os termos 
do parecer da Comissão Permanente Jurídica que posicionou-se no sentido de que mesmo que a Comissão de 
Inquérito recomende, a Presidência da Mesa não pode determinar o arquivamento de processos disciplinares 
sem a audiência do Conselho Deliberativo.

José Luiz Toloza de Oliveira Costa - Discordou do parecer da Comissão Jurídica, interpretando que o art. 41 
estabelece  que  somente  poderão  ser  advertidos  ou  suspensos  pelo  Conselho,  não  facultando  a  este  o 
arquivamento de processos. Então, uma vez nomeada a Comissão esta apurará se há ou não algo que seja 
objeto de suspensão ou advertência pelo Conselho. Uma vez que a Comissão de Inquérito entenda que não há 
razões  que  leve  o  plenário  a  deliberar  por  uma  advertência  ou  por  uma  suspensão,  poderá  requerer  à 
Presidência  o  arquivamento  desse  procedimento,  podendo  a  presidência  determinar  o  arquivamento  sem 
consultar o Conselho.

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que embora se valesse do mesmo Estatuto, fazia uma leitura completamente 
distinta. Por exemplo, se a Comissão sugerir uma suspensão, o Conselho não poderá decidir outra coisa senão 
pela suspensão ou advertência. Não poderá absolver. Segundo o Conselheiro Toloza, o Conselho só poderá 
advertir ou suspender? O Conselho é soberano para, inclusive, absolver.

José Luiz Toloza de Oliveira Costa - Levantou questão de ordem dizendo que segundo a consulta, em já 
tendo havido uma preliminar de uma Comissão de Inquérito, que nada apurou, então pede o arquivamento ao 
Presidente, entende desnecessária a consulta ao Conselho sobre o fato.

Presidente - Recebeu aquela intervenção como aparte, não como questão de ordem, pedindo ao orador que 
seguisse as normas do debate.

Eduardo Lobo Fonseca - Interpretando o art. 41 e seu parágrafo único, que ele estabelece o julgamento pelo 
Conselho, das pessoas nele relacionadas, a Comissão só se incumbe de apurar os fatos, não deve emitir parecer 
mas apurar os fatos para que o Conselho os conheça e decida a respeito. Assim, manifestou-se no sentido de 
que a Mesa não pode arquivar processo disciplinar de forma nenhuma.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Manifestou-se negativamente ao arquivamento do processo pelo Presidente 
do Conselho, em primeiro lugar porque trata-se de uma decisão a respeito do assunto pertinente ao Conselho, e 
não poderia jamais ser tomada isoladamente pelo Presidente, que com este não se confunde, embora o presida. 
A decisão tem que ser do Conselho, ainda que este se manifeste referendando a sugestão da Comissão de 
Inquérito. Em segundo lugar, a Comissão pode sugerir o arquivamento e o Conselho, ao apreciar o processo, o 
transforme em diligência e sejam averiguados fatos comprobatórios e que justifiquem uma punição. 

José Luiz Toloza de Oliveira Costa - Repetiu que a indagação da consulta é se a presidência do Conselho 
pode determinar o arquivamento de um expediente, depois de uma manifestação prévia de uma Comissão de 
Inquérito. Sustentou mais uma vez que pode, e poderá haver um recurso sobre o arquivamento, por parte do 
Conselho. Sujeita o arquivamento à concordância do Conselho. Perguntado pelo Sr. Presidente, respondeu que 
sua indagação era no sentido contrário ao parecer emitido pela Comissão Jurídica.
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Presidente - Pediu que os Conselheiros atentassem para as normas estatutárias e regimentais quando dos seus 
pronunciamentos,  pois  a  Mesa  não  toleraria  artifícios  para  uso  da  palavra  mais  do  que  permitido  pelo 
Regimento.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira -  "Sr.  Presidente  e  Srs.  Conselheiros:  É  da  competência  do  Conselho 
Deliberativo, e não do Presidente, de acordo com o art. 77, inciso XV: "aplicar aos sócios e membros de sua 
família as penalidades de sua competência, prevista no Estatuto, constituindo comissões de inquérito quando 
for o caso;".  Os poderes do Sr. Presidente do Conselho estão expressos no art. 78 do Estatuto e neles não 
encontramos os de decidir em mandar arquivar processos que envolvem membros do Conselho e da Diretoria. 
Entendemos, portanto, que não cabe ao Presidente do Conselho decidir sobre matéria de exclusiva competência 
do Conselho a quem cabe, também, a constituição de Comissão de Inquérito." (O Conselheiro Antonio Guerra, 
em aparte, perguntou se o orador disse que a Comissão de Inquérito só poderá ser nomeada pelo Conselho, 
tendo  o  orador  respondido  que  não  era  expressão  sua,  mas expressa  no  Estatuto.  O Conselheiro  Guerra 
perguntou, então, se a cada registro de ocorrência que originar a constituição de comissão de inquérito dessa 
natureza (art. 41), deveria o Conselho ser convocado para a nomeação dessa comissão.)

José Roberto Coutinho de Arruda - Entendeu a matéria devidamente explanada e fez apenas um resumo, que 
era  o  caminho do  raciocínio a  que  levava à  conclusão de que a Presidência  não pode  arquivar  "exponte 
propria" o procedimento disciplinar. Partindo do conceito de arquivamento, na forma da consulta formulada, 
verificou que nada mais é do que uma acolhida de uma sugestão de absolvição feita pela Comissão nomeada 
pelo  Conselho,  sugestão  esta  feita  na  forma  do  art.  11,  do  Regulamento  Processual  Disciplinar,  que  o 
Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca omitiu a essa sugestão na forma do Regulamento, partindo do princípio 
que  a  absolvição  é  uma forma de  julgamento  e  que  o  art.  41  no  seu  parágrafo  único  do  Estatuto  prevê 
claramente que as pessoas nele mencionadas são julgadas, disse que não há outra solução senão o Presidente do 
Conselho, por mais convencido que esteja de que é um caso de arquivamento, leve para decisão do plenário, 
que julgará então o Conselheiro ou a pessoa que estiver envolvida no processo.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Defendeu  o  ponto  de  vista  da  Comissão  Jurídica,  que  entendeu  impecável. 
Enfatizou que o parágrafo único do art. 41 do Estatuto estabelece expressamente que o "julgamento" deverá ser 
feito pelo Conselho. O verbo julgar tem uma acepção que não deixa dúvidas; julgar é estabelecer a lei para o 
caso  concreto.  Julgando,  portanto,  poderá  condenar,  estabelecendo  uma  penalidade;  poderá  absolver  ou 
determinar o arquivamento ou diligência, enfim, o que for de substancial no exame do mérito.

Sérgio  Lazzarini -  Trouxe  uma  colocação  diferente  a  respeito  dos  quesitos  feitos  pela  Presidência  do 
Conselho. O fato de ser um profissional e a sua vivência do Direito o levou a fazer uma colocação preliminar, 
que  ele  achava  de  grande  importância.  Estava-se  pretendendo  firmar  a  jurisprudência  a  respeito  de 
determinados assuntos. E da tradição de nosso Direito no Brasil e da tradição do Direito em todos os países do 
mundo, matéria que já é súmula do Supremo Tribunal, é que não se faz jurisprudência de interpretação do 
Direito em tese. Estava-se discutindo em tese assuntos sem saber dos casos concretos. É princípio elementar de 
Direito que o Direito se faz do fato adaptado à lei. Não se faz a jurisprudência simplesmente lendo a lei e 
tirando daí conclusões que vão ser jurisprudência para o futuro. Tecendo estas e outras ponderações, levantou 
preliminar entendendo que a consulta colidia com o disposto no art. 88 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo,  visto que este refere-se a situações concretas,  não se aplicando,  portanto,  ao questionamento 
proposto. Finalmente, disse que não havia nenhuma dúvida sobre a possibilidade de ser arquivado o processo. 
(Houve troca de interpretações entre o Sr. Presidente e o orador, sobre o disposto no art. 88 citado).

Presidente - Adicionou um esclarecimento ao Conselheiro,  no sentido de que quando há dúvida quanto à 
interpretação  do  Regimento,  há  uma  questão  de  ordem,  podendo  também submetê-las  à  deliberação  do 
Conselho,  não  sendo lícito  a  qualquer  Conselheiro  opor-se  à  decisão,  etc.  Portanto,  é  de  competência  do 
Presidente  submeter  as  questões  de  ordem,  quando  em  última  análise  são  questões  de  interpretação  da 
aplicação das disposições  regimentais e estatutárias à Casa, e conseqüentemente essas interpretações devem 
ser colocadas à decisão do conselho. De outra forma não se poderia nem discutir o Estatuto, que estabelece 
normas gerais a prevalecerem para o relacionamento de nossa comunidade. Aceitou a preliminar e a recebeu, 
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uma vez que defendia ali apenas o encaminhamento da consulta e a sua legalidade, porque se não houvesse, a 
própria Comissão Jurídica teria feito essa observação.

Paulo de Tarso Meinberg -  Congratulou-se com a Mesa pela sua preocupação em consultar a Comissão 
Jurídica sobre o assunto. Demonstrou ela ter um grande desprendimento no sentido de gerir as matérias do 
Conselho da melhor forma possível. Como representantes dos associados,  os Conselheiros devem dar bom 
exemplo de comportamento e de gestão. Se há uma ocorrência envolvendo um Conselheiro isto tem que ficar 
bem esclarecido para que não paire dúvida sobre a integridade de qualquer membro do Conselho. Sugeriu que 
fossem encerrados os debates e submetida a matéria à votação. Ao final, apresentou proposta subscrevendo na 
íntegra  o  parecer  da  Comissão  Permanente  Jurídica  ao  item 3  da  consulta,  no  sentido  de,  mesmo que  a 
Comissão de Inquérito recomende, a Presidência da Mesa não poderá determinar o arquivamento de processos 
disciplinares sem a audiência do Conselho Deliberativo.

Presidente -  Encaminhou  a  votação,  esclarecendo  os  termos  das  propostas  recebidas  pela  Mesa.  (O 
Conselheiro Adalberto Luiz Federighi indagou se as propostas estavam formalizadas. O Conselheiro Eduardo 
Lobo Fonseca registrou que a preliminar do Conselheiro Sérgio Lazzarini não cabia na discussão, e tratava-se 
de tese completamente diferente da que constava na ordem do dia e que poderia causar uma modificação no 
resultado dela. Depois do esclarecimento do Sr. Presidente sobre esta manifestação, levantaram questão de 
ordem os Conselheiros Sérgio Lazzarini, para esclarecer sua preliminar; José Luiz Toloza de Oliveira Costa, 
considerando o seu pedido precedente sobre a questão do arquivamento, e pela impertinência da preliminar; 
João Benedito de Azevedo Marques, dizendo que o arquivamento também é uma questão de mérito e compete 
ao Conselho a decisão; Severiano Atanes Netto, acompanhando a preliminar; Paulo Cesar de Arruda Castanho, 
pedindo a audiência da  Comissão Jurídica no caso da preliminar;  Eduardo  Lobo Fonseca,  desfavorável  à 
preliminar;  Francisco  dos  Santos  Rodrigues  e  Edgard  Ozon,  para  prorrogação  da  sessão,  no  que  foram 
esclarecidos pelo Sr. Presidente que quando a matéria está em processo de votação a sessão não se encerra, ou 
seja, o seu término não se limita à meia noite; José Manssur, pedindo fosse encaminhada a votação; Roberto 
Luiz Pinto e Silva, esclarecendo que se julgada procedente a questão de ordem do Dr. Sérgio Lazzarini nenhum 
dos  itens  da  consulta  seriam  discutidos  ou  deliberados,  dada  a  abrangência  da  preliminar  levantada.) 
Finalmente, o Sr. Presidente encaminhou a matéria à votação, explanando os termos e a base da consulta, e as 
propostas  recebidas.  (No  encaminhamento  da  votação  pronunciaram-se  os  Conselheiros  João  Benedito  de 
Azevedo Marques, Paulo de Tarso Meinberg, Severiano Atanes Netto, Eduardo Lobo Fonseca, José Manssur). 
Deliberação: Submetida a matéria à votação, o plenário decidiu: rejeitar, por 22 contra 21 votos, a preliminar 
levantada pelo Conselheiro Sérgio Lazzarini por ocasião da apreciação do item 3, entendendo que a consulta 
colidia com o disposto no art. 88 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, visto que este refere-se a 
situações concretas, não se aplicando, portanto, ao questionamento proposto; e aprovar por expressiva maioria 
de votos a proposta do Conselheiro Paulo de Tarso Meinberg subscrevendo na íntegra o parecer da Comissão 
Permanente Jurídica ao item 3 da consulta, ficando estabelecido que, mesmo que a Comissão de Inquérito 
recomende, a Presidência da Mesa não poderá determinar o arquivamento de processos disciplinares sem a 
audiência do Conselho Deliberativo.

Presidente - Colocou em votação o prosseguimento da reunião, tendo o Conselho decidido pelo seu término. 
Assim sendo, deu por encerrados os trabalhos da reunião aos 33m do dia 20/8/91.

***
Obs: Esta ata foi aprovada na 362ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 28 de outubro de 

1991.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente
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