
ATA RESUMIDA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 25/11/91

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

2. MESA DIRETORA:
Presidente em exercício  : Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Vice-Presidente “ad hoc”: Edgard Ozon
Primeiro Secretário        : Roberto Luiz Pinto e Silva
Segundo Secretário        : José Roberto Coutinho de Arruda

3. EXPEDIENTE: 
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, inicialmente indicando o nome do 
Cons.  Edgard  Ozon  para  ocupar  a  vice-presidência  na  reunião,  tendo  a  sugestão  sido 
aprovada. Prosseguindo, chamou para tomar posse os Srs. Antonio Tadeu Avelino, Antonio 
Aloi  e  Flerts  Nebó,  Suplentes  convocados  para  substituição.  Compareceu  e  prestou  o 
juramento o último destes, que foi declarado empossa do em seguida. Propôs voto de pesar 
pelo falecimento da Sra. Geni Xavier Fortes, irmã do Cons. Vitalício Fernando Silva Xavier. 
(Voto aprovado). Em seguida, leu a correspondência DI/2211.91, da Diretoria, solicitando 
fossem submetidos ao plenário votos de pesar às famílias, pelo falecimento da Sra. Maria 
Estela Arruda Campos, sogra do Diretor Administrativo Gilberto Affonseca Rogê Ferreira, e 
pelo trágico desaparecimento do nadador  Flávio  Michaelis  Freire,  de 12 anos,  Campeão 
Paulista Petiz II, ambos ocorridos em 24/11 pp..(votos aprovados).

Primeiro Secretário -  Procedeu a  leitura  das seguintes  correspondências  da Diretoria:  1) 
DI/205.91,  comunicando o desligamento do Cons.  Joacyr Victor  De Maria,  do cargo de 
Diretor de Suprimentos. 2) DI/206.91, dando conhecimento que, em decorrência da recente 
vacância  do  cargo  de  Diretor  de  Suprimentos,  foi  nomeado  pela  Presidência,  em 
substituição,  o  Cons.  José  Barbosa.  3)  DI/210.91,  prestado  esclarecimentos  acerca  da 
substancial reforma pela qual passou a Pista de Atletismo nos últimos meses. 4) DI/209.91, 
tecendo comentários a respeito da manifestação apresentada por escrito pelo Cons. Paulo 
Roberto  Chaves  de  Lara,  encaminhada  com  a  convocação  desta  reunião  plenária.  Leu, 
também,  carta  do  Cons.  Antonio  da  Silva  Villarinhos,  parabenizando  a  Diretoria  pela 
brilhante iniciativa da execução de obras visando a preservação do patrimônio arbóreo, com 
a conseqüente criação de um viveiro próprio, de mudas diversas, que permite abaixo custo a 
conservação dos jardins do Clube, orgulho dos pinheirenses. sugere o signatário a colocação 
de placas com os nomes científicos da nossa flora, objetivando a cultura educativa.

Edgard  Ozon -  Manifestou-se  propondo  voto  de  louvor  pela  realização  da  Festa  dos 
Veteranos, parabenizando o Diretor de relações Sociais, Synésio Alves de Lima, o Diretor 
Adjunto  do  Departamento  de  Veteranos,  Osmar  Rocha;  e  o  Presidente  da  Comissão  de 
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Veteranos, José de Barros, que prestigiou o evento mesmo tendo recentemente sofrido uma 
cirurgia. Propôs, ainda votos de louvor à equipe de handebol categoria Adulto, extensivo ao 
técnico Arcílio Tavares e ao Diretor Adjunto Iscandar Tayar, pela conquista do título de 
Campeão  no  Campeonato  Paulista  recentemente  realizado.  Continuando,  externou  sua 
admiração à Diretoria e ao Diretor de Patrimônio Antides Baroni Filho e sua equipe de 
trabalho,  pela  corajosa iniciativa  da reforma da Pista  de Atletismo,  que veio atender  os 
anseios de inúmeros associados.(Votos aprovados).

Presidente -  Convidou para tomar posse o Cons.  Antonio Tadeu Avelino,  que procedeu 
leitura do juramento e foi declarado empossado em seguida.

Ivo Kesselring Carotini - Pela Comissão Permanente de Esportes, propôs votos de louvor às 
seções de Halterofilismo e de Natação, conforme constou do expediente enviando com a 
convocação.  Acrescentou as  equipes  de Handebol,  pela  conquista  do título  de Campeão 
Paulista na categoria Adulto, e de Pólo Aquático, categoria Adulto, estendendo o voto ao 
Presidente Antonio Rudge, ao Diretor de Esportes Cezar Roberto Leão Granieri e ao Diretor 
Adjunto Mário Carotini.  Esta equipe sagrou-se Campeã Brasileira.  Destacou, a seguir,  a 
importância do esporte e a infra-estrutura que o Clube coloca à disposição dos associados, 
que devem estimular a criança pinheirense a praticá-lo. Finalizando, propôs voto de louvor 
ao Diretor Adjunto do CAD, Francisco Lopes Júnior, pois a seção de Pólo Aquático receberá 
quase 500 crianças  para  fazer  uma clínica  e,  certamente,  algumas  delas  tenderão a  esta 
modalidade. (Votos aprovados).

Francisco  Lotufo  Filho -  À vista  do  pronunciamento  do  Cons.  Carotini,  solicitou  fosse 
consignado na atas os nomes do Diretor adjunto da seção, do técnico da equipe destacada e 
dos respectivos atletas, a fim de que as homenagens sejam feitas por completo. (O orador foi 
esclarecido  pelo  Sr.  Presidente  que  as  comunicações  enviadas  às  seções  homenageadas 
atendem aquele pedido).

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Relatou as atividades e objetivos da Comissão Especial 
Feminina  por  ela  presidida,  agradecendo  a  atuação  e  apresentando  nominalmente  suas 
integrantes presentes, a saber: Vice-Presidente: Wilma de Almeida Gonçalves, Secretária: 
Dulce Magnanini Auriemo, membros: Anna Maria da Carvalheira Baur, Anna Rocha Lima 
Nacarato, Beatriz M. Galvão Dix Jordan, Cynthia Maggi Pinto Lima, Denise de Mattos faro 
Migliore, Evelyn Redot, Lina Teixeira da Silva,  Maria do Carmo vieira Baccarin, Maria 
clara de Toledo Fontes, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, Mircha Nutini Masucci, 
Nilde Conceição Rainho, Nilza M. de C. Inserra Belanti, Regina Lúcia de Almeida Ávila, 
Suzana  Maria  Rocca  Jorge.  Finalmente,  concitou  os  Conselheiros  e  associados  a 
comparecerem às reuniões da Comissão mensalmente realizadas.

Oswaldo Fontana Filho - Associou-se ao voto de louvor proposta pelo Cons. Ivo Carotini à 
equipe de Polo Aquático, estendendo o voto ao Diretor Adjunto Mário Carotini, ao Técnico 
Gilberto Guimarães e ao Atleta Benemérito Gilberto Gargiulo, integrante da Seleção. (Votos 
aprovados)
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José Ricardo Pinheiro Lima - Também fez questão de associar-se ao voto de louvor proposto 
pelo Presidente da Comissão de Esportes pelo destaque do Pólo Aquático, enaltecendo o 
trabalho do Diretor Adjunto Mário Carotini.

Presidente - Convidou o Dr. Antonio Aloi para tomar posse, tendo este prestado o juramento 
de  Conselheiro  e  sido  declarado  empossado  em seguida.  Prosseguindo,  comunicou  que 
naquele momento recebia das mãos do Cons. Gerson de Oliveira, Presidente da Comissão 
Especial  de  Jurisprudência.,  o  trabalho  de  registro  de  todas  as  decisões  tomadas  pelo 
Conselho Deliberativo desde a sua primeira reunião realizada no ano de 1942. (O Cons. 
Gerson de Oliveira foi prolongadamente aplaudido pelo plenário).

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 342ª reunião extraordinária, realizada dia 29 de 

outubro 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-010/91, referente à Previsão Orçamentária 
proposta pela Diretoria para o exercício de 1992.

Presidente - Passou a presidência ao Cons. Edgard Ozon, para que pudesse ocupar a tribuna.

Ricardo  Cardozo  de  Mello  Tucunduva -  Leu  mensagem  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro, 
inicialmente pedindo desculpas por não ter podido esta presente na reunião por motivo de 
viagem, bem como tecendo algumas considerações, finalizando por concitar a aprovação da 
proposta da Diretoria, tal qual apresentada. (Em seguida, o orador retornou assento à mesa 
dos trabalhos, reassumindo a presidência).

Presidente - Comunicou o recebimento de duas emendas, a primeira delas de autoria do 
Cons. Marcello Moraes Barros de Campos e a segunda subscrita por vários Conselheiro, 
encabeçada  pelo  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira.  Solicitou  ao  Sr.  Secretário  que 
providenciasse a distribuição do parecer da Comissão Jurídica ao plenário e fizesse, a seguir, 
a leitura do mesmo.

Primeiro Secretário - Passou a ler: “...A Diretoria encaminhou ao Conselho Deliberativo , a 
Proposta Orçamentária para o exercício de 1992, com esclarecimento anteriores sobre o fato 
de  a  ter  oferecido,  após  a  data  prevista  nos  artigos  2º,  III,  e  125  do  Regimento 
Administrativo  do  Clube.  Parecer  :  Tendo  em  vista  que  a  Proposta  Orçamentária  foi 
encaminhada  pela  Diretoria  de  forma  a  permitir  sua  apreciação  pelo  E.  Conselho 
Deliberativo, no prazo previsto na letra “b”, do inciso I, do artigo 70, do Estatuto Social do 
Clube, entende esta Comissão, data vênia, estar aquela peça em condições de ser apreciada 
pelos Srs. Conselheiros, embora tenha sido encaminhada ao órgão, com inobservância dos 
citados artigos do Regimento Administrativo em vigor....”
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Marcello Moraes Barros de Campos - Fez considerações e justificou sua emenda, propondo 
a devolução dos cruzados novos liberados em doze parcelas mensais, de janeiro a dezembro, 
redundando numa redução de 6.5% nas mensalidades para todos os sócios com direito à 
devolução.

Ruy Lansaro Paganini - Levantou questão de ordem dizendo parecer-lhe que a emenda do 
Cons. Marcello Moraes não poderia ser apreciada, vez que o assunto “devolução de cruzados 
novos desbloqueados” não constava da ordem do dia.

Presidente - Decidiu a questão de ordem entendendo que não havia que se negar que a 
proposta  tinha  íntimo  relacionamento  com  a  matéria  ora  discutida,  isto  é,  seria  uma 
alternativa para a redução da taxa mensal de pagamento.

Byrd  Bianchi -  Entendeu  que  a  Previsão  Orçamentária  dividia-se  em  duas  partes  bem 
distintas: o Plano de Ação e a valorização deste plano com Receitas e Despesas. Ponderou 
alguns aspectos e, ao final, apresentou as seguintes emendas à peça: 1) que conste do Plano 
de  Ação  da  Proposta  Orçamentária  de  1992  a  contratação  de  empresa  de  auditoria 
independente, em janeiro/92, para o setor de bares, restaurantes e lanchonetes, incluindo o 
refeitório  dos  funcionários;  especificando a  abrangência  dos  serviços;  sendo apresentado 
relatório ao Conselho até 31/3/92. 2) no sentido de que não houvesse aumento real para 1992 
das contribuições sociais,  que passariam a ser as mesmas aprovadas para dezembro/91 e 
somente reajustadas, mensalmente, a partir de janeiro/92 pelo IGP/FGV; que as despesas de 
custeio para 1992, fossem ajustadas a essas alterações de receita, pela eliminação do déficit 
de Bares e Restaurantes e melhoria da produtividade do pessoal.

Paulo Ayres de Camargo -  Disse que  as  reuniões  para discussão  e  votação da previsão 
orçamentária  em  muito  o  preocupavam,  dadas  as  suas  graves  conseqüências.  O  sócio 
contribuinte  é  afetado  porque  o  aumento  aprovado é  sempre  exagerado.  A coletividade 
pinheirense tem a obrigação e a responsabilidade de colaborar com o Governo na redução da 
inflação.  Essa preocupação deve também ser alvo da Diretoria  executiva,  moderando os 
aumentos  que vêm ocorrendo. as peças costumeiras apresentadas,  como esta última, são 
difíceis  de  ler  e  mais  ainda  de  se  entender.  Se  as  previsões  orçamentárias  do  Clube 
continuarem a ser a elaboradas como até então têm sido, elas, como aconteceu no passado e 
que  certamente  ocorrerá  hoje,  aqui  vêm  apenas  para  dar  um  passeio  pelo  Conselho,  e 
seguramente são aprovadas quase sempre por unanimidade, sem mudança de uma só virgula. 
O respeitável parecer da Comissão Financeira representa os valores em dólar e não conclui 
se é favorável ou não à aprovação, apenas diz  que a proposta está em condições de ser 
apreciada. No Clube gasta-se muito e não se sabe se existe uma fiscalização desses gastos. 
Se houvesse a preocupação de economizar, talvez as contribuições pudessem ser reduzidas e 
fixadas sempre abaixo da inflação: o sócio seria favorecido e o Clube estaria colaborando 
efetivamente com o esforço do Governo no combate à inflação, que vem sufocando o país.

Alício Antunes  de Oliveira -  Deixou claro que aprovaria  a proposta  da Diretoria  se  ela 
trouxesse  apenas  os  aumentos  necessários  ao  incremento  das  partes  esportiva,  social  e 
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cultural.  A  Diretoria  explica  que  a  proposta  reflete  necessidade  mínimas,  para  manter 
inalterado o nível de atendimento; bem como que seus 90 integrantes estão no exercício de 
suas funções e em contato permanente com os freqüentadores do Clube, podendo, assim, ter 
sensibilidade para avaliar os seus anseios e disponibilidades. Comentou a respeito, reputou 
inoportunas, na atual situação econômica, as necessidades levantadas pela Diretoria. Assim, 
disse que votaria contrário à proposta por entender que as prioridades do corpo associativo 
não eram bem as apresentadas. Concluindo, pediu esclarecimentos acerca de pontos como o 
aluguel do imóvel da R. D. José de Barros e o aumento de 177% para o convênio médico-
hospitalar. Julgo também inoportuna a apreciação da proposta do Cons. Marcello Moraes 
Barros de Campos. Comentou as propostas do cons. Byrd Bianchi. Finalmente, pediu ao 
plenário, em especial aos Veteranos, que não pagam anuidade mas que têm a dignidade de 
sempre agir corretamente, que votassem dentro dos limites do sócio, pois o poder aquisitivo 
do associado não vem crescendo na mesma proporção da inflação.

Alexandre Barradas de Oliveira - Lembrou que o associado espera que o Conselho sempre 
decida pelo melhor, e tem sorte nesse retorno positivo. Disse que a freqüência no Clube vem 
aumentando,  e  o  orçamento  reflete  as  aspirações  do  corpo  associativo,  captadas  pelas 
diversas diretorias de área. Detalhou os percentuais de gastos previstos,  sugerindo que o 
orçamento seja alterado, mas racionalmente. Os conselheiros devem acompanhar o trabalho 
das diversas  áreas,  para poderem informar os sócios  sobre o funcionamento e os  gastos 
procedidos  Assim,  apresentou  emenda  anuída  por  mais  19  Conselheiros,  propondo  a 
supressão,  no  orçamento  de  custeio/92,  das  despesas  previstas  para  Representações  e 
Homenagens, com a conseqüente reversão deste valor para a conta de contribuições sociais, 
do mesmo orçamento; reduzindo a previsão a provisão apresentada de Cr$3.234.638.800,00 
para Cr$3.194.256.600,00.

Ruy Lansaro Paganini - Sem negar que  o pais passa por uma situação até incompreensível, 
com condições  as  mais  adversas  possíveis,  que  não  permitem nem mesmo aos  grandes 
economistas chegar a alguma solução, disse que o Clube nunca atingiu uma condição ruim, 
devido ao bom senso da Diretoria e do Conselho, que em todas as circunstâncias prepondera 
e não deixaria de ser assim nesta noite. Criticou algumas condições em que trabalho foi 
apresentado. O orçamento sempre foi e é bem elaborados, mas carece de exemplificações. 
Fez ponderações com relação ao reajuste de agosto pp., à inflação prevista e a real, à efetiva 
freqüência  ao Clube,  e  da necessidade de se  manter  as  condições  que o Clube  oferece. 
Prestou explicações sobre o cálculo da Diretoria para reajuste das contribuições sociais e fez 
considerações sobre a responsabilidade do Conselho para com os associados. Com relação à 
emenda  do  Cons.  Marcello  Moraes  Barros  de  Campos,  entendeu  que  ela  feria  decisão 
anterior  do  Conselho.  Apresentou  emenda  propondo  que  a  contribuição  social  classe 
Familiar fosse fixada em Cr$50.000,00, a partir de janeiro/92, reajuste mensalmente pelos 
IGP  em  consonância  com  o  estudo  da  Diretoria;  que  as  demais  contribuições  fossem 
mantidas em proporção às fixadas  no Orçamento apresentado;  que a contribuição social 
acima proposta obedecesse os índices inflacionários propostos pela Diretoria em outubro, 
novembro e dezembro/91.
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Celso Hahne - Sob o aspecto formal, disse que a proposta estava muito bem elaborada. O 
parecer da Comissão Financeira estava muito bem elaborado, inclusive achou interessante a 
dolarização para efeito explicativo, pois no Brasil já não há uma moeda estável. Dada a crise 
que  o  país  atravessa,  o  importante  nesta  hora  é  a  contenção  de  despesas,  o  que 
evidentemente é mais difícil que um aumento de receita. Entendeu desnecessária a reforma 
da Pista de Atletismo. A Diretoria que administra o Clube com austeridade, controle do 
dinheiro e sem sobrecarregar o bolso do associado, merece mais do que aquela que realize 
obras. Disse que foi administrador do Clube por três gestões, fez diversas obras e nunca teve 
qualquer vaidade. Achou vital que a Diretoria reexaminasse a proposta. Apresentou emenda 
pelo congelamento de 20% (vinte por cento) da dotação orçamentária relativa às despesas; 
um corte paralelo de 20% nas contribuições sociais, ou o equivalente ao valor em cruzeiros 
cortado  na  dotação  orçamentária  relativa  às  despesas,  possibilitando  a  Diretoria  se 
necessário,  durante  a  execução orçamentária,  o  descongelamento  de  parte  do orçamento 
conforme proposto, mediante solicitação ao Conselho e apresentação de dados necessários à 
discussão e possível apreciação. (Foi aparteado pela Cons. Ana Emília Margoni, sobre a 
necessidade da reforma da Pista de Atletismo).

Antonio Guerra - Ponderando a importância e o dever de se analisar os assuntos do Clube no 
sentido coletivo, partiu da premissa que não deve-se sobrecarregar a contribuição do sócio, 
sob pena de um sócio que  não freqüenta,  mas contribui,  vender  seu título,  por  julgá-lo 
inviável,  a  alguém  que  freqüentará,  usufruirá  e  exigirá,  porque  quem  paga,  exige.  É 
obrigação  do  Conselheiro  defender  os  interesses  dos  associados,  sem  prejudicar  a 
Administração, para que haja um ponto de equilíbrio e para que o Pinheiros continue a ser 
perfeitamente usável.  O clube deve ser comparado com o seu corpo associativo.  Propôs, 
acompanhado de mais 47 Conselheiros, um corte de 20% no item Receita - Contribuições 
sociais, ficando a Diretoria autorizada a remanejar o Orçamento para a devida adequação 
dessa redução de receita. Individualmente, apresentou, em complementação, a contrapartida 
ao corte da receita nos cortes da despesa.

Ivo  Kesselring  Carotini -  Reportando-se  ao  pronunciamento  do  Cons.  Celso  Hahne, 
relembrou que na ocasião em que foi aprovada a construção da Pista de Atletismo, do Centro 
Esportivo,  do Centro Cultural  e  Recreativo,  o  orador,  jovem Conselheiro,  posicionou-se 
contrário às obras entendendo que o Clube iria à falência. Naquela oportunidade de fazê-las. 
Mas as obras se deterioram, haja visto os recentes exemplos como telhado do CCR, piso das 
quadras  do  CE,  e,  finalmente,  a  Pista  de  sócio  o  faz  recorrer  ao  Pinheiros  com maior 
freqüência, seja à procura de relaxamento, de preços mais acessíveis nos bares e restaurantes 
ou de outros serviços que o Clube oferece por preços inferiores aos de mercado. (Aparteou o 
Cons. Berardino Fanganiello Santos sobre preço mencionado). Por tais razões, disse que era 
radicalmente  favorável  à  proposta  da  Diretoria.  (Aparteou  o  Cons.  Felippe  Tayar,  com 
relação às festas mais tradicionais. Também aparteou o cons. Celso Hahne, para esclarecer a 
menção  que  o  orador  fez  à  sua  pessoa).  Encerrando,  concitou  o  Conselho  a  aprovar  a 
proposta, para que a Diretoria possa trabalhar e bem gerir o Clube.
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José Manssur - Baseado no parágrafo único, do art. 75, do Estatuto Social, requereu fosse 
convidado  para  prestar  esclarecimentos  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria.  (O  Presidente 
esclareceu que o pedido seria atendido oportunamente).

Sérgio  Lazzarini -  Indagou  se  poderia  fazer  uso  da  palavra  após  pronunciamento  da 
Diretoria,  ou  se  a  discussão  estaria  então  encerrada.  (O  Sr.  Presidente  respondeu 
esclarecendo a possibilidade da manifestação posterior).

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Atendo à discussão que já durava 2h40m, pediu licença 
para falar da sua frustração com relação ao parecer da Comissão Financeira, que conclui que 
a proposta estava em condições de ser apreciada, mas não orientou se o Conselho deveria ou 
não acolhê-la. Surpreendeu-se com o critério da dolarização adotando no parecer, quanto 
nossa moeda é Cruzeiro. Mencionou estudo comparativo entre as mensalidades do Pinheiros 
e cobradas por entidades congêneres, ponderando as necessidades apontadas pela Diretoria 
para fazer uma boa administração e manter o nível dos serviços prestados. Disse, também 
que não ouvira nenhum argumento de ordem cientifica. foi  contrário ao corte das festas 
tradicionalmente  realizadas,  entendendo que  isso  não  seria  bem aceito  pelos  associados. 
(Aparteou a Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, sobre a necessidade de reestudo a 
respeito do resultado final dos eventos do Clube. Houve aparte de um outro Conselheiro, a 
respeito da lei 6.404/76, sobre auditoria). Finalmente, posicionou-se favorável à proposta 
apresentada pela Diretoria.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge - Chamado à tribuna pelo 
Presidente, preliminarmente indagou se havia mais alguma dúvida além das levantadas, para 
que a Diretoria pudesse efetivamente prestar os esclarecimentos necessários.

Presidente - Consultou o plenário no sentido solicitado, tendo um Conselheiro perguntado se 
surgissem outras  dúvidas  seria  possível  um novo esclarecimento por  parte  da Diretoria. 
Respondendo positivamente, concedeu a palavra ao orador seguinte.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Inicialmente, referiu-se à forma do encaminhamento da 
proposta  e  do  parecer  da  Comissão  Financeira.  Prosseguindo,  disse  que  o  estudo 
comparativo  entre  as  mensalidades  do  Pinheiros  com as  de  outros  clubes  não  foi  feliz, 
porque cada clube tem dificuldades e facilidades distintas. Acrescentou que o orçamento 
deve ser apreciado de uma forma mais simples, para que o Conselheiro possa esclarecer o 
associado  sobre  suas  preocupações  básicas.  Se  a  proposta  fosse  no  sentido  de  manter 
congelada a previsão de receita e despesa/91, para reexecução em 1992, seria fácil explicar a 
decisão. Ocorre que está sendo proposto um aumento real e não ficou claro quais as efetivas 
pretensões da Diretoria. É necessário que a Diretoria aja com transparência e vincule os 
valores  que  está  propondo sejam colocados  à  sua  disposição  com um efetivo  plano  de 
trabalho, e não somente com uma carta de intenções.

Francisco Lotufo Filho - Observou que a proposta do Cons. Byrd Bianchi, de contratação de 
auditoria, era inoportuna e deveria ser apreciada em outra ocasião. prosseguindo, disse que a 
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previsão orçamentária não deixa de ser uma proposta de intenções daquilo que se pretende 
realizar durante o ano. A situação econômica do país é delicada e as empresas estão tomando 
cuidados especiais para enfrentá-la. A responsabilidade do Conselho é grande e é conjunta 
com os órgãos administrativos do Clube, sem qualquer sentido político. (Aparteou o Cons. 
Byrd Bianchi, sobre a interpretação de sua proposição, ao que o orador esclareceu ter apenas 
observado o aspecto da oportunidade).

Sérgio  Lazzarini -  Esclarecendo  sua  intervenção  anterior,  disse  que  eventualmente  sua 
manifestação pudesse ser enriquecida com alguma informação, após o pronunciamento da 
Diretoria.  Afirmou que,  lamentavelmente,  foi  vencido  e  esperava  que isso  não firmasse 
jurisprudência, porque a última palavra deve ser sempre do Conselho. Rendendo-se àquela 
decisão, acrescentou que pessoalmente achava que isso seria um prejuízo. (Neste momento, 
houve troca de opiniões entre o orador e o Presidente sobre o assunto).

Cantídio Salvador Filardi - Levantou questão de ordem, dizendo que não houve um pedido 
formal de esclarecimento da Diretoria acerca da proposta. (O Presidente explicou tratar-se de 
praxe dar à Diretoria a oportunidade de prestar esclarecimentos, na apreciação de assuntos 
desta natureza). O orador prosseguiu, apoiando o pensamento do Cons. Lazzarini de que a 
Diretoria deveria fazer esclarecimentos genéricos, antes de iniciar a discussão da matéria.

Presidente -  Faltando  um  minuto  para  a  meia  -noite,  consultou  o  plenário  acerca  da 
prorrogação da reunião por mais 30 minutos.

Celso  Hahne -  Reportou-se  à  questão  de  ordem  argüida  pelo  Cons.  Filardi,  dizendo 
desnecessária  a manifestação da Diretoria,  porque além de não ter  sido ela formalmente 
solicitada,  já  tinha  sido  distribuído  um explicativo  em adendo  ao  parecer  da  Comissão 
Financeira, explicando a questão.

Sérgio Lazzarini - Disse que tem participado das reuniões plenárias, em particular nas de 
apreciação do orçamento, cuidando de analisar a questão sem qualquer passionalismo. Em 
todas essas reuniões surgem problemas, tais como bares e restaurantes; de despesas alocadas, 
individualizadas; de questões particularizadas, que infelizmente não podem ser apreciadas, 
mas que são relevantes na hora da votação. O orçamento é uma peça complexa, com receita 
e despesa vinculadas. Em que pese os relevantes inúmeros argumentos, não há possibilidade 
de se discutir itens separados, sob pena de causar uma balbúrdia tal - e que ele acreditava 
que já estava causada - na Mesa, pois havia várias propostas, que não se sabia como seriam 
votadas, em detrimento da votação do orçamento, que deve ser eminentemente técnica. A 
proposta da Diretoria e o parecer da Comissão Financeira não se anulam, mas se completam. 
De toda forma, a preocupação consensual é a de atualizar o orçamento, em razão da inflação. 
Quanto  aos  índices  adotados,  é  questão  de  critério.  Apesar  de  o  orçamento  inteiro  ser 
atualizado em 27%, causa algum espanto que o item Contribuições Sociais  esteja sendo 
aumentado em 38%. Acompanhou o raciocínio do Cons. Paulo Lara no sentido de que não 
se contesta a boa intenção, nem os números, nem se pretende a Diretoria venha fazer uma 
explanação geral do seu trabalho. Espera-se, sim, uma explicação a respeito da proposta de 
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aumento de 27% na arrecadação. É preciso decidir se o Conselho concorda que o Clube, 
para  continuar  oferecendo  o  seu  padrão,  seja  mantido  só  com a  correção  monetária  da 
inflação, ou se será preciso mais dinheiro para ser mantida a mesma qualidade de serviços. É 
evidente que reduzindo-se as despesas possa cair o nível de qualidade hoje mantido. O bom 
senso deve prevalecer na votação das emendas, porque se o Conselho entender que deva se 
reduzir de alguma forma a receita, certamente terá que reduzir alguma despesa. Pareceu-lhe 
pernicioso que faça um corte linear no orçamento, porque a despesa poderá ser até maior; 
por exemplo, se o Clube tiver que demitir 10% dos funcionários, as despesas trabalhistas são 
tão grandes que talvez compense mantê-los. Deve-se cortar despesas que não coloquem em 
risco a boa qualidade dos serviços oferecidos. Um corte linear poderá causar a deterioração 
de todos os serviços. Finalmente, disse que este seu pronunciamento poderia ter sido feito 
depois da manifestação da Diretoria, pois seria mais fácil; o fez neste momento para utilizar-
se da sua prerrogativa de Conselheiro.

Eduardo Lobo Fonseca - Dada a dúvida do Cons.  Lazzarini,  pediu confirmação se seria 
possível algum pronunciamento após a manifestação da Diretoria, ou se a discussão estaria 
encerrada.

Presidente -  Respondendo  correto  o  entendimento  do  orador,  concedeu  a  palavra  ao 
Presidente da Diretoria, Cons.

Antonio de Alcântara  Machado Rudge -  Inicialmente,  procurou esclarecer  dois  assuntos 
levantados ao longo da discussão: O primeiro, a respeito da reforma da Pista de Atletismo, 
lamentando  que  o  ex-Presidente  Celso  Hahne,  a  quem  muito  admira  pelo  seu  passado 
glorioso  no  Clube,  venha  levantar  dúvidas  nestas  oportunidade,  porque  a  Diretoria  não 
negou  esclarecimentos  e  deu  conhecimento  do  material  utilizado  e  dos  gastos  com  a 
reforma; qualquer manifestação deveria ter sido feita à época em que a obra foi votada. Com 
relação a bares e restaurantes, declarou que respeitava o parecer e, embora dela discordasse 
não retirava os méritos da capacidade da Comissão Financeira. Eventuais déficits e soluções 
para resolvê-los têm que ser discutidos quando da prestação de contas, não em orçamento. 
Quanto  a  Diretoria  diz  que  pretende  atingir  o  equilíbrio  é  porque  esta  é  realmente  sua 
intenção; se ela não alcançá-lo, deve ser cobrada, mas no momento oportuno, qual seja na 
prestação de contas. Adentrando o orçamento, disse que a Diretoria propõe e firmemente se 
concentra num aumento real de 27%, porque pretende-se manter o Clube na atual situação. 
Algumas firmas estão demitindo funcionários porque não tem havido aumento da procura de 
seus produtos. No Clube está ocorrendo o contrário, em especial nesta fase de crise, pois tem 
preços mais baixos que aí fora. O que se pretende é justamente ir de encontro ao associado, 
dando-lhe condições de freqüentar o Clube.  Disse que no dia anterior,  até  15 horas,  foi 
constatado o ingresso de 8.500 pessoas no Clube. E nem todos são freqüentadores assíduos, 
mas que se alternam; portanto, não há que se reduzir as atividades oferecidas. Há eventos e 
setores que dão prejuízo, mas o Pinheiros não tem fins lucrativos: é uma entidade prestadora 
de  serviços.  Neste  ano,  este  foi  o  único  clube  de  São  Paulo  que  passou  6  meses  sem 
aumentar  suas mensalidades;  elas  ficaram congeladas de fevereiro a agosto/91.  O Clube 
dispunha de reservas que hoje não mais existem. Espera-se um dissídio coletivo por volta de 
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120%  em  janeiro/92.  Se  forem  cortados  20%  do  orçamento,  amanhã  poder-se-á  estar 
despedindo 150 funcionários. Será esta a vontade do sócio? A capacidade contributiva do 
sócio talvez possa ser medida pela inadimplência, que vem mantendo índices praticamente 
normais. Se a inadimplência chegar a 20 ou 30%, a própria Diretoria será o suficientemente 
responsável para vir ao Conselho e propor cortes. Se realmente ficar constatado no dia-a-dia, 
nos primeiros meses/92, que aumentou a níveis críticos a insolvência dos sócios, a Diretoria 
será a primeira a apresentar ao Conselho soluções. Mas não se pode partir de pressupostos. 
Disse que desafiava quem pudesse dizer-lhe que o sócio não pode mais pagar. A Diretoria e 
o Conselho têm uma séria responsabilidade, que é a de manter a tradição de 93 anos do 
Clube, de sócio que trabalham e se dedicaram para que o Clube tivesse o patrimônio que tem 
hoje e que não pode se deixar deteriorar. O Pinheiros é o maior clube da América do Sul, e 
isso não se deve somente a esta Diretoria ou à anterior, mas a 100 anos de trabalho. Chamou 
a responsabilidade dos Conselheiros, dizendo tratar-se de um orçamento honesto e justo, 
onde  não  está  sendo  pedido  o  dinheiro  para  obras  suntuosas.  Todas  as  obras  que  esta 
Diretoria fez foram realizadas dentro do orçamento e do fundo de investimento. E foram 
feitas obras, todos podem testemunhar. Apelou que os Conselheiros renegassem eventuais 
momentos políticos que estão vivendo ou inimizades com a Diretoria. Deve-se pensar no 
Clube e agir quando acontecerem os fatos. Quando a Diretoria perceber qualquer problema 
de capacidade financeira de se pagar o Clube, ela virá à presença do Conselho com soluções. 
Concluindo, disse que os sócios não devem ser sacrificados antes do necessário.

Presidente - Comunicou ter recebido naquele instante pedido do Cons. José de Barros, feito 
nos termos do art. 57 do Regimento Interno, requerendo fosse consultado o plenário se a 
matéria em pauta estava em condições de ser votada, não sendo admitida mais discussão do 
assunto, se o Conselho se achasse esclarecido. Encaminhou à votação a proposta, e, quando 
estava declarando-a aprovada por expressiva maioria, o Cons. Antonio Guerra, pela ordem, 
perguntou e foi esclarecido acertar da votação.  O Cons. Eduardo Lobo estava inscrito para 
falar, pelo que , inicialmente, foi esclarecido estar se referindo à matéria que acabara de ser 
votada, bem como que não havia mais oradores inscritos.

Sérgio Lazzarini - Perguntou ao Presidente quantas emendas haviam sido recebidas, tendo 
este respondido que a Mesa estava naquele momento fazendo a junção das propostas. Assim, 
propôs fosse submetida ao plenário a inversão da votação nos termos do Regimento Interno, 
sob o argumento de que se aprovada a proposta da Diretoria não haveria a necessidade de 
votar as emendas a ela apresentadas.

Presidente -  Passou  a  encaminhar  a  proposta  do  Cons.  Lazzarini  à  votação.  (Levantou 
questão de ordem o Cons. Cantídio Salvador Filardi, entendendo que estava sendo infringido 
o Regimento Interno). O Presidente, lendo os termos do art. 61, pediu ao Cons. Filardi que 
indicasse qual artigo estava sendo ofendido, tendo este mencionado o art. 83 e seguintes e o 
Cons. José Manssur citado o art. 85. prosseguindo, o Presidente leu o art. 85, rejeitando a 
questão de ordem suscitada. Encaminhou à votação a proposta do Cons. Sérgio Lazzarini de 
inversão da votação, tendo ela sido aprovada. Começou a encaminhar a matéria à votação. 
(Pediu encaminhamento da votação o Cons.  Celso Hahne,  explicando que não pretendia 
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polemizar, mas não tinha recebido as informações que solicitou por carta sobre a reforma da 
Pista  de  Atletismo,  conforme  mencionou  o  Presidente  da  diretoria;  recebeu,  sim,  um 
relatório  que  não  condizia  com  o  seu  pedido.  O  Cons.  Byrd  Bianchi  também  pediu 
encaminhamento da votação, perguntando sobre sua emenda de contratação de auditoria, 
entendendo-a independente da proposta da Diretoria). O presidente respondeu ao Cons. Byrd 
que a referida proposta não havia sido aceita pela Mesa, por se tratar de ato de gestão; tal 
emenda não foi recebida por tratar-se de assunto alheio ao Conselho e seria encaminhada à 
Diretoria  como proposta  de  autoria  do  Conselheiro.  Finalmente  submeteu  ao  plenário  a 
previsão orçamentária proposta pela Diretoria. Deliberação: O Conselho Decidiu aprovar, 
por significativa maioria de votos, a Previsão Orçamentária proposta pela Diretoria para o 
exercício de 1992, na forma que foi apresentada. (v. cópia da Resolução, em anexo).

Item 3 - Várias.
Presidente - Consultou o plenário se devia prorrogar a reunião, para apreciação deste item, 
tendo  o  Conselho  deliberado  pelo  término  da  reunião.  Assim,  deu  por  encerrados  os 
trabalhos da reunião às 0h30m do dia 26/11/91.

Síntese  de  pronunciamento  encaminhado  por  escrito,  divulgado  em  Várias  desta 
reunião:
Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara (carta  de  5/11/91)  -  manifestando-se  sobre  seu 
pronunciamento na reunião de 28 de outubro pp, em “Varias”, quando comentou a tirania 
tecnocrática dos computadores, sobre os desejos e necessidades dos associados, em especial 
no tocante ao atendimento e aos serviços de Bares e Restaurantes.

***

Obs: Esta foi aprovada na 364ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 24 
de fevereiro de 1992, com a retificação proposta pelo Conselheiro Byrd Bianchi já constante 
às folhas 3.

Roberto Luiz Pinto e Silva Sérgio Vergueiro
Primeiro Secretário Presidente
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