
1992 - Cinqüentenário do Conselho Deliberativo

ATA  RESUMIDA  DA  364ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 24/2/1992

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, com cento e setenta 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 instalada a reunião em segunda convocação, inicialmente determinando a 
execução do hino do Clube.

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Saudou os associados, Conselheiros e Diretores presentes, esclarecendo desde logo do 
que se trata este item, dada a presença de grande número de sócios. Em seguida, passou a palavra ao 
Primeiro Secretário, para que este desse conhecimento do expediente apresentado à Mesa.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Inicialmente,  pela  Mesa  Diretora,  propôs  voto  de  pesar  pelo 
falecimento de Sérgio Garcia da Silva, Diretor Adjunto de Restaurantes, proposta esta secundada 
pelo  Diretor  Adjunto  de  Campo,  Carlos  Roberto  Lucchesi  por  meio  de  carta  anteriormente 
encaminhada. Propôs, ainda, em nome da Mesa, votos de pesar pelos falecimentos: da Sra. Maria de 
Rezende Porto, mãe do Cons. Pedro Paulo de Rezende Porto, Membro da Comissão de Sindicância, 
ocorrido em 6 de janeiro pp.; do Sr. Alcyr Alves De Maria, irmão do Conselheiro Joacyr Victor De 
Maria,  ocorrido no último dia 7 de janeiro;  e da Sra.  Yvone Ramos Gonçalves,  sogra do Cons. 
Mário Lima Cardoso, ocorrido em 14 de janeiro de 1992. (O Sr. Presidente submeteu tais propostas 
ao plenário, que manifestou-se aprovando-as).

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Leu  proposta  do  Cons.  Dirceu  Bonturi  Pereira,  no  sentido  de 
consignar voto de louvor ao Cons. José Luiz Toloza Oliveira Costa, que em dezembro último foi 
promovido a Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Capital. (O Sr. Presidente, dada a manifestação do 
plenário, declarou aprovado o voto). Deu continuidade, lendo proposição do Cons. José Luiz Toloza 
Oliveira Costa consignando votos de louvor: aos Cons. Mário Lima Cardoso, Paulo Roberto Chaves 
de Lara, Sérgio Salles, Alcides Leite de Gouvêa Filho, Alexandre Barradas de Oliveira, Fernando 
Spada,  Dante  Vella,  Geraldo de Oliveira  Couto,  Oswaldo  Fontana Filho,  José  Ricardo Pinheiro 
Lima, Luís Eduardo Pinheiro Lima, Fernando Pinheiro Lima, Reinaldo Pinheiro Lima e Laís Helena 
Pinheiro Lima e Silva, pela  contribuição prestada para a realização e êxito  do Clube no evento 
"Pholianafaria",  levado a efeito  no último dia  23;  bem como ao Cons.  Synésio  Alves de Lima, 
Diretor  de  Relações  Sociais,  extensivo  aos  integrantes  dessa  Área,  em especial  à  profa.  Maria 
Beatriz Ioglio Frodanoff, Coordenadora do corpo de Ballet do Clube, pela organização, realização e 
êxito  do  espetáculo  realizado  em  dezembro/91,  a  título  de  solenidade  de  encerramento  das 
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atividades.  (Submetida  a proposta  ao Conselho,  pelo Sr.  Presidente  foi  ela declarada aprovada). 
Prosseguindo,  o  Sr.  Secretário  leu  as  seguintes  correspondências:  1)  do  Conselho  Fiscal, 
apresentando seu parecer e laudo da Auditoria Externa,  atendendo abaixo-assinado subscrito por 
294 sócios, requerendo a convocação daquele órgão para fins específicos; 2) DI/032.92, prestando 
informações referentes ao processo de pagamento do IPTU por parte  do Clube;  3)  da Diretoria, 
reportando-se  à  correspondência  CD-281/91,  respondendo  manifestação  do  Cons.  Ivan  Gilberto 
Castaldi Filho sobre o sistema de projeção de filmes; 4) DI/007.92, da Diretoria,  agradecendo e 
endossando os cumprimentos apresentados pelo Cons. Antonio da Silva Villarinhos pela execução 
de obras  que objetivavam a preservação do patrimônio  arbóreo,  feito  sob a responsabilidade  da 
Diretoria  de Patrimônio,  bem como comunicando que foi  enfatizada a sugestão de identificação 
científica  das  várias  espécies  de  árvores  e  plantas  que  compõem as  áreas  verdes  do  Clube;  5) 
DI/010.92, da Diretoria, dando conhecimento que, face ao disposto nas leis 8212, de 24/7/91 e 8218, 
de 29/8/91 e do decreto regulamentador 356, de 9/12/91; pairam dúvidas às associações esportivas 
sobre a isenção da contribuição empresarial ao INSS previsto na lei 5939/73 e no Decreto 77.210, de 
20/2/76,  que  substituía  a  contribuição  por  uma  participação  de  5%  nas  rendas  auferidas  nos 
espetáculos esportivos nos quais as respectivas equipes tomem parte. À vista do exposto, o Sindicato 
dos Clubes Amadores, Esportivos e Sociais do Estado de São Paulo formulou consulta ao eminente 
prof.  de  Direito  Tributário,  Dr.  Alcides  Jorge  Costa.  6)  DI/013.92,  da  Diretoria,  informando  a 
nomeação do Cons. Paulo Palo para o cargo de Diretor Adjunto de Suprimentos, bem como dos 
sócios  Fábio A. Reinbold,  Ienaldi  B. Garcia,  João Luís  Dias  Latuf,  Marcelo Giordano Beyruth, 
Ronald  Willians  Scavone  Kairalla,  José  Roberto  Monteiro  A.  de  Oliveira,  Mônica  Gasparini  e 
Franco Nebó, Assessores do Departamento Juvenil; 7) DI/014.92, da Diretoria, dando conhecimento 
que, de acordo com a publicação "Swim Magazine", o E.C.Pinheiros figura como primeiro colocado 
no  revezamento  4x100m  livres  masculino  e  terceiro  no  4x100m,  medley,  no  "Speedo  World 
Rankings". Além do Clube, nossos atletas Gustavo Borges, José Carlos F. Souza Júnior, Cristiano 
Michelena,  Renato Ramalho e Emmanuel  Nascimento figuram entre  os  melhores  do mundo,  no 
mesmo ranking; 8) CI-137/92, da Comissão Pró-Memória, encaminhando exemplar do catálogo de 
publicações  do  Centro  de  Memória  Hans  Nobiling;  9)  DI/022.92,  da  Diretoria,  respondendo 
sugestão do Cons. Luiz Koji Ohara, de adoção de medidas controladoras ao ingresso de convidados 
no Clube...

Presidente -  Neste  instante,  interrompeu  o  Sr.  Secretário  para  consultar  o  plenário  acerca  da 
prorrogação do expediente por mais 30 minutos, dada a inscrição de dez oradores neste item, tendo 
o Conselho aprovado a prorrogação.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Deu  prosseguimento  à  leitura:  10)  DI/019.92,  da  Diretoria, 
respondendo  manifestações  encaminhadas  por  Conselheiros,  respectivamente  aos  Srs.  Wladimyr 
Sanchez (s/ projeto sobre reaproveitamento das águas servidas após tratamento), Luiz Delfino de 
Andrade  Cardia  (s/  carta  de  26/6/89),  Byrd  Bianchi  (s/  carta  de  26/12/90),  Comissão  Especial 
Feminina (s/  carta resultante de reunião de 19/3/91),  Cantídio Salvador Filardi (s/ seu pedido de 
esclarecimento de 26/2/91), Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (s/ carta de 10/4/91), Maria Ignez do 
Amaral Cintra (s/ carta de 4/6/91), Antonio Guerra (s/ carta de 11/6/91); 11) resposta da Diretoria ao 
requerimento do Cons. Francisco de Paula Boragina, prestando informações sobre a inadimplência 
nos meses de novembro e dezembro de 1991 e qual o montante das contribuições em atraso até 31 
de dezembro passado; a inadimplência o vencimento da prestação ocorrido em 10 de janeiro do ano 
em curso; e o número de sócios que pagaram anuidade no exercício de 1991 e de anuidades pagas no 
exercício  de 1992.;  12) DI/030.92,  da Diretoria,  respondendo abaixo-assinado subscrito  por  108 
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sócios,  encaminhado  pelo  Cons.  Byrd  Bianchi,  sobre  o  aquecimento  da  piscina  e  chuveiros 
instalados nos vestiários do C.E., além do funcionamento de outros vestiários daquele local.

Ruy  Lansaro  Paganini -  Propôs  fossem  consignados  votos  de  louvor  aos  Cons.  Antonio  de 
Alcântara  Machado  Rudge,  Presidente  da  Diretoria,  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  Diretor  de 
Esportes, e Francisco Antonio Fraga, Assessor de Marketing e Relações Públicas, empossados, no 
último dia 17, respectivamente nos cargos de Presidente, Diretor de Relações Esportivas e Primeiro 
Secretário do Sindicato dos Clubes Amadores, Esportivos e Sociais do Estado de São Paulo (SINDI-
CLUBE), para o biênio 92/95. (Voto aprovado).

Francisco  dos  Santos  Rodrigues -  Disse  que  seu  mandato  de  Conselheiro  encerra  em  maio 
próximo e que não pretende se recandidatar depois desses 22 anos de Conselho. Assim, agradeceu a 
confiança que se lhe foi depositada pelos sócios que durante esse período o reelegeu e acrescentou 
que  sempre  procurou  desempenhar  sua  função  com  amor,  carinho,  dignidade  e  sobretudo 
independência, estando, por certo, convicto de ter cumprido a sua obrigação.

Presidente - Pediu que o Cons. Rodrigues reconsiderasse aquela posição, dada a sua qualidade e o 
seu bom exemplo como Conselheiro do Clube.

José Manssur - Propôs voto de congratulação com o prof. Dr. Adib Jatene, associado do Clube e 
irmão do Cons. Carmo Domingos Jatene, pela sua recente nomeação para o cargo de Ministro da 
Saúde. (Voto aprovado).

Vicente Carlos Gonçalves - Deu conhecimento de carta que naquele momento entregaria à Mesa, 
manifestando-se inconformado com a resposta da Diretoria sobre sua interpelação anterior a respeito 
da instalação de elevador na Sede Social, bem como pedindo o parecer do Conselho, por meio de 
suas  Comissões  ou  por  Comissão  especial,  sobre  infração  estatutária/não  aplicação  de  verbas 
aprovadas pelo Conselho.

Edgard  Ozon -  Apresentou  proposta  de  voto  de  pronto  restabelecimento  ao  Cons.  Vitalício 
Honorino Gasparini,  ex-Presidente da Diretoria, que se encontra com problemas de saúde. (Voto 
aprovado). Em seguida, parabenizou a Presidência e a Diretoria de Patrimônio pela iniciativa de 
cuidado  com  as  árvores  do  Clube  que,  se  não  tomado  poderia  causar  sérios  acidentes  com 
associados e funcionários.

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Propôs voto de louvor ao Cons. Sérgio Salles, que no último 
dia  28  de  janeiro  foi  eleito  Presidente  do  Colégio  Notarial  do  Brasil,  órgão  representativo  dos 
Tabeliães de Notas do Estado de São Paulo. (Voto aprovado, tendo o Sr. Presidente o interrompido 
para  acompanhá-lo  naquela  manifestação).  Dando  prosseguimento,  associou-se  aos  votos  de 
congratulação consignados ao Cons. Antonio de Alcântara Machado Rudge, eleito Presidente do 
SINDI-CLUBE,  e  ao  Dr.  Adib  Jatene,  nomeado  Ministro  da  Saúde.  Em seguida,  rendeu  suas 
homenagens ao Desembargador Odyr José Pinto Porto, associado do Clube, Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, que em histórico despacho concedeu a liminar relativamente ao pagamento do 
IPTU, despacho esse  liminar  que  contou  com a maioria  esmagadora  do  órgão  especial  daquele 
órgão; bem como Juiz Sérgio Lazzarini, Conselheiro, que defendeu a preservação do sigilo bancário.
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Presidente -  Disse  que  pessoalmente  se  irmanava  nos  cumprimentos,  mas  que,  infelizmente  o 
Conselho Deliberativo não pode se manifestar sobre questões alheias ao Clube. O voto não pode, 
portanto, ser acolhido.

Dulce Arena Avancini - Em nome da Comissão Pró-Memória, pediu fosse consignado em ata um 
voto de pesar pelo falecimento de Dietrich Guerner,  um dos mais antigos associados,  trazido da 
Alemanha para dar maior destaque ao Atletismo do Clube que começava a dar "os primeiros passos" 
no Brasil (ainda no tempo do Germânia). (Proposta aprovada).

Cibele Marques Fontana - Fazendo considerações sobre o trabalho desenvolvido junto à Câmara 
Municipal para a isenção do pagamento do IPTU pelo Pinheiros e pelos demais Clubes da Capital, 
enalteceu o empenho, o carinho e a dedicação do Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge 
nessa  trajetória  de  alcance  da  isenção,  propondo  um voto  de  louvor  especial  ao  recém  eleito 
Presidente  do  SINDI-CLUBE para  que  seus  integrantes  tomem conhecimento  do  respeito  e  da 
relevada importância que o Clube dedica àquela entidade. Propôs, ainda, voto de louvor à associada 
Mara de Oliveira Lara, aos Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara e Mário Lima Cardoso e demais 
associados que se empenharam até anonimamente, por terem levado pelo segundo ano consecutivo 
levaram o Bloco do Pinheiros a destaque no evento Pholianafaria. Registrou seu anseio no sentido 
de que esse evento passe a integrar o calendário do Clube. (Votos aprovados).

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 363ª reunião ordinária, realizada dia 25 de novembro de 1991.
Byrd Bianchi - Propôs retificação do seu pronunciamento de fls. 3 da ata, de acréscimo, no item 1 
de sua emenda, a saber: "1) que conste do Plano de Ação da Proposta Orçamentária a contratação 
...".

Presidente - Submeteu a ata à votação, com a proposta de retificação do Conselheiro Byrd Bianchi, 
tendo o plenário decidido aprová-la.

Item 2 - Apreciação do processo CD-011/91, referente a recurso de revisão da decisão tomada 
na 363ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo.
Presidente - Prestou amplo esclarecimento acerca da matéria, inclusive dos preceitos estatutários 
que devem ser respeitados.

José  Manssur -  Levantou  questão  de  ordem lendo  os  termos  do  art.  71  do  Estatuto  Social  e 
indagando  à  Mesa  se  não  teria  havido  engano  no  Edital  de  convocação,  quando  foi  o  recurso 
fundamentado no inciso II do art. 47.

Presidente - Interpretando o fundamento da convocação, colocou a questão de ordem em discussão.

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Entendeu ter havido engano na menção do artigo, pois art. 47, 
II se refere a recurso de outra natureza, ou seja, contra penalidades aplicadas.

Antonio Guerra - Disse que o recurso era de revisão de decisão tomada pelo Conselho, portanto 
estava em termos de ser apreciado.
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Marcello Moraes Barros de Campos - Deixou claro que as manifestações dos Cons. José Manssur 
e Ruy Tucunduva em nenhum momento colocaram em dúvida a legitimidade do recurso.  Houve 
engano no Edital de convocação e cabia à Mesa decidir a respeito.

Pedro Antonio Lousan Badra - Pediu esclarecimento que, caso tivesse realmente havido tal erro 
este poderia ser retificado pela Mesa naquele momento, a fim de que fosse efetivamente apreciada a 
matéria.

Cláudio Borba Vita - Disse que a questão era muito simples. O Edital alcançou seu objetivo, pois o 
plenário  contava com grande número de Conselheiros  e só este fato já  supria qualquer  falha.  O 
importante sim, era a efetiva discussão do mérito da questão.

Fernando Silva Xavier - Baseado no inciso III, do art. 48, do Regimento Interno do Conselho, disse 
que o plenário poderia suprir aquela deficiência e falha da ordem do dia.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Pediu desculpas aos Cons. José Manssur e Ruy Tucunduva, 
entendendo que não havia prejuízo para o conhecimento do recurso, que foi recebido pela Mesa, 
podendo o mesmo ser apreciado. (Aparteou o Cons. Ruy Tucunduva, dizendo que todo e qualquer 
ato  legal  deve  ter  fundamento  jurídico  e  a  convocação  foi  calcada  num  dispositivo  errôneo). 
Manteve sua opinião inicial, sem prejuízo da apreciação do recurso.

Presidente - Disse que tratava-se de decisão da Mesa, a quem cabe a responsabilidade que não 
dividir com os Srs. Conselheiros, da convocação da reunião. Houve erro datilográfico na menção do 
art. 47. Assim, considerava a reunião regulamente convocada, o assunto apto para ser discutido e os 
Srs.  Conselheiros  perfeitamente  informados.  Assim, recusou a  questão  de ordem levantada  pelo 
Cons. José Manssur.

Adalberto Luiz Federighi - Reportou-se à reunião de 25 de novembro último, explicando o motivo 
da interposição do recurso, adentrando a crise financeira que assola o país. (Foi interrompido pelo 
Sr. Presidente, que nos termos do Regimento Interno pediu ao orador que se ativesse à matéria em 
debate).  Continuando,  considerou  o  aumento  real  nas  contribuições  sociais,  a  irregularidade 
verificada  na  votação  do  orçamento  na  363ª  reunião,  natureza  procedimental  do  recurso  e  o 
orçamento então aprovado, reclamando o direito dos Conselheiros apresentarem emendas e vê-las 
votadas. Interpretou o disposto nos art. 84 e 85 do Regimento do Conselho. Ao final, pediu apoio ao 
plenário para a emenda que ora apresentava, no sentido de que o recurso, que pedia a revisão do 
decisório que aprovou o Orçamento para 1992, fosse provido para os fins e efeitos de cancelamento 
daquela  votação,  promovendo-se nova manifestação do Conselho,  primeiramente decidindo-se as 
emendas e após a proposta principal; por se constituir em questão de direito, direito do Conselheiro 
de liberdade de agir consoante as normas estatutárias e regimentais. Disse que sempre se insurgirá, 
enquanto  Conselheiro,  contra  qualquer  ato,  seja  qual  for  sua  proveniência,  que  signifique 
diminuição ou respeito ao sagrado e livre exercício do honroso mandato outorgado pela coletividade 
pinheirense.

Paulo  Cesar  de  Arruda Castanho -  Primeiramente,  confessou-se  revoltado  com os  termos de 
manifesto e de circular a respeito do assunto por ele recebidos. Com relação ao recurso, disse que no 
seu modesto entender ele é inepto, porque pede simplesmente o recurso e não pede o que deverá ser 
feito. Em seguida, o erro datilográfico na convocação, etc. Depois, o que o deixou mais conformado 
foi lembrar que estamos num período preeleitoral, em que algumas pessoas são capazes de tudo para 
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se sobressair entre as outras. Entendeu que a inversão procedida na reunião anterior foi regimental; 
os art. 35 e 85 do Regimento permitiram-na e, conseqüentemente, as emendas ficaram prejudicadas. 
Disse que naquela oportunidade votou consciente e corretamente favorável à proposição do Cons. 
Sérgio Lazzarini, que falava na inversão com prejuízo das emendas, uma vez aprovado o orçamento 
da proposta inicial.

Ruy Lansaro Paganini - Disse que os Conselheiros receberam uma votação e todos representam 
dignamente seus mandatos. A matéria votada em novembro último foi exaustiva e detalhadamente 
estudada e conscientemente votada. Considerou o prejuízo de se voltar atrás com a decisão tomada, 
inclusive com relação à emissão de carnês, às condições administrativas e aos 28% dos sócios que 
pagaram suas mensalidades. Aqueles que na última reunião estavam em desacordo com a decisão 
tomada deveriam ter ocupado o plenário e defendido sua opinião. (Neste momento, aparteou a Cons. 
Laís  Helena  Pinheiro  Lima e  Silva,  manifestando-se  com relação  à  posição  que tomou na 363ª 
reunião,  tendo  o  Sr.  Presidente  solicitado  à  mesma  que  abordasse  somente  a  legitimidade  da 
inversão da ordem do dia. Em assim sendo, a aparteante indagou ao orador se existiria outra forma 
de se amenizar a situação de não poder mais voltar atrás). Respondeu àquela pergunta entendendo 
que  o  recurso  não  deveria  ser  provido  uma  vez  que  o  Conselho,  na  sua  maioria,  aprovou  o 
orçamento por inteiro.

Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva - Contrariando os velhos hábitos do Promotor de Júri que 
foi  um dia,  pediu  licença  ao  presentes  para  ler  sua  manifestação  sobre  os  acontecimentos  que 
marcaram a reunião de 25 de novembro de 1991, que teve a honra de presidir. Disse que da decisão 
da esmagadora maioria dos Conselheiros presente, um grupo de apenas dez interpôs o competente 
recurso objeto desta  discussão,  cujos  fundamentos  contestava,  em respeito  aos Conselheiros.  Os 
trabalhos da reunião foram pautados pela mais completa obediência às disposições estatutárias e 
regimentais, conforme esclarece o parecer da Comissão Jurídica. (O Cons. Cláudio Borba Vita pediu 
aparte, tendo o Sr. Presidente solicitado respeito ao Regimento). Continuando, disse que a inversão 
da ordem da votação é medida legal. E o proponente da inversão, Cons. Sérgio Lazzarini, é pessoa 
respeitável, digna e independente. Relembrando o encaminhamento daquela votação, disse que se 
curvava à vontade dos Srs. Conselheiros que subscreveram o recurso e que ali estava para colaborar 
na melhor solução, que verdadeiramente atenda aos interesses dos sócios do Clube.

(O Cons. Hugo Nivaldo Napoli abriu mão de sua inscrição)

Alício Antunes de Oliveira - Reportando-se a expressão usada pelo Cons. Paulo Cesar de Arruda 
Castanho, disse que durante seu mandato nenhum Conselheiro participou de conluios. Augurou ao 
Conselho que prevalecesse o bom senso, dando-se provimento ao recurso, único caminho para a 
revisão da previsão orçamentária. Negando-se provimento ao recurso estar-se-á dando por encerrado 
um assunto de muita relevância e deixar-se-á aos sócios presentes uma satisfação dos votos dos 
Conselheiros. A proposta orçamentária do Clube não pode ser deliberada em apenas algumas horas 
de reunião. Argumentou que a inversão foi aprovada quando os Conselheiros "não agüentavam mais 
trabalhar" e que o correto seria prosseguir a reunião num outro dia. Ratificou seu pedido no sentido 
de que fosse dado provimento ao recurso.

Francisco de Paula Boragina - Pronunciou-se pelo provimento do recurso em forma de acerto das 
medidas  tomadas,  em  virtude  das  irregularidades  verificadas  na  363ª  reunião.  A  matéria  ora 
discutida  afeta  profundamente  a  capacidade  contributiva  do  associado  pinheirense.  Comentou  a 
manifestação por escrito,  apresentada pelo Presidente  Sérgio Vergueiro,  lida  pelo Presidente  em 
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exercício  Ricardo  Cardozo de Mello  Tucunduva,  situação  oposta  ao  estabelecido  no  art.  72 do 
Regimento Interno. A irregularidade que fundamentou o recurso consistiu na inversão da ordem de 
votação, claramente definida no art. 84 do Regimento. Apelou ao plenário que desse provimento ao 
recurso, a fim de que, procedida a revisão da decisão, fossem fixados valores mais compatíveis com 
o rigor dos tempos atuais, em que o país atravessa a maior crise de que se tem notícia. O aumento 
aprovado é muito alto em relação à capacidade econômica dos sócios, e muitos deles temem não 
poderem manter seus títulos. É dever do Conselheiro defender o interesse dos sócios. E a previsão 
orçamentária  aprovada  ultrapassa  a  capacidade  contributiva  dos  sócios,  cujo  perfil  o  Conselho 
conhece.  Encerrando  seu  pronunciamento,  apelou  aos  Conselheiros  que  dessem provimento  ao 
recurso, adentrando-se o mérito da questão.

(Abriu mão da palavra o Cons. Antonio Guerra, que deixou para manifestar-se caso o recurso fosse 
provido).

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Defendendo ponto de vista amparado pela moral e pelo direito, 
disse que as palavras do Vice-Presidente Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva eram suficientes 
para assegurar a legitimidade e a juridicidade do recurso, dispensando maiores comentários de sua 
parte. O corpo associativo está tomando consciência de sua condição de cidadão, assumindo suas 
responsabilidades em se tratando de aumento de mensalidade do Clube ou de aumento do custo de 
vida; adotou uma postura ativa, participativa, contrária à passividade então reinante na sociedade 
paulista  e  brasileira.  O  recurso  deve  ser  conhecido  e  provido.  Quanto  à  parte  jurídica,  jamais 
poderiam ter  sido desconhecidas as emendas apresentadas:  emenda é um direito  parlamentar,  de 
alterar o projeto da Diretoria, sob pena de se viver num regime ditatorial, do imperativo, da força do 
Executivo.  O  Conselheiro  tem o  direito  de  votar  contra  ou  de  alterar  a  proposta  da  Diretoria. 
Alterando-se a ordem da votação, eliminou-se um direito sagrado do Conselho, de votar as emendas 
modificativas, aditivas, substitutivas apresentadas naquele dia (que ele não compareceu por motivo 
de saúde). Essa atitude lesou o direito do Conselheiro de não poder discutir o projeto da Diretoria. 
Novamente apelou pelo provimento do recurso.

José Manssur - Preliminarmente, disse que é estranho às tradições do Conselho, cinqüentenário, 
deliberar sob o impacto da emoção, sobrepondo-se à razão. As discussões acaloradas das questões 
relevantes do Clube sempre se feriram no plenário com o mais absoluto respeito ético e jamais o 
prestígio de uma tese significou o desmerecimento daquela outra que, porventura não tenha recebido 
o apoio da maioria. As discussões impulsionadas por sentimentos políticos casuísticos não podem e 
nem devem sequer ultrapassar os umbrais respeitosos que dão acesso ao Conselho, poder maior, 
soberano, independente, patrimônio indestrutivo e infenso a quaisquer aleivosias menores, por isso 
que  espelho  da  grandeza  centenária  do  Clube,  inscrito  com glória  e  tradição  na  história  sócio-
esportiva  do  país.  Comentou  os  termos  e  o  fundamento  do  recurso,  bem  como  o  parecer  da 
Comissão  Jurídica.  Fez  longa  e  detalhada  exposição  sobre  a  reunião  anterior,  concluindo  seu 
pronunciamento esclarecendo que, não enxergando de igual modo presente o conceito de utilidade 
na  admoestação  deduzida,  contra  a  decisão  do  Conselho,  que  aprovou a  inversão  de  ordem na 
votação,  dava  por  prejudicado  o  recurso,  na  exata  medida  em que  buscava  ressuscitar  questão 
atinente à apreciação das emendas, matéria superada em duas votações, cuja reabertura vulnerava a 
primeira parte do parágrafo único do art. 76 do Estatuto, ao pretender atentar contra a soberania das 
decisões do plenário, que merece ser prestigiado, sempre em prol dos interesses do Clube. (Aparteou 
o Cons. Fernando Pinheiro Lima sobre a posição do orador, tendo este esclarecido que conhecia o 
recurso porque estava estatutariamente previsto, mas quanto ao mérito, o julgava prejudicado).
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Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Entendeu altas as taxas esportivas aprovadas na previsão 
orçamentária.  Embora  tenha  votado  a  favor  da  proposta  original,  não  estava  satisfeita  com as 
condições impostas aos sócios, em especial no setor esportivo. 

Paulo Roberto Chaves de Lara - Lamentou o fato de ter sido proponente da emenda que prevê a 
possibilidade de a  Mesa receber  um recurso sem efeito  suspensivo (art.  48 do Estatuto Social), 
explicando as razões desse seu pensamento. Disse que durante sua participação no Conselho tem 
procurado ser justo e agir dentro da lei. Relembrou processos apreciados e decisões anteriormente 
tomadas, disse que o fato de o Conselho ser soberano não significa que ele possa fazer tudo. O 
Conselho  tem limites  a respeitar.  Independentemente  do mérito  dos  assuntos,  na última reunião 
infelizmente cometeu-se uma irregularidade, usando do artifício de um dos artigos do Regimento, 
que permite a alteração da ordem de votação: o plenário aprovou uma proposta anti-estatutária e 
anti-regimental que não poderia ter sido recebida pela Mesa. A proposta do Cons. Lazzarini deveria 
ter  sido  rejeitada,  deveriam ter  sido votadas  as  emendas e,  finalmente,  apreciada  a  proposta  da 
Diretoria. Em assim sendo, independentemente do mérito do problema, convocou o plenário a dar 
provimento ao recurso, para restabelecer a ordem jurídica dentro do Conselho, e para que o assunto 
voltasse a ser discutido, bem como que não servisse de desculpa o fato de os carnês já terem sido 
emitidos.

Eduardo Lobo Fonseca - Observou que quando deixaram de ser votadas emendas regularmente 
recebidas pela Mesa, do ponto de vista do cumprimento das normas e regulamento, isto implicou 
num erro técnico. E, felizmente, há como ser corrigido esse erro e recompor a ordem institucional no 
Clube. Nesta linha de raciocínio não cabe debate em torno de artigos, proposições, proponente ou 
intenção da proposta. Proposição regularmente acolhida pela Mesa tem que ser votada. A forma de 
se demonstrar em desacordo com qualquer proposição é óbvia e simples: vota-se contra, restando 
como única  alternativa  a  retirada  da  proposta,  que  só  pode  se  efetivar  mediante  solicitação  do 
proponente aprovada pelo plenário (art. 48, §§2º e 3º). É um contra-senso, é anti-estatutário e anti-
regimental deliberar por não votar qualquer proposta que esteja regimentalmente em condições de 
ser apreciada. No intuito de revisar tão somente o necessário, apresentou proposta no sentido de que 
fosse confirmada a reunião anterior no que se refere às discussões havidas e à votação da proposta 
da Diretoria;  que se reformasse tão somente a decisão quanto à não votação das emendas então 
apresentadas. E que, ainda nesta sessão, imediatamente após a deliberação sobre o item 2 da ordem 
do dia, fosse iniciado o processo de votação das emendas acolhidas pela Mesa durante a reunião de 
25/11/91. Assim, estar-se-ia corrigindo o erro cometido, agilizando a decisão sobre o orçamento/92, 
e dando demonstração à coletividade pinheirense do zelo do Conselho pelos assuntos do Clube, não 
permitindo que futuramente ocorressem circunstâncias que viessem a impedir a votação de qualquer 
proposta  regularmente  formulada  ao  Conselho.  Conclamou  o  plenário  a  ser  o  mantenedor  da 
tradição de um Conselho Deliberativo altivo, independente e voltado exclusivamente aos interesses 
maiores da coletividade pinheirense, onde o resultado das contendas são comemorados por todos, 
pois obtidos em batalhas árduas, porém disputadas com seriedade e elevado padrão ético.

Sérgio Luiz Bourgogne Sodré - Memorizou o que, de fato, aconteceu na última reunião, desde a 
discussão das emendas até a aprovação da proposta da Diretoria. Examinando as razões de fato e de 
direito  do recurso,  primeiramente esclareceu que não foi  a Mesa,  como se alega, que acolheu a 
proposta da inversão da votação e, sim, o plenário, mesmo porque essa decisão só poderia ter sido 
tomada por deliberação do Conselho, nos expressos e claros termos do art. 85 do Regimento. Essa 
alegação,  no seu entender não é verdadeira.  Nas notas taquigráficas constata-se que as emendas 
foram apreciadas e exaustivamente discutidas. A proposta de inversão foi bastante clara e precisa no 
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sentido de que a votação da proposta da Diretoria em primeiro lugar traria como conseqüência a 
rejeição  das  emendas.  O plenário  foi  consultado  sobre  essa  proposta  em sua  integridade  e  por 
expressiva maioria de votos aprovou-a, ciente e consciente, tendo certeza, de que essa aprovação 
importaria na não apreciação das emendas, não ocorrendo indução a erros. Alega-se, ainda, que a 
inversão na ordem regimental da votação implicou na infração do Regimento. Entendendo incorreta 
esta afirmação, explicou as razões interpretando os art. 83, 84 e 85 do Regimento Interno. A decisão 
que se discute, assim, observou de forma legítima e inatacável as normas legais que disciplinam a 
matéria em discussão. As emendas, que são equiparáveis às proposições, por definição do próprio 
Regimento,  teriam  preferência  na  ordem  regimental  sobre  a  proposta  original,  mas,  por  se 
constituírem em proposição  e  por  disposição  expressa  do Regimento podem sofrer  alteração  na 
preferência de votação, desde que assim decida o plenário,  o que na realidade aconteceu. Dessa 
forma,  finalizando,  pelos  argumentos  de  fato  e  de  direito  expendidos,  entendeu  e  propôs  fosse 
negado provimento ao recurso.

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Inicialmente, pediu ao Sr. Presidente que impedisse fossem 
feitas manifestações ofensivas à classe dos advogados, pois estes respeitam os profissionais das mais 
diversas classes que integram o Conselho. Adentrando o assunto em pauta, referiu-se ao parecer da 
Comissão Jurídica, da qual é membro, que concluiu possível a inversão procedida na última reunião. 
Disse que conhecia o recurso, pois que é um direito sagrado, mas no mérito, pedia fosse negado o 
provimento, porque tudo foi feito dentro da lei. 

Severiano  Atanes  Netto -  Como  um  dos  proponentes  das  emendas  apresentadas  à  proposta 
orçamentária, disse que foi contrário à inversão aprovada na última reunião, tendo se sentido, por 
ocasião da votação, como se sentiu no início desta reunião, quando se aventou a nulidade mesma 
nos termos do inciso II, do art.  47 ao invés de art.  48, ou seja,  um tanto confuso. Agora, então 
esclarecido, acreditava inteligente o provimento do recurso evitando-se um grave precedente tal qual 
o  da  363ª reunião,  que gerou inversão  de votação  eliminando a  discussão  de emendas dos  Srs. 
Conselheiros, representantes dos associados. Finalmente, uma vez provido o recurso, solicitava à 
Mesa fosse convocada nova reunião no prazo de 15 dias, dado o adiantado da hora, para apreciação 
das emendas formuladas ao orçamento/92.

Hugo Henrique  Carraresi  Neto -  Pediu  esclarecimento  à  Mesa,  no  sentido  de  que  durante  a 
votação os sócios presentes não se manifestassem, para que não houvesse nenhuma "coação com as 
posições";  a democracia teria que ser feita com relação a todos os sócios,  não por uma minoria 
convocada por uma oposição.

Presidente - Dando por encerrada a discussão e encaminhando a matéria à votação, fez amplo relato 
relato esclarecendo o plenário, sem prejuízo de quaisquer outros esclarecimentos que se fizessem 
necessários e que estivessem dentro da possibilidade e da competência da Mesa de prestar.

Manoel Morales Filho - Nos termos do art. 65, combinado com o art. 73 do Regimento Interno do 
Conselho, solicitou fosse procedida votação nominal.

Presidente - Explicando aos sócios presentes o processo nominal, submeteu à votação a proposta do 
Cons. Manoel Morales Filho, tendo o plenário deliberado rejeitá-la por 60 contra 83 votos.

Francisco  de  Paula  Boragina -  Com base  no  disposto  nos  art.  79  e  80  do  Regimento,  pediu 
verificação de votação.
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Presidente - Esclareceu a possibilidade de qualquer um dos Srs. Conselheiros fazer tal solicitação. 
(O Cons. José Manssur indagou à presidência se se estava anulando a votação anterior, tendo sido 
esclarecido tratar-se de uma verificação. O Cons. José Edmur Vianna Coutinho perguntou sobre a 
verificação da votação, o que se lhe foi imediatamente explicado. O Cons. Severiano Atanes Netto 
perguntou  se  poderia  se  proceder  a  uma  segunda  verificação,  e  o  Sr.  Presidente  dito  que  o 
Regimento permite apenas uma verificação de votação). 
Procedida a verificação da votação, o Sr. Presidente anunciou o resultado seguinte: 60 Conselheiros 
favoráveis e 88 Conselheiros contrários à votação nominal proposta pelo Cons. Manoel  Morales 
Filho. 
Submeteu, em seguida, o recurso à votação.
Deliberação:
 O plenário decidiu, por 84 contra 59 votos, negar provimento ao recurso, ficando mantida a decisão 
tomada  na  363ª  reunião  do  Conselho,  no  que  concerne  à  aprovação  da  previsão  orçamentária 
proposta pela Diretoria para 1992. (Resolução 1/92, em anexo).

Item 3 - Várias.
Não houve.

Presidente - Declarou os encerrados os trabalhos da reunião a 0h55m do dia 25 de fevereiro de 
1992.

***

Síntese dos pronunciamentos encaminhados por escrito, divulgados em Várias desta reunião:
Paulo  Ayres  de  Camargo  (carta  de  3/12/91) -  fazendo comentários  sobre  a  votação  da  peça 
orçamentária, ocorrida na reunião plenária de 25 de novembro último.

Antonio Guerra (carta de 3/12/91) - tecendo considerações sobre a condução dos trabalhos, pela 
Mesa  Diretora,  na  votação  da  proposta  Orçamentária  apresentada  pela  Diretoria  para  1992,  na 
reunião ordinária 24 de novembro/91.

Pascoal  Roberto Aranha Napolitano (carta de 3/12/91) - pedindo esclarecimentos  à Diretoria 
acerca da liberação e controle do Estacionamento naquela data, para evento de terceiros no Salão de 
Festas do Clube. (Carta respondida pela Diretoria por meio da correspondência DI/004.92, também 
distribuída aos Srs. Conselheiros).

Paulo  Ayres  de  Camargo  (carta  de  3/12/91) -  fazendo comentários  sobre  a  votação  da  peça 
orçamentária, ocorrida na reunião plenária de 25 de novembro último.

Ana Emília Margoni (carta de 4/12/91) - comentando e fazendo reclamações sobre os serviços de 
bares e restaurantes do Clube; bem como sugerindo à Diretoria a profissionalização do setor.

Vicente Carlos Gonçalves (carta de 8/1/92) - interpelando a Diretoria sobre o cumprimento da 
Resolução CD-02/90, que trata inclusive da alocação de recursos para a instalação de elevador no 
prédio  da  Sede  Social.  (Resposta  da  Diretoria  por  intermédio  do  ofício  DI/009.92,  também 
distribuído aos Srs. Conselheiros).
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Vicente Carlos Gonçalves (carta de 8/1/92) - relatando incidente havido em dezembro pp., com o 
Conselheiro José Washington Carvalho Silva, na Sede Social; reclamando do atendimento médico, 
pedindo  que  a  Diretoria  se  pronuncie  com informações  e  providências.  (Resposta  da  Diretoria 
através do ofício DI/031.92, na qual são solicitados esclarecimentos mais detalhados por parte do 
signatário, para que aquele órgão possa determinar as providências cabíveis).

Joacyr  Victor  De  Maria  (carta  de  10/1/92) -  encaminhando  expediente  de  correspondências 
trocadas com a Diretoria por ocasião da sua demissão do cargo de Diretor de Suprimentos.

Obs: Esta ata foi aprovada na 365ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, em 16/3/1992.

***

Roberto Luiz Pinto e Silva Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Primeiro Secretário Presidente em exercício

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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