
1992 - Cinqüentenário do Conselho Deliberativo

ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27/4/92

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte e uma horas, 
com cento e cinqüenta e sete Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                       : Sérgio Vergueiro
Vice-Presidente "ad hoc": Plínio de Azevedo Marques
Primeiro Secretário         : Roberto Luiz Pinto e Silva
Segundo Secretário         : José Roberto Coutinho de Arruda

3. PALESTRA:
Como um dos eventos comemorativos do cinqüentenário do Conselho Deliberativo, foi proferida 
palestra pelo Presidente do Conselho da empresa Figueiredo Ferraz, Consultoria e Engenharia de 
Projeto Ltda., ex-Prefeito do Município de São Paulo, o engenheiro civil José Carlos de Figueiredo 
Ferraz,  professor  catedrático  da  Escola  Politécnica  de  São  Paulo,  sobre  o  tema:  "O  Cidadão 
Paulistano e o Plano Diretor do Município de São Paulo".

Presidente - Determinou a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros, que foi feita em seguida.

4. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião em segunda convocação. Inicialmente,  indicando para 
compor a vice-presidência o os Cons. Plínio de Azevedo Marques, tendo a indicação sido acolhida 
por  unanimidade.  Em seguida,  propôs  a  observação  de  um minuto  de  silêncio  em memória  do 
Conselheiro  Vitalício  Honorino  Gasparini,  falecido  no  último  dia  18,  o  que  foi  respeitado  em 
seguida.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira -  Em nome  do  Conselho  e  da  Diretoria,  prestou  a  seguinte 
homenagem ao Conselheiro Vitalício Honorino Gasparini, falecido no último dia 18 de abril: "Por 
designação do Sr. Presidente do Conselho, Dr. Sérgio Vergueiro e do Presidente da Diretoria, Dr. 
Antonio de Alcântara Machado Rudge devo falar sobre o falecido Dr. Honorino Gasparini. Tentarei. 
Vou  primeiro  ler  informações  gerais  sobre  Gasparini  para  conhecimento  de  todos.  Nascido  em 
2/11/1909, ingressou no Clube em 25/3/47; foi Diretor-Provedor no período de 1956 a 1960; eleito 
Vice-Presidente da Diretoria, para o biênio 1960/62, na 120ª reunião do Conselho Deliberativo, em 
29/4/60;  eleito  Presidente  da  Diretoria,  para  o  biênio  1962/64,  na  134ª  reunião  do  Conselho 
Deliberativo, em 25/4/62; eleito Presidente da Diretoria, para o biênio 1964/66, na 145ª reunião do 
Conselho Deliberativo, em 28/4/64; eleito Presidente da Diretoria, para o biênio 1968/70, na 167ª 
reunião do Conselho Deliberativo, em 29/4/68; eleito Presidente da Diretoria, para o biênio 1970/72, 
na  178ª  reunião  do  Conselho  Deliberativo,  em  22/4/70;  participou  ativamente  das  obras  de 
construção  do  Salão  de  Festas,  em 1958;  participou  da  execução  do  Plano  Diretor  em  1960, 
envolvendo a construção da Sede Social, vestiário da Natação, piscinas suspensa, de treinamento e 
infantil;  durante  sua  gestão  como  Presidente  do  Clube,  foram  realizadas  as  seguintes  obras: 
Lanchonete e Solarium das piscinas, Fisioterapia e "Galpões" de treinamento (7 ginásios); na 220ª 
reunião do Conselho Deliberativo, em 14/7/75, recebeu o título de Sócio Benemérito; Conselheiro 
Vitalício, faleceu aos 18 de abril pp., em Itatinga, interior de São Paulo. Esta tribuna tem sido para 
mim uma contínua provação. Diria melhor: uma contínua privação. Em dois anos, se tanto, estive 
aqui a lamentar falecimentos de gente das mais variadas idades que abandonou a vida. Essa gente 

1



estava toda no Pinheiros, há muito tempo. Venho agora em nome, acredito que de todos, lamentar 
que a morte nos tenha privado de Gasparini, de nome Honorino. Morreu longe de nós. Ele, que na 
vida trocara a Vila Mariana de muitos anos por um apartamento em frente do Clube, pois - se isso 
era possível - "casara" com o Pinheiros. Dali saiu há uma semana para a última viagem. Chegou no 
destino e ficou. Longe do Pinheiros.  Quantos de nós teremos (ou não teremos) a fibra e o espírito de 
luta de Gasparini: o sangue quente, a emocional a vibrátil criatura que - sem dúvida - povoou este 
Clube por mais de 40 anos. Tido por muitos como bravo, irascível, explosivo, nada mais era que um 
ser humano; cheio de calor,  de inteligência e força de vontade. A defender com veemência seus 
pontos de vista, mas a chorar no momento seguinte com algumas lembranças, de saudade de gente, 
das gentes. Já em 1956 era eleito para Diretor Provedor, terminando o mandato em 1960. Nesse 
tempo foi o grande tocador da obra do Salão de Festas, projeto grandioso e avançado para a época 
(premiado até). Que foi entregue aos sócios em 1958. Iniciou as obras do Parque Aquático externo, 
o vestiário das piscinas,  Sede Social,  portarias;  remodelou os jardins. Eleito Vice-Presidente em 
1960  continuou  tocando  a  obra.  Presidente  em 1962  inaugurou  tudo  em 7  de  setembro.  Nesse 
período, encerrado em 1964, construiu o edifício da Sauna, os dois primeiros ginásios cobertos (um 
sonho de trinta anos transformado em realidade) que lá estão até hoje. Iluminou o campo de futebol. 
(Posteriormente haveria de concluir os sete ginásios). Ampliou o boliche antigo colocando quatro 
quadras  novas (uma ousadia na época).  Perguntarão alguns:  que engenheiro era esse que tocava 
obras  com tanta  rapidez? Nada,  diremos em resposta,  não  era  formado mas sempre usou a  sua 
"capacidade  construtiva"  procurando  se  assessorar  de  bons  engenheiros  e  arquitetos.  Não  era 
engenheiro não. Era um forte e um determinado. Tão forte que o Prefeito Faria Lima, famoso pelo 
jeitão duro e às vezes grosseiro, convidou o nosso Gasparini para arrumar o estádio do Pacaembú. 
Resultado: pela primeira vez houve uma completa remodelação do estádio, especialmente quanto à 
drenagem do campo. Dizia Gasparini certa vez, vermelho de raiva: "que é que esse Prefeito está 
pensando? Sabe "Piter", ele pôs o dedo no meu nariz mas eu também pus no dele. Gritou e eu gritei 
com ele. Esmurrou a mesa e eu esmurrei também. Acho que agora perdi o cargo". Mas não perdeu 
não. Continuou no cargo, prestigiado. Já em 1968, depois de um lapso de dois anos, voltou a ser 
Presidente  até  1970.  E  depois  reeleito  até  1972.  Quatorze  anos  de  dedicação.  Um  recorde. 
Remodelou parcialmente a rede elétrica, de água e esgoto, os jardins. Mas não estava, desta vez, 
com sorte.  Teve dificuldades  com o Conselho Deliberativo. Esse mesmo, o nosso,  que às vezes 
dizem não ser independente. Se não fosse o Clube não estaria hoje nas alturas em que está. Bendita 
independência. Voltemos ao Gaspar. Parou de trabalhar, parou de ser Presidente, parou de pensar 
rápido,  envelheceu  (os  amigos  não  o  abandonaram).  Enviuvou,  ficou  só  (os  amigos  não  o 
abandonaram). (Essa solidão do idoso que o Clube não tem dado muita importância. O mundo se 
preocupa com a terceira idade, e o Pinheiros ainda não. Vamos criar eventos e atividades para eles, 
que só querem um afago de mão amiga). Honorino, quando possível, vinha diariamente ao Clube, 
andar e sobretudo se interessar pelas coisas do Pinheiros. Entrava em cena, então, o amigo Hugo 
Ulbrich  Júnior  que  - sem demérito  para  os  outros  - com aquele  coração  enorme que sempre  o 
caracterizou (e a sua família também) fazia às vezes do Clube, no afago e na compreensão. Você, 
Hugo, alegrava o Gaspar, era quase um filho (ou mais que). Mas a solidão chegou, implacável. As 
nuvens cobriram o seu universo. Definhava um pouco. Dizia, sentado sempre no mesmo banco do 
Clube: "Fico parado aqui, matutando. Nem acredito que este Clube exista, eu, que enterrei minha 
alma e meu coração neste lugar. Vejo a gente que passa. Não conheço mais ninguém." "Às vezes 
fico pensando se eles sabem, quanto custou e quanto custa um esforço humano para erguer e manter 
este imenso patrimônio.  "Piter",  não sabem não. Eles nem desconfiam," filosofava ele.  Boné na 
cabeça, baixinho, olhinhos muito vivos, lá se foi o nosso Gaspar.  Quem sabe se um dia alguém, 
vendo todos esses bustos e placas e troféus de antigos atletas e Presidentes, vai perguntar: "e o do 
Gasparini?" Será que somos tão insensíveis que nada vai restar para ele? Fica aqui a indagação. Mas 
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esse  formidável  povo pinheirense  há de pensar,  pensar  e concordar:  vamos dar o nome dele  ao 
conjunto  aquático  externo.  Pequena  e  discreta  homenagem nos  trinta  anos  de  sua  inauguração. 
Homenagem  a  um  guerreiro  pinheirense,  atleta  singular,  vencedor  de  provas  e  contraprovas. 
Aguardemos. Sabe Gaspar, o Clube perdeu um pouco da graça, sem você. Perdeu um pouco da sua 
graça. Você que foi mordaz, ferino como alguns e forte como poucos. Que sabia rir, e ria muito. Era 
um sábado de aleluia. Um sábado de tristeza. Um sábado no Clube semi-vazio, no feriadão. Num 
banco vazio, no vazio da tarde, na noite sem brilho. Falei também em nome dos seus companheiros 
de antigas Diretorias que aqui estão no Conselho, ainda, pois muitos partiram antes. Outros seguirão 
em breve ou mais demoradamente. Mas seguirão. Eu, que também fui seu companheiro de Diretoria 
por  duas  vezes.  E  fui  também  seu  adversário  político.  Mas,  vocês  sabem:  quem  resistia  à 
personalidade do Gaspar? Quem? Talvez nem ele. A força interior era muito grande, incontrolável. 
E nós, mortais, mais fracos, também não resistimos: voltamos às boas. Gaspar! Dê um murro na 
mesa,  esbraveje,  exija  seus  direitos.  Para  sempre!  Você,  que  faleceu  com 82 belos  anos.  Bem 
vividos. Lúcido. Meus senhores e minhas senhoras. Será que apenas um minuto é suficiente para a 
homenagem do silêncio. Será que o silêncio é o mais conveniente? Não sei. Acho que não. Em todo 
o caso requeiro a homenagem, merecida. Muito obrigado."

Leila  Eleny  Amaro  Marques -  Procurou  ser  breve,  falando  em  nome  das  Conselheiras,  em 
homenagem ao Conselheiro Honorino Gasparini, que mereceu de todos o respeito mais profundo; 
que,  com sua  personalidade,  ética  e  postura,  ensinou  todos  a  amar  o  Pinheiros.  Falou  de  sua 
incansável  batalha  pelos  assuntos  do  Clube,  sem  qualquer  reclamação,  pensando  apenas  nas 
benfeitorias. Era rigoroso, mas isso fazia para o bem do Clube. Que seu exemplo paire sobre o corpo 
associativo.  Finalizou,  tomando a  liberdade  de proferir  frase  do Cons.  Synésio  Alves  de  Lima: 
"Honorino Gasparini, onde estiver, saiba o que nós achamos e pensamos de você. Eternamente será 
uma bandeira, o Presidente eterno, com o maior cuidado e respeito a todos os Presidentes que por 
aqui passaram."

Presidente - Comunicou o recebimento de carta de renúncia dos Cons. Ricardo, Raul Renato e Ruy 
Cardozo de Mello Tucunduva; tendo solicitado aos mesmos que reconsiderassem o pedido, apelo 
este feito por carta e pessoalmente,  porque o Conselho não pode abrir  mão de nenhum de seus 
membros, muito menos daqueles que fazem parte da história do Clube. Pediu aos Conselheiros que 
o  ajudassem  nessa  tarefa  de  demover  os  Conselheiros  Tucunduva  de  tal  atitude,  e  que  eles 
permaneçam no Conselho até o final dos seus mandatos.

Primeiro Secretário - Inicialmente, lembrou o Conselho do convite da Mesa para uma simulação 
do processo eleitoral, desde a votação até a apuração propriamente dita, no dia 4/5/92, às 20 horas, 
no Auditório  do CCR. Prosseguindo,  passou  à leitura  do expediente  posterior  à convocação:  1) 
DI/073.92, da Diretoria,  respondendo carta  da Cons.  Dulce Arena Avancini  a respeito  do jantar 
servido  no  Restaurante  do  CCR,  nos  dias  de  reunião  plenária;  2)  DI/076.92,  da  Diretoria, 
respondendo  manifestação  do  Cons.  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho  divulgada  em Várias  da  367ª 
reunião, sobre o telhado do Centro Esportivo, Estacionamento, sanitários infantis do Parquinho e 
restaurante do Salão de Festas; 3) DI/075.92, da Diretoria, respondendo manifestação do pelo Cons. 
Luís Eduardo Pinheiro Lima, pedindo esclarecimentos relativos à Área Esportiva.

Edgard Ozon - Disse que participou da Diretoria do Cons. Honorino Gasparini, como Diretor de 
Esportes. Posteriormente, presidiu a Comissão de Esportes e propôs que as comunicações de voto de 
louvor fossem enviadas aos Conselheiros num só ofício, porque muitas dessas homenagens perdem 
a oportunidade.  Finalizando,  apresentou proposta  do Diretor  Adjunto Salvador  Parisi  Neto,  pela 
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consignação de voto de louvor à seção de Basquete, pelas seguintes conquistas: Vice-Campeonato 
do Torneio Preparação Juvenil, Vice-Campeonato do Torneio Preparação Mirim, Troféu Girafinha; 
extensivo ao Sr. Luiz Roberto Colli Bogus, eleito o melhor Técnico do Estado na Categoria Mirim, e 
ao  Técnico  Márcio  Caviglia,  que  também atuou  nesses  torneios.  Passou  a  Mesa  a  relação  dos 
atletas-destaque. (Voto aprovado).

Paulo Roberto Chaves de Lara - Falou sobre o falecimento do Cons. Honorino Gasparini, que o 
chamava de "Xerife".  Em seguida,  comentou os termos de requerimento que entregaria  à Mesa, 
impugnando  a  candidatura  de  sócios  Veteranos  na  categoria  B,  nas  eleições  de  9/5/92.  (O  Sr. 
Presidente comunicou o orador tratar-se de matéria de "Várias").

Vicente Carlos Gonçalves - Comunicou ter protocolado junto à Secretaria do Conselho a respeito 
da  instalação  de elevador  na  Sede  Social.  (O Sr.  Presidente  o  interrompeu,  esclarecendo que o 
assunto era matéria de "Várias", motivo pelo qual não permitiu sua leitura).

Eduardo Lobo Fonseca - Inicialmente, comentou alguns pontos do relatório A.V.O. do início deste 
ano. Prosseguindo, como Presidente da Comissão Financeira, leu carta registrando sua honra em ter 
presidido a Comissão, bem como agradecendo aos companheiros de Comissão, ao Presidente Sérgio 
Vergueiro, Diretoria e Conselheiros, pelo respeito, carinho e compreensão que se lhe foi dedicado 
durante  sua gestão.  Em seguida,  passou  à Mesa as  cópias  necessárias  para  encaminhamento  da 
mesma correspondência a todos os Conselheiros.

5. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 367ª reunião extraordinária, realizada em 30 de março de 1992.
Presidente - Submeteu  a ata  à votação.  Como não houve qualquer  manifestação retificando ou 
impugnando o texto da ata, declarou-a aprovada.

Item 2  -  Apreciação  do processo  CD-3/92,  referente  ao  Relatório  da  Diretoria,  Balanço  e 
Demonstração das Contas de Receita e Despesa relativas ao exercício de 1991.
Manoel  Morales  Filho -  Leu  os  termos do art.  70,  I,  "a",  do Estatuto,  tecendo comentários  a 
respeito do Relatório da Diretoria. Ao final, apresentou proposta pela suspensão dos trabalhos da 
reunião, para que fosse o Relatório formalizado pela Diretoria, dentro das exigências estatutárias, no 
que  diz  respeito  ao  Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  das  Contas  de  Receita  e  Despesa. 
(Aparteou o Cons. José Manssur, pedindo, nos termos estatutários, fosse instada a Diretoria para 
prestar esclarecimentos, visando suprir a exigência do orador).

Byrd Bianchi - Propôs emenda aditiva no sentido de que conste, como restrição ao Relatório da 
Diretoria  de  1991,  o  texto  integral  do  item  3  do  parecer  emitido  pela  Comissão  Permanente 
Financeira, que trata do Orçamento de Investimento.

Francisco de Paula Boragina - Fazendo longa exposição, apresentou emenda no sentido de que 
fosse  sobrestada  a  apreciação  e  deliberação  do  balanço  e  demonstração  de  contas  de  receita  e 
despesa de 1991 oferecidos pela Diretoria, até a complementação do parecer do Conselho Fiscal; 
objeto de abaixo-assinado de 297 associados, encaminhado em dezembro de 1991; sobre o prejuízo 
apresentado pelo setor de Bares e Restaurantes e quais foram as ações recomendadas à Diretoria, 
visando a normalização de procedimentos naquele setor. 
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Eduardo Lobo Fonseca - Como Presidente da Comissão Financeira, disse que recebeu o relatório 
em duas etapas distintas, e que o parecer da Comissão se restringiu quase que exclusivamente ao 
relatório  financeiro,  o  A.V.O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária),  e  à  parte  contábil,  às 
demonstrações financeiras e ao parecer da Auditoria Externa. A parte restante foi entregue em 10 de 
abril,  e  não  houve  possibilidade  para  que  se  analisasse  com detalhe  outras  informações.  Disse 
acreditar  que esta  reunião não era só de aprovação de contas,  mas para discussão,  inclusive,  da 
gestão e dos caminhos que o Clube vem seguindo. Mencionou antiga proposta de criação de uma 
"Bolsa de Títulos" para filhos de sócios,  refletindo sobre a situação atual  em que os Veteranos, 
devido  às  novas  normas  estatutárias,  têm  dificuldade  de  alienar  o  título.  Reportou-se  a 
pronunciamento do Presidente Antonio Rudge em novembro pp., quando ele alegou que a situação 
do Clube era diferente da das demais empresas, que despediam funcionários porque caía a demanda 
quando no Pinheiros ela aumentava. Disse que esse argumentou foi forte, calou fundo no plenário. 
Quando recebeu o Relatório,  tratou de procurar  os números, para comprovar aquela afirmação e 
verificar a situação de aumento da demanda. E, como era de se esperar, esse número manteve-se 
praticamente  inalterado.  O  Clube  pode  incorrer  em  graves  equívocos  por  mau  diagnóstico.  É 
importante  que  isto  fique  registrado  e  que  atente-se  para  o  fato.  Completando,  acerca  do  item 
Investimento,  a  posição  da  Comissão  é  a  de  que,  efetivamente,  dado que  não  foi  encaminhada 
proposta  de  investimentos,  os  recursos  deste  orçamento  estão  bloqueados,  havendo apenas  uma 
projeção para o mês de janeiro, para o item Pessoal, que é o Plano Diretor já aprovado na reunião de 
novembro/91.  (Aparteou  o Cons.  João  Benedito  de  Azevedo Marques,  pedindo  esclarecimentos 
sobre a apresentação do Balanço Orçamentário de fls. 65 e seguintes, indagando se tecnicamente 
seria  a  mesma coisa  que  o Balanço  Patrimonial  referido  pelo  Cons.  Manoel  Morales  Filho).  O 
orador posicionou-se dizendo que o Relatório da Diretoria continha as informações necessárias e 
tecnicamente suficientes para o pronunciamento do Conselho.

Pedro Antonio Lousan Badra - Expôs sua postura contrária ao Relatório da Diretoria, em especial 
nas áreas em que teve alguma experiência, como, por exemplo, o Departamento Infantil, do qual já 
foi  Diretor,  a  seção de Ginástica  Olímpica,  modalidade na qual  defendeu as cores  do Clube há 
alguns anos,  observando que,  em função  das necessidades  de implantação de novas  diretrizes  e 
planos,  sofreu uma restruturação geral  no seu quadro de profissionais,  causando a perda da sua 
posição tradicional de campeã estadual, embora tenha-se gasto muito com sua remodelação. Com 
relação à Área de Informática, na qual não militou no Clube, teceu observações quanto a gastos 
feitos anteriormente e que foram desnecessários. Analisando o quadro demonstrativo de receitas e 
despesas, disse que não entendia cabível aprovar um demonstrativo deficitário num clube como o 
Pinheiros. Finalmente, observou a não apresentação de um cronograma de investimento.

Marcello Moraes Barros de Campos - Disse que os pronunciamentos feitos até então pouco o 
esclareceram acerca  do  Relatório  em si.  Estranhou  o  posicionamento  do  Cons.  Pedro  Antonio 
Lousan Badra  com relação à demissão de funcionários com muitos  anos de Clube,  na seção de 
Ginástica Olímpica. Mencionando o parecer da Comissão Financeira, disse que, para aqueles que 
não têm contato diariamente com a matéria, o assunto é complicado, pois contém muitos números e 
informações; e não se pode negar que o País atravessou e atravessa uma situação muito difícil. Mas 
o Clube continua inteiro para o sócio dele usufruir na hora que bem entender. Solicitou, em face 
desses argumentos,  em especial  das questões  e dúvidas levantadas,  a presença da Diretoria  para 
esclarecimentos.

Presidente - Registrou a solicitação do orador secundando o pedido formulado pelo Cons. José 
Manssur. A seguir, determinou a continuidade da discussão da matéria.
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Edgard Ozon - Teceu comentários sobre a atual situação econômica, aproveitando a oportunidade 
para  elogiar  os  Conselheiros  que  estudaram minuciosamente  a  matéria.  Em seguida,  analisou  o 
Relatório por outro ângulo, até então não abordado, qual seja o trabalho desenvolvido no exercício 
anterior, louvando a Diretoria pela sua atuação. Finalizando, apelou ao plenário que aprovasse as 
contas apresentadas pela Diretoria, com o reconhecimento e a gratidão pelo esforço e desempenho 
dos diretores.

Alício Antunes de Oliveira - Em tendo sido aventada a necessidade de um bom diagnóstico para a 
situação do Clube, ele, como médico há 33 anos, comparou o Pinheiros a um paciente, e o Conselho 
Deliberativo ao seu médico, que pretende apenas vê-lo saudável.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Como ex-Diretora do Departamento Juvenil, observou que 
não  constou  do  Relatório  despesas  e  receitas  referentes  aos  Cursos  de  Línguas,  e  fantasias  da 
apresentação  do Ballet.  Sobre  este  último,  fez comentários  e  apresentou diversas  indagações.  A 
respeito da Ginástica Olímpica, disse que acompanhou a remodelação da seção e, como ex-atleta 
pinheirense,  sensibilizou-se  pela  situação  de  abandono  em  que  se  encontravam  as  crianças 
praticantes da modalidade. (O Cons. Manoel Morales Filho levantou questão de ordem, pedindo à 
presidência que fosse respeitado o disposto no art. 59 do Regimento Interno do Conselho, devendo a 
oradora se ater à matéria em pauta. O Sr. Presidente recebeu aquela questão de ordem, ressaltando 
que a Conselheira estava se pronunciando acerca do Relatório.) A oradora, como profissional da 
área de Educação Física, comentou e discordou de alguns pontos da orientação que vem sendo dada 
aos atletas da seção, bem como a resposta da Diretoria aos questionamentos dirigidos a respeito.

Adalberto Luiz Federighi - Disse que examinou o Relatório em duas etapas. A primeira, sobre os 
relatórios  setoriais,  incluindo  a  mensagem  do  Presidente  e  as  atividades  desenvolvidas  pelas 
diversas áreas, que propiciam o conhecimento da grandiosidade do Clube, que exige um "verdadeiro 
exército"  de  pessoas,  entre  diretores  e  funcionários,  para  manter  o  bom  funcionamento  das 
atividades e serviços, preservando o patrimônio pinheirense. Destacou algumas  das atividades alvo 
de inovações. Em segundo lugar, a parte contábil, da qual já não se pode ter o mesmo entusiasmo, 
porque  o Balanço  Orçamentário  não  apresenta  o  necessário  equilíbrio  entre  Receita  e  Despesa. 
Neste aspecto, entendeu que a Diretoria não se houve bem, porque ela tem que administrar o Clube 
dentro  do  Orçamento  aprovado  pelo  plenário,  caso  contrário,  não  é  necessário  que  o Conselho 
Deliberativo  exista.  Salientou  que não é  mais  possível  aceitar  desculpas  como as  já  decantadas 
influências da inflação, da indexação da economia, etc. É vidente que diante da superveniência de 
fatores imprevisíveis, a Diretoria tem a possibilidade e o dever de comunicar o fato ao Conselho, e 
requerer a injeção de recursos necessários para sanar o Orçamento. E o Conselho nunca negou esses 
recursos mediante uma solicitação. Atendo-se ao Orçamento de Bares e Restaurantes, comentou o 
déficit  subsidiado  pelo  Orçamento  de  Custeio,  que  acabou  comprometendo  suas  aplicações 
financeiras.  Em terceiro lugar,  observou que as reformas executadas no Ponto de Encontro e no 
Restaurante da Sede Social foram custeadas por outro orçamento, o de Investimento. Em que pese a 
necessidade  dessas  obras,  elas  deveriam  ser  vinculadas  ao  orçamento  do  próprio  setor.  Não 
desmereceu o trabalho da Diretoria e da Área supra,  mas entendeu que o sistema em vigor nos 
últimos 15/20 anos se constitui invariavelmente em fonte de prejuízo e de insatisfação dos sócios, 
sendo válido procurar-se outras alternativas. A problemática tem que ser examinada pelo Conselho 
Deliberativo e, se for para continuar assim, dever-se-á conceder à Diretoria o privilégio de ter um 
prejuízo pré-calculado, determinando, por via de conseqüência, os recursos necessários para cobri-
lo.
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Décio Cecílio Silva - Tratou apenas da parte do Relatório relativa à Área Esportiva, reclamando a 
atenção da Diretoria à seção de Basquete, mais especificamente à escolinha da modalidade, que não 
funcionou  em  1991  e  em  1992  disputou  o  Campeonato  Pré-Mirim  com  12  titulares,  8  deles 
militantes  e atletas do Clube;  e o Mirim, com 5 militantes e 7 atletas do Pinheiros. Observou a 
necessidade de serem preparados sócios do Clube para competir, pois nessas categorias menores não 
precisa haver militantes.

Presidente  da Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge -  Atendendo  solicitação  do 
Presidente Sérgio Vergueiro, em atenção aos pedidos dos Cons. José Manssur e Marcello Moraes 
Barros de Campos, dividiu a exposição em duas partes, indicando para prestar esclarecimentos os 
Diretores de Esportes e Financeiro, indicação esta acolhida pela presidência da Mesa. Antes, porém, 
reportou-se ao pronunciamento do Cons. Alício Antunes de Oliveira quando este referiu-se à saúde 
do  Clube,  dizendo  que  o  mesmo  teria  oportunidade  de  comprovar,  por  meios  legais,  aquela 
afirmação.

Cantídio Salvador Filardi - Levantou questão de ordem, dizendo que, em que pese o fato das 
críticas  deverem  ser  recebidas  com  altanaria,  entendia  violenta  a  "ameaça"  do  Presidente  da 
Diretoria", a qual faria de conta que não tinha ouvido.

Presidente - Recebeu a manifestação do Cons. Filardi, irmanando-se na defesa da independência do 
Conselho.

Diretor de Esportes,  Cezar Roberto Leão Granieri - Explicou o que ocorreu com a seção de 
Ginástica Olímpica, e o esforço da Diretoria Esportiva para promover a integração da parte feminina 
com a masculina, tentativa esta que confirmou-se em vão, daí a demissão dos funcionários Yumi e 
Públio. (O Cons. Pedro Antonio Lousan Badra, em tendo sido citado pelo orador, pediu aparte para 
esclarecer  que  não  havia  se  referido  à  atitude  do  Diretor,  que,  inclusive,  entendia  incisiva  e 
oportuna; suas críticas eram sobre um esquema de Ginástica Olímpica de 35 anos, que foi desfeito e 
não reposto). O orador discordou de alguns pontos do aparte. Concluindo, afirmou tranqüilamente 
que a seção de Ginástica Olímpica, que durante algum tempo pertenceu a disputas profissionais ou a 
pais com interesses distintos da filosofia adotada, hoje pertence ao Esporte Clube Pinheiros. (Em 
aparte,  o Cons.  Luís  Eduardo Pinheiro  Lima, indagando a respeito  da demissão dos  técnicos  já 
referidos). O Diretor esclareceu que houve um envolvimento do corpo técnico junto ao grupo de 
pais, criando problemas, inclusive sendo realizadas viagens de delegações patrocinadas por esses 
pais,  em nome do Clube,  sem o conhecimento da Diretoria.  Houve uma discussão em torno do 
assunto entre o orador e o aparteante. A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva também aparteou, 
dizendo que acompanhou aquele episódio da Ginástica Olímpica, e perguntava se tinha sido tentada 
a permanência de um dos técnicos na seção). O Diretor Cezar Roberto disse que a aparteante estava 
considerando a  troca  de  profissionais  como destruição  da seção  para  um reinício,  e  a  Diretoria 
entendeu  essa  substituição  natural,  como  ocorre  em  todas  as  entidades.  Continuando,  expôs 
amplamente  outros  pontos  relativos  à  Ginástica  Olímpica.  (Aparteou,  também,  o  Cons.  Décio 
Cecílio Silva, sobre a viagem, sem o conhecimento do Clube, mencionada pelo orador).  Sobre o 
Basquete,  disse  que  os  números  permanecem  idênticos,  e  a  escolinha  está  funcionando 
normalmente, com 80 alunos, e foi integrada ao C.A.D.. (O Cons. Fernando Pinheiro Lima pediu 
fosse esclarecido a respeito do militante Mirim e Pré-Mirim). O orador respondeu que a Diretoria 
está se esforçando para  diminuir  o número de militantes.  (O Cons. Ivan Gilberto Castaldi  Filho 

7



lembrou que do relatório esportivo deixou de constar o título de Bicampeão Estadual, levantado pela 
seção de Peteca.

Diretor Financeiro, Sérgio Fuchs Calil - Disse que a forma de apresentação dos demonstrativos é 
a  mesma  há  muitos  anos.  Explicou  o  lançamento  dos  recursos  no  balanço  contábil,  e  não  no 
orçamentário,  visto  que  neste  só  aparecem os  recursos  que  efetivamente  entram no  Clube.  No 
balanço contábil  são lançadas as previsões.  Reportou-se ao exame do Balanço Patrimonial  pelos 
Auditores  Independentes;  às  demonstrações  das  receitas  e  despesas  e  do  superávit;  notas 
explicativas; e ao parecer do Conselho Fiscal.

Presidente - Naquele momento, interrompeu o orador consultando a Casa, por solicitação do Cons. 
Edgard Ozon, sobre a prorrogação da reunião por mais 30 minutos, tendo o plenário concordado 
com a proposta.

Sérgio Fuchs Calil - Prosseguiu, mencionando o parecer do Conselho Fiscal, no sentido de que o 
Balanço  Patrimonial  em 31/12/91  apresenta  adequadamente,  em todos  os  aspectos  relevantes,  a 
posição financeira do Clube; bem como invocando o parecer da Comissão Financeira, no sentido de 
que o Relatório  estava em condições  de ser  apreciado.  (Neste  momento,  negou aparte  ao Cons. 
Manoel  Morales  Filho).  Em relação  aos  investimentos,  no  Relatório  é  apresentada  apenas  sua 
posição em 31 de dezembro pp., isto é, os recursos gastos e as obras em execução. Não estão sendo 
solicitados recursos. A Diretoria de Patrimônio oportunamente apresentará um novo cronograma de 
investimento, com as obras que deverão ser realizadas e os seus custos atualizados. Explicou sobre a 
contratação de empresa que atua nos programas do Parque Infantil, em atenção à menção do Cons. 
Pedro Antonio Lousan Badra. Sobre a área de Informática, afirmou a troca de um supermicro, a 
migração de alguns dados, e que os programas principais estão sendo rescritos numa linguagem mais 
atualizada; tudo isso demandando tempo. No tocante ao questionamento da Cons. Laís Lima, disse 
que  o  pagamento  dos  professores  de  alguns  cursos  de  idiomas  são  feitos  diretamente  aos 
professores, porque isso funciona na base de concessão. O Clube entende melhor trabalhar dessa 
forma e ficar sem os encargos sociais da contratação desses profissionais. Referiu-se à ocorrência do 
déficit  orçamentário,  que  é  baseado  nos  recursos  entrantes  de  caixa.  Disse  que  não  houve 
possibilidade um acompanhamento das receitas no mesmo nível de desenvolvimento das mesmas, o 
que  seria  absolutamente  necessário.  Falou  da  dificuldade  para  o  cumprimento  das  metas 
orçamentárias  de  custeio,  e  que  a  intenção  da  Diretoria  é  entregar  as  contas  absolutamente 
equilibradas, tanto no Orçamento de Custeio como no de Bares e Restaurantes. No primeiro deles, 
ela está conseguido isso com sucesso. Lembrou que os orçamentos são produzidos em meados do 
ano anterior, o que dificulta a tentativa de fazer com que esses números batam perfeitamente, pelos 
fatos econômicos que acontecem a posteriori. Continuou sua exposição e, ao final, ponderou que, 
apesar de todas as dificuldades que têm sido amplamente demonstradas, as contas apresentas são 
suficientemente transparentes para que causem toda sorte de polêmica, em todos os aspectos dos 
orçamentos de Custeio e de Bares e Restaurantes. Observou que o importante é que se discuta como 
melhorar  o  resultado  apresentados  por  estas  contas.  (Em  aparte,  referiu-se  à  apresentação  do 
Balanço Orçamentário pela empresa de Auditoria Independente, responsabilidade única e exclusiva 
da  Diretoria  executiva,  que  deve assumir  a  apresentação  do  seu  balanço  e  da  demonstração  de 
receita e despesa. À firma Auditora só incumbe examinar o documento e emitir sua opinião positiva 
ou negativa). Afirmou que quem executa o Balanço é a contabilidade do Clube, e que o mesmo está 
correto e em condições  de ser  apresentado,  inclusive segundo o Conselho Fiscal  e os Auditores 
Independentes. (O Cons. Morales indagou por que o balanço estava impresso em papel com timbre 
da empresa que realizou a auditoria e colocou em dúvida a formalização do Relatório). (O Cons. 
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Alício Antunes de Oliveira perguntou se o Diretor Financeiro considerava um sintoma de doença o 
déficit crônico de bares e restaurantes e se o tratamento que o setor vem recebendo era inadequado 
ou se o considerava normal). Ratificou sua explicação no sentido de que o crescimento do déficit do 
setor, através de uma análise dos números dos últimos anos, leva a um crescimento proporcional de 
preocupação na solução do problema.

Presidente - Perguntou à Casa se o assunto estava suficientemente esclarecido para votação, tendo o 
plenário respondido positivamente. Em seguida, examinando o oportuno questionamento do aspecto 
formal  levantado  pelo  Cons.  Manoel  Morales  Filho,  observou  que  o  Relatório  dos  Auditores 
Independentes juntou o Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras como quadro anexos 
ao  seu  parecer.  Assim,  solicitou  ao Presidente  Antonio  Rudge que  confirmasse  a  existência  do 
original assinado pelo Contador do E.C.Pinheiros.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Afirmou que o Balanço do Clube estava assinado pelo 
Contador. Aproveitou o ensejo para desculpar-se perante o Conselho, em especial perante o Cons. 
Alício Antunes de Oliveira,  dizendo que evidentemente não quis intimá-lo, porque ele também é 
Conselheiro. (Neste momento, o Presidente e o Conselheiro Alício Antunes se cumprimentaram).

Presidente - Cumprimentou ambos pelo gesto nobre, passando à votação da matéria. Primeiramente, 
consultou o plenário se concordava votar a proposta sem a audiência da Comissão Jurídica, já que 
esta não havia se manifestado a respeito embora tenha sido instada. Em tendo o Conselho resolvido 
votar a matéria sem o parecer da Comissão Jurídica, pediu ao Sr. Secretário que procedesse a leitura 
das emendas apresentas, o que foi feito em seguida.

Deliberação:  1)  Rejeitada,  por  expressiva  maioria  de  votos,  emenda  de  14  Conselheiros, 
encabeçada pelo Conselheiro Francisco de Paula Boragina, no sentido de que fosse sobrestada a 
apreciação  e  deliberação  do  balanço  e  demonstração  de  contas  de  receita  e  despesa  de  1991 
oferecidos pela Diretoria, até a complementação do parecer do Conselho Fiscal; objeto de abaixo-
assinado de 297 associados, encaminhado em dezembro de 1991; sobre o prejuízo apresentado pelo 
setor  de  Bares  e  Restaurantes  e  quais  foram  as  ações  recomendadas  à  Diretoria,  visando  a 
normalização  de  procedimentos  naquele  setor.  2)  Rejeitada,  por  expressiva  maioria  de  votos, 
emenda do Conselheiro Manoel Morales Filho pela suspensão dos trabalhos da reunião, para que 
fosse o Relatório formalizado pela Diretoria, dentro das exigências estatutárias, no que diz respeito 
ao  Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  das  Contas  de  Receita  e  Despesa.  3)  Aprovado,  por 
significativa maioria de votos, o Relatório Anual, Balanço e Demonstração das Contas de Receita e 
Despesa relativo ao exercício de 1991, apresentado pela Diretoria. 4) Aprovada, por 49 contra 44 
votos, a emenda aditiva do Conselheiro Byrd Bianchi, no sentido de que conste, como restrição ao 
Relatório  da  Diretoria  de  1991  o  texto  integral  do  item  3  do  parecer  emitido  pela  Comissão 
Permanente Financeira, conforme consta da Resolução 5/92, cuja cópia segue em anexo.
Presidente - Deu por encerrados os trabalhos aos 58m do dia 28/4/92.
Item 3 - Várias.
Não houve.

Obs: Esta ata foi aprovada na 369ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 25 de 
maio de 1992.

Roberto Luiz Pinto e Silva Sérgio Vergueiro
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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