
ATA  RESUMIDA  DA  370ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 29/6/92

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, com cento e quarenta e quatro Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente              : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Adalberto Luiz Federighi

3. EXPEDIENTE:
Presidente -  Declarou abertos os trabalhos da reunião.  Na seqüência,  determinou a execução do Hino do 
Esporte Clube Pinheiros, que foi feita em seguida. Dando continuidade, chamou para tomar posse os seguintes 
Conselheiros  e  Suplentes  convocados:  José  Danilo  de  Paiva  Carvalho,  Roberto  Machado Moreira,  Carlos 
Alberto Carvalho Rochlitz,  Sérgio Roberto Granieri, Clóvis Bergamo, Jorge Dieguez Tena, Marcelo Giosa 
Sasso, Heitor Waetge Júnior, Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, Paulo Roberto Feldmann - que a pedido 
leu o Compromisso de Posse acompanhado pelos demais - Arnaldo Osse Filho, Christiano Alberto Savoy de 
Brito e Hugo Nivaldo Napoli. Após a leitura, o Sr. Presidente declarou empossados os Srs. Conselheiros, no 
respectivo cargo. (Ausentes os Srs. Marcelo de Araújo, Paulo Tone, Marcello Celli Miglioli, João Luiz Dias 
Latuf, Carlos Augusto de Barros e Silva e Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, também convocados).

Primeiro  Secretário -  Informou  o  recebimento  das  seguintes  comunicações  da  Diretoria:  1)  DI/006.92, 
respondendo manifestação da Cons. Ana Emília Margoni, sobre os serviços de Bares e Restaurantes. 2) DI/107, 
118 e 119.92, dando conhecimento da nomeação de Diretores de Área e Adjuntos. 3) DI/142.92, esclarecendo 
sobre o recolhimento do INSS. 4) DI/159.92, respondendo manifestação da Cons. Ana Emília Margoni sobre 
retificação de matéria envolvendo seu nome, publicada em jornal entregue aos sócios sob a responsabilidade da 
direção de órgão não pertencente ao Clube.

Presidente -  Em nome da  Mesa,  propôs  votos  de  pronto  restabelecimento ao Cons.  Frederico  Guilherme 
Menke Júnior e Antonio Teixeira Lopes. (Votos aprovados).  Propôs,  também em nome da Mesa, votos de 
pesar pelo falecimento das sócias Helena Tavares Coelho, mãe do ex-Presidente da Comissão Jurídica, Flávio 
Lopes Coelho, ocorrido em 2/6, e Ana Pinheiro Geretto, mãe do Cons. Pedro Geretto, Diretor Cultural, e avó 
do Cons. Marco Antonio Senise Geretto, ocorrido no último dia 16/6. (Votos aprovados). Comunicou, a seguir, 
que  serão  mantidas  as  Comissões  Especiais  Feminina  e  de  Ordenação  da  Atualização  Institucional, 
respectivamente sob a  presidência  dos  Cons.  Laís Helena Pinheiro Lima e Silva e  José  Manssur,  com as 
mesmas atribuições anteriores  e  cujos  nomes dos integrantes serão oportunamente divulgados.  Informou a 
criação  das  Comissões  Especiais:  de  Comunicações  e  Eventos,  presidida  pelo  Cons.  Walter  Persson 
Hildebrandi e integrada pelo Cons. Hélio De Maria Penteado, incumbida das matérias do Conselho de interesse 
dos associados, a serem publicadas no jornal do Clube e da organização, divulgação e coordenação de eventos 
com o objetivo de promover a integração dos Conselheiros, principalmente no tocante ao jantar anual e às 
sessões  solenes;  de  Estudos  de  Bares  e  Restaurantes,  presidida   pelo  Cons.  Sílvio  Lancellotti,  com  a 
participação dos Srs. Tânia Pires da Silva Carneiro Novaes, Cinthya Maggi Pinto Lima, Eduardo Penteado 
Lancellotti, Décio Cecílio Silva e Walter Persson Hildebrandi, encarregada de proceder estudos e apresentar ao 
Conselho Deliberativo e à Diretoria relatório técnico sobre o assunto, levantando os problemas e sugerindo 
soluções. Finalmente, salientou o material distribuído na entrada da reunião: pareceres da Comissão Jurídica, a 
respeito dos proc. CD-15 e 16/92; carta da Comissão Financeira, sobre sua linha de atuação; relação parcial da 
composição das Comissões Permanentes para o biênio 1992/94.
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Ruy Lansaro Paganini - Inicialmente, desejou profícua gestão à Mesa do Conselho recém empossada. Propôs 
voto de louvor à Diretoria, pelo brilhantismo da Festa Junina, parabenizando e enaltecendo os associados que 
se empenharam para o êxito do evento. (Voto aprovado).

Edgard  Ozon -  Congratulou-se  com  os  novos  integrantes  da  Mesa,  desejando-lhes  feliz  gestão.  Como 
Presidente da Comissão de Esportes, apresentou os votos de louvor aos destaques esportivos relacionados no 
Expediente da reunião, acrescentando a conquista do Torneio José Finkel pela seção de Natação, título que há 
13 anos não era alcançado pelo Clube. Estendeu os votos aos diretores adjuntos e técnicos da seção. (Votos 
aprovados). Comunicou que no último dia 24 participou da 31ª Festa do Atleta, quando foram premiados 30 
campeões internacionais, 53 brasileiros e 241 entre estaduais e paulistas. Salientou que para as Olimpíadas 
estão  sendo convocados  13  atletas  do  Clube,  com grande  chance  de  conquistar  medalhas.  Parabenizou  o 
Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge e o Diretor de Esportes, Cezar Roberto Leão 
Granieri pelo esforço que vêm empenhando, inclusive visando o cinqüentenário do Clube. 

Marcos Augusto de Carvalho Senna - Inicialmente abordou o parecer emitido pela Comissão Financeira à 
proposta da Diretoria objeto do item 3 da ordem do dia, sobre o quê foi alertado pelo Sr. Presidente. Dando 
seqüência,  reportou-se  às  diretrizes  de  trabalho  da  Comissão,  detalhando  seus  princípios  e  realçando  que 
pretende sempre recomendar técnicas, sem atuar na gestão da Diretoria.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 369ª reunião ordinária, realizada dia 25 de maio de 1992.
Presidente - Submeteu a ata à votação. Não havendo manifestação de retificação ou impugnação da mesma, 
declarou-a aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-15/92, referente à proposta da Mesa do Conselho Deliberativo de 
criação de normas para a reforma de Regimentos e Regulamentos.
Roberto Machado Moreira - Explicando as razões,  propôs o cancelamento,  na parte  final  do art.  5º  do 
projeto, da expressão "se a proposição a ser discutida e votada for complexa ou extensa".

Presidente - Apresentou como proposta da Mesa a recomendação da Comissão Jurídica de inclusão, no art. 1º 
do projeto, do "Conselho Fiscal" no rol dos que têm direito de propor a alteração e a reforma de seus próprios 
Regimentos.

Sérgio Lazzarini - Como a emenda do Cons. Roberto Machado Moreira estava sendo colocada em termos, e, 
em não sendo ela prejudicial ao restante da proposta, sugeriu fosse adiantada a votação dos demais artigos do 
projeto.

José Manssur - A título de subsídio para a votação, ponderou os motivos pelos quais acreditava devesse ser 
mantida a redação do art. 5º do projeto.

Presidente - Esclarecendo a intenção da proposta do Cons. Roberto Machado Moreira, disse que, colocada em 
termos, seria a mesma votada pelo plenário.  Assim, inicialmente submeteu à votação a proposta da Mesa, 
sugerida pela Comissão Jurídica, inserindo no art. 1º o "Conselho Fiscal", tendo o plenário decidido aprová-la 
por unanimidade. Em seguida, colocou em votação a emenda do Cons. Roberto Machado Moreira, ao art. 5º, 
deliberando o Conselho pela sua aprovação.

Deliberação:
Com as emendas acolhidas, foi unanimemente aprovado o Regulamento para Reforma de Regimentos Internos, 
nos seguintes termos:
Art. 1º - A proposição de projetos de Regimentos Internos ou de suas reformas, no todo ou em partes, será 
apresentada pelo Presidente da Diretoria,  do Conselho Deliberativo, por  50 (cinqüenta) Conselheiros,  pelo 
menos; ou Comissões e Conselho Fiscal - quando se tratar de seus próprios regimentos.
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Art. 2º - O Presidente do Conselho Deliberativo, ao receber a proposição e, considerando a matéria objeto de 
deliberação, determinará a sua distribuição, na íntegra, aos Conselheiros para, apresentarem emendas no prazo 
de 20 (vinte) dias.
Parágrafo Único - Findo este prazo, o projeto e as emendas serão encaminhados à Comissão Jurídica para 
emitir parecer dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 3º - As proposições, serão aprovadas, obrigatoriamente, em duas discussões em Plenário, sendo a segunda 
apenas para aprovação da redação final.
Parágrafo Único - Se houver aprovação em primeira discussão, será constituída uma Comissão Especial de 
Redação, composta de três (3) Conselheiros, designada pelo Conselho dentre seus pares para, no prazo de dez 
(10) dias, elaborar a redação final conforme decidido, incorporando ao projeto as emendas aprovadas.
Art. 4º - O projeto de redação final será encaminhado ao Plenário para a segunda discussão e votação, cabendo 
emendas  de  redação  para  evitar  incorreções  de  linguagem,  incoerência,  contradição  evidente  ou  absurdo 
manifesto.
Parágrafo Único - A votação dessas emendas terá preferência sobre a redação final.
Art.  5º  -  O  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  submeterá  ao  Plenário  a  possibilidade  dos  trabalhos  se 
desenvolverem em sessão permanente, observando os termos do §2º, do art. 72, do Estatuto Social.
Art. 6º - A votação será sempre por artigos ou incisos, podendo ser determinada outra forma, por decisão do 
Conselho Deliberativo." (Resolução 7/92, em anexo).

Item 3 - Apreciação do processo CD-16/92, referente à proposta da Diretoria de redução de taxas da 
seção de Boliche.
Hélio De Maria Penteado - Abordou o episódio central da redução das taxas de Boliche por dois enfoques. As 
equipes bolicheiras, considerando exorbitante a taxa trimestral de março, solicitaram à Diretoria sua revisão e 
sustaram o seu pagamento sem interromper a prática das atividades programadas na seção, enquanto esperavam 
o trâmite do pleito. Em 23 de maio, a Diretoria informou aos bolicheiros a redução dos valores das taxas em 
46% e dilatou os prazos de pagamento. Somente em 11 de junho, a Diretoria encaminhou a sua decisão para 
referendo do Conselho. Quanto ao mérito do pleito, não há dúvidas; desde a aprovação do orçamento/92 um 
grande  número  de  Conselheiros  e  de  sócios  tem  expressado  publicamente  sua  revolta  com  o  aumento 
exorbitante das taxas e contribuições sociais. Calcado no relatório Análise da Variação Orçamentária-abril/92, 
demonstrou a possibilidade da redução, concordando com a aprovação da proposta. Concluída a preliminar, 
passou a analisar os fatos à margem do episódio central. Baseou-se nos Arts. 15 e 34, II e IX, demonstrando 
que nesses três preceitos os bolicheiros descumpriram o Estatuto e se expuseram-se a  penalidades,  pois o 
abaixo-assinado à Diretoria  não susta o cumprimento das obrigações sociais. De seu lado, a Diretoria não 
coibiu o posicionamento de confronto que a seção adotou. Estabeleceu-se o precedente e, face ao inegável 
êxito dos bolicheiros, o preocupa o entendimento de que a "desobediência civil" constitui o procedimento mais 
eficaz para agilizar decisões favoráveis aos justos pleitos. A seguir, citou o art. 76, do Estatuto e Arts. 126, 
132, 137 e 138 do Regimento Administrativo para afirmar que os Diretores envolvidos nessa decisão arbitrária 
incorreram  em violação  do  Estatuto  e  do  Regimento  e,  também,  respondem pelos  prejuízos  financeiros 
causados ao Clube, decorrentes das receitas não arrecadadas na forma prevista no orçamento, valor que se 
aproxima de CR$50.000.000,00.  E que o Conselho Fiscal  precisa redobrar  sua atenção,  uma vez que lhe 
compete comunicar ao Conselho Deliberativo as violações ao Estatuto. Invocou o empenho da Presidência do 
Conselho Deliberativo para recolocar essa questão sobre os trilhos institucionais e, à vista desse esforço de 
início de gestão, apelou ao plenário para que encarasse tais fatos, com condescendência, desta única vez, sem o 
sentido  de  que  endossa  ou  endossará  procedimentos  ao  arrepio  das  regras  ao  Clube.  Finalmente,  pediu 
transparência nas relações da Diretoria com o Conselho e com os Associados em geral, utilizando o episódio da 
taxa de Boliche para justificar seu pedido. Disse que o Conselho e a Diretoria são instituições de uma mesma 
entidade, que têm que trabalhar juntas e harmoniosamente, com mútuo respeito às prerrogativas de cada uma, 
no  interesse  do  Clube  e  do  quadro  social  a  que  servem.  Acrescentou  que  sinceridade,  transparência, 
colaboração e quaisquer outros qualificativos do gênero não constituem, no caso, gestos de grandeza, mas 
comportamentos que se impõe.

José Roberto Coutinho de Arruda - Disse que concordava com o Cons. Hélio Penteado quanto à incorreção 
do procedimento da Diretoria.  Os Bolicheiros exerceram pressão pelo não pagamento das taxas,  conforme 
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aprovadas pelo Conselho em novembro/91. É admissível que tenha havido uma falha no ato, por parte da 
Administração,  mas  que  deve  ser  relevada,  devido  à  situação  em  que  ocorreu.  Isto  deve  servir  como 
advertência para o futuro, bem como para a elaboração do orçamento/93. Discordou do Cons. Hélio Penteado 
em afirmar que a Diretoria pode ter claudicado por não ter punido os sócios por descumprimento do Estatuto, 
ao não pagar a taxa. Para inadimplemento em contribuições, há meios adequados para, depois de determinado 
tempo, ser processada a exclusão do sócio, mas com taxas não está prevista esta sanção, em termos jurídicos. O 
que pode acontecer no caso do Boliche, é a equipe ou o sócio inadimplente deixar de participar. Quanto ao 
mérito das reduções efetivadas, pediu licença para se manifestar após o pronunciamento da Diretoria.

Presidente - Solicitou ao Sr. Presidente da Diretoria que apresentasse a justificativa, ou que nomeasse algum 
diretor para fazê-lo, passando-lhe a palavra.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Dividiu a questão em dois fatos. Quanto à parte conceitual, disse 
que o Cons. Hélio Penteado fez várias referências merecedoras do posicionamento da Diretoria. Explicou que 
quando a Diretoria recebeu o abaixo-assinado dos bolicheiros, ela não só o conheceu como tomou medidas 
imediatas, determinando a análise das condições de redução das taxas previstas no orçamento, estudo do qual 
participaram os Presidentes das Equipes Bolicheiras e que resultou na diminuição dos custos das atividades 
propostas no orçamento. A partir daí, a Diretoria houve por bem suspender o pagamento da taxa de Boliche, 
até que se chegasse a uma conclusão. A Diretoria não agiu pressionada, nem permitiria que houvesse qualquer 
desobediência civil. De comum acordo com a seção, foram cortadas algumas atividades. Pediu ao Diretor de 
Relações Sociais que apresentasse os dados que levaram à redução.

Synésio Alves de Lima - Disse que a redução dessas taxas demonstra a sensibilidade dos atuais dirigentes do 
Clube para com os anseios dos sócios. Enfatizou que o orçamento foi elaborado em junho/91,  tendo sido 
programada a reforma do setor (parte ocupada pelo salão diante das canchas). Essa reforma não se concretizou, 
pois foram restabelecidas novas prioridades. Ponderou os itens reavaliados no estudo feito sob a atual condição 
política e econômica. (Esclarecendo o Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, adiantou que a Diretoria, sensível 
à essa possibilidade e à problemática atual, já havia oficiado ao Conselho sua intenção de apresentar estudo de 
revisão  do  orçamento  constando  a  redução  de  outras  taxas  esportivas.  Respondeu  à  Cons.  Dulce  Arena 
Avancini que as receitas das taxas de Boliche não fazem face a quaisquer despesas do Bolão e da Bocha. A 
seção de Boliche responde por 8/12 dos custos ocorrentes da área do prédio que ocupa. Explicou, ainda, ao 
Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, que tanto a informatização da seção, como a diminuição de despesas 
com  comemorações,  possibilitaram  a  redução  de  gastos  nas  rubricas  Divulgação  e  Representações  e 
Homenagens. No caso da rubrica Diversos, porém, ela é destinada a gastos eventuais, isto é, não programados e 
deve ser mantida no orçamento de qualquer setor do Clube. Respondeu ao Cons. Pedro Antonio Lousan Badra 
que a redução das taxas em 46% não foi uma decisão unilateral. Ela surgiu após um acordo entre a Diretoria e 
os Presidentes das Equipes de Boliche no sentido de reduzir as atividades e, por conseqüência, as taxas. Os 
bolicheiros apresentaram suas sugestões e a Diretoria, de posse dessas informações, procedeu estudos sob a 
responsabilidade dos Diretores Adjunto do Boliche, de Relações Sociais e Financeiro, buscando uma redução 
que não descaracterizasse as atividades da seção. Assim, houve um consenso entre Diretoria e bolicheiros na 
decisão).

Antonio Guerra - Disse que embora apreciasse as explicações e o esforço da Diretoria pela redução das taxas, 
alertou o plenário para que não sejam normalmente aprovadas decisões tomadas sem o referendo do Conselho, 
pois isso caracteriza uma transgressão ao Estatuto, que deve ser respeitado.

Sérgio Lazzarini - Disse que, tendo estado em viagem, não tinha tomado conhecimento dos fatos hoje trazidos 
à tribuna. Recebeu a convocação e estudou a proposta da Diretoria, sobre a qual contatara o Presidente do 
Clube fazendo algumas indagações. Ressaltou que, quando da apreciação do orçamento, o que se discute muito 
é o fato do sócio pagar suas contribuições sociais e ter que recolher taxas para participar das diversas seções 
esportivas.  Nada mais justo que se solicitar  a  diminuição das taxas de Boliche se o orçamento comportar 
redução. Ocorre que as taxas pagas nas outras seções esportivas são individuais e não por equipe. Isso cria uma 
certa dessintonia entre as contribuições e a efetiva participação e o potencial de serviços oferecidos pelo Clube, 
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podendo levar a injustiças caso esses rumos não sejam corrigidos. Disse que quando fez as contas e verificou a 
legitimidade da reivindicação dos bolicheiros, pensou também que não deveria ser aberto um precedente tão 
perigoso  apenas pela  circunstância  do  pessoal  do  Boliche  ser  de  uma maneira  talvez  mais enfática,  mais 
participante, mais ativo, mais organizado e que foi à frente fazer a sua reivindicação à Diretoria. Outras seções, 
talvez por não jogarem em equipes, por serem de esporte individual não tenham a capacidade de mobilização 
para  chegar  à  Diretoria  e  manifestar  as  suas  pretensões.  Imbuído  da  idéia  de  que  o  assunto  devesse  ser 
reestudado, não para que o Conselho votasse contrário àquela proposta, que no seu entender era razoável e 
correta, mas cuidando para que a promessa futura e incerta de que será estudado o problema das demais seções 
não se concretize somente no próximo orçamento, criando um precedente que virá acarretar graves problemas 
para a Diretoria e para o próprio funcionamento do Clube, apresentou proposta no sentido de que fosse a 
propositura retirada de pauta para que, oportunamente, retornasse para apreciação do Conselho com avaliação 
global dos custos e eventuais possibilidades de redução de todas as taxas esportivas presentemente fixadas para 
as diversas seções. (Com relação à parte referente ao pagamento das taxas atuais, respondeu ao Cons. José 
Edmur Vianna Coutinho que sua proposta era no sentido de que a Diretoria,  que dispõe dos elementos de 
comportamento  da  receita  e  da  despesa,  apresentasse  proposta  de  análise  global  de  redução  das  taxas, 
independentemente do custo direto de cada seção). (Tendo o Sr. Presidente solicitado ao orador que colocasse 
sua emenda em termos, respondeu o orador que a emenda já estava elaborada em termos).

Pedro Antonio Lousan Badra - Levantou questão de ordem entendendo que a proposta do Cons. Lazzarini 
não cabia à proposta em pauta. (Esta observação foi aceita pelo Sr. Presidente, que esclareceu que a Mesa 
decidiria a respeito no momento oportuno).

José Manssur - Pediu licença para apresentar emenda modificativa da apresentada pelo Cons. Sérgio Lazzarini 
e por este subscrita, no sentido de que fosse votada a proposta objeto desta discussão, ficando a Diretoria 
obrigada a apresentar estudo da mesma natureza,  concernente às demais modalidades esportivas do Clube, 
objetivando  eventual  redução  das  taxas  cobradas  atualmente  e  que  deveria  ser  objeto  de  apreciação  e 
deliberação  quando  da  próxima  reunião  do  Conselho,  em  agosto/92,  adotando-se  como  justificativa  a 
explanação do Cons. Lazzarini.

Alício Antunes de Oliveira - Como ex-Assessor do Boliche e um dos iniciantes do movimento que deu origem 
à proposta, esclareceu que houve uma evolução de reuniões, até se chegar a esse ponto. Elogiou a Diretoria 
pelo trabalho realizado junto aos bolicheiros, ao mesmo tempo em que a criticou por não ter partido sido dela a 
iniciativa de reduzir  taxas.  Associou-se ao posicionamento do Cons.  Antonio Guerra  no sentido  de que a 
proposta deveria primeiro ter sido aprovada pelo Conselho, para depois ser conhecida pela seção. Com relação 
à proposta do Cons. Lazzarini, entendeu impossível estabelecer igualdades entre seções, quando as planilhas de 
despesas são totalmente diferentes. Todas as outras seções deveriam tomar a mesma providência, pleiteando 
redução semelhante à Diretoria. Considerando que a Diretoria manifestou-se disposta a rever as demais taxas, 
propôs a aprovação da proposta objeto desta discussão, com a recomendação de que nos próximos casos haja 
uma antecipação do exame pelo Conselho.

Presidente - Esclareceu ao orador que não receberia aquela proposta como emenda, pois a recomendação 
supra tratava-se de norma estatutária.

Pedro Antonio Lousan Badra - Inicialmente, manifestou-se favorável à aprovação da redução das taxas de 
Boliche, inclusive para que ela fosse legalizada. Em seguida, leu carta encaminhada à Diretoria pela Comissão 
de Presidentes das Equipes de Boliche, documento que julgava de vital importância devido à forma pela qual 
foi conduzida esta ação administrativa. Após a leitura, ponderou que na oportunidade houve um consenso entre 
Presidentes das Comissões, no sentido de se acatar os valores preestabelecidos. No entanto, nessa carta consta 
que a Comissão não concordava com os valores propostos. Disse recebeu, também, um estudo definindo que o 
valor correto, analisadas as deduções, etc., estaria em torno de Cr$400.000,00, ao invés de Cr$525.000,00. 
Concluiu entendendo errada a forma pela qual a Diretoria tem agido. O assunto deverá ser reaberto, para que se 
estude realmente qual é o valor que deva ser pago pela taxa de Boliche.
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Ruy Lansaro Paganini - Disse que o assunto deveria ser discutido entre o pleito dos bolicheiros e a proposta 
da Diretoria. O que extrapolasse este limite deveria ser discutido em "Várias". Corroborando com a idéia dos 
Cons. Lazzarini e Badra, disse da possibilidade de ser apresentada proposta subscrita por 50 Conselheiros, no 
sentido de que em 30 dias a Diretoria viesse ao Conselho com novos estudos para redução de taxas em outras 
seções. (O Cons. Castanho, em aparte, complementou que a redução de taxas incorre também na diminuição de 
serviços e atividades. Ao que o orador entendeu estar perfeitamente dentro dos parâmetros que estão sendo 
estudados).

Marcos Augusto de Carvalho Senna - Dentro da competência da Comissão Financeira por ele presidida, 
abordou inicialmente as questões do orçamento/92 e do orçamento/93, dizendo que a preocupação maior da 
Comissão é que um estudo de revisão de taxas demanda tempo tanto para a elaboração quanto para a análise da 
Comissão, a quem compete recomendá-lo ou não. Assim, pediu que o Presidente da Diretoria falasse quais os 
reflexos que uma proposta global de redução de taxas esportivas com relação às receitas previstas, tendo em 
vista essa revisão chegaria para a apreciação do Conselho já quase no último trimestre/92. Salientou que este 
posicionamento era importante para que não fossem tomadas medidas precipitadas.

José Edmur Vianna Coutinho - Entendeu que os pronunciamentos posteriores à manifestação da Diretoria 
estavam na mesma linha, devido à emenda aditiva apresentada. Esclarecido pelo Presidente que a emenda ainda 
não tinha sido aceita ou não pela Mesa, disse que essa definição era necessária para o andamento dos trabalhos.

Roberto Machado Moreira - Com base nos Arts. 54 e 59, I, do Regimento, levantou questão de ordem no 
sentido que as proposições até então apresentadas eram interessantes mas não tinham relação direta e imediata 
com a matéria da proposição inicial, no caso a aprovação, ou não, da redução das taxas de Boliche.

Presidente - Calcado no art. 57 do Regimento Interno, entendeu que a matéria estava suficientemente discutida 
e pronta para ser votada. 

Sérgio  Lazzarini -  Antes  do  início  da  votação,  pediu  explicações  à  Mesa  sobre  a  forma  como  seriam 
examinadas as propostas encaminhadas, observando que caso fosse rejeitada a emenda do Cons. José Manssur 
que ele havia subscrito, esperava que sua proposta de adiamento fosse submetida ao Conselho. Esclareceu que 
havia colocado apenas um "de acordo" na emenda do Cons. Manssur, concordando que sua proposta não fosse 
votada,  desde que a aquela fosse aprovada,  caso contrário  pretendia que sua proposta  de adiamento fosse 
levada à votação.

Presidente -  Depois  de  examinar  as  duas propostas,  resolveu recebê-las  como emendas e  não acolhê-las, 
baseado no art. 54, do Regimento do Conselho, considerando que ambas não tinham relação direta e imediata 
com a matéria da proposição principal, uma vez que pretendiam que o benefício da redução fosse estendido às 
demais seções, o que não era objeto da proposta original.

Sérgio Lazzarini - Recorrendo da decisão da presidência, disse que sua emenda tratava-se de uma proposta e 
não de uma recomendação.

Presidente - Esclareceu que estava resolvendo a questão de ordem levantada pelo Cons. Roberto Machado 
Moreira, bem como que, com relação às emendas, já havia decidido não acolhê-las. (Houve discussão sobre a 
decisão, entre o Sr. Presidente e o Cons. Sérgio Lazzarini que, ao final, pediu fosse seu protesto registrado em 
ata). Submetendo a proposta da Diretoria à votação, tal qual formulada.

Deliberação:
Aprovada, por substancial maioria, a proposta da Diretoria de redução, em 46% em relação às taxas fixadas 
originalmente, da taxa devida pelos associados inscritos na seção de Boliche. Resolução 8/92, em anexo.

Item 4 - Várias.

6



Ruy Lansaro Paganini - Pediu que a Comissão de Obras e a Diretoria  de Patrimônio atentassem para o 
problema da manutenção. Em seguida, ressaltou que a Diretoria ainda dispõe de tempo, antes de encerrar sua 
gestão, para proceder estudos e apresentar ao Conselho um Plano de Obras, à vista, entre outros, da premência 
de  obras  como a instalação de  elevador  no prédio  da Sede Social  e  reforma do Salão de Festas e  novas 
garagens.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Manifestou-se  sobre  a  incompatibilidade  do  exercício  dos  cargos  de 
Conselho  e  de  Diretor,  dizendo  que  no  Estatuto  faltam normas  estabelecendo  um prazo  mínimo  para  a 
desincompatibilização do Conselheiro da função executiva, podendo ocorrer situações em que um Diretor peça 
demissão e retorne ao quadro de Conselheiros para votar a prestação de contas da gestão da qual ele participou. 
Neste  sentido,  comunicou  que  estaria  apresentando  à  Mesa  proposta  de  modificação  estatutária  criando 
dispositivos determinando antecedência de 90 dias para a desincompatibilização, tanto antes das eleições no 
Conselho como antes da Assembléia Geral.

Paulo  Ayres  de  Camargo -  Teceu  ampla  explanação  sobre  o  número  Veteranos  que  compõe  Conselho, 
considerando o aspecto do limite de vagas nas eleições um sério problema, que tende a se agravar na medida 
em que anualmente cresce o número de sócios transferidos para essa categoria.  Como conseqüência desse 
limite, aumenta a injustiça por ele criado. Esse problema não será resolvido com o simples aumento do número 
de vagas nas eleições. Assim, informou que apresentará à Mesa proposta de alteração do art. 65 do Estatuto, 
extinguindo-se, para efeito de eleição, a separação entre Categorias "A" e "B".

Jorge Dieguez Tena - Inicialmente, disse que adquiriu uma certa experiência nos assuntos do Clube, pelos 
quais sempre se interessou. Embora tenha estado afastado durante algum tempo por motivos profissionais, 
voltava agora com o intuito de colaborar. Agradeceu o companheirismo dos integrantes da chapa pela qual foi 
eleito recentemente. Salientando a necessidade de pensar-se no Clube com vistas para o futuro, apresentou 
propostas à Mesa, dirigidas à seção de Futebol e Sauna, a primeira de iniciativa do sócio José Garofalo, e 
relacionada às eleições para o Conselho.

João  Benedito  de  Azevedo  Marques -  Inicialmente,  reiterou  antigo  pleito  do  Cons.  Vicente  Carlos 
Gonçalves,  enfatizando  a  necessidade  de  instalação  de  elevador  na  Sede  Social.  A  seguir,  levantou  um 
problema do qual as Diretorias têm sistematicamente se furtado a enfrentar e que diz respeito ao "Pinheiros 
Ano 2.000", reportando-se a antiga sede da R. D. José de Barros, de propriedade do Clube, conclamando os 
esforços dos Presidentes do Conselho e da Diretoria para que seja constituída comissão para realizar estudos 
profundos e  sérios  com relação à sua destinação.  Observou,  também, o  problema do  Estacionamento e  a 
necessidade de reforma do Salão de Festas do Clube. Acompanhou o pensamento do Cons. Ruy Paganini com 
relação à correção de defeitos apresentados pela Pista de Atletismo recentemente reformada. Ao final, ressaltou 
a importância do item "Várias", que merece até uma inversão de ordem do dia, dado o interesse dos assuntos 
nele levantados.

Pedro Antonio Lousan Badra - Apresentou à Mesa abaixo-assinado subscrito por outros 31 Conselheiros, 
recomendando à Diretoria que proceda estudos visando a redução das diversas taxas esportivas, a exemplo da 
aprovada para a seção de Boliche.

Sérgio Lazzarini - Contestou a decisão da presidência com relação à sua emenda apresentada no item 3 da 
ordem do dia, argumentando que tinham sido preteridos diversos artigos do Regimento Interno, em especial o 
art. 48, II, que dispõe que a disposição da matéria da ordem do dia só poderá ser alterada ou interrompida em 
caso de adiamento. Diferenciou "alteração" de "interrupção", argumentando que o Presidente considerou que 
ambas palavras têm o mesmo sentido. Finalizou dizendo que, como Conselheiro eleito para defender,  com 
independência e altivez o mandato que os sócios lhe conferiram, jamais abrirá mão desse direito, ainda que lhe 
seja cassada a palavra, na oportunidade que a presidência tem a possibilidade de decidir questões de ordem.

Presidente - A pedido do Cons. Luiz Delfino de Andrade Cardia, propôs a prorrogação da reunião por 10 
minutos. (Proposta aprovada).
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Anamaria  Andrade Damasceno -  Registrou  o  seu protesto  a  respeito  da  decisão  do  Presidente  sobre  a 
emenda do Cons. Sérgio Lazzarini, dizendo acreditar que aquela atitude deveu-se ao fato de ser a primeira 
reunião sob a sua direção, o que o fez imbuir-se do dever de ser realmente a autoridade máxima. A aprovação 
da emenda redundaria num possível benefício para o sócio, logicamente precedida de estudos de reavaliação. 
Disse que na reunião de novembro último, quando da votação do orçamento/92 ficou aborrecida com a atuação 
do  Cons.  Lazzarini,  que  propôs e  teve  aprovada  emenda prejudicando a  apreciação das  demais  propostas 
apresentadas, que seriam justas e que realmente beneficiariam os associados. Agora, vinha em sua defesa, pois 
julgava arbitrário o posicionamento do Presidente. Esclareceu que sua atitude não era politicamente correta, 
mas sim em defesa do sócio.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a reunião às 24 horas.

Obs: Esta ata foi aprovada na 371ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 10 de agosto 
de 1992,  com as retificações propostas pelos Conselheiros José Danilo de Paiva Carvalho, Pedro Antonio 
Lousan Badra e José Roberto Coutinho de Arruda.

Adalberto Luiz Federighi Roberto Luiz Pinto e Silva
Segundo Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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