
ATA  RESUMIDA  DA  373ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 21/9/92

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a Lista de Presença cento e cinqüenta e sete Conselheiros.

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

3) EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, determinando a execução do Hino do Clube, o 
que foi  feito em seguida.  A seguir,  chamou para tomar posse os Suplentes convocados,  a  saber:  1) 
categoria A: Eliezer de Araújo Pereira; categoria B: Paulo Tone, Airton Sebastião Pinheiro Castro, Sílvia 
Schuster - que, a pedido, leu o Compromisso de Posse acompanhada pelos demais, Friedrich Theodor 
Simon, Antonio Tadeu Avelino, Paulo Afrânio Azevedo e João De Martino Júnior. Após a leitura, o Sr. 
Presidente declarou empossados no cargo os referidos Conselheiros, com exceção dos Srs. Paulo Tone, 
Antonio  Tadeu  Avelino  e  João  De  Martino  Júnior,  que  não  compareceram.  Dando  continuidade, 
lamentou profundamente o falecimento do Cons.  Fernando Spada, em 18/9/92,  pessoa que irradiava 
amor, amizade, vontade de viver e que jamais será esquecida. Comunicou os recentes falecimentos dos 
Srs. Jorge Rochlitz, pai do Cons. Carlos Alberto Carvalho Rochlitz, Vice-Presidente da Comissão de 
Obras; Rubens de Souza Munhoz, sogro do Cons. Carlos Roberto Lucchesi, acontecido no recinto do 
Clube. Assim, propôs ao Plenário que fosse observado um minuto de silêncio em homenagem a estes 
pinheirenses e que fosse aprovada proposta de voto de pesar às respectivas famílias.

Gilberto Affonseca Rogê Ferreira - Propôs voto de pesar pelo recente falecimento da Sra. Maria de 
Lourdes Sampaio Corrêa, avó do Cons. Ricardo Sampaio Corrêa Filho.

Helmut Peter Schutt - Pediu fosse consignado voto de pesar pelo falecimento do sócio Oscar de Souza 
Telles, ocorrido naquele mesmo dia.

Presidente - Incluiu essas duas últimas pessoas entre as que seriam lembradas, tendo o Plenário, em 
seguida, observado um minuto de silêncio. Salientou que a proposta de voto de pesar pelo falecimento 
do Cons. Fernando Spada estava sendo encaminhada, também, pelos Cons. Antonio Alberto Foschini, 
Paulo  Roberto  Taglianetti,  Ricardo  Coutinho  Carvalhal,  Luiz  Koji  Ohara  e  Júlio  Roberto  Pasquini 
Albien. Informou que a proposta de voto de pesar pelos falecimentos dos Srs. Rubens de Souza Munhoz 
e Jorge Rochlitz estava sendo referendada pelo Presidente da Comissão de Obras, Cons. José Roberto 
Carneiro Novaes Júnior. Colocou as propostas em votação, tendo todos os votos sido unanimemente 
aprovados. Submeteu ao Plenário proposta do Cons. Luiz Ernesto Machado Kawall, consignando voto 
de congratulações com a Diretoria, com destaque à Área Cultural dirigida pelo Cons. Pedro Geretto, 
extensivo ao Centro de Memória Hans Nobiling e à Comissão Organizadora dos Festejos de Aniversário 
do Clube, pela promoção e exibição do videoteipe "Aleluia, Pinheiros - 93 Anos de Glória", voto este 
extensivo ao diretor  da firma responsável  pela  edição do  video-tape  (voto aprovado).  A seguir,  leu 
proposição do Cons. José Luiz Toloza de Oliveira Costa, consignando voto de louvor à Escolinha de 
Natação, em especial à profa. Rita Assad, pela organização e êxito do evento "Natação Pais e Filhos, 
recentemente realizado no Clube e que contou com a participação de aproximadamente mil associados 
(voto aprovado). Dando prosseguimento, comunicou que a Mesa, conforme compromisso de campanha, 
pretende,  como  meta  para  1993,  discutir  e  implantar  o  "PROJETO  PINHEIROS  -  ANO  2.000", 
envolvendo todos os setores do Clube, citando os nomes dos Conselheiros que já se manifestaram e/ou 
apresentaram trabalhos dentro do objetivo de preparar o Pinheiros para o próximo milênio, por exemplo, 
a extinta Comissão Especial de Estudos do Pinheiros Futuro, inicialmente sob a presidência do Cons. 
Gilberto  Affonseca Rogê Ferreira,  posteriormente do Cons. Dirceu Bonturi Pereira;  Cons. Wladimyr 
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Sanchez,  Antonio  Guerra,  Laerte  Leite  Cordeiro,  Antides  Baroni  Filho  e  Sílvio  Lancellotti,  Heitor 
Waetge Júnior e João Benedito de Azevedo Marques.

Primeiro  Secretário -  Comunicou  o  recebimento  da  carta  DI/252.92,  na  qual  a  Diretoria  presta 
informações inerentes  à  Área  de  Serviços  Sociais  do  Clube,  em atenção  ao  pedido  formulado  pela 
Comissão Especial de Bares e Restaurantes; e carta do Cons. José Danilo de Paiva Carvalho, pedindo a 
atenção da Diretoria com relação ao texto dos informativos da programação dos festejos de aniversário 
do Clube, que deve ser condizente com o nível da sociedade pinheirense. Informou, também, que a Mesa 
oficiou ao Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, sobre seu pronunciamento no item "Várias da 372ª 
reunião plenária, explicando que, na carta, a Mesa esclareceu sobre o dever de respeitar o Estatuto e os 
Regimentos do Clube, às vezes mediante interpretação - que é uma das atribuições da Mesa, bem como 
sobre  a  sua  convicção  no  sentido  de  que  agiu  corretamente.  Disse  ainda,  que  a  Mesa  oficiou  aos 
Conselheiros que, apesar de terem assinado o livro de presença, não estavam presentes no momento da 
votação  da  matéria  salientando  a  importância  da  presença  de  todos,  especialmente  no  processo  de 
votação.

Antonio Alberto Foschini - Ratificou o voto de pesar pelo falecimento do Cons. Fernando Spada, bem 
como cumprimentou a Diretoria pelos eventos do 93º aniversário do Clube.

Edgard Ozon - Propôs voto de pronto restabelecimento ao Cons. Jamil Zeituni, que recentemente foi 
submetido a uma cirurgia pulmonar. A seguir, associou-se ao voto de pesar consignado pelo falecimento 
do Cons. Fernando Spada, discorrendo sobre sua personalidade e a colaboração que prestou ao Clube 
durante quase 30 anos. Em seguida, comunicou que as equipes da seção de Basquete, categorias Mirim e 
Juvenil,  foram incluídas  no  play-off,  a  ser  disputado  pelas  4  melhores,  com vistas  ao  Campeonato 
Paulista, e que a equipe Principal da modalidade venceu a de Franca. Assim, solicitou a inserção de voto 
louvor a essas equipes, aos técnicos e ao Diretor Adjunto Salvador Parisi Neto. Finalmente, parabenizou 
a Diretoria  pelos eventos comemorativos do 93º  aniversário do Pinheiros.  Disse que a Comissão de 
Esportes  colaborou  apresentando  sugestões  que  julgou  oportunas.  Estendeu  os  cumprimentos  ao 
Coordenador  dos eventos,  o  Vice-Presidente do  Clube,  Cons.  Arlindo  Virgílio  Machado Moura,  ao 
Diretor  de  Esportes,  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  ao  Assessor  de  Marketing e  Relações  Públicas, 
Francisco Antonio Fraga e a todas as Áreas envolvidas nos festejos (os votos foram aprovados).

Severiano Atanes Netto - Propôs voto de congratulações à Diretoria, pelos festejos de aniversário do 
Clube, e à seção de Xadrez, e ao Diretor Adjunto Newton Russo, pela conquista do título de Campeão no 
Campeonato Pan-americano Interclubes (voto aprovado).

Presidente - Antes de encerrar o Expediente, comunicou que haviam assinado o livro de presença 157 
Conselheiros, e tornou a chamar os Cons. Eliezer de Araújo Pereira, Paulo Tone, Antonio Tadeu Avelino 
e João De Martino Júnior para tomar posse, mas estes não estavam presentes.

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 372ª reunião extraordinária, realizada em 31 de agosto de 1992.
Mário  Fittipaldi -  Pediu  retificação  de  algumas  partes  do  pronunciamento  que  proferiu  no  item 
"Várias",  a  saber:  a)  substituição  da  palavra  "turbulência"  por  "truculência";  b)  inclusão  do  trecho: 
"Ainda nessa segunda reunião, ao ser votada a emenda Badra, fiquei perplexo ante a inusitada situação 
que se criou. Designou V.Sa. dois dignos membros da Mesa para procederem à contagem dos votos, 
distribuídos entre Conselheiros sentados e em pé e logo após anunciou que, tendo havido empate técnico, 
caberia à Presidência o voto de Minerva. Ora, empate técnico é uma figura de estatística, quando se 
projetam os resultados de uma pesquisa para um universo maior, o que não pode ocorrer quando todo o 
universo votante está  presente.  Mais grave ainda,  o  resultado  desse suposto empate técnico não foi 
comunicado ao plenário. Não fora a pronta intervenção do nobre Conselheiro Ovídio Lopes Guimarães 
Júnior, solicitando que a votação fosse nominal, o resultado dessa mesma votação poderia ser outro que 
não expressasse a vontade soberana do Plenário".

Edgard Ozon - Pediu retificação no sentido de constar que o Atleta Sumio Tsujimoto é da seção de 
Judô, pois na ata constou que o mesmo pertence à seção de Levantamento de Peso.

2



Presidente - Leu pedido formulado pelo Cons. Luiz Ernesto Machado Kawall, retificando o Expediente, 
fazendo constar o seu nome como autor da proposição que foi subscrita por mais 17 Conselheiros e uma 
associada,  consignando voto  de  congratulação  com a  SEME que,  por  ocasião  da  passagem de  seu 
centenário,  prestou homenagem ao futebolista  Arthur Friedenreich,  e  sugerindo à Diretoria  que,  por 
intermédio  da  seção  de  Futebol,  assim procedesse,  pois  da  ata  constou apenas "...proposição  de  17 
Conselheiros e uma associada...". Em seguida, em não havendo manifestações em contrário, declarou a 
ata aprovada, com as retificações solicitadas.

Item 2  -  Apreciação  do  processo  CD-11/92  (DI/061.92),  referente  à  proposta  da  Diretoria  de 
concessão do ingresso do Atleta Francisco Liauw Woe, da seção de Levantamento de Peso, como 
sócio Contribuinte, na classe Individual.
Eduardo Lobo Fonseca - Abordou três aspectos distintos, dois deles claramente relacionados ao item 2 
da pauta. O primeiro, pelo fato da Diretoria ter baseado sua solicitação no art. 6º, IV, quando o correto é 
art. 122. Embora a Comissão Jurídica tenha feito ressalva no seu parecer, entendeu que a proposta está 
em condições de ser apresentada. Nos outros quatro processos da pauta, da mesma natureza, também 
contém essa referência, o que, no seu entender, torna a apresentação tecnicamente inadequada. No caso 
em tela, entendeu pertinente a indagação da Comissão de Esportes à Diretoria, pois, independentemente 
dos seus méritos, o atleta foi militante durante 22 anos e somente agora foi apresentada a proposta. A 
Diretoria respondeu dizendo que as transferências requeridas ficaram no aguardo da aprovação do novo 
Estatuto, que no seu entender não justifica o que efetivamente ocorreu, porque a atualização estatutária 
não demorou muito mais  que  um ano.  Ponderou  que  em alguns casos  não  foi  possível  constatar  a 
observância do prazo prescricional  de um ano referido no §3º,  do art.  6º.  Reportando-se a situação 
anterior, quando o Conselho apreciou proposta de ingresso de associado na categoria Contribuintes, e o 
Estatuto de então permitia essa concessão somente a Militante, e foi dito que havia precedente e que 
levantou-se inclusive a possibilidade de existir uma jurisprudência a respeito, o Presidente Roberto Luiz 
Pinto e Silva, na época Primeiro Secretário, demonstrou que os Conselheiros tinham agido de boa fé, 
partindo do princípio que os atletas eram Militantes, pela forma como os processos eram instruídos. E, 
assim, o Plenário havia incorrido em erro em uma ou outra vez, concedendo o ingresso que naquela 
condição era indevido. Assim, é importante que se tenha uma informação precisa dos processos, motivo 
pelo  qual  solicitou  que  o  Presidente  de  uma  das  Comissões  técnicas,  de  Esportes,  Jurídica  ou  de 
Sindicância, esclarecesse o Plenário se, nos cinco casos, havia sido cumprida a exigência do §3º, do art. 
6º.

Edgard Ozon - A pedido do Sr. Presidente, em atenção à solicitação do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, 
explicou que a Comissão de Esportes analisou as condições dos atletas interessados, e que, de fato, os 
três processos subsequentes, dos Atletas Márcio Pacheco Ferreira, Marco Túlio de Barros Lima Fumis e 
Ricardo Komoguchi Ogata, deveriam ser devolvidos à Diretoria para complementação das informações 
sobre a participação dos mesmos no ano passado, o que não deveria vir a prejudicá-los.

Presidente - Esclareceu que com relação ao processo em discussão não havia tal impedimento.

Edgard  Ozon -  Dada  a  natureza  das  propostas  constantes  dos  itens  2  a  6,  pediu  fosse  procedida 
discussão em bloco.

Presidente - Submeteu ao Plenário a proposta do orador,  todavia esclarecendo que a discussão seria 
feita  em  bloco,  mas  que  a  votação  seria  individualizada.  (O  Conselho  aprovou  a  proposta  supra 
mencionada).

Edgard Ozon - Explicou o cuidado que a Comissão de Esportes teve em destacar, nos pareceres, os 
títulos mais relevantes obtidos pelos atletas, de forma a facilitar a análise dos Conselheiros. Propôs a 
retirada da pauta dos processos CD-14/92, CD-17/92 e CD-19/92, com a finalidade de juntar maiores 
informações sobre a participação dos interessados em competições no ano de 1991; e que o Conselho 
aprovasse os processos dos Atletas Francisco Liauw Woe e José Carlos Ferreira de Souza Júnior, que 
estavam em ordem.
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Presidente - Colocou a proposta de retirada em votação dos processos constantes dos itens 3, 4 e 5 da 
ordem do dia, tendo o Conselho a acolhido por unanimidade de votos. A seguir, adentrou a votação dos 
processos objeto dos itens 2 e 6 da pauta.

Sérgio Lazzarini - Levantou questão de ordem, para que não houvesse prejuízo da votação e à vista da 
menção ao art. 6º,  IV constante da proposta da Diretoria, conforme levantou o Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca,  no  sentido  de  que  ficasse  claro  que  o  Conselho não  estaria  concedendo o  título  de  sócio 
Contribuinte aos Atletas em questão,  mas o ingresso dos mesmos na categoria Contribuintes. Assim, 
evitar-se-á a votação errônea de algo aparentemente sem efeito, mas que poderá ser reivindicado como 
direito mais tarde.

Presidente - Disse que a Comissão Jurídica salientou no seu parecer que a fundamentação correta era ao 
art. 122, passando a ler os termos do citado dispositivo. Finalmente, submeteu à votação a concessão do 
ingresso, como sócio Contribuinte, na classe Individual, de Francisco Liauw Woe, atleta da seção de 
Levantamento de Peso, tendo o Plenário decidido aprovar a proposta por significativa maioria de votos. 
A seguir, colocou em votação proposta de idêntica natureza, de interesse do atleta José Carlos Ferreira 
de  Souza  Júnior,  da  seção  de  Natação,  tendo  o  Conselho  decidido  aprová-la  por  unanimidade  de 
votos.<P>

Item 7 - Apreciação do processo CD-26/92, referente à proposta da Diretoria de utilização de recursos do Fundo 
Especial para recuperação estrutural do Ginásio Amarelo - Basquete.

Antonio Guerra - Salientou que, levando-se em conta que está sendo pleiteada à Diretoria a elaboração 
de um Plano Diretor, qualquer obra de grande vulto pode afetar sua execução. Ocorre que a vida útil do 
ginásio  está  comprometida,  não  só  por  falta  de  manutenção  ou  do  ataque  dos  cupins,  mas  pela 
deterioração dos arcos. Considerou o fato de estar próxima a temporada de esportes, período em que não 
deve ser mantida a interdição. Além disso,  a reforma, que demanda cerca de 60 dias, na qual estão 
previstos gastos em torno de 120 milhões (base agosto/92), dará ao Clube um ginásio em condições de 
utilização por um período que, embora não muito longo, será suficiente para que se tenha um Plano 
Diretor e seja estudada a projeção daquela área de uma forma melhor. Disse, ainda, que a seu pedido a 
Diretoria  promoveu  reunião  com o  Diretor  de  Patrimônio,  a  Comissão  de  Obras  e  um grupo  de 
Conselheiros  versados  no  campo  da  engenharia,  quando  o  assunto  foi  debatido  em profundidade, 
chegando-se à conclusão de que a solução ora proposta é a que melhor atende os interesses do Clube, 
sem  prejuízo,  inclusive,  do  futuro  Plano  Diretor.  Pediu  a  colaboração  de  todos  em  benefício  do 
Pinheiros, votando favoravelmente à liberação da verba.

Presidente - Em não havendo mais oradores inscritos, colocou a matéria em votação, tendo o Conselho 
deliberado aprovar,  por  unanimidade de votos,  a proposta da Diretoria  de utilização de recursos do 
Fundo  Especial  vinculado  ao  Orçamento  de  Investimento,  no  valor  de  Cr$120.000.000,00  (base 
agosto/92), para recuperação estrutural do Ginásio Amarelo - Basquete.

Item 8 - Várias.
Leão João Pouza Machado - Inicialmente, parabenizou a Diretoria pela conservação dos jardins, tidos 
como "cartão  de visita"  do Clube,  porém, outro  próprio  merece ser  igualmente tratado,  qual  seja  o 
sanitário existente entre o "Bondinho" e a "Escolinha". Comentou que contatou a Comissão de Saúde e 
Higiene, tendo sido informado que aquele sanitário havia sido condenado. O sanitário é utilizado por 
inúmeros sócios que acompanham seus filhos diariamente, por funcionários - embora seja proibido, por 
terceiros que comparecem a festas infantis realizadas na Cabana do Pai Thomaz e por crianças, que 
correm risco  de  contaminação  e  para  as  quais  o  mesmo não  é  adequado.  Assim sendo,  apresentou 
abaixo-assinado subscrito por mais 72 associados, vários deles Conselheiros, solicitando a atenção da 
Diretoria no sentido de proceder estudos com a finalidade de reformar o sanitário localizado entre o 
"Bondinho" e o Jardim da Infância do Clube.

Sílvia Schuster - Apresentou proposta  de criação e implantação de um "Projeto de Reeducação no 
Trânsito da Garagem do ECP", explicando que as vagas vêm se tornando insuficientes para atender à 

4



demanda, e  que a  demarcação do  estacionamento não está  sendo respeitada.  Em seguida,  sugeriu a 
mudança do critério  de  cobrança das  taxas esportivas e recreativas para  1993,  possibilitando que o 
pagamento seja  feito  em duas parcelas ou mensal,  a  fim de que os  pais possam manter  seus filhos 
praticando esportes.  Formulou uma terceira proposta,  no sentido de que a Diretoria  proceda estudos 
visando reavaliar  a  cobrança das  taxas esportivas,  independentemente de  modalidade,  e  que abranja 
todas as seções.

Byrd Bianchi - Discorreu sobre a carta dirigida à Diretoria pela Comissão Financeira,  analisando o 
prejuízo  do  setor  de  Bares  e  Restaurantes,  que  atingiu,  em  31/7/92,  o  valor  acumulado  de 
Cr$1.200.965.000,00 (corrigido pelo IGP/DI). Entendendo que o serviço não é satisfatório e os preços 
são  quase  sempre  equivalentes  aos  do  mercado,  pediu  ao  Sr.  Presidente  que  oficiasse  à  Diretoria 
solicitando o comparecimento de um Diretor,  na próxima reunião do Conselho, com a finalidade de 
prestar esclarecimentos sobre o prejuízo no setor de Bares e Restaurantes.

Décio Cecílio Silva - Tendo sido procurado pelos Srs. Luís Gonzalo Guardia Souto e José Arnaldo Rapp 
Fabra Navarro, ex-atletas da seção de Basquete, que competiram pelo Clube por vários anos e que foram 
desligados sem quaisquer justificativas, entregou à Mesa carta assinada pelos mesmos, questionando a 
Diretoria Esportiva a respeito.

Jorge Dieguez Tena - Inicialmente, agradeceu o encaminhamento, pela Mesa, de sugestão anteriormente 
apresentada à Comissão Financeira. Em seguida, referiu-se à sua proposta "Conselheiro Estagiário", que 
a Mesa tinha pedido fosse mais detalhada, lendo trabalho que desenvolveu e explicando que sua idéia 
partiu do princípio de que existem pessoas de muito valor, às quais nunca foi dada a oportunidade de 
conhecerem  com  mais  profundidade  os  assuntos  do  Clube.  Esclareceu  que  a  proposta  visa  uma 
administração executiva constante para o Clube, independentemente de facções políticas, criando-se um 
banco de pessoas mais qualificadas, interativas, com conhecimento específico na área de seu interesse, 
que pudessem promover de maneira mais profissional o desenvolvimento administrativo; em que pese a 
capacidade  das  pessoas  que  já  integram  o  Conselho.  Todos  os  Conselheiros  eleitos  poderiam  se 
candidatar a uma vaga de estágio, dando-se preferência àqueles que estão discutindo propostas/críticas 
naquele determinado setor, contatando-se o diretor específico. Citou, ainda, a idéia de criação de uma 
"Comissão Permanente de Assessoramento à Presidência do Conselho",  que procederia a interligação 
entre  os  interessados  e  as  áreas  de  interesse,  determinando  vagas  disponíveis,  quando  e  como  o 
Conselheiro terá a sua atuação, sendo que esta própria Comissão poderia requisitar que um Conselheiro 
mais experiente em determinada área faça um estágio em setor  específico,  tendo como obrigação o 
preenchimento constante de tais vagas. O Conselheiro Estagiário teria horas de discussão com o Diretor 
e seu “staff”, podendo, como um consultor, analisar rotinas e procedimentos. Essa participação seria 
avaliada por meio de um relatório  apresentado pelo Conselheiro participante,  com o seu parecer  da 
experiência  adquirida,  dirigido  à  Comissão,  à  Presidência  do  Conselho  e  à  Diretoria,  permitindo  o 
intercâmbio de informações. Finalmente, elencou os resultados práticos da sua proposta.  Finalmente, 
pediu a colaboração dos Conselheiros interessados na adoção da sua idéia, que objetiva trazer benefício 
ao  Clube.  Abordou,  ainda,  o  retorno  da  Diretoria  com  relação  à  sua  proposta  "Proteção  Global 
Pinheirense",  dizendo  que  não  foi  bem  entendido  pela  Diretoria,  pois  o  assunto  foi  colocado 
prioritariamente para a seção de Futebol, mas poderia abranger todas as modalidades do Clube e as 
despesas  não  onerariam  o  Orçamento,  viriam  de  patrocínios,  taxas  pagas  pelo  próprio  sócio  ou 
incorporação em seguros já existentes, ou outras formas que seriam discutidas por Comissão criada para 
esse fim. Assim, ratificou sua proposta.

José de Barros - Em aparte, louvou a atitude e o entusiasmo do Cons. Tena com relação à proposta 
"Conselheiro Estagiário", mas explicou que o assunto ia muito além, pois gerava um Conselho paralelo, 
demandando uma reforma estatutária, que não pode ser proposta individualmente, e deve partir de 50 
Conselheiros, no mínimo.

Jorge Dieguez Tena - Agradeceu a intervenção do orador, entendendo que não será difícil conseguir as 
50 assinaturas, pois vários Conselheiros têm demonstrado interesse em participar mais profundamente no 
dia-a-dia  do  Clube.  Prosseguindo,  reportou-se  à  sua  "Proposta  do  Setor  Sauna",  pedindo  lhe  fosse 
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concedida oportunidade de discutir um pouco mais, com o Diretor da seção, pois, pela resposta recebida, 
sua idéia não foi bem interpretada pela Diretoria.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Considerando  que  o  corpo  associativo  continua  tendo  grandes 
dificuldades para acompanhar o reajuste dos valores das taxas e mensalidades, em razão da conjuntura 
econômica desfavorável; que a Diretoria, em suas recentes manifestações tem afirmado sua intenção de 
contribuir para a minimização dessas dificuldades, com a revisão das taxas e contribuições sociais; que 
existe um superávit de 7,3 bilhões de cruzeiros no orçamento de custeio (julho/92), superando em 106% 
o  previsto,  apresentou  abaixo-assinado  subscrito  por  outros  40  Srs.  Conselheiros,  recomendando  à 
Diretoria  que  envie  ao  Conselho  proposta  de  redução  das  taxas  e  contribuições  sociais  ou  seu 
congelamento nos níveis atuais, para o último trimestre/92. Encerrando seu pronunciamento, ratificou o 
pedido  apresentado  pelo  Cons.  João  Leão  Pouza  Machado,  pela  reforma  do  sanitário  próximo  ao 
parquinho.

João Benedito de Azevedo Marques -  Em nome de vários Conselheiros,  e  em seu próprio  nome, 
cumprimentou e agradeceu a Diretoria  pelo conserto  das laterais  da Pista  de Atletismo,  pois estava 
faltando uma grelha de escoamento de água, provocando acidentes. Agradeceu, também, a resposta da 
Diretoria à sua intervenção em "Várias", a respeito de algumas pendências como a destinação do imóvel 
da  R.  Dom  José  de  Barros,  construção  de  elevadores  panorâmicos  e  inadequação  atual  do 
estacionamento, que não mais atende à demanda dos sócios. Cumprimentou, também, a Presidência do 
Conselho  pela  idéia  de  realizar  um fórum a  respeito  do  Pinheiros  no  ano  2000.  Disse  que  teve  a 
oportunidade  de  participar  das  comemorações  do  93º  aniversário  de  fundação  do  Clube,  mas que, 
lembrando o passado, é necessário preparar-se para o futuro. Ressaltou que, em que pese as dificuldades 
eventuais que o país está vivendo, deve-se ultrapassá-las e tentar-se refletir sobre alguns problemas que 
não podem mais ser postergados. Lembrando alguns momentos que o Clube viveu, de ex-Presidentes que 
teve no passado, como Angelo Mendes Corrêa e Celso Hahne, que na época definiram Planos Diretores, 
disse estar no momento de, através de ampla meditação, elaborar-se um novo grande plano diretor, a fim 
de manter o ambiente extremamente agradável, com uma administração eficiente, racional e, acima de 
tudo, preparando o Pinheiros para os desafios que terá pela frente. Concluiu entendendo que o fórum 
preanunciado pelo Presidente Roberto Luiz Pinto e Silva será um evento que trará grandes benefícios ao 
futuro do Esporte Clube Pinheiros.

Roberto Machado Moreira - Comunicou três encaminhamentos que fez à Presidência do Conselho, a 
saber: 1) abordando a necessidade de atualização do Regulamento Processual Disciplinar, tendo em vista 
a  indicação  de  seu  nome  para  integrar  Comissão  de  Inquérito;  2)  sugerindo  a  distribuição,  aos 
Conselheiros, de cópia do Regimento Administrativo vigente, pois a Comissão Jurídica emitiu parecer 
sobre o proc. CD-26/92, mencionando artigos do referido caderno e que não são conhecidos pelos novos 
Conselheiros; 3) questionando sobre o parecer emitido pela Comissão Financeira ao processo CD-26/92, 
apreciado nesta reunião, pois na introdução a Comissão declarou-se diante de uma dificuldade: aprovar 
um gasto na conta de investimentos, sem conhecer o total das verbas necessárias para atender às reais 
necessidades do Clube quanto a reformas de porte e programa de atendimento às reivindicações dos Srs. 
associados, e concluiu entendendo a proposta em condições de ser aprovada pelo Conselho.

Primeiro  Secretário -  Leu carta  encaminhada  pelo  Cons.  Angelo  Pio  Buonafina,  datada  de  10  de 
setembro, a título de matéria para divulgação em "Várias",  sugerindo à Diretoria a instalação de um 
posto  bancário  no  recinto  do  Clube,  em local  estratégico  e  banco  a  serem estudados  pelas  Áreas 
competentes, justificando sua sugestão, inclusive, com base no recente assalto que o Clube foi vítima.

José de Barros - Referiu-se à manifestação do Cons. Décio Cecílio Silva, sobre a indagação de dois ex-
atletas  pretendendo  retornar  ao  Clube  como sócios  Contribuintes,  dizendo  que,  embora  não  tivesse 
recebido delegação da Diretoria para se posicionar sobre a questão, devido à sua grande experiência, a 
sua convivência no ambiente esportivo e como ex-Diretor, achou necessário esclarecer que não cabia aos 
mesmos proceder tal reivindicação, pois o art. 122 do Estatuto é claro quanto à concessão do ingresso 
como Contribuinte, que deve partir de iniciativa da Diretoria ou de 50 Conselheiros, no mínimo. Assim, 
disse que a carta encaminhada merecia a atenção de ser respondida, mas dispensava qualquer apreciação 
ou estudo.
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Décio  Cecílio  Silva -  Esclareceu  que  não  havia  qualquer  pedido  dos  ex-atletas  na  carta,  mas uma 
manifestação dos mesmos estranhando terem sido excluídos da seção, e informados disso por terceiros, 
sem qualquer explicação.

José de Barros - Diante do esclarecimento, entendeu que os ex-atletas realmente mereciam um retorno 
explicativo do seu desligamento do Clube.

Pedro Antonio Lousan Badra - Reportou-se à carta da Diretoria distribuída aos Conselheiros com a 
convocação, comunicando que o Clube foi citado em execução fiscal federal promovida pelo IAPAS, 
cobrando um débito do INSS no período de junho/79 a junho/80, no valor de um bilhão de cruzeiros, 
relatando que o assunto é completamente controvertido. Disse que no seu entender está sendo colocada 
uma faca na cabeça dos clubes, e observou uma atitude louvável do SINDI-CLUBE, no sentido de tomar 
a defesa desses clubes. Ressaltou que, independente das suas divergências, que continuarão, propunha ao 
Conselho que fosse enviada carta de apoio ao Presidente do SINDI-CLUBE, pela medida tomada. E o 
Esporte Clube Pinheiros, como sendo o clube de origem dessa Presidência, deveria dar o exemplo de 
oficiar seu apoio, pois essa liderança, com certeza, fará com que essas entidades pensem duas vezes, pelo 
menos no fato de cobrar coisas devidas ou coisas sem jurisprudência.

Presidente - Antes de encerrar a reunião, comunicou sobre a missa de sétimo dia de falecimento do 
Cons. Fernando Spada, e lembrou sobre o evento que estava sendo organizado por um grupo de sócios, 
Conselheiros e Diretores, para arrecadar fundos para o tratamento de saúde do Cons. Antonio Teixeira 
Lopes. Finalmente, deu por encerrados os trabalhos às 22h20m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 374ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 19 de 
outubro de 1992.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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