
ATA  RESUMIDA  DA  374ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 19/10/92

1) DATA E PRESENÇA:
Dia dezenove de outubro 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 quatro Conselheiros.

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, determinando a execução do Hino do Clube, o 
que foi feito em seguida. Dando seqüência, passou à entrega solene dos títulos de Atleta-Benemérito 
concedidos pelo Conselho Deliberativo na 372ª  reunião extraordinária,  em 31 de agosto último, por 
proposta da Diretoria, a Cassiano Schalch Leal, da seção de Natação, e Sumio Tsujimoto, da seção de 
Judô.

Ivo Kesselring Carotini - A pedido do Sr. Presidente, em nome do Conselho Deliberativo saudou o 
atleta  Cassiano  Schalch  Leal,  discorrendo  sobre  o  seu  perfil  e  elencando  alguns  dos  títulos  mais 
importantes por  ele conquistado.  Ao final,  ressaltou a satisfação que tinha em estar representando o 
Conselho naquela oportunidade.

Presidente -  Convidou Cassiano  Schalch  Leal  para  subir  ao  palco  e   receber,  das  mãos  do  Cons. 
Francisco Lotufo Filho, o Diploma de Atleta-Benemérito do Clube, o que ocorreu em seguida.

Edgard Ozon - Convidado pelo Sr. Presidente, em nome do Conselho saudou o atleta Sumio Tsujimoto, 
fazendo questão de realçar sua capacidade técnica e os mais importantes títulos levantados pelo mesmo, 
em especial aqueles conquistados após a concessão da sua benemerência.

Presidente - Chamou o atleta Sumio Tsujimoto para receber o seu Diploma de Atleta-Benemérito do 
Pinheiros, cuja entrega foi feita, também a convite, pelo Cons. Renato Taglianetti. Finalmente, agradeceu 
a  presença  dos  convidados  e  familiares  dos  atletas  homenageados,  convidando-os  para  assistir  a 
seqüência da reunião e deu por encerrada a solenidade.

Presidente - Chamou para tomar posse os Suplentes convocados, Eliezer de Araújo Pereira e Antonio 
Tadeu Avelino, tendo somente o primeiro comparecido, lido o compromisso de posse e sido empossado 
em seguida. Continuando, leu proposições encaminhadas por escrito,  a saber: 1) de autoria do Cons. 
Francisco Lotufo Filho, consignando voto de congratulações com o Cons. Cezar Roberto Leão Granieri, 
Diretor  de Esportes,  pela  sua  recente  eleição,  pelo  jornal  "Gazeta  de Pinheiros",  como Cidadão  de 
Destaque do corrente ano; 2) de iniciativa da Cons. Sílvia Schuster, consignando voto de louvor  à seção 
de Esgrima, pela conquista do título de Penta-Campeã Brasileira Infantil e Cadetes, com destaque para o 
ano em curso, em que 50 crianças pinheirenses participaram e obtiveram uma diferença de 200 pontos a 
mais do  que  o  2º  colocado,  e  à  seção  de  Saltos  Ornamentais,  pela  conquista  do  Vice-Campeonato 
Estadual de Estreantes, categoria D, por equipe, e pelo 3º lugar na categoria C, também por equipe; 3) de 
autoria dos Cons. Sílvia Schuster e Décio Cecílio Silva, consignando voto de louvor à seção de Voleibol, 
pela  conquista  do  Campeonato  Paulista  Metropolitano  Juvenil,  com destaque  ao  técnico  Ariovaldo 
Rabelo e às atletas Débora Santa, Simone Rivera, Renata Mumme e Fabiana Espício de Abreu, todas 
integrantes da Seleção Brasileira e Campeãs Sul-americanas da categoria. Submetidos ao plenário, os 
votos foram unanimemente aprovados. A seguir, comunicou a missa de 30º dia do falecimento do Cons. 
Fernando Spada. Em seguida, entregou ao Cons. Antonio Rudge, Presidente da Diretoria carta do Cons. 
João Bacchin Neto, tesoureiro da Chapa Amarela, doando ao Departamento de Assistência Social um 
cheque no valor do saldo de verba da campanha. Da mesma forma, comunicou que a "Pizza" promovida 
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por um grupo de sócios, Conselheiros e Diretores, para arrecadar fundos para o tratamento de saúde do 
Cons. Antonio Teixeira Lopes resultou na importância líquida de Cr$5.007.892,49, valor este já enviado 
à irmã do referido Conselheiro. Agradeceu a participação de todos neste sentido. Para a conclusão do 
Expediente, propôs sua prorrogação por 15 minutos, tendo o plenário concordado.

Primeiro Secretário - Informou que, à vista da retificação aprovada na ata da 372ª reunião, a Resolução 
15/92,  será  substituída  junto  aos  Srs.  Conselheiros,  oportunamente.  Deu  conhecimento  das 
correspondências recebidas da Diretoria, quais sejam: 1) DI/270.92, encaminhando ofício de 21/9/92, no 
qual a Federação Paulista de Xadrez cumprimenta a equipe de Xadrez do Clube pelos resultados obtidos 
nos  últimos  dois  anos.  Disse  que  a  Mesa  enviou  mensagem  à  Diretoria,  cumprimentando-a  pelo 
desempenho da Diretoria Adjunta de Xadrez. 2) DI/280.92, comunicando o ressarcimento, ao Clube, dos 
prejuízos  decorrentes  do  assalto  recentemente  ocorrido.  Deu  ciência,  ainda,  das  seguintes 
correspondências  recebidas:  3)  Carta  da  Comissão  de  Veteranos,  informando  que  as  Comissões  de 
Veteranos,  de  Obras  e  Financeira,  em reunião  emergencial,  resolveram apelar  à  presidência  que  as 
convocações de reuniões, bem como a sua respectiva ordem do dia, só sejam feitas após o recebimento 
dos respectivos pareceres,  não esquecendo que estatutariamente estas têm até 30 dias de prazo para 
emitir pareceres, fundamentando suas razões. Acrescentou que, em atenção a esta carta, a Diretoria foi 
oficiada de que é necessário que as matérias de interesse da Diretoria sejam encaminhadas ao Conselho 
com antecedência razoável, possibilitando a tramitação pelas Comissões, dentro dos prazos estatutários e 
regimentais. 4) Carta do Cons. Antides Baroni Filho, indicando o Sr. Carlos Roberto Lucchesi para 
integrar  a  Comissão  Financeira  até  o  término do  período  de  licença  do  Cons.  Marcos  Augusto  de 
Carvalho Senna. Indicação aceita pela presidência. 5) Ofício do Secretário Municipal de Esportes, Lazer 
e Recreação, Lalo Leal Filho, agradecendo o voto de congratulações consignado à SEME em razão da 
homenagem  prestada  ao  centenário  de  nascimento  de  Arthur  Friendenreich,  pedindo  que  fosse 
transmitido  este  agradecimento  aos  autores  da  propositura.  6)  Carta  do  Cons.  Antonio  Guerra, 
explicando sua ausência durante a votação do item 2 da 371ª reunião, e que o fato de ter saído no meio 
da reunião, o que fez pela primeira vez em seus 28 anos de Conselho, lhe fez muito mal. Assim, pedia à 
presidência que o considerasse faltoso àquela reunião e que sua falta fosse justificada. O Sr. Secretário 
esclareceu  que,  quanto  a  essa  correspondência,  a  presidência  proferiu  despacho  louvando  o 
reconhecimento do Cons. Guerra, porém ressaltando que não cabe ao Presidente do Conselho considerar 
como ausente, quem assinou a lista de presença; e que admitir esta falta seria injusto, pois houve mais 24 
Conselheiros nas mesmas condições e o Regimento não permite considerar tais ausências como faltas 
justificadas ou não.

Ovídio Lopes Guimarães Júnior - Agradeceu a colaboração do Conselho e da Diretoria, em especial 
aos  Presidentes,  Membros  da  Mesa  e  Diretores,  pela  contribuição  prestada  para  que  a  "Pizza  do 
Teixeira" tivesse êxito, comunicando que, em telefonema ao Cons. Antonio Teixeira Lopes percebeu que 
o seu estado de saúde já é melhor, o que o leva a pensar que brevemente retornará ao convívio do Clube.

Décio Cecílio Silva Júnior - Propôs voto de louvor à seção de Voleibol, pelo êxito do Festival dos 
Trios, promovido com o apoio do CAD, e pela conquista do Campeonato Paulista Juvenil Feminino, 
título que há 16 anos não era levantado pelo Clube. Os votos foram aprovados.

Edgard Ozon -  Inicialmente,  em nome da  Cons.  Marley Perrota  Spada,  agradeceu a  solidariedade 
prestada à  mesma por  ocasião do falecimento do  Cons.  Fernando Spada.  Em seguida,  apresentou a 
proposta de voto de louvor relacionada no Expediente da convocação, de iniciativa da Comissão de 
Esportes, apenas reparando que o título levantado pela seção de Judô refere-se ao Campeonato Paulista, 
e não Metropolitano, como constou. Os votos foram unanimemente aprovados.

José Paulo de Camargo Mello - Propôs voto de louvor ao associado Cândido Leonelli, que sagrou-se 
Campeão Mundial Sênior, na categoria Single Skiff de Remo, em Campeonato recentemente realizado na 
Alemanha. O voto foi aprovado.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Comunicou que a Comissão de Obras opinou favoravelmente 
quanto  a  dois  itens  no  primeiro  semestre:  sobre  o  elevador  da  Sede  Social,  cuja  instalação  foi 
recentemente aprovada pelo Conselho, elencando os serviços contratados pela Diretoria; e a respeito dos 
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reparos do Ginásio Amarelo, cujas propostas técnicas foram abertas dia 29/9 pp, na presença dos Cons. 
Edgard Ozon e Marcelo Sigolo De San Juan, tendo sido acolhida a da firma Estimet, que estava dentro 
do valor autorizado, e que já deu início aos serviços.

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 373ª reunião extraordinária, realizada em 21 de setembro de 1992.
Décio Cecílio Silva - Pediu retificação contestando a proposição apresentada pelo Cons. Edgard Ozon, 
de voto de louvor à equipe principal de Basquete do Clube, que venceu a equipe de Franca, penúltima 
colocada, sendo que a equipe do Clube ocupa a última colocação.

Presidente - Como a intenção do Cons. Décio Cecílio Silva era fazer uma inclusão em ata, o que não é 
possível uma vez que a proposição foi acolhida pelo plenário, deu por aprovada a ata da 373ª reunião, 
nos termos em que foi publicada.

Item 2 - Apreciação, em primeira discussão, do processo CD-02/92, referente à proposta subscrita 
pelo Cons. Antonio Guerra e outros 49 Conselheiros, de modificação estatutária visando a 
criação do Conselho Consultivo.

Sérgio Lazzarini - Levantou questão de ordem, calcado no art. 86 do Estatuto. Referiu-se às Resoluções 
1  e  6/90,  baixadas  em  função  do  processo  de  atualização  estatutária,  uma  vez  que  não  existia 
regulamentação  do  trâmite  da  votação  do  Estatuto,  disse  que  esta  medida  foi  salutar,  à  vista  da 
importância e do cuidado necessário ao tratamento da matéria. Elogiou o tratamento dado às emendas 
formuladas à época,  que foram devidamente apreciadas pelas comissões, e a democracia com que se 
procedeu o processo num todo. Disse que o Conselho, além da responsabilidade que tem de votar o 
Estatuto do Clube, deve manter a prudência de submeter aos seus Membros a possibilidade de apresentar 
emendas  por  escrito.  Louvou  a  criação  de  regulamentação  para  a  alteração  de  regimentos  internos 
recentemente aprovada pelo Conselho. Lamentando inexistência de normas disciplinando a mudança do 
Estatuto, baseou-se no art. 62 e submeteu à presidência proposta no sentido de que as mesmas regras 
adotadas para alterações regimentais fossem aplicadas às alterações estatutárias, em virtude da omissão, 
até que seja feita uma norma definitiva, para quaisquer alterações desta natureza.

Presidente - Concordando com a necessária prudência no tratamento de alterações estatutárias, teceu 
considerações  sobre  a  proposta,  ressaltando  que  as  resoluções  citadas  pelo  Cons.  Lazzarini  foram 
tomadas especificamente para aquele processo, que tratou da alteração do Estatuto como um todo, da 
mesma forma  que  a  recentemente  aprovada  é  destinada  à  mudança  de  regimentos  e  regulamentos. 
Entendeu, portanto, que a proposta não poderia ser aceita considerando-se que o Estatuto determina duas 
discussões, sendo a segunda delas também para redação final. Finalmente, não recebeu a questão de 
ordem suscitada, mesmo porque a Mesa não conhecia, ainda, a existência de emendas que pudessem, 
eventualmente, sugerir o adiamento da discussão para um melhor exame do assunto.

José Manssur - Consultou a presidência sobre  a possibilidade de colocar  em votação a questão de 
ordem levantada pelo Cons. Lazzarini.

Presidente - Ponderando o fato dos Conselheiros terem recebido o material necessário à apreciação da 
proposta em consonância com o Estatuto e tido a oportunidade de examinar a questão,  decidiu pela 
continuidade da discussão.

Antonio Guerra - Disse que, embora tivesse sido o primeiro subscritor da proposta em tela, a forma 
como vinham sendo procedidas as mudanças estatutárias o assustava sobremaneira. Comentou que ele 
mesmo havia  elaborado  uma  emenda  modificativa  da  proposta  original,  corrigindo  alguns  erros  e 
concedendo aos ex-Presidentes o direito de votar as matérias no Conselho. Defendeu a aprovação da 
proposta, pretendendo preparar o Clube para o ano 2.000, julgando oportuno que o Conselho preservasse 
a capacidade, a inteligência, a integridade, o equilíbrio e o conhecimento do grupo de Conselheiros que 
integrariam o Conselho Consultivo, órgão que estaria apto a esclarecer as dúvidas que pudessem pairar 
sobre  o  Conselho  e  sobre  a  Diretoria.  Distinguiu a  vitaliciedade  da  efetividade  dos  ex-Presidentes, 
interpretando a intenção do legislador na época da instituição do grupo Efetivos, entendeu que os seus 
direitos  e  deveres  são  idênticos  aos  dos  Conselheiros  dos  outros  grupos.  Fez  ponderações  sobre  a 
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freqüência  dos  ex-Presidentes  nas  reuniões  plenárias,  dizendo  que  sua  idéia  é  que  seja  possível 
aproveitar o potencial e a orientação desses Conselheiros, independentemente do seu comparecimento, 
ou não, às reuniões.

José Roberto Coutinho de Arruda - Aparteou o orador sobre a emenda inicialmente citada, à proposta 
original, pois tinha ouvido o Sr. Presidente dizer que não tinha notícia de emenda específica.

Antonio Guerra - Respondeu que havia protocolado sua emenda junto à Secretaria, no último sábado.

Roberto Machado Moreira - Levantou questão de ordem indagando à presidência sobre a possibilidade 
do Cons. Antonio Guerra emendar a proposta original, uma vez que foi subscritor da mesma.

Presidente - Esclareceu o orador que a proposta original foi apresentada em termos de ser apreciada, 
subscrita por 50 Conselheiros, e qualquer Conselheiro pode emendá-la, individualmente. Disse que não 
tinha dado conhecimento ao plenário sobre a emenda formulada pelo Cons. Guerra justamente porque 
pretendia pedir sua justificativa,  o que o proponente acabara de apresentar.  Informou que a emenda 
alterava substancialmente a proposta inicial no tocante ao acréscimo, aos 30 anos de mandato, o termo 
"consecutivos" e à possibilidade dos membros do Conselho Consultivo votarem e serem votados.

José Manssur - Levantou questão de ordem fundamentada no art. 107, III, do Estatuto, combinado com 
os Arts. 49, 52 e 53, do Regimento Interno do Conselho, no sentido de que, dado fato da emenda alterar 
substancialmente a proposta,  deveria ser ouvida a Comissão Jurídica a respeito,  ficando prejudicado, 
portanto, este item da Ordem do Dia.

Presidente - Rejeitou a questão de ordem suscitada, esclarecendo que o art. 102 do Estatuto estabelece 
que as Comissões Permanentes devem ser ouvidas obrigatória e antecipadamente sobre as matérias de 
sua competência específica, e a Comissão Jurídica emitiu o competente parecer. A emenda, inclusive, foi 
baseada no referido parecer.

José de Barros - Referindo-se ao resultado das eleições/86, quando a Chapa Amarela obteve uma vitória 
maciça, comunicou que existe uma certa preocupação dos Veteranos, de que futuramente só serão eleitos 
Conselheiros os sócios mais jovens, entendendo necessária a heterogeneidade neste sentido, em especial 
pela  experiência dos assuntos do Clube.  Disse que estudou o assunto e chegou à mesma conclusão 
externada pela Comissão Jurídica em seu parecer, assim, propôs que o processo retornasse à mesma para 
estudo mais minucioso visando sanar as falhas citadas pelo relator Antonio Alberto Foschini e no voto 
em separado do Cons. Paulo Cesar de Arruda Castanho.

Jorge Dieguez Tena - Depois de ouvir os debates, entendeu que o assunto realmente necessita de estudo 
de maior profundidade e de muita reflexão. Apesar disso, deixou claro que não estava se posicionando 
contrário ou favorável à proposta, mas concordava com o Cons. José de Barros quanto ao retorno da 
matéria à Comissão Jurídica.

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que, diferentemente do que vários oradores tinham trazido, ou deixado 
entender, o Conselho tem plena condição de deliberar, pois esta é a sua função. Na verdade, existia uma 
proposta inicial do Cons. Antonio Guerra e mais 49 Conselheiros, cuja finalidade básica, extraída da 
própria exposição de motivos, era terminar com o grupo de Conselheiros Efetivos e criar um Conselho 
Consultivo composto por ex-Presidentes da Diretoria e do Conselho Deliberativo e Conselheiros com 
mais de 30 anos de mandato. Agora havia uma emenda dando direito a voto e mantendo os efetivos. Ao 
mesmo tempo, existia um parecer da Comissão Jurídica no sentido de que, sob o aspecto formal, nenhum 
reparo  cabia  fazer  à  proposta  em  questão.  No  mérito,  porém,  ela  não  merecia  prosperar.  E  era 
simplesmente o que achava, a proposta não merecia prosperar.  Assim, conclamou o plenário a votar 
contra a idéia de criação do Conselho Consultivo, na forma apresentada e manter Estatuto como está, 
pois qualquer postura diferente desta, seria fazer com que o Conselho não possa deliberar.
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Gilberto Affonseca Rogê Ferreira - Adotou a mesma posição do orador que o antecedeu, porém no 
sentido de que o Conselho necessita da experiência dos mais velhos, daqueles que conviveram com o 
poder do Clube, pois, mais que deliberativo, ele é político, porque tem que representar exatamente os 
anseios  dos  associados.  No  momento  que  o  Cons.  Guerra  muda  sua  posição,  reconhecendo  que  a 
proposta cerceava o grupo de Efetivos a contribuir com sua experiência, e, a contrário senso, ele aumenta 
o poder desses Conselheiros dando-lhes condições de votar e ser votados,  queria crer que a questão 
deveria ser repensada, com o mesmo cuidado que toda proposta de alteração estatutária merece e deve 
receber. Além disso, não foram determinadas na proposição original as funções do Conselho Consultivo, 
que precisam ser votadas pelo Conselho Deliberativo. O ano 2.000 tem que ser pensado e repensado, e o 
Cons. Guerra tem razão em preocupar-se com isso.

Francisco Lotufo Filho - Não entrou em pormenores a respeito  da proposta,  apenas salientou dois 
pontos. O primeiro deles fundamental, no sentido de que nenhuma entidade pode ser gerida sem um 
quadro dos órgãos efetivos bem delineados de sua administração. O outro,  com relação à função do 
Conselho  Deliberativo  de  deliberar  sobre  assuntos  administrativos,  sobre  as  leis  que  regem a  vida 
pinheirense. O Conselho é o órgão legislativo, poder máximo em matéria de consulta, porque ele é quem 
interpreta autenticamente sobre a efetiva aplicação das leis do Clube, que são votadas por ele mesmo. 
Este  é  um conceito  primário  de  Direito.  Portanto,  o  Conselho  não  pode  abdicar  dos  seus  poderes 
definidos no Estatuto Social, e até o presente sua atuação primou na vida do Clube.

José Edmur Vianna Coutinho - Como componente da Comissão Jurídica, entendeu pertinente observar 
a respeito da menção do Sr. Presidente no início dos debates, no sentido de que o Cons. Antonio Guerra 
tinha elaborado sua emenda baseado no parecer emitido da Comissão, deixando claro que o aspecto 
fundamental do parecer foi no sentido da necessidade que aqueles que fizessem parte do grupo fossem 
eleitos, pois quem delibera deve ser eleito. Quanto à emenda, disse que ela merecia um reparo, criava um 
novo grupo e aumentava o número de Conselheiros com o direito de voto. Comentou o raciocínio do 
proponente,  dizendo  que  ele,  que  inicialmente  era  contrário  à  vitaliciedade,  agora  criava  uma 
vitaliciedade na medida em que permitia que os que foram Conselheiros durante 30 anos passassem a 
compor um Conselho Consultivo, com direito de voto e sem necessidade de eleição. Essa contradição 
toda,  ao seu ver,  demonstrava a inconveniência da aprovação da proposta.  Concordou com o Cons. 
Sérgio Lazzarini no tocante ao fato de que todas as alterações estatutárias mereçam profunda análise, 
entendendo que talvez o Cons. Eduardo Lobo Fonseca não tivesse entendido, mas a proposta do Cons. 
Lazzarini  na  realidade  objetivava  ampliar  a  capacidade  de  deliberação  do  Conselheiro,  com maior 
conhecimento da matéria e com maior número de emendas, de estudos e pareceres dos diversos órgãos e 
Comissões. Finalmente, disse que concordava com a parte final da manifestação do Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca, pela rejeição, tanto da emenda quanto da proposta inicial.

Roberto  Machado Moreira -  Disse  que a  justificativa apresentada  pelo  Cons.  Antonio  Guerra  lhe 
forneceu uma idéia bem diferente,  no momento em que ele  mencionava que membros do Conselho 
Consultivo logicamente teriam mais tranqüilidade e tempo para discutir os problemas do Clube, lógica, 
esta  no  seu  entender,  exclusiva  do  primeiro  proponente.  Discordou  também da  idéia  de  que  seria 
aproveitada  a  maturidade  dos  integrantes  daquele  órgão  para  a  análise  dos  assuntos  com absoluta 
isenção, como se o Conselho Deliberativo não fosse capaz de ter esta maturidade e esta isenção. Embora 
acreditasse que o Cons. Guerra não tenha tido a intenção de desmerecer o Conselho Deliberativo, de uma 
certa forma ele o fazia ao propor a criação do Conselho Consultivo. Teceu, ainda, outras considerações 
sobre a exposição de motivos, entendendo que as afirmações nela contidas diziam respeito diretamente 
ao Conselho Deliberativo, razão pela qual entendia que a proposta deveria ser rejeitada.

Airton Sebastião Pinheiro Castro - Disse que a proposta não tinha condições de ser aprovada, por falta 
de amparo legal.

Presidente -  Colocou a  proposta  em votação,  tendo  o  plenário,  por  significativa  maioria,  decidido 
rejeitar o conceito de criação do Conselho Consultivo.
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Item 3 - Apreciação, em primeira discussão, do processo CD-20/92, referente à proposta do Cons. 
Paulo Roberto Chaves de Lara e outros 53 Conselheiros, de alteração estatutária criando 
dois parágrafos no art. 66.

Sílvia Schuster - Fez alguns comentários sobre a matéria, dizendo que o prazo de 90 dias referido no 
§6º proposto, para a desincompatibilização dos diretores deixaria a Diretoria desarticulada por muito 
tempo,  exemplificou  este  pensamento  reportando-se  ao  ocorrido  no  1º  semestre/92.  Quanto  ao  §5º, 
parabenizou o Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara pela idéia, que melhoraria o próprio funcionamento 
do Conselho.

Mário Fittipaldi - Posicionou-se contrário à forma como vem se procedendo as alterações estatutárias, 
inclusive  considerando  a  recente  atualização  do  Estatuto.  Passou  a  analisar  dois  pontos  que  lhe 
pareceram importantes,  sobre  a  criação  dos  parágrafos  propostos.  Elogiou  a  lucidez  do  relator  da 
Comissão Jurídica, Cons. Antonio Alberto Foschini, cujos pareceres tem admirado em outros projetos. 
Sobre o §5º, fez suas as palavras do relator, considerando uma violência inominável ao Estatuto Social. 
Disse que o Conselheiro eleito deve exercer seu mandato em sua plenitude, durante toda a gestão. Não 
pode ser tolhida a capacidade que o Conselheiro tem de participar das reuniões plenárias, de opinar e 
apresentar emendas e, principalmente, votar. Quanto ao §6º, disse que havia nele uma boa intenção ética 
e moral, porém, discordava do ponto de vista do relator da Comissão Jurídica, quando é dito que em tese 
o  que  se  diz  do  §5º  pode-se  dizer  do  §6º,  porque  este  impõe  razoável  antecedência  para  que  o 
Conselheiro que exerça cargo diretivo seja obrigado a afastar-se dele para concorrer às eleições para o 
Conselho, mas sua redação não impunha reparos. Conclamou o plenário a rejeitar o §5º e a aprovar o 6º, 
esclarecendo que a intenção do primeiro era boa, mas podia ser adotada por meio de resolução, não 
necessitava alteração estatutária.

Roberto Machado Moreira - Embora estivesse inscrito, desistiu de fazer uso da palavra.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Falou sobre a responsabilidade de assumiu perante seus eleitores, de 
trabalhar incessantemente pela liberdade e independência do Conselho. Comentou que, conversando com 
vários Conselheiros após ter apresentado sua proposta, nenhum deles colocou-se frontalmente contrário à 
sua  adoção,  dado  o  seu  cunho  absolutamente  ético  e  moral,  por  coibir  eventuais  abusos  e  para 
estabelecer normas que conduziriam a forma de agir do Conselheiro dentro do Conselho Deliberativo. 
Referiu-se à clareza dos termos do art. 66 quanto à incompatibilidade do exercício concomitante das 
atividades executiva e legislativa. No entanto,  por falta de obstáculos que possam ser criados a essa 
possibilidade de se exercer ambas funções, é que propôs tal mudança. Em tese, citou exemplo, de que é 
possível um Conselheiro assumir a direção de um determinado setor e exercê-la até o momento em que é 
submetida à apreciação do Conselho a previsão orçamentária ou a prestação de contas da Diretoria; neste 
momento, o diretor pede demissão e retorna à sua função inicial, desalojando o seu suplente, e vota 
favoravelmente a  uma proposta  orçamentária  que beneficia  a  Diretoria  da qual  faz parte,  ou a  uma 
prestação de contas da sua própria gestão; dias depois, reassume o seu cargo executivo. Esclareceu que a 
maior crítica recebida à proposta foi a de que: "sempre foi assim, por que mudar?" Assim, considerava a 
matéria totalmente em condição de ser aprovada. O parecer da Comissão Jurídica, além da juridicidade, 
entrou no mérito da questão, trazendo consigo um voto e extrapolando, portanto, sua função; além disso, 
embora tenha sido dito o contrário, a Constituição Brasileira também estabelece a impossibilidade de 
deputados  e  senadores  exercerem  cargos  em  empresas  onde  possam  ser  demitidos  "ad  notum", 
exatamente para preservar a liberdade e a independência dessas pessoas. O Conselho Deliberativo existe 
para criar normas e regras fixas e, quando elas não existirem, para criar mecanismos que permitam que 
propostas  desta  natureza  seja  examinadas.  Conclamou os  Conselheiros  a  aprovarem o  princípio  da 
moralidade e da ética política e administrativa, independentemente da redação que venha a ser dada aos 
parágrafos  propostos.  Não  concedeu  aparte  ao  Cons.  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Presidente  da 
Comissão Jurídica.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Posicionando-se  inicialmente  sobre  o  §6º,  disse  que  sua  criação  era 
desnecessária e seria melhor aplicada no Regulamento Eleitoral, se alguma restrição coubesse. Quanto ao 
§5º,  achava que fazia sentido na parte filosófica.  Lembrou situações vivenciadas pelo grupo ao qual 
pertenceu, e que de certa forma se extinguiu, dizendo que no começo uma das propostas desse grupo era 
que não ocorresse o que acontecia no passado, em que diretores se licenciavam para votar matérias do 
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seu interesse. Ressaltou que é importante ter-se em conta que a Administração do Clube, de acordo com 
o seu Estatuto, é feita pelos diversos órgãos e redunda no encontro de opiniões diferentes, e é assim que 
o Pinheiros evolui, porque há possibilidade de ser ver as matérias por diversos ângulos. Em que pese as 
ressalvas constantes do parecer,  em nenhum momento a Comissão Jurídica posicionou-se contrária à 
essência da proposta. Disse que a idéia da emenda é mais importante do que a forma, num primeiro 
instante, inclusive porque estão previstas duas discussão e, na segunda, a redação final, sendo que o texto 
pode ser aprimorado. Quanto ao conteúdo, a alteração parecia bastante aceitável, e merecia ser pensada 
pelo plenário. Assim, posicionou-se favorável à aprovação da desincompatibilização, de 90 dias, para o 
Conselheiro diretor voltar à sua função legislativa, pois seriam sanados vários problemas; e, contrário à 
desincompatibilização para concorrer à eleição do Conselho, que neste instante criaria mais problemas 
para o Clube do que as soluções que se imagina.

Presidente - Esclareceu a matéria e a emenda a ela apresentada, para encaminhá-la à votação.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Dada  a  complexidade  dos  textos  que  seriam votados,  pediu 
esclarecimento sobre o afastamento do Presidente do Clube para a desincompatibilização proposta no 
§5º, tendo em vista que, como ex-Presidente, este passa a Conselheiro Efetivo e não precisa sujeitar-se à 
eleição, bem como sobre o citado "término do mandato" dos diretores, uma vez que estes são demissíveis 
"ad notum".

Presidente - Esclareceu o orador com base no art. 27, do Regimento Administrativo.

Sérgio Lazzarini - Pediu ao Presidente que desse conhecimento da emenda apresentada à proposta. 
Perguntou, ainda, como é que ficaria o direito adquirido do mandato Presidente e do Vice-Presidente da 
Diretoria eleitos, pois os diretores são nomeados e demissíveis.

Presidente - Explicou que, da mesma forma que Presidente e Vice-Presidente, todos os Conselheiros 
estão  envolvidos  neste  caso  específico,  porque  todos  têm mandato.  Só  tinha  sido  apresentada  uma 
proposição restritiva ao retorno, em 90 dias. Em caso de renúncia ou afastamento, o Presidente e o Vice-
Presidente também deverão aguardar os 90 dias para reassumir o respectivo mandato, embora tenham o 
direito adquirido. Esclareceu o Cons. José Roberto Coutinho de Arruda que se o Presidente renunciar, 
ele ficará sem os dois mandatos - de Diretor e de Conselheiro - o primeiro porque renunciou; o segundo 
porque tem um prazo para reassumir. Também pediram melhores explicações os Cons. Edgard Ozon, 
José Edmur Vianna Coutinho e Sérgio Lazzarini, quando do encaminhamento da votação. Finalmente 
esclarecido,  o  Conselho  decidiu  aprovar,  em  primeira  discussão,  por  maioria  de  votos,  emenda 
substitutiva do Cons. Francisco de Paula Boragina e subscrita por mais 10 Conselheiros, alterando a 
redação do atual §4º, do art. 66, incorporando a este dois incisos, estabelecendo que "O Presidente e o 
Vice-Presidente da Diretoria, bem como os Diretores de Área, Adjuntos e o Assessor de Planejamento, 
quando Conselheiros, ficarão automaticamente licenciados do Conselho Deliberativo, reassumindo suas 
vagas: I - de imediato - quando do término dos seus respectivos mandatos; ou II - noventa (90) dias após 
deixarem, efetivamente, os cargos que exerciam - quando o desligamento se der durante o exercício de 
seus respectivos mandatos." Quanto ao §6º proposto,  pretendendo estabelecer que o Vice-Presidente, 
bem como os Diretores de Área, Adjuntos, e o Assessor de Planejamento, no caso de se candidatarem às 
eleições para renovação do terço do Conselho Deliberativo, deveriam se desincompatibilizar de seus 
cargos,  com antecedência de noventa dias da data prevista para a referida eleição,  foi  rejeitado  por 
maioria de votos.

Item 4 - Apreciação, em primeira discussão, do processo CD-24/92, referente à proposta subscrita 
pelo Cons. Paulo Ayres de Camargo e outros 50 Conselheiros, de alteração do art. 65, do 
Estatuto Social.

Roberto Machado Moreira - Referindo-se expressamente ao disposto no art. 102, do Estatuto, levantou 
questão de ordem entendendo que o assunto não poderia  ser  discutido nesta  reunião,  pois  faltava a 
manifestação da Comissão de Veteranos sobre a matéria.

Presidente - Explicou que as Comissões Jurídica e de Veteranos foram instadas a emitir parecer sobre a 
questão, tendo somente a primeira delas se manifestado dentro do prazo legal. A presidência indeferiu o 
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pedido de prorrogação de prazo formulado pela Comissão de Veteranos para a emissão do parecer, pois 
ela o solicitou somente no dia 9, quando a convocação estava chegando às mãos dos Conselheiros.

Roberto Machado Moreira - Entendeu que o indeferimento não modificava o Estatuto, que estabelece 
a obrigatória manifestação da Comissão, pedindo ao Sr. Presidente que resolvesse a questão de ordem, 
sem encaminhar tal responsabilidade ao plenário.

Presidente - Esclareceu o orador sobre a prerrogativa preceituada no art. 62, de submeter a questão de 
ordem ao Conselho.

José Manssur - Interferiu, ratificando a intenção do orador e achando necessário que o Presidente se 
posicionasse se entendia, ou não, importante o parecer da Comissão de Veteranos sobre o assunto.

Presidente -  Disse  que,  se  não  julgasse  importante  a  oitiva  da  Comissão,  não  teria  procedido  tal 
encaminhamento. Dada a ausência do parecer, submeteria ao plenário a votação, ou não, sem a audiência 
supra.

Roberto Machado Moreira - Dada a natureza da proposta, insistiu na oitiva da Comissão Permanente 
de Veteranos, para posterior discussão e votação da matéria.

Presidente - Submeteu a matéria à votação, decidindo o plenário acolher questão de ordem levantada 
pelo Cons. Roberto Machado Moreira, pelo adiamento da primeira discussão e votação desta matéria, 
para que a Comissão de Veteranos emita seu parecer sobre o assunto.

Item 5 - Várias.
Presidente - Disse que na reunião passada, no decorrer do item "Várias", o Cons. Byrd Bianchi tinha 
apresentado pedido por escrito, no sentido de que a Diretoria comparecesse e prestasse esclarecimentos 
sobre  o  prejuízo  do  setor  de  Bares  e  Restaurantes.  Consultada  a  respeito,  a  Diretoria  propôs 
espontaneamente a tecer as devidas justificativas. Assim, passou a palavra ao Presidente do Clube.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - À vista da prioridade concedida pelo Presidente do Conselho, 
pediu ao Assessor Administrativo da Área que assumisse a tribuna para proceder a exposição.

Francisco  Eduardo  Camargo  de  Abreu -  Inicialmente  explicou  que  o  objetivo  fundamental  da 
Diretoria é a conciliação do atendimento aos desejos e ao conforto dos sócios, no tocante à utilização dos 
Bares e Restaurantes do Clube, dentro do orçamento aprovado pelo Conselho para o setor.

Presidente -  Interrompendo o  orador,  consultou  o  plenário  sobre  a  prorrogação  da  reunião  por  20 
minutos, pois já era meia-noite. Manifestaram-se contrários ao tempo proposto os Cons. Antonio Moreno 
Neto,  Mário Lima Cardoso,  Paulo Roberto Chaves de Lara e  Névio Carlos Vito Barattino,  tendo o 
penúltimo sugerido a prorrogação por tempo indeterminado, até o esgotamento deste item da Ordem do 
Dia,  e  o  Cons.  Jorge Tena,  que propôs  o término dentro de  uma hora.  A proposta do Cons.  Jorge 
Dieguez Tena foi rejeitada por 42 contra 22 votos. Votada, a prorrogação da reunião por 20 minutos foi 
aprovada.

Francisco  Eduardo  Camargo  de  Abreu -  Continuou  sua  explanação,  abordando  uma  questão 
preliminar, de ordem técnica, explicando que em orçamento de capital, a utilização de valor presente é 
uma técnica adequada, para comparar série de valores futuros ou de valores passados a uma situação 
atual,  com uma  determinada  finalidade.  Porém,  o  orçamento-programa  do  Clube,  o  orçamento  de 
custeio, de Bares e Restaurantes e o de Investimento não é medido dessa forma. Projetou e detalhou 
transparências do relatório de Avaliação Orçamentária, ressaltando aspectos importantes, fez questão de 
utilizar a palavra déficit, e não "prejuízo", porque em acompanhamentos orçamentários da natureza que 
se faz no Clube, reporta-se ao longo do exercício equilíbrios ou desequilíbrios que podem ou não estar 
sendo objeto de atos de gestão. Explicou sobre os mecanismos de pesquisa periódicos e constantes junto 
ao mercado, sobre a equipe funcional, demonstrando pesquisas e comparando os preços praticados no 
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Clube com os de alguns restaurantes, comentando a situação recessiva do País, que reflete também no 
Clube. Evidenciou a queda da demanda, compensada no setor (externo) com o aumento de preços para 
restauração da margem. Disse que o Pinheiros vive uma realidade diferente,  conseguindo manter os 
preços  um pouco abaixo da  inflação,  e  que  talvez  isso  seja  uma forma de  justificar  o  aumento  da 
demanda havida internamente. Eventualmente o Clube pode estar servindo de refúgio ao associado.

Byrd Bianchi -  Interrompeu o  orador,  entendendo que  a  exposição  não  estava  coincidindo  com a 
realidade.

Francisco Eduardo Camargo de Abreu - Deixou claro que os dados nos quais foram baseados sua 
explanação estavam à disposição dos Conselheiros, continuando sua manifestação abordando diversos 
aspectos. Finalizando, disse que a Diretoria pretende manter esta política de preços próxima à inflação, 
adequada e conveniente ao associado em relação ao mundo externo, permitindo conciliar o equilíbrio dos 
números.

Byrd Bianchi -  Justificando seu pensamento,  disse que não tinha sido esclarecido,  e  que os sócios 
perguntavam a respeito do prejuízo do setor, quando os preços praticados eram superiores à inflação 
dentro do Clube, baseando-se no preço de 20 produtos que vem acompanhando desde janeiro deste ano, 
sendo que em setembro alguns deles foram aumentados 5 ou 6 vezes.

Francisco Eduardo Camargo de Abreu - Respondeu que a Diretoria,  quando recebeu o pedido de 
esclarecimentos formulado pelo orador dispunha dos dados do mês de agosto, nos quais baseou-se para 
elaborar  o explicativo. Referiu-se à administração dos preços das bebidas e alimentação, dando uma 
possível interpretação dos procedimentos de alguns fornecedores. Finalizando, colocou à disposição do 
Cons. Byrd Bianchi os dados da Diretoria para confrontação com os levantados pelo mesmo.

Jorge Dieguez Tena - Reportou-se ao orçamento-programa e à consideração que este vem recebendo da 
Diretoria ao longo dos anos.

Presidente - Agradeceu a vontade do orador de dividir o problema Bares e Restaurantes, que de um lado 
tem o sócio querendo um serviço o mais barato possível e de melhor qualidade, e, de outro, os custos a 
serem administrados.  Também  agradeceu  a  atenção  da  Diretoria,  solicitando  que  encaminhasse  as 
transparências, a fim de que o material da explanação fosse conhecido pelos Srs. Conselheiros, para que 
estes apresentassem seus questionamentos por escrito e recebessem as devidas respostas a respeito.

***

Obs: Esta ata  foi  aprovada  na 375ª  Reunião Extraordinária  do  Conselho Deliberativo,  realizada em 9 de 
novembro de 1992, com a retificação proposta pelo Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, já dela 
constante.

São Paulo, 21 de novembro de 1992.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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