
ATA RESUMIDA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
EM 30/11/92

1. DATA E PRESENÇA:
Dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a Lista de Presença cento e sessenta e dois 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. 
Convocou para tomar posse o Suplente Antonio Tadeu Avelino, que não estava presente. Propôs, por sua 
iniciativa,  voto de pesar  pelo  falecimento do  Sr.  Rubens de  Brito,  pai  dos  Cons.  Carlos  Antonio e 
Christiano Alberto Savoy de Brito, ao qual se associou o Cons. Paulo Roberto Taglianetti, que propôs 
voto de  pesar,  também, pelo falecimento do  sócio Emílio  Saporito,  ex-Conselheiro  e  ex-Diretor  do 
Clube, secundado pelo Sr. Presidente. Colocados em votação, ambos os votos foram aprovados. Leu as 
cartas  seguintes:  1)  do  Cons.  Walter  Persson  Hildebrandi,  Presidente  da  Comissão  Especial  de 
Comunicações  e  Eventos,  referente  à  edição  do  jornal  Pinheiros  de  dez/92.  2)  do  Cons.  Sílvio 
Lancellotti, Presidente da Comissão Especial de Bares e Restaurantes, pedindo a compreensão da Mesa 
pela lentidão dos trabalhos da mesma e explicando que isso se deve à enorme complexidade do assunto e 
à dificuldade de conseguir-se o levantamento de todas as informações indispensáveis à investigação; 
solicitando a prorrogação do prazo, que foi predeterminado pelo próprio signatário.  Informou que o 
pedido de prorrogação seria deferido, inclusive pela importância da matéria.  Informou, ainda, que o 
Cons.  Pedro  Antonio  Lousan  Badra  declinou  a  nomeação  para  integrar  a  Comissão  Especial  de 
Informática  e  que  foram nomeados os  associados Peter  Benes Felsberg e  Lupércio  Rodrigues Haro 
Júnior  para  integrá-la.  Deu  conhecimento  que  o  Sr.  Marcos  Augusto  de  Carvalho  Senna  pediu 
cancelamento  da  licença  que  havia  solicitado,  do  cargo  de  Conselheiro  e,  por  conseqüência,  da 
Presidência da Comissão Financeira, tendo reassumido ambas suas funções desde 11/11/92; e que o Sr. 
Carlos Roberto Lucchesi, que tinha sido nomeado membro da Comissão até o encerramento da referida 
licença foi oficiado, portanto, do seu desligamento. Cientificou ao Conselho que foi enviada mensagem 
ao Cons. Luiz Delfino de Andrade Cardia, desejando seu rápido restabelecimento e breve retorno ao 
Plenário e  que,  em resposta,  a  Mesa recebeu um aerograma do mesmo Conselheiro,  agradecendo a 
mensagem e  pedindo que  os  Conselheiros  fossem informados  que  pretende  retornar  ao  Clube  e  ao 
Conselho no mês de dezembro, quando terá o prazer de rever os amigos e companheiros. Aproveitou a 
ocasião para transmitir a mensagem enviada pela Tia Lucy e Equipe, desejando a todos votos de Feliz 
Natal e Feliz 1993. Dando andamento, leu propostas consignando os seguintes votos de louvor: 1) à 
Diretoria  de  Relações  Sociais,  com destaque  ao  Departamento  Feminino,  pelo  êxito  do  "Bazar  de 
Novidades" realizado no final de 1992, de iniciativa da Cons. Sílvia Schuster; 2) à seção de Bochas, pela 
conquista  do  título  Paulista  da  Federação  Bochófila,  de  autoria  dos  Cons.  Sílvia  Schuster  e  Hugo 
Nivaldo Napoli; 3) à seção de Saltos Ornamentais, pela conquista do Campeonato Paulista Estadual, por 
Equipe,  nas  Categorias  Juvenil  e  Adulto e  do Vice-Campeonato  Paulista,  por  Equipe,  na Categoria 
Infantil,  realizado  em novembro  pp.,  conforme  proposta  da  Cons.  Sílvia  Schuster;  4)  à  seção  de 
Voleibol, pela conquista do Campeonato Estadual Paulista, na Categorias Juvenil e Infanto-Juvenil, por 
proposição da Cons. Sílvia Schuster; 5) à seção de Voleibol, com destaque à equipe Juvenil Feminino, 
que conquistou o título de Campeão Paulista invicta, de iniciativa da Cons. Sílvia Schuster. Todos os 
votos propostos foram unanimemente aprovados.

Primeiro Secretário - Comunicou que, foi enviada carta aos Conselheiros que, apesar de terem assinado 
o livro de presença, não estavam presentes no momento da votação do item 2 da ordem do dia da última 
reunião, ressaltando a importância da presença de todos,  especialmente no processo de votação.  Por 
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engano, oficiou-se, também, ao Cons. Marcelo Amarante Mendes Filho, que estava presente durante a 
verificação da votação. Tendo em vista sua manifestação em contrário, a Mesa apresentou suas desculpas 
pela falha e desconsiderou aquela correspondência. Informou, ainda, que foi recebida carta da Diretoria, 
encaminhando matéria  publicada na Revista  Construção,  edição de out/92,  na qual  o  nosso Clube é 
focalizado com destaque (DI/315.92).

Presidente - Solicitou que, em função do Auditório do CCR estar fechado para reparos, no período de 4 
a 20/1/93,  os Conselheiros considerassem sem efeito o cronograma de reuniões encaminhado com a 
convocação, pois as datas serão revistas e distribuída nova programação.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Propôs  voto  de  pronto  restabelecimento  à  Cons.  Mariângela  Guarianas 
Tumani,  recentemente submetida a intervenção cirúrgica; e de louvor aos funcionários do Conselho, 
Jorge Pereira Nunes, Ana Lúcia Eufrásio da Silva e Maria de Lourdes Fonseca, pela dedicação e trabalho 
que empenham em prol do Clube, tendo sua proposta sido unanimemente aprovada.

Edgard  Ozon  - Apresentou  proposta  consignando  voto  de  louvor  às  seções  esportivas  conforme 
relacionado  no  Expediente,  acrescentando  o  destaque  do  Basquete  Masculino,  categorias  Mirim  e 
Infantil, que sagrou-se Vice-Campeão Paulista, bem como do Pólo-Aquático, que levantou o título de Bi-
Campeão Brasileiro. Os votos foram unanimemente aprovados.

José Ricardo Pinheiro Lima - Associou-se à proposta do orador relativa ao destaque da Equipe de 
Pólo-Aquático,  comentando  os  percalços  e  o  esforço  desses  atletas  para  obterem tal  colocação  no 
referido Campeonato.

Antonio Alberto Foschini - Propôs a inserção de voto de louvor à seção de Natação, que participou do 
Campeonato Paulista Absoluto e obteve 9 dos 10 títulos em disputa. A proposição foi acolhida por 
unanimidade de votos.

Walter Persson Hildebrandi - Como Presidente da Comissão Especial de Comunicações e Eventos, 
lembrou que no dia  11  de  dezembro/92  seria  realizado  o jantar  de  encerramento das  atividades  do 
Conselho.

Presidente - Antes de encerrar o Expediente, tornou a chamar o Suplente Antonio Tadeu Avelino para 
tomar posse, mas este não compareceu para tanto.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 375ª Reunião Extraordinária, realizada em 9 de novembro de 1992.
Pedro Paulo de Salles Oliveira - Pediu retificação da ata, com a síntese que apresentaria à Mesa, por 
ele mesmo elaborada.

Leão João Pouza Machado -  Impugnou a retificação proposta,  dizendo que a ata  resumida estava 
perfeitamente redigida.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Explicou os termos em que apresentaria a retificação pretendida.

Presidente: Submetida  à  votação,  a  ata  foi  aprovada,  com  a  retificação  redigida  e  apresentada 
posteriormente à Mesa pelo Conselheiro, vazada nos seguintes termos: "Esclareceu que entendia dever 
haver um debate democrático sobre reforma estatutária, com maior tempo para apreciação de emendas. 
Não era  favorável,  assim,  à  emenda de  reforma estatutária  nos  termos e  prazos  que  era  proposta. 
Concordou na tese: devemos achar uma maneira de observar o ético, cujas bases, aliás não necessitam 
estar escritas. Era preciso muito cuidado para reformar o Estatuto, nossa "Constituição". A cautela viria 
sempre a favor do Conselho, que sempre agiu com prudência e bom senso. Declarou-se contrário à 
emenda.". A seguir, adentrou o item seguinte da pauta.
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José Roberto Coutinho de Arruda - Manifestou-se, pretendendo impugnar a ata, tendo sido esclarecido 
pelo Sr. Presidente que o item 1 já tinha sido dado por encerrado.

Item 2 - Apreciação do processo CD-29/92, referente à Proposta Orçamentária apresentada pela 
Diretoria para o exercício de 1993.
Presidente - Antes de passar à discussão da matéria, lembrou que os Conselheiros tinham recebido uma 
série de explicações apresentadas pela Diretoria, por escrito, distribuídas na entrada da reunião, inclusive 
em função dos pareceres das Comissões Financeira e Jurídica. Para otimizar o andamento dos trabalhos, 
de  antemão solicitou que o Sr.  Presidente da  Diretoria  prestasse esclarecimentos  acerca da  matéria, 
independentemente dos que, eventualmente, fossem pedidos durante os debates.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Designou para representá-lo, neste particular, o Sr. Diretor 
Financeiro.

Sérgio Fuchs Calil - Explicou sobre as três retificações propostas pela Diretoria, distribuídas na entrada 
da  reunião,  a  respeito  do  13º  Salário,  Encargos  Sociais  e  1/3  de  Férias,  da  Diretoria  de  Recursos 
Humanos, cujo aumento podia parecer exagerado em relação à 1992, quando as três rubricas estavam 
alocadas  na  Área  de  Recursos  Humanos,  e  que  agora,  na  parte  Salários,  envolvendo  avaliação  de 
desempenho dos profissionais do Clube e produtividade, seriam administrados pelas diversas Diretorias. 
Sobre o aluguel do prédio da R. Dom. José de Barros, comparou o valor previsto em 92 com o de 93, 
divulgando o valor correto da proposta.

Presidente - Interrompeu o orador, pedindo esclarecimentos em relação à criação do Fundo INSS com a 
utilização da Reserva Orçamentária, uma vez que o parecer da Comissão Financeira contestava a criação 
desse Fundo.

Sérgio  Fuchs Calil -  Iniciou informando que os  "comentários que poderia  fazer  em relação a essa 
rubrica do INSS, que não consta da Previsão Orçamentária, é objeto de um tratamento específico na 
introdução" da mesma. Disse que na época da elaboração da Proposta Orçamentária, a tendência sentida 
pela Diretoria, através de outros clubes esportivos e de consultas que vinham sendo feitas, era a de que o 
Clube teria que pagar tal tributo, na forma solicitada ou exigida pela Fazenda até então, sem preocupar-
se com incrementos e sem incluir a referida rubrica no Orçamento. Com o desenrolar das consultas e das 
gestões  feitas  junto  à  Fazenda,  percebeu-se  que  a  tendência  inicial  já  era  outra,  pairando  sobre  a 
Diretoria  uma certa  incerteza  quanto  à  definição  e  ao  valor  desse  recolhimento.  Como a  Diretoria 
imagina que ao final de 1992 haverá um superávit, a criação do Fundo pretendida evitará que o corpo 
associativo seja onerado, em especial na atual situação em que se encontra o País. "A nossa opção foi a 
de  não  colocar  essa  rubrica  de  despesa,  de  trazer  ao  Conselho  a  proposta  de  uma mecânica  para 
contornar  um problema  com tantas  incertezas".  Assim,  decidimos  "não  colocar  essas  despesas  no 
Orçamento, mas propor aqui no Conselho, hoje, que qualquer saldo orçamentário ... possa ser usado" 
para "atender os nossos compromissos com o INSS". Apesar disso, a Diretoria vem procurando negociar 
junto ao INSS visando a conveniência do Clube.

Presidente - Como não havia Conselheiros inscritos, pediu ao Cons. Calil que permanecesse na tribuna, 
a fim de prestar outros esclarecimentos que eventualmente viessem a ser solicitados.

Eduardo Lobo Fonseca - Prendendo-se ao novo quadro apresentado, com relação às Taxas de Serviços 
e  Taxas  Esportivas,  perguntou  qual  a  expectativa  da  Diretoria  com a  nova  política  de  preços  nas 
atividades esportivas, afora uma redução do custo ao sócio.

Sérgio Fuchs Calil - Respondeu que a Diretoria procurou atender constantes reivindicações, inclusive 
levantadas  em Plenário,  com relação  às  dificuldades  que  muitos  têm encontrado  em pagar  os  seus 
compromissos mensais com o Clube, principalmente daqueles sócios com família mais numerosa, em 
função do panorama econômico que todos estão vivendo. Explicou que uma das medidas foi a de não 
considerar, dentro do planilhamento de despesas de cada modalidade esportiva, as chamadas despesas 
indiretas, que vinham onerando as taxas cobradas e eram motivo de constante polêmica. A Diretoria 
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procurou contornar esse problema e não fugir às suas pretensões iniciais, de reduzir a contribuição para 
as  faixas  etárias  menores,  adotando  como  critério  a  mesma  medida  utilizada  para  a  redução  das 
contribuições sociais hoje vigentes para a classe Individual.

Ruy Lansaro Paganini - Aproveitando a questão, disse que alguns Conselheiros, menos versados em 
Orçamento, ao verificarem os Cr$211.800,00, imaginaram que esta seria a contribuição Familiar, o que 
no seu entender fixava uma mentalidade um pouco retrógrada. Calculou a projeção para janeiro,  em 
torno de Cr$700.000,00 e comentou sobre o quadro elaborado pela Comissão Financeira. Salientou a 
observação feita às fls. 16 da proposta, no sentido de que os valores foram gerados a partir do plano de 
Ação/93. Para a correção mês a mês, estava-se mantendo como indicador o IGP, a partir de agosto/92, 
que entendia poderia  ter sido melhor explicitada.  Comentando parágrafo lido,  pediu que a Diretoria 
esclarecesse seu otimismo sobre a correção dos índices, que poderá gerar uma receita muito maior do 
que a prevista.  Também entendeu importante que fossem prestadas explicações sobre  o aumento de 
147,79%, na rubrica Imobilizado e de 155,59% em Divulgação.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Explicou  que  o  quadro  de  projeção  inflacionária  colocado  na  proposta  era 
meramente ilustrativo,  mas não  implicava  no comparativo dos  Orçamentos  de  92 e 93.  Salientou a 
importância de se entender que não se estava atrelado a esse quadro, mas à variação do IGP. O quadro é 
utilizado,  exclusivamente  no  momento  em que  não  se  dispõe  de  nenhum indicador  para  fazer  uma 
projeção para 1 ou 2 meses futuros, pelo tempo que leva para emitir-se os carnês. Esclareceu, ainda, 
dúvidas surgidas por parte dos sócios, com relação à contribuição social de novembro/92, dizendo que 
sua explicação era tão complexa quanto as projeções e as políticas e as flutuações financeiras que o meio 
lhe oferecia para poder trabalhar. Sobre a variação das rubricas Imobilizado e Divulgação, informou que 
o Orçamento de um exercício não é feito com base no ano anterior, mas sobre as intenções de despesas 
que  uma  Diretoria  apresenta  para  aquele  exercício.  Há  itens  difíceis  de  serem  valorados.  Não  é 
aconselhável,  nestes  casos,  fazer-se uma comparação  da  previsão anterior  com a pretendida,  porque 
pode-se não estar comparando planos idênticos. Exemplificando, citou a área de Informática, que precisa 
investir em equipamentos para poder se desenvolver, caso contrário estará criando sérios problemas para 
o  próprio  Clube.  Quanto  a  Divulgação,  pretende-se  melhorar  a  comunicação  visual,  aspecto  tão 
reclamado por sócios comuns e Conselheiros, daí o aumento substancial previsto nessa Rubrica.

Eduardo Lobo Fonseca -  Registrou que,  a  luta  de  um ano da  coletividade  pinheirense  - sócios  e 
Conselheiros - havia sido coroada de êxito, com a Diretoria reconhecendo que as contribuições sociais 
podiam ser  de  menor  valor,  fato  demonstrado  pelo  elevado  superávit  previsto  para  o  final  do  ano. 
Comentou a  contradição  entre  redução  das  taxas  esportivas  e  a  manutenção da  mesma previsão  de 
inscrições do ano anterior, as quais já eram muito inferiores às reais efetuadas em 1991 (que foram as 
mais baixas nos últimos 5 anos).  Abordou o tema "Fundo INSS",  salientando que não era contra o 
mesmo mas que, por respeito ao Regimento Administrativo ele não poderia ser criado, especialmente 
nesta reunião, daí o porquê de sua emenda supressiva.

Ruy Lansaro Paganini - Disse que tinha ficado satisfeito com o alto nível das explicações técnicas 
prestadas pelo Cons. Sérgio Calil. Porém, chamou a atenção para um detalhe que não poderia passar 
desapercebido,  observando  que  a  Diretoria  tem o  poder  de  gestão  e  que  era  necessário  que  ela  se 
empenhasse em realizar, até o final de 1993, tudo o que estivesse previsto, principalmente porque há uma 
folga para este exercício.

Anamaria Andrade Damasceno - Ressaltou que era uma das poucas vezes que não vinha à tribuna 
manifestar-se contrária à Diretoria. Comentou sua satisfação em saber que a Diretoria estava sensível a 
essa  situação  difícil  por  que  todos  vêm passando.  Reportou-se  à  importância  dos  funcionários,  em 
especial aqueles que trabalham junto aos filhos de sócios durante a semana, e,  mais especificamente 
ainda, quanto à remuneração dos professores, de forma a estimulá-los a continuar exercendo a contento 
as suas funções.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, passou à votação da matéria. Inicialmente, sobre a 
proposta do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, deixou claro que era importante analisar o aspecto jurídico da 
questão do INSS, lembrando que o Diretor Financeiro tinha afirmado que a proposta de criação Fundo 
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INSS não fazia parte da Previsão Orçamentária. Então, se o Conselho havia se reunido ordinariamente 
para apreciar a Proposta Orçamentária, entendia que dever-se-ia deliberar apenas sobre a mesma, mesmo 
considerando que a intenção da Diretoria era a melhor possível. Disse que, como a proposta do Cons. 
Eduardo Lobo Fonseca não era considerada uma emenda à proposição principal, uma vez que a criação 
do Fundo, conforme fora dito, não fazia parte da Previsão Orçamentária, seria votada em primeiro lugar.

Marcello Moraes Barros de Campos - Julgou necessário, à vista da dúvida suscitada, que o Sr. Diretor 
Financeiro voltasse à tribuna para novamente esclarecer acerca da criação do Fundo.

Presidente - Consultou se o Conselho estava suficientemente esclarecido para votar a matéria, ou se 
necessitava de novos esclarecimentos por parte da Diretoria, tendo o Plenário votado se considerando já 
devidamente esclarecido.

José Roberto Coutinho de Arruda - Pediu esclarecimento entendendo que, se,  como fora citado pelo 
Presidente, a criação do Fundo proposta pela Diretoria não fazia parte da Previsão Orçamentária, ela não 
fazia parte da Ordem do Dia, bem como a proposta do Cons. Eduardo Lobo Fonseca. Perguntado pelo 
Sr. Presidente se o orador estava levantando uma questão de ordem contra a criação do Fundo de INSS, 
respondeu que  não,  pois  referia-se  à  interpretação  que  estava  sendo dada  à  proposta,  uma vez  que 
entendia que criação do Fundo fazia  parte  do  Orçamento,  mas que,  se  a  Mesa entendia que não, a 
proposição do Cons. Eduardo Lobo Fonseca não deveria ser votada.

Presidente - Explicou que, a partir do momento em que o Conselho decidisse pela criação do Fundo, ele 
estaria decidindo que ele fazia parte do Orçamento.

José Roberto Coutinho de Arruda - Perguntou por então não votar o Orçamento como proposição 
principal, votando-se em seguida, a emenda do Cons. Eduardo, que entendia era supressiva. Assim, não 
podia ser votada uma emenda de algo que não tinha sido votado.

Presidente - Esclareceu que, em sendo a emenda supressiva, segundo o Regimento ela tinha preferência 
na votação.

(Houve discussão entre o Sr. Presidente e o orador a respeito do assunto).

José Edmur Vianna Coutinho - Pediu que o Sr. Presidente o esclarecesse se, efetivamente, a proposta 
de criação do Fundo fazia ou não parte do Orçamento.

Presidente -  Explicou que o Diretor  Sérgio Calil  dissera que  a  criação  do Fundo não constava  da 
Proposta Orçamentária, e que, com base nessa informação, tinha alertado o Conselho que isso deveria ser 
levado em consideração. O Cons. Eduardo Lobo Fonseca levantou a questão de que a criação feria o 
Regimento.  Não havendo dúvida  que isso era  uma questão de  interpretação,  o  Conselho passaria  a 
decidir a respeito.

(Houve discussão entre o orador e o Sr. Presidente sobre a questão).

Presidente -  Entendendo  que  o  Plenário  estava  bem orientado  para  deliberar,  inicialmente  sobre  a 
criação  do  Fundo  de  INSS,  legitimando-a  ou  não,  e,  num  segundo  momento,  sobre  a  Proposta 
Orçamentária,  passou à votação nesta  ordem de  preferência,  tendo o Conselho decidido  legitimar a 
criação do Fundo de INSS, e aprovar, por maioria significativa de votos, a Proposta Orçamentária/93.

Item 3 - Várias.
Eduardo Lobo Fonseca - Abordou tema que pretendia ter colocado há três reuniões. Leu os Arts. 5º e 
34 do Estatuto, que determinam que o Clube não tome parte em manifestações políticas, nem ceda suas 
dependências  para  essa finalidade  e que  um dos deveres  do  sócio é  abster-se,  dentro do  Clube,  de 
manifestar-se e discutir assuntos dessa natureza. Declarou que, antes das eleições tinha recebido malas-
diretas de candidatos, que de certa forma induziam uma relação com o Clube; verificou que em torneio 
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de voleibol atletas utilizaram camisetas de propaganda, foi promovida "pizza" apoiando candidato; e este 
caminho lhe parecia inadequado e desrespeitoso às normas estatutárias. Na sua concepção, a força e a 
importância  política  do  Clube  vem do  fato  do  Pinheiros  sempre  ter  ficado  eqüidistante  da  política 
externa. Apelou à Diretoria que atente para o fato nas próximas eleições.

Jorge Dieguez Tena - Reportando-se ao Campeonato Interno de Futebol, cujo encerramento dar-se-ia 
no sábado seguinte,  disse  que  fez  uma análise  custo/benefício,  com relação  aos  sócios  inscritos  na 
modalidade  nas  diversas  categorias,  concluindo  que  a  Diretoria  poderia  dar  um  tratamento  mais 
adequado à seção no próximo orçamento, melhorando as condições do campo de areia, a exemplo do que 
foi feito com o campo gramado. Elogiou a Diretoria Adjunta de Futebol e equipe, pela forma com que 
conduziu o referido Campeonato em 1992. Finalmente, considerando que o setor tem 900 inscritos e 
dispõe  apenas  de  5  funcionários,  disse  que  a  Diretoria  poderia  investir  mais  apropriadamente  na 
modalidade.

Mircha Nutini Masucci - Parabenizou a Diretoria Cultural pelo sucesso da peça teatral "A Senhora da 
Boca do Lixo", que participou do Festival Interclubes de Teatro e obteve várias premiações, propondo 
voto de louvor ao seu diretor e elenco.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Citando exemplos, disse que vem observando, tanto nas reuniões 
plenárias  como  em  encontros  sociais,  um  comportamento  ao  seu  ver  inadequado,  por  parte  de 
Conselheiros e associados do Clube, em especial durante os discursos. À vista dessas observações, pediu 
que esse comportamento fosse mudado, e que fossem mais respeitadas as diversas autoridades durante 
suas manifestações.

Antonio Moreno Neto - Informou que encaminharia proposta no sentido de, como ocorreu há cerca de 
10 anos, fosse feita pesquisa junto aos associados, a qual serviria de base para definição de um plano 
diretor que seria a mola-mestra para decisões e projetos da Diretoria.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Disse que 3 anos atrás, assessorado pelo Cons. Fábio Della Nina, 
profissional da área, registrou, no INPI, a marca do Clube criada em 1942. Desta forma, o emblema do 
Pinheiros  deve  ser  utilizado  sempre  na  mesma  proporção  e  cores,  bem  como  de  acordo  com os 
regulamentos  existentes.  Assim se pronunciando,  pediu a  atenção da  Mesa com relação ao símbolo 
constante da tribuna, que entendia devesse ser aperfeiçoado.

Roberto  Machado  Moreira -  Lamentou  que  o  Plenário  estivesse  numericamente  escasso,  mesmo 
levando  em conta  a  boa  qualidade  dos  Conselheiros  presentes  naquele  momento.  Comentando  sua 
preocupação no sentido de que os trabalhos do Conselho decorressem da melhor forma possível, justa e 
eficientemente. Lembrou que na última reunião, em que se discutia proposta do Cons. Paulo Roberto 
Chaves de Lara, levantou questão de ordem entendendo que não caberiam emendas àquela proposição, 
que fora aprovada em primeira discussão, inclusive pela sua fundamentação legal. Assim, não lhe parecia 
procedente qualquer alegação quanto ao fato do Regimento ser bem anterior ao Estatuto,  à vista da 
clareza do disposto no art. 127 estatutário. Fez duas observações. A primeira, dizendo que o Presidente 
da  Mesa  por  mais de  uma vez usou o recurso de consultar  o  Plenário  na solução  de  determinadas 
questões de ordem; e, na última vez, quando o orador se insurgiu sobre uma consulta ao Conselho, o Sr. 
Presidente respondeu que o Plenário era soberano. Ressaltou que no seu entender o Conselho só deve ser 
consultado quando o Estatuto ou o Regimento for omisso. Realmente o Conselho é soberano, mas dentro 
de  sua  competência  e  das  normas  estatutárias,  que  estão  acima  de  qualquer  coisa.  Sua  segunda 
observação, ainda sobre a mesma reunião, foi no sentido de que o art. 127, combinado com o art. 56 do 
Estatuto,  prevê que em segunda discussão só podem ser apreciadas emendas de redação,  tendo sido 
acolhida  emenda  supressiva,  rejeitando  a  proposta.  Salientou  a  importância  de  atentar-se  para  esse 
procedimento, a fim de que o Plenário não voltasse a incidir naquilo que considerava um absurdo.

Décio Cecílio Silva Júnior - Reportando-se à programação do CAD/93, comentou sua preocupação com 
relação aos meses de férias escolares, pois as crianças pinheirenses geralmente moram em apartamento e 
o Clube é o "quinta de suas casas",  bem como o campo de férias tem pouca duração, ou seja,  duas 
semanas em julho, duas em janeiro. Dessa forma, no restante das férias as crianças ficam sem atividades. 
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Disse que oficiou à Diretoria pedindo que fosse feita uma reprogramação, tendo recebido como resposta 
que os professores precisam ter férias, participar de reuniões e fazer o planejamento. Na sua opinião, 
deveria  haver  uma  escala  de  trabalho,  a  fim  de  solucionar  o  problema  por  ele  levantado.  Pediu 
providências a respeito. Prosseguindo, aproveitou a oportunidade para, como participante do Basquete 
Veterano,  pedir  providências  com relação  ao  funcionamento  do  vestiário  do  Centro  Esportivo,  no 
período  da  noite,  cujas  atividades  encerram quando  o  funcionário  responsável  termina sua  jornada, 
ficando o vestiário impossibilitado de ser utilizado, após 22 horas, inclusive em dias de jogos,  e em 
especial às quintas-feiras.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Comparou o Clube a um condomínio, no qual tem-se que gastar e 
dividir os gastos pelo número de pagantes. Apelou, especialmente, àqueles que postulam o cargo de 
Presidente, pedindo que a Diretoria comece a pensar não simplesmente em somar as despesas e dividi-
las,  mas,  em  gerar  receitas  de  uma  forma  mais  efetivamente  profissional,  não  só  mantendo  o 
Departamento de Marketing no Clube, mas fazendo "marketing". Ressaltou que o Clube dispõe de um 
potencial publicitário e deve explorá-lo de forma a gerar receitas que venham reforçar o seu orçamento, 
pois no seu entender obtém-se, neste sentido, apenas um décimo do que é possível. Sugeriu que o Clube 
não fosse um simples locador de salão, mas que seja criada uma empresa para administrar a venda de 
"todo o pacote", isto é, quem quiser alugar o nosso Salão de Festas (por exemplo), terá que contratar os 
nossos  serviços  de  buffet,  atração  musical,  decoração,  etc.  Ao  contrário  do  pensamento  do  Cons. 
Eduardo Lobo Fonseca, disse que julgava importante que o Clube aproveitasse todas as oportunidades de 
cessão onerosa. Explicou que, na medida em que as instalações são cedidas  a título oneroso, alguém está 
pagando o aluguel daquele espaço e o Clube não está tomando partido ao alugá-lo. Fez outra afirmativa, 
de  que  os  clubes  de  destaque  deveriam deixar  de  lado  a  atitude  olímpica,  de  dizerem que  não  se 
envolvem em política, como se isso viesse a macular a sua consciência. Entendia pelo contrário, que se 
os clubes se envolvessem politicamente e criassem bases para eleger os seus representantes, eles não 
precisariam pedir apoio, por exemplo, no caso do IPTU e em outros de interesse, chegando à condição 
de influir decisivamente na política da Cidade.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Associou-se ao pronunciamento do Cons. Décio Cecílio Silva 
Júnior,  mencionando sua experiência como professora.  Lembrou que há 5 anos vem reclamando no 
sentido  de  que  seja  promovida  uma  atividade  social  para  as  crianças  e  adolescentes,  e  que  vem 
observando que a situação vem se agravando, pois estes têm sido vistos bebendo cerveja e, em alguns 
casos, utilizando-se de drogas. Salientou que o Clube como um todo não pode fechar os olhos para essa 
situação, e que deve ser feita uma campanha acirrada a respeito, se for o caso até incluindo palestras e 
orientações específicas nas atividades esportivas e sociais. Reforçou sua preocupação em propiciar às 
crianças e jovens pinheirense um espaço dirigido, talvez com jogos e música, até porque eles terminam 
suas atividades esportivas e não têm onde ficar, necessitando, assim, utilizar o espaço reservado para os 
adultos. Disse que Museu do Clube talvez devesse ficar na Sede Social, e não no Centro Esportivo. 
Colocou-se à disposição para colaborar nesse intento, comentando que a Comissão Especial Feminina já 
enviou vários pedidos de espaço para as crianças e jovens, mas não recebeu qualquer retorno sobre a 
questão.
Primeiro Secretário - Leu carta dos Cons. Luiz Ernesto Machado Kawall e José Eddie Avelino, sobre o 
Relatório  da  Fisioterapia  distribuído  com a convocação,  agradecendo a iniciativa  do  dedicado  casal 
Zollner,  trazida  ao  conhecimento  do  Conselho  pelo  Cons.  Renato  Taglianetti.  Informou  que  foram 
encaminhadas outras cartas para leitura em "Várias" das reuniões anteriores, que foram despachadas à 
Diretoria na ocasião e cujas respostas serão comunicadas, tão logo cheguem à Mesa.
Presidente - Comunicou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 23h25m.

Obs: Esta ata foi aprovada na íntegra, na 377ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 
15 de fevereiro de 1993.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente
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