
ATA RESUMIDA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
26/4/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com cento e 
trinta e dois Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                            : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente                    : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário              : Adalberto Luiz Federighi
Segundo Secretário "ad hoc": Laerte Leite Cordeiro

2. EXPEDIENTE:
Presidente - Antes de iniciar os trabalhos, justificou a ausência do Primeiro Secretário Eduardo Lobo Fonseca, 
desde logo convidando o Cons. Laerte Leite Cordeiro para ocupar a segunda secretaria. Em seguida, declarou 
instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Primeiro  Secretário  (Adalberto  Luiz  Federighi) -  Atendeu  pedido  do  Cons.  Eduardo  Lobo  Fonseca, 
corrigindo erros de digitação no texto da ata resumida da 379ª reunião.

Presidente -  Comunicou  o  recebimento  de  carta  da  Diretoria  solicitando  fossem desconsideradas  toda  e 
qualquer correspondência enviadas por sócios que se utilizem da qualificação de componentes daquele órgão, 
cujo encaminhamento não seja feito por meio da presidência do Clube. O Sr. Presidente explicou que aquela 
manifestação  deveu-se  ao  fato  da  Mesa  ter  distribuído  um informativo  da  Sauna,  a  pedido  do  Sr.  Edwin 
Zollner,  que  se  auto-qualificou  como Diretor  da  Fisioterapia,  sendo  que  o  mesmo é  Assessor  da  Sauna. 
Esclareceu sobre a dificuldade da Mesa em rejeitar cartas enviadas por associados. Elas são protocoladas e 
recebem o devido encaminhamento, conforme cada caso. Assim, é importante que os integrantes da Diretoria 
sejam orientados a respeito da norma da Diretoria.  De toda forma, o sentido e o pedido da Diretoria são 
justificáveis.

Edgard Ozon - Propôs votos de louvor a atletas da seção de Judô, que obtiveram destaque na Seletiva para o 
Campeonato Mundial a ser realizado em outubro pf.; extensivo ao Diretor Adjunto e Técnicos, voto aprovado.

Walter Persson Hildebrandi - Em nome da Comissão Especial  de Comunicações e  Eventos,  convidou e 
enfatizou a importância da presença dos Srs. Conselheiros na solenidade de posse da Diretoria e do Conselho 
Fiscal, em 13/5/93, cuja organização, sob sua responsabilidade, contava também com a colaboração de sua 
esposa,  Nely Hildebrandi e dos casais Maria Cristina e Marco Antonio Senise Geretto,  Cynthia e Ricardo 
Sampaio Corrêa Filho e Carlos Alberto e Maria Angélica Cinquegrana. Em seguida, propôs voto de louvor e 
parabenizou os técnicos e atletas da seção de Voleibol, pela conquista de diversos títulos no Torneio Início, 
voto aprovado.

3. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 379ª reunião ordinária, realizada em 19 de abril de 1993.
José Roberto Coutinho de Arruda - Referindo-se ao pronunciamento do Cons. José Manssur no transcorrer 
do item "Várias" da última reunião, distribuído em inteiro teor aos Conselheiros na entrada da reunião, pediu 
que constasse da ata o texto integral, em homenagem ao Presidente Antonio Rudge.

Presidente - Explicou que, o Regimento prevê que constem de ata os pronunciamentos resumidos, assim havia 
proposto ao Cons. José Manssur que o texto integral fosse distribuído aos Conselheiros. Entendendo a proposta 
justificável a colocou em votação, aprovada. Em não havendo pedido de retificação, declarou a ata aprovada, 
com a inclusão integral do pronunciamento proferido pelo Cons. José Manssur.
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Item 2 - Apreciação do Relatório da Diretoria, Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa 
do exercício de 1992.

Presidente - Informou que tinha recebido cartas de diversos Conselheiros, pedindo fossem dispensados da 
votação, à vista de terem feito parte da Diretoria interessada no processo em questão, solicitações estas que 
deferiu.

Walter Persson Hildebrandi - Esclareceu que sua intenção não era discutir os aspectos técnicos-contábeis do 
Relatório, mesmo porque tinha participado dessa Diretoria durante 3 anos. Apenas apresentava uma sugestão 
para  os  Conselheiros  interessados  em acompanhar  a  gestão  administrativa,  bem como  à  nova  Diretoria, 
referindo-se,  especificamente,  à  receita  e  despesa,  por  mês,  do  setor  de  Bares  e  Restaurantes.  Disse  que 
dolarizou  os  valores  colocados  nos  demonstrativos  e  chegou  a  um  resultado  negativo  de  US$247.000, 
aproximadamente. Abordou a necessidade de se repensar na administração do setor, seja com concessões, seja 
com terceirização  de  alguns serviços.  Ressalvou  que  não  estava  fazendo  qualquer  reparo  técnico-contábil 
àquilo que fora apresentado, uma vez que a Auditoria externa, o Conselho Fiscal e a Comissão Financeira 
observaram,  em  seus  pareceres,  que  contabilmente  os  números  estavam  absolutamente  corretos.  Apenas 
deixava sua sugestão, no sentido de que no futuro os Conselheiros possam dispor de números baseados em 
algum tipo de indexador, e discutir efetivamente os resultados de Bares e Restaurantes, e do consenso saia 
realmente uma decisão sobre a estratégia do setor.

Presidente - Explicou que o relatório da Comissão Financeira estava pronto desde o dia 17 de abril, mas que, 
como dentro de 2 dias haveria a reunião para eleição da Diretoria, a Mesa houve por bem encaminhá-lo aos 
Conselheiros  após o  dia  19,  para  evitar  extravio,  etc.  Pediu  aos  Conselheiros  que  tinham pedido  para  se 
absterem de  votar  que  deixassem a  parte  central  do  Plenário,  e  submeteu o  processo à  votação,  tendo o 
Conselho deliberado aprová-lo por unanimidade de votos.

Item 3 - Várias.
Não houve.

Presidente - Comunicou o número de Conselheiros presentes, e deu por encerrada a reunião às 21h5m.

Obs: Esta ata foi aprovada na íntegra, na 381ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 21 de 
junho de 1993.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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