
ATA  RESUMIDA  DA  387ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 29/11/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e nove novembro de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 
20h30m, com cento e cinqüenta e quatro Conselheiros presentes.

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 instalada a reunião. Chamou para tomar posse o Suplentes Luiz Dias 
Patrício Júnior, que não compareceu. Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Corina de 
Salles Oliveira, mãe do Cons. Pedro Paulo de Salles Oliveira, ocorrido no último dia 19, voto 
este subscrito pelos Cons. Luiz Delfino de Andrade Cardia (que enviou mensagem por escrito 
que foi lida pelo Sr. Presidente), Roberto Machado Moreira, Décio Cecílio Silva, Adalberto 
Luiz  Federighi,  Francisco  Lotufo  Filho,  Vicente  Tena  Garcia,  aprovado.  A  pedido  da 
Comissão  de  Esportes,  submeteu  ao  Plenário  proposta  de  voto  de  louvor  a  destaques 
esportivos das seções de Esgrima e de Voleibol,  bem como ao Atleta Benemérito Américo 
Ayalla  Ferreira,  inscrito  no  Guiness  Book  por  ter  mantido  por  22  anos  um  recorde  de 
Levantamento de Peso, aprovado. Comunicou que este atleta estava no Plenário e havia lhe 
entregue,  antes  da reunião,  um exemplar  do Guiness  Book. Leu proposta  do Cons. Carlos 
Figueiredo da Cunha no sentido de consignar voto de louvor à Diretoria de Relações Sociais, 
pelo êxito do II Campeonato Interno de Aeróbica, com destaque à profa. Nizia Chuairi,  da 
seção  de Ginástica  Feminina,  aprovado.  Leu  retificação  de termo constante  do parecer  da 
Comissão Financeira emitido sobre a Proposta Orçamentária/94. Informou que a "Tia Lucy", 
Diretora  da  "Escolinha",  encaminhou  convite  aos  Conselheiros,  para  a  Formatura  da  48ª 
Turma de Formandos do Jardim da Infância, dia 10/12/93.

José Manssur - Propôs os votos de louvor seguintes: 1) à Diretoria da gestão anterior e à 
atual, pela instalação de Elevador no prédio da Sede Social, aprovado, bem como saudou o 
Cons. Vicente Carlos Gonçalves, que lutou para que essa obra fosse efetivada; 2) à Diretoria, 
pela  colocação  de  placa  no  Memorial,  homenageando  aqueles  que  contribuíram  para  o 
engrandecimento do Clube, com frase de autoria do Cons. Francisco Lotufo Filho, a quem 
estendeu a homenagem, aprovado. Cumprimentou o ex-Presidente do Conselho, Cons. Renato 
Taglianetti, pela passagem do seu 60º aniversário de Conselho.

Walter Persson Hildebrandi - Ratificou o convite para Jantar de Confraternização marcado 
para 10 de dezembro pf.. Homenageou a "Tia Lucy", a profa. Regina e demais professoras do 
Jardim da Infância, pela realização da Feira Ecológica, no último dia 20/11/93, propondo-lhes 
voto de louvor, aprovado.

Roberto Machado Moreira - Prestou homenagem póstuma à Sra. Corina de Salles Oliveira, 
discorrendo  sobre  sua  trajetória  como  Assistente  Social  na  LBA  (Legião  Brasileira  de 
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Assistência) e na Cruzada Pró-Infância, da qual durante cerca de 30 anos foi diretora. Ao final, 
apresentou  requerimento  dele  e  dos  Cons.  Décio  Cecílio  Silva,  Adalberto  Luiz  Federighi, 
Francisco Lotufo Filho e Vicente Tena Garcia, consignando voto de pesar pelo falecimento da 
Sra. Corina.

Presidente  - Comunicou que  a  Comissão  Especial  está  concluindo  os  trabalhos  do Fórum 
Pinheiros 2.000, cujos resultados serão objeto de publicação a ser distribuída no Jantar de 10 
de dezembro próximo, contendo, em especial, a "Carta de Objetivos".

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  -  Agradeceu  a  solidariedade  recebida  do  Conselho  e  da 
Diretoria por ocasião do falecimento de sua mãe, Sra. Corina de Salles Oliveira, e ao Cons. 
Roberto Machado Moreira, pela homenagem prestada.

Presidente - Explicou sobre a necessidade de se realizar mais uma reunião ainda neste ano, a 
qual  programou para 13 de dezembro,  à vista  das matérias  que não poderão prescindir  de 
serem discutidas  em 1993.  Chamou novamente  para  tomar posse  o Sr.  Luiz  Dias  Patrício 
Júnior, mas este não estava presente.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1:
1.1) Apreciação da ata da 385ª reunião extraordinária, realizada em 18 de outubro, e 
em sessão permanente nos dias 25 de outubro e 16 de novembro de 1993.
1.2) Apreciação da ata da 386ª reunião extraordinária, realizada em 8 de novembro 
de 1993.
Presidente -  Não  havendo  oradores  inscritos,  nem  manifestações  em  contrário,  declarou 
aprovadas as atas.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-15/93,  referente  à  Proposta  Orçamentária 
apresentada pela Diretoria para o exercício de 1994.
Eduardo  Lobo Fonseca -  Prestou  esclarecimentos  sobre  as  verbas  propostas  na  previsão 
orçamentária para o Conselho (Orçamento de Custeio) e, além de corrigir valores históricos, 
explicou que a Mesa está solicitando um investimento para adequação ao uso da informática, 
readequação da Sala do Conselho e aumento do quadro de funcionários (1), para dar suporte às 
Comissões Permanentes.

Marco Antonio Senise  Geretto - Parabenizou a Diretoria  pela forma com que elaborou a 
proposta. Considerou o fato de que os sócios menores de 10 anos praticam outras atividades 
no Clube e pagam para isso, assim, não deveriam estar sujeitos ao pagamento de contribuições 
sociais. Propôs, então, que fossem cobradas contribuições sociais dos menores só a partir de 
10 anos de idade.

Ruy Lansaro Paganini - Comentou que o Orçamento é peça importante para a vida do Clube. 
Parabenizou a Diretoria pela proposta bem elaborada, ainda que se discorde ou concorde com 
o seu teor. Abordou alguns aspectos, tais como: a prospecção de aproximadamente 25% das 
anuidades  (1/4  do  Orçamento),  para  janeiro  e  fevereiro/94,  recursos  que  deverão  ser 
eficientemente administrados pela Diretoria. Pediu explicação da Diretoria sobre a aplicação 
desses recursos. Quanto às mensalidades propostas, disse que, dolarizando o projetado para 
janeiro,  a  mensalidade  Familiar  ficará  em  torno  de  US$50,00.  Fez  comentários  sobre  a 
economia brasileira. Invocou a Diretoria a realizar estudos futuros, utilizando-se dos recursos 
de  informática  que  o  Clube  dispõe,  visando  diminuir  as  mensalidades,  porque  isso  seria 
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benéfico  aos  sócios.  A  respeito  do  Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes,  ponderou  que  o 
prejuízo do setor é inaceitável e não se pode simplesmente concordar com essa situação. É 
necessário que se tome uma posição com relação ao assunto, ou que se decida vez por todas 
subsidiar o setor. É preciso equalizar os preços, que muitas vezes estão desatualizados. Ao 
final desses considerandos, posicionou-se favorável à proposta.

José Manssur - Com base no parágrafo único do Art. 75 do Estatuto, solicitou a palavra do Sr. 
Presidente da Diretoria para prestar esclarecimentos sobre a matéria.

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Cumprimentou a Diretoria pela peça apresentada. Tendo em 
vista  que  no  Clube  só  se  fala  em Plano  Diretor,  que  há  entusiasmo por  parte  de  sócios 
Conselheiros  e  não  Conselheiros  em  colaborar  neste  sentido,  disse  que  na  proposta 
orçamentária nada se fala,  em termos de valores.  Exemplificou, dizendo ter estranhado que 
para o setor de Patrimônio esteja prevista a diminuição do número de funcionários, porque um 
Plano Diretor demanda um número razoável de profissionais, até mesmo para controlar o seu 
desenvolvimento ainda que os serviços sejam terceirizados. Com relação ao imóvel da R. D. 
José de Barros, disse que são necessárias providências, porque o aluguel que o Clube receberá 
desse prédio em 1994 equivale ao preço do aluguel  de um apartamento de um dormitório. 
Quanto à seção de Musculação, apresentou proposta no sentido de que fosse estabelecida uma 
taxa  a  ser  paga  pelos  usuários  da  seção,  a  exemplo  das  outras  atividades  que  o  Clube 
proporciona.  Sobre  as  taxas  de  Boliche,  propôs  que  fossem  cobradas  individualmente, 
inclusive para sanar irregularidades (mencionou um jogador que nem ao menos é sócio está 
participando de campeonato. Neste aspecto, o Cons. José Manssur o interrompeu, dizendo que 
impugnaria o jogo).

Leila  Sarhan  Salomão -  Refutou,  considerando  que  a  Diretoria  preocupou-se  em  não 
aumentar  demasiadamente  as  mensalidades.  Agora,  vinha  o  Cons.  Ruy Sodré  propondo  a 
criação  de  mais  uma  taxa.  (O  Cons.  Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré  aparteou  a  oradora, 
tentando esclarecer seu ponto de vista).  A Conselheira manteve sua linha de raciocínio, no 
sentido de que não deveriam ser criadas quaisquer outras taxas para não onerar o associado.

José Manssur - Louvou a iniciativa da Diretoria de elevar a nível de Fundação o Centro de 
Memória Hans Nobiling, observando, porém, que tinha dúvidas sobre a possibilidade de fazê-
lo  à  vista  do  disposto  nos  Arts.  4º  e  87  do  Estatuto.  Explicou  que  Fundação  é  um 
estabelecimento de utilidade pública; embora análogo às sociedades e associações, ela difere 
essencialmente na sua constituição, porquanto não se origina, como nas sociedades, de uma 
mera  aglomeração  orgânica  de  pessoas;  existe  atribuição  de  uma  personalidade  jurídica 
independente  e,  fundamentalmente,  é  de mister  um patrimônio destinado a uma finalidade 
social.  É um acervo que se constitui  como pessoa autônoma, para agir  no mundo jurídico, 
realizando as finalidades a que visou quem a instituiu. O criador da Fundação sequer pode 
interferir nas suas deliberações e em suas atitudes. Trata-se de um organismo que nasce de um 
ato constitutivo; de regra uma escritura pública (cf. o Código Civil); nessa escritura pública 
devem constar os Estatutos da Fundação, que devem ser previamente submetidos à apreciação 
do Ministério Público - é lei  - que deverá opinar sobre  sua legalidade e utilidade pública. 
Mister a dotação de bens livres.

Anamaria Andrade Damasceno - Tecendo considerações  sobre  a inconveniência  causada 
pela demanda de convidados nos finais de semana durante o verão, inicialmente sugeriu que 
fosse permitido o ingresso de terceiros somente nos dias úteis, ou que fossem adotados crachás 
para visitantes, para resolver esse tipo de problema.
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Marcelo Costa Vasconcellos Martins - Levantou dúvidas quanto à redução das faixas etárias, 
para efeito de contribuição, de sócio Mirim e sócio Filho Menor (a partir dos 4 anos de idade), 
perguntando qual a razão para essa mudança drástica. Porque para sócios com 2, 3 filhos o 
orçamento individual crescerá sobremodo. Outra dúvida que levantou, foi sobre as categorias 
criadas no Jardim da Infância - Normal e Especial. O valor base, agosto/93, é o mesmo para 
ambas, mas a projeção para 1994 apresenta diferença.

Presidente  da Diretoria (Arlindo Virgílio  Machado Moura) - Designou para  prestar  os 
esclarecimentos  solicitados  o  Assessor  de  Planejamento,  Cons.  Sérgio  Fuchs  Calil.  Antes, 
porém,  explicou  que  a  proposta  da  Diretoria  foi  apresentada  levando-se  em  conta  duas 
premissas  básicas:  a  capacidade  contributiva  do  corpo  associativo  e  o  Plano  de  Ação  da 
Diretoria.  E foi  na  adequação  dessas  premissas  que  a  Diretoria  concentrou  seus  esforços, 
resultando neste Orçamento, que tem um incremento real de 8% com relação ao de 1993, que 
não  onerará  a  contribuição  social,  que  permanecerá  idêntica  em  termos  reais.  As  taxas 
esportivas sofreram um pequeno decréscimo. Dentro do objetivo de manter, e, de certa forma 
ampliar as atividades do Clube ao longo de 1994, sem onerar a contribuição social, a Diretoria 
pretende desenvolver um plano de racionalização. Ponderou que, apesar de várias Diretorias 
terem  solicitado  aumento  de  quadro,  pretende-se  trabalhar  com  o  mesmo  número  de 
funcionários de 1993 e ao final de 1994 espera-se reduzi-lo.

Sérgio Fuchs Calil - Enfatizou que a Diretoria procurou dar continuidade nos diversos Planos 
de Ação apresentados ao Conselho, evitando que estes fossem peças isoladas. Explicou que 
Plano Diretor é um Plano de Metas, onde a Diretoria pretende realizar serviços e obras, como 
conseqüência desses serviços; e não exclusivamente as obras, sem que saiba exatamente o que 
se deve fazer nessas edificações. Daí a preocupação de apresentar ao Conselho, inicialmente, 
um Orçamento de Investimentos que possibilitasse a eventual construção de edificações, a fim 
de que, tendo os recursos do Orçamento que está sendo apresentado hoje, possa atender às 
expectativas dos diretores. Prestou amplos esclarecimentos sobre as pretensões da Diretoria no 
que concerne ao Plano Diretor, explicando que se procurou vinculá-lo aos Planos de Ação que 
anualmente  são  apresentados  ao  Conselho.  Explicou  que  a  Área  de  Planejamento  está 
preocupada em auscultar o corpo associativo com os mais diversos e intensos mecanismos, 
para que as suas idéias sejam de fato capazes de constar num Plano de Ação e contemplem 
uma representatividade significativa, de modo que a margem de erro das ações diretivas seja 
minimizada.  Utilizando-se  de  projeção  de  slides,  esclareceu  detalhadamente  como  se 
distribuem os recursos pelos três principais orçamentos que o Clube dispõe (de Investimentos, 
de  Bares  e  Restaurantes  e  de  Custeio)  e  comparou os  números  aprovados  para  1993 com 
propostos para 1994.

José Roberto Coutinho de Arruda - Perguntou ao Sr. Presidente se o Cons. Marco Antonio 
Senise Geretto havia protocolado sua emenda junto à Mesa, tendo o Sr. Presidente respondido 
que o mesmo desistira de apresentá-la. O orador, então, desistiu de pedir esclarecimento ao 
Cons. Sérgio Fuchs Calil.

Presidente - Considerando que havia recebido emenda específica, perguntou ao Cons. Sérgio 
Calil se a taxa de convites (terceiros) estava inserida no Orçamento. 

Sérgio Fuchs Calil - Respondeu que se tratava de taxa fixada pela Diretoria; que entra no 
Orçamento como receita. Explicou que essa taxa não é fixada como as demais, que têm a sua 
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variação amarrada a um índice inflacionário. A taxa de convite não sofre o mesmo tipo de 
tratamento, mas encontra-se inserida na Proposta Orçamentária, como receita.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Observou  que  a  parte  de  Investimento  tinha  sido  aprovada  na 
reunião  anterior.  Perguntou  se  os  números  constantes  à  pág.  8  da  Proposta  deveriam ser 
considerados, ou se dever-se-ia considerar a decisão tomada na reunião anterior.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Respondeu  que  o  quadro  disposto  na  Proposta  era  meramente 
informativo, valendo efetivamente o que tinha sido anteriormente decidido pelo Conselho.

Francisco  de  Paula  Boragina -  Cumprimentou  a  Diretoria  pela  proposta  apresentada. 
Referindo-se ao aluguel do prédio da Rua D. José de Barros, perguntou por que não havia 
variação dos valores para 1994. 

Sérgio Fuchs Calil - Disse que a Diretoria não estava fazendo nenhuma previsão de alteração 
contratual no período 1993/94. O aluguel é de reajuste semestral,  com correção no mês de 
setembro. Portanto, vigendo a partir de outubro, a Proposta Orçamentária se baseia no mês de 
agosto. Os valores atualizados do aluguel estariam hoje em torno de CR$680.000,00. Há uma 
variação semestral. A moeda tomada como base em agosto, é ilusória com relação ao aspecto 
do aluguel. No mês de agosto o aluguel não tinha ainda sofrido uma correção pró-rata porque 
ele é de reajuste semestral; passa a ser corrigido integralmente apenas em setembro, um mês 
antes.

Ruy Lansaro Paganini - Disse que, juntamente com a Cons. Anamaria Andrade Damasceno 
apresentou emenda estabelecendo valores para cobrança de convites para terceiros (10% da 
mensalidade  prevista  para  o  sócio  da  classe  Familiar,  nos  sábados  e  domingos  e  5%  da 
mensalidade prevista para o sócio da classe Familiar, nos demais dias da semana). Pediu que o 
Cons. Sérgio Fuchs Calil  confirmasse se essa receita era realmente prevista no Orçamento, 
tendo este respondido positivamente e acrescentando que a proposta era válida como emenda.

Leila  Sarhan Salomão -  Parabenizou a  Diretoria  pela  peça  elaborada.  Perguntou  sobre  a 
multa em relação ao pagamento após o dia 30 do mês.

Sérgio Fuchs Calil - Explicou que o pagamento feito entre o dia 10 (data do vencimento) e o 
dia 30 do mês sofre apenas 15% de multa sobre o valor daquele mês. Esse tipo de penalização 
estimula o pagamento no final do mês, porque a inflação nesse período (entre 10 e 30) está no 
mínimo por volta de 20%, tornando-se mais atraente ao sócio. Isso é justo, sob o ponto de vista 
financeiro, mas não o é em relação àqueles que pagam na data efetiva do vencimento. E o 
Clube  conta  com  recebimentos  nessa  data,  programa  os  seus  pagamentos,  etc.  O  fluxo 
financeiro do Clube é extremamente delicado, e o será ainda mais em 1994; de forma que o 
pagamento na data do vencimento torna-se uma atitude muito importante que o sócio deva ter 
para com o Pinheiros. Por isso mudou-se o critério, cobrando-se 10% de multa e 1% ao dia de 
juros de mora. Acredita-se que isso amenizará um pouco o problema, estimulando para que os 
sócios façam os seus pagamentos no dia 10, na data do vencimento.

Marcelo Costa Vasconcellos Martins - Perguntou por que as taxas do Jardim da Infância 
sofreram acréscimo, enquanto as taxas de serviços foram reduzidas.

Sérgio Fuchs Calil - Esclareceu que no caso do Jardim da Infância a Diretoria está propondo 
um acréscimo  real  na  mensalidade  em  torno  de  30%,  oferecendo,  como  contrapartida  e 
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exatamente  na  mesma  proporção,  recursos  adicionais,  a  fim  de  conseguir  de  um  lado 
remunerar melhor os professores - reivindicação constante  do quadro associativo,  de outro 
melhorar  a  qualidade  dos  materiais  e  dos  serviços  fornecidos  à  Escolinha  e  que  já  estão 
embutidos  na  mensalidade.  O  Jardim  da  Infância  fecha  em  si  um  orçamento  pequeno, 
separado;  suas  receitas  deverão  ser  utilizadas  nos  seus  dispêndios  específicos.  Mesmo 
onerando adicionalmente  30% sobre  a  mensalidade,  o  Clube  ainda estaria  trabalhando em 
níveis extremamente atraentes comparados aos de mercado.

Presidente - Tendo em vista proposta apresentada à Mesa, perguntou qual a conseqüência de 
alterar o pagamento da taxa de Boliche, de Equipe para individualizada.

Sérgio Fuchs Calil - Respondeu que em tese transformar o pagamento coletivo, no mesmo 
montante, de um pagamento individual, não altera o aspecto financeiro, porque a conta é a 
mesma. As dificuldades são de natureza operacional. Se esses pagamentos forem efetuados de 
uma única vez, ou se pelo menos forem efetuados trimestralmente, como é feito, talvez seja 
possível  estudar  o  assunto,  para  verificar  se  de  fato  não  haverá  nenhum  outro  tipo  de 
problema. No âmbito interno da própria seção os controles ficam mais complicados. É muito 
mais fácil controlar o pagamento de uma equipe - estão sendo previstas 53 equipes para o 1994 
- e verificar se a equipe está em dia com os seus deveres, portanto, em condições de participar 
das competições oficiais da seção, do que efetuar um controle individualizado, em cada um 
dos momentos, visto que há cerca de 1.200 pessoas na seção. Caberá avaliar o quanto isso 
poderá trazer de benefícios para o setor. De antemão, entendeu que isso seja benéfico, visto 
que o Presidente de cada uma das equipes é a pessoa mais indicada para fazer o controle desse 
dispêndio junto aos seus jogadores. Parece que isso é muito mais fácil de ser controlado. A 
rigor, no final das contas não se está alterando muita coisa. O bolicheiro individual vai pagar a 
sua contribuição para o Presidente da Equipe, que fará os recolhimentos e pagará a Equipe ao 
Clube, ou o bolicheiro individual vai pagar da mesma forma para o Clube. Disse que não via 
diferença entre as duas formas.

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Disse que controlar a importância que vai entrar durante o 
ano no sistema atual também é difícil. Às vezes as equipes acabam, ou ficam inadimplentes. O 
controle tem que ser feito como nas demais seções, como o Tênis, por exemplo, que tem em 
torno de 5.000 inscritos?

Adalberto  Luiz  Federighi -  Perguntou  que  sistemática  será  adotada  para  o  pagamento 
antecipado das anuidades previsto na Proposta,  medida que inclusive partiu de sugestão do 
Cons. Severiano Atanes Netto e que demonstra o acerto daquela proposição.

Sérgio Fuchs Calil - Explicou que a Diretoria encampou a sugestão de possibilitar ao sócio o 
pagamento das contribuições remanescentes em qualquer período do ano. Atualmente pode-se 
pagar a anuidade, com vencimento em 10/1/94 ou em 2 parcelas, com vencimentos em 10/1 e 
10/2.  Observe-se  apenas  que  o  pagamento  só  poderá  ser  feito  no  Clube,  porque  não  há 
condições,  no  sistema  operacional,  de  prever  todas  essas  alternativas.  Não  seria  possível 
distribuir todos os recibos, com todas as alternativas, em função dos custos absurdos que isso 
acarreta.  Estendeu  esse  problema  ao  controle  individual  do  Boliche,  que  representaria 
emissões individualizadas contra emissões coletivas e adicionais nesse tipo de dispêndio.

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Lembrou que o futebol também é coletivo e a inscrição é 
individual, o recibo é individual.
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Sérgio Fuchs Calil - Explicou que o pagamento do Futebol é recolhido pelo patrono do time e 
feito na Secretaria pelo mesmo. No caso do Boliche, o ônus é coletivo. A equipe é que está 
inscrita, é ela que tem o recibo, não o jogador.

Pedro  Antonio  Lousan Badra -  Pediu  explicação  sobre  a  questão  da  isonomia do  Filho 
Menor,  do  Mirim  e  do  Ascendente.  Perguntou  por  que  a  isonomia  foi  para  aumentar  o 
pagamento e não para diminuir  a taxa para os Juniores  e Mirins,  sendo que o objetivo do 
Clube é a congregação da família e a maioria das crianças dessa faixa etária (de 0 a 9 anos) 
paga outras taxas, por exemplo, desportivas.

Sérgio Fuchs Calil - Esclareceu que as razões que em algum momento levaram à divisão das 
diversas classes nos grupos que constam no Estatuto nem sempre perduram até os dias de hoje. 
O que a Diretoria entende é que não são muitas as atividades que o Clube poderia oferecer às 
crianças até 4 anos de idade. A partir dos 4 anos, com a própria possibilidade, por exemplo, de 
que o menor possa se inscrever ou iniciar atividades junto ao Jardim da Infância, passa a ser 
razoável a cobrança de uma taxa de uso. De fato, a isonomia se deu no sentido de isentar os 
que já vinham pagando no grupo Mirim, de 0 a 4 anos. E dá o mesmo tratamento para o Filho 
Menor. Quanto à inscrição em outras modalidades esportivas, lembrou que grande parte das 
atividades que o Clube oferecia tinha uma cobrança que independia da faixa etária. Aí criou-se 
essa segmentação, exatamente para vir ao encontro de preocupações como a manifestada pelo 
Conselheiro.  Na  faixa  de  0  a  10  anos  já  existe  uma isenção  que  atinge  a  65% do valor 
individual na cobrança da taxa esportiva correspondente. Além disso, a Diretoria não entende 
que  possa  continuamente  caminhar  num processo  de  isenções.  É  justa  essa  atitude.  Se  o 
Conselho  assim  não  entender,  esses  recursos  terão  que  ser  repassados  para  uma  fonte, 
inevitavelmente. A Diretoria está propondo uma distribuição que lhe pareceu isonômica neste 
aspecto, atende aqueles que vão começar alguma atividade no Clube por volta dos 4 anos de 
idade, o que também não chega a afetar de uma forma muito significativa a contribuição de 
uma família. Em síntese, porque a Diretoria entendeu que a proposta que está fazendo é mais 
justa sob o ponto de vista financeiro.

Pedro Antonio Lousan Badra - "Desculpe, nobre Diretor. Mas eu não consegui entender a 
resposta. A pergunta que eu fiz talvez eu vou repetir para ser direta. Eu gostaria, por favor, de 
entender a resposta. Por que o critério de isonomia não foi feito no sentido de aumento de taxa 
ao filho do associado? Isto é, por que o filho do associado, filho família, vai ter que pagar, 
enquanto que o júnior terá a isenção aos 4 anos? Por que a isenção foi a menor e não a maior?

Sérgio Fuchs Calil - Porque a Diretoria entendeu que a proposta que está fazendo é mais justa 
sob o ponto de vista financeiro.

Pedro Antonio Lousan Badra - Obrigado."

Severiano  Atanes  Netto -  Abordou  o  aspecto  da  possibilidade  do  associado  fazer  o 
pagamento da anuidade, independentemente de ser nos dois primeiros meses, que são meses 
em  que  normalmente  existe  uma  dificuldade  financeira.  Entretanto,  mesmo  tendo  sido 
acolhida  sua  sugestão,  a  Diretoria  tinha  respondido  negativamente  à  aceitação  do  critério 
proposto.

Sérgio Fuchs Calil - Respondeu que a Diretoria tinha se manifestado contrária ao pagamento 
na rede bancária, pois haveria extrema dificuldade operacional para encampar tal proposta. Já 
com o pagamento no Clube, contra-recibo, é possível e a Diretoria entendeu viável.
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Manoel Morales Filho - Também se congratulou com a Diretoria pela elaboração da Proposta 
Orçamentária. Quanto aos acréscimos nos casos de atraso - multa de 10 e juros de mora de 1% 
ao dia, preliminarmente pareceu-lhe duas penalidades para um crime só: atrasou, paga com 
multa e mais juros de mora. Em segundo lugar, o termo "juros de mora" juridicamente não está 
bem empregado, porque essa cobrança só é legal se não ultrapassar a 12% ao ano. Disse que 
não era contrário à importância de 1%, também não achava que não poderia ser fixado 1% 
porque amanhã desvalorizará a moeda a zero e esses juros permanecerão em 1% ao mês, o que 
é  uma incongruência.  Isso deve ser  feito  de  alguma forma como uma correção  monetária 
diária, baseada em algum título ou algum índice.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Respondeu  que  a  Diretoria  procurou  adotar  a  mesma  sistemática 
utilizada pela rede bancária nesses casos. De fato são colocados os juros de mora ou uma taxa 
de permanência. Não há qualquer impedimento de natureza legal para o Clube fazer esse tipo 
de cobrança da maneira em que está. Isso já foi verificado. Há uma taxa de permanência, que 
pode ser fixada num valor numérico ou num valor percentual.

Manoel Morales Filho - Disse que "taxa de permanência", é diferente. Não é "mora".

Carlos  Guastelli -  Com  relação  à  taxa  de  Boliche,  para  que  não  fosse  cobrada 
individualmente,  nem  fosse  aprovada  a  proposta  apresentada  à  Mesa,  sugeriu  que  se 
uniformizasse o número de integrantes por equipe, a fim de que todos utilizem as canchas num 
tempo igual. Porque aquelas equipes com menor número acabam pagando mais e utilizando 
menos as canchas.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Ponderou  que  não  existia  essa  preocupação.  Deu por  concluídas  as 
explicações sobre as dificuldades de operação para a cobrança. Observou que uniformizar o 
número de jogadores por equipe não é assunto de natureza orçamentária. É um ato de gestão 
do setor, que assim poderá proceder,  sem que tenha prejuízos financeiros, com reflexos no 
Orçamento.

Ricardo Coutinho Carvalhal - Tecendo considerações a respeito, consultou a Diretoria sobre 
o reflexo  de emenda que apresentaria  ao orçamento,  no sentido  de que fosse  estabelecida 
cobrança  trimestral  para  as  taxas  de  participação  no  Tênis  e  de  locação  de  armários, 
substituindo o proposto pela Diretoria (respectivamente, cobrança semestral e anual).

Sérgio Fuchs Calil - Disse que se tratava de um problema operacional, o que dificultava uma 
resposta imediata a tal reivindicação. Disse que a Diretoria está postergando o pagamento de 
taxa para março e para agosto, tentando evitar uma sobrecarga no início do ano e no início do 
segundo semestre, o que parece atender um grupo de pessoas que manifestaram preocupações 
dessa  natureza.  Não  se  falou  em trimestralidade.  Na  verdade  o  que  se  falou  foi  adiar  o 
pagamento de algumas dessas taxas, para não acumular o pagamento das anuidades com os 
dispêndios pessoais do sócio extra-Clube no início do ano. Sob o aspecto de se pagar o Tênis 
trimestralmente não assumiu compromisso porque isso requer uma investigação operacional 
para tal possibilidade. Confirmou o entendimento do Cons. Ricardo Carvalhal no sentido de 
que o número de inscritos na seção de Tênis é muito maior do que 53 equipes de Boliche para 
a emissão de recibos.

Renato Cunha Carvalho Silva - Voltando ao aspecto da isonomia entre a faixa etária de 0 a 
10  anos,  fez  duas  considerações.  A primeira,  parabenizando  a  Diretoria  pela  medida,  que 
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entendeu perfeitamente justa e válida. Considerando todas as crianças que passam a pagar, 
existe algum cálculo de aumento de arrecadação,  em contraposição àquelas que deixam de 
pagar? Ou seja, entre as que começam a pagar e aquelas que deixam de pagar, qual é o número 
que é maior? Isso trará receita para o Clube? Se trouxer, ela será aplicada em prol da criança, 
como no Jardim da Infância?

Sérgio Fuchs Calil - Respondeu que não. Numa observação preliminar, não existe nenhum 
ganho e nenhuma intenção de ganho com essa mudança. O que induziu a Diretoria a fazer isso 
foi uma genuína preocupação em uniformizar o tratamento que deve dar aos associados da 
classe Familiar e da classe Individual. Parece que manter diferenciação entre sócios da mesma 
entidade, que têm seus direitos regidos por um mesmo Estatuto não seria justo. As implicações 
de natureza financeira, numa conta comparativa entre o que deixa de ganhar e o que arrecada a 
mais é absolutamente insignificante. Há uma compensação numérica, e essa diferença não traz 
de fato uma preocupação incontornável. A diferença existe e é pequena. 

Renato Cunha Carvalho Silva - Disse que, a exemplo do que se pretende para o Jardim da 
Infância,  a  receita  proveniente  da cobrança  de taxas  para  as  crianças  menores  de 10 anos 
poderia ser revertida em benefício das mesmas.

Sérgio  Fuchs  Calil -  A  diferença  adicional,  nesse  caso  contributivo,  não  tem a  mesma 
conotação  do  Orçamento  independente  do  Jardim da  Infância.  Já  o  adicional,  passa  a  ser 
rateado por todas as despesas do Clube, não é específico. É um grupo dentro de uma classe de 
associados, que não está necessariamente inscrito em nenhum setor.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra -  Embora  não  se  sentisse  em  condições  para  apresentar 
proposta específica, fez um apelo no sentido de que as crianças incluídas como Filho Menor, 
Júnior,  Mirim, Ascendentes  ficassem isentas  de  contribuição.  Disse  que se a idéia  é fazer 
isonomia, que se o faça para melhor. Defendeu tal posição, mesmo não tendo filhos menores 
de 10 anos.

Presidente - Explicou que tinham sido apresentadas várias propostas de emenda à previsão 
orçamentária.  Esclareceu  que  a  emenda  do  Cons.  Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré, 
individualizando as taxas do Boliche não seria recebida, apenas encaminhada à Diretoria em 
caráter de sugestão, porque tais valores não são fixados pelo número de bolicheiros, mas pelo 
de equipes inscritas. Quanto à emenda do Cons. Pedro Antonio Lousan Badra, no sentido de 
que os sócios até 10 anos de idade ficassem isentos do pagamento de contribuição social, não 
pode  recebê-la  uma  vez  que  a  contrapartida  de  despesas  não  estava  devidamente 
fundamentada. As demais emendas seriam submetidas à votação.

Votação:
Durante  a  votação  pediram esclarecimentos  os  Cons.  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  e 
Marcello  Moraes  Barros  de  Campos;  manifestaram-se,  ainda,  explicando  e  defendendo  as 
propostas que apresentaram, os Cons. Ruy Lansaro Paganini e Anamaria Andrade Damasceno; 
sobre a mesma emenda o Cons. Sérgio Lazzarini; o Sr. Presidente da Diretoria, a respeito da 
taxa de Boliche; mais os Cons. Edgard Ozon, Ruy Sérgio de Azevedo Sodré, Francisco de 
Paula  Boragina,  Pedro Antonio Lousan Badra  e Antides  Baroni  Filho,  este  lembrando que 
quanto  ao  Orçamento  de  Investimento  deverá  ser  considerada  a  decisão  tomada  na  386ª 
reunião.

Deliberação:
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Submetida  a  matéria  à  votação,  o  Plenário  decidiu:  1)  rejeitar  emenda  do  Cons.  Ricardo 
Coutinho Carvalhal que estabelecia cobrança trimestral para as taxas de participação no Tênis 
e de locação de armários, substituindo a proposta da Diretoria que previa, respectivamente, 
cobrança semestral e anual;  2) rejeitar  emenda dos Cons. Anamaria Andrade Damasceno e 
Ruy Lansaro Paganini,  que estabelecia  valores  para  cobrança de convites  para  terceiros,  a 
saber:  a)  10%  da  mensalidade  prevista  para  o  sócio  da  classe  Familiar,  nos  sábados  e 
domingos; b) 5%  da mensalidade prevista para o sócio da classe Familiar, nos demais dias da 
semana; e, 3) aprovar a Proposta Orçamentária apresentada pelo Diretoria para o exercício de 
1994,  ficando  esclarecido  que  o  Orçamento  de  Investimento  dela  constante  foi  objeto  de 
apreciação anterior pelo Conselho.

Heitor Waetge Júnior - Pediu fosse  juntada  à ata  da  reunião  sua declaração de voto em 
contrário à aprovação da proposta da Diretoria.

Item 3 - Várias.
Anna Maria  da Carvalheira  Baur - Leu mensagem pela  passagem do "Dia  de Ação de 
Graças (25/11).

Felippe  Tayar -  Observou  que  havia  Conselheiro  participando  da  reunião  vestido  com 
bermuda. Assim, sugeriu à presidência que estabelecesse uma norma quanto à indumentária 
dos  Conselheiros,  ao  que  o  Sr.  Presidente  respondeu  que  o  orador  poderia  formalizar  a 
sugestão.  Referiu-se, também, à disposição dos Conselheiros em Plenário,  sendo certo  que 
estes  devem  se  utilizar  dos  assentos  centrais  e  que  isso  deveria  ser  advertido  pelo  Sr. 
presidente. Observou que certas condutas devem ser respeitadas.

Presidente - Informou o número de Conselheiros presentes e deu por encerrados os trabalhos 
às 23h21m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 388ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 
13 de dezembro de 1993, com as retificações propostas por Conselheiros e já dela constantes.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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