
ATA  RESUMIDA  DA  428ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 22/04/1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e sete, em segunda 
convocação,  às vinte horas e trinta minutos, com cento e sessenta e oito 
Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente              : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidência    : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria: José Manssur
Segunda Secretária: Dulce Arena Avancini

3) EXPEDIENTE
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, e, posteriormente, o 
recolhimento do livro de presença, declarando instalada a reunião. Justificou 
a ausência do Vice-Presidente Sérgio Lazzarini, por motivo de viagem. Para 
compor a mesa dos trabalhos, com a concordância do plenário convidou o 
Primeiro Secretário Paulo Cesar de Arruda Castanho para ocupar a Vice-
Presidência e o Cons. José Manssur para assumir a Primeira Secretaria. Em 
nome da Mesa do Conselho, propôs inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento da Sra. Angelina Silveira Silva, mãe do Cons. Walter Silva (9/4), 
informando  que  representou  o  Conselho  na  Missa  de  7º  Dia.  Aprovado. 
Submeteu ao plenário as seguintes propostas de inserção de votos de louvor: 
1)  da  Comissão  de  Esportes  a  seções  esportivas,  a  saber:  a)  Atletismo: 
Gustavo Pamplona Rehder, Campeão do Torneio Victor Malzzoni, categoria 
Adulto;  Marcos  Avila  Souza  Pinto,  Henrique  Camargo  Martins  e  Karmen 
Borges  da Silva,  pelos  resultados  obtidos  no  Circuito  Juvenil  e  Menores, 
categoria:  Juvenil,  aos  Técnicos  Lilian  Riedel  Zogaib  e  Ricardo  de  Souza 
Barros e ao Diretor Adjunto Roberto Azevedo Júnior; b) Judô: Sergio Ricardo 
de  Souza  Oliveira,  Medalha  de  Bronze,  categoria:  Sênior  Leve  e  Renato 
Dagnino, Medalha de Prata, categoria: Sênior Meio Médio, ambos no Circuito 
Europeu/Campeonato Aberto da Polônia, aos Técnicos: João Gonçalves Filho 
e Sérgio Baldijão e ao Diretor Adjunto Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira; c) 
Tênis:  Fernanda Berbel  Migueres,  Campeã,  categorias 16 e  18 anos/fem, 
Patrícia  Berbel  Migueres,  Campeã,  categoria  14  anos/fem  e  Natasha 
Chrystman Lucki, Campeã, categoria: 14 anos/fem e Celso José Maria Neto, 
Vice-Campeão,  categoria:  12  anos/masc,  todos  no  Campeonato  Brasileiro 
Londrina Open After Sport; Carla Bruscagin Andrade, Campeã, categoria: 16 



anos/fem no Campeonato Brasileiro  II  Maringá Open -  Copa Energil  C - 
Sport  e  aos  Técnicos  Ricardo  Camargo  e  Evanildo  Mondeck e  ao  Diretor 
Adjunto  Gilberto  De  Luccia;  2)  da  Cons.  Ivete  Pompeu  Del  Picchia, 
representando as 74 Colaboradoras do Departamento de Assistência Social, 
à  Sra.  Lilia  Therezinha  Iasi  Moura,  que  presidiu  o  D.A.S.  na  gestão  do 
Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura, a quem estendeu a homenagem, 
agradecendo pela dedicação demonstrada ao Clube;  3)  do Cons. Benedito 
Dias Ramos Neto, à Seção de Pólo Aquático, pelo trabalho que vem sendo 
desenvolvendo, em especial à Categoria Básica, cumprimentando o Diretor 
Adjunto  Wanderley  Lazareth  e  o  Técnico  Thiago  Ribeiro  de  Almeida. 
Aprovadas.  Informou  ter  representado  o  Conselho  nas  seguintes 
oportunidades:  1)  na  35ª  Festa  do  Atleta  (10/4),  sobre  a  qual  teceu 
comentários;  2)  na  cerimônia  de  homenagem aos  expoentes  do  Basquete 
promovida pela Associação dos Clubes Esportivos e Sócio Culturais de São 
Paulo (3/4); 3) na apresentação inaugural do  novo Multimídia de Consulta 
ao  Acervo  do  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobiling  (12/4),  também 
comentando  a  respeito;  4)  no  Julgamento  do  Concurso,  promovido  pelo 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling, para Escolha do Logotipo do Centenário, 
tendo  sido  escolhido  trabalho  elaborado  pela  Sra.  Neide  Simões  Gherrize 
(15/4);  5)  em  reunião  promovida  pelo  SINDI  CLUBE  na  qual  foi 
homenageado o Secretário de Esportes Oscar Schimidt (17/4). Em seguida, 
leu carta da Diretoria propondo a aprovação da intenção de venda do do 
imóvel da Rua Dom José de Barros, de propriedade do Clube, bem como a 
constituição de uma Comissão paritária de negociação para estabelecer os 
parâmetros básicos do projeto (of. DI.078/97).

Primeiro Secretário - Informou que a Diretoria oficiou comunicando que o 
Cons. Synésio Alves de Lima demitiu-se do cargo de Diretor de Promoções 
Sociais,  tendo  sido  nomeado  para  substituí-lo  o  Diretor  Cultural  Carlos 
Augusto  de  Barros  e  Silva,  que  acumulará  ambas  funções.  Colocou  à 
disposição dos Conselheiros na Secretaria o Balanço Patrimonial do Clube 
em 28/02 e 31/03 e os relatórios A.V.O. - Análise da Variação Orçamentária 
de dez/96, jan e fev/97. Deu conhecimento que a Secretaria do Conselho 
agora  dispõe  de  um  aparelho  de  TV  com  videocassete,  para  que  os 
Conselheiros possam assistir aos videoteipes das reuniões na própria Sala do 
Conselho. Comunicou que os Cons. Marcos Augusto de Carvalho Senna e 
José Danilo de Paiva Carvalho solicitaram licença do Conselho pelo período 
de 19 a 25 e de 18 a 30/4/97, respectivamente.

Frederico  Guilherme  Menke  Júnior -  Parabenizou  a  equipe  Master  de 
Natação, incluindo a organizadora Antonieta Gonçalves e o técnico Álvaro, 
informando que esses atletas levantaram medalhas e recordes participando 
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do II Torneio Paulista Masters, do I Circuito Master de Natação e em torneio 
realizado no Clube Paineiras do Morumby.

Lúcia Maria Nagasawa - Apresentou propostas consignando voto de pesar 
pelo falecimento da Sra. Maria Julieta Varejão Schutt, mãe do Cons. Helmut 
Peter Schutt (9/4), e voto de louvor ao sócio Ricardo de Amorim Schutt, que 
conquistou o Campeonato Estadual de Tênis de 1997, categoria 35 anos. 
Aprovadas.

Adalberto Luiz Federighi - Cumprimentou a Diretoria pela inauguração do 
Piano Bar, no prédio da Sede Social,  elogiando as instalações desse novo 
local de lazer colocado à disposição dos sócios.

Mário  Lima  Cardoso  -  Propôs  inserção  em  ata  de  voto  de  aplauso  e 
reconhecimento à Diretoria de Higiene e Saúde, dando seu testemunho da 
eficiência  e  do  zelo  dedicado  pelos  Diretores  e  funcionários  da  Área  em 
benefício dos associados. Aprovada.

Presidente - Comunicou que o Cons. Paulo Roberto Taglianetti associou-se 
ao voto de pesar consignado pelo falecimento da mãe do Cons. Walter Silva. 
Submeteu à consideração do Conselho propostas da Cons. Nice de Lima, 
consignando  votos  de  louvor  à  Sra.  Lilia  Therezinha  Iasi  Moura,  pela 
brilhante atuação frente à Presidência do D.A.S. e à Comissão Pró-Memória, 
pela  realização  do  Concurso  para  Escolha  do  Logotipo  do  Centenário  do 
Clube. Aprovadas.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  427ª  reunião  extraordinária, 

realizada em 17/3/97.
Presidente - Não havendo contestação, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-06/97, referente ao relatório 
da  Diretoria,  balanço  e  demonstração  das  contas  de 
receita e despesa do exercício de 1996.

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre o trâmite legal do processo. 

Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo - Falando pela Comissão de Saúde e 
Higiene,  aduziu  explicações  sobre  o  parecer  emitido  sobre  a  matéria, 
entendendo que, no tocante à área de atuação da Comissão o relatório estava 
muito sucinto, deixou de constar melhorias havidas com relação aos serviços 
de emergência e não considerou algumas falhas levantadas pela Comissão, 
especialmente  no  que  se  refere  à  manutenção  dos  equipamentos  de 
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primeiros  socorros,  mencionando  recente  incidente  envolvendo  associado. 
Em  que  pese  a  capacidade  dos  dirigentes  do  setor,  disse  esperar  que 
ocorrências desagradáveis como essa não se repitam.

Sérgio Vergueiro  -  Cumprimentou o Presidente  Arlindo Virgílio  Machado 
Moura,  pela  conduta  com  que  presidiu  os  trabalhos  da  Diretoria, 
demonstrando dedicação, abertura ao diálogo, auto-crítica, maturidade na 
revisão  de  algumas  propostas  em  função  de  outras  idéias  surgidas  em 
plenário,  honestidade  e  espírito  de  interesse  pelos  assuntos  do  Clube, 
estendendo  os  cumprimentos  aos  demais  Diretores.  Quanto  ao  Relatório, 
analisou a evolução do Orçamento de Custeio, mencionando observação da 
Comissão Financeira no sentido de ser necessária uma revisão da rubrica 
Despesas com Pessoal, item que teve seus gastos triplicados nos últimos 3 
anos,  embora  não  tenha  havido  alteração  no  número  de  funcionários. 
Alertou sobre a necessidade do Clube fazer uma administração cuidadosa do 
perfil da folha de pagamento, frente à mudança radical na economia do País. 
Referindo-se ao Orçamento de Investimento,  mais controlável,  porque não 
havendo recursos pode-se deixar de executar determinada obra, disse que as 
obras foram realizadas dentro dos recursos disponíveis. Sobre o Orçamento 
de Bares e Restaurantes, observou que até março já tinha atingido cerca de 
50% do  deficit  apurado  ao  final  de  1996,  portanto  deve  estar  ocorrendo 
alguma situação  atípica,  que  requer  esclarecimentos.  Chamou  a  atenção 
para os gastos da Área de Marketing e Relações Públicas, parte subsidiados 
pelos patrocínios,  entendendo devam ser objeto de profunda análise para 
evitar esse tipo de situação. Foi pela aprovação do Relatório.

Edgard Ozon - Disse que essa prestação de contas demonstrava o respeito 
da Diretoria pelo Conselho e que a própria mensagem do Presidente e a parte 
inicial  do  parecer  da  Comissão  Financeira  fizeram  ver  o  trabalho 
desenvolvido nos diversos segmentos do Clube. Reportou-se às gestões desde 
1976, tanto do Conselho como da Diretoria, que deram suporte à atual e às 
futuras Diretorias para fazer uma boa administração e colocar o Pinheiros no 
patamar em que se encontra. Finalmente, como forma de reconhecimento 
pelo esforço do Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura, que notadamente 
modernizou  o  Clube,  conclamou  os  Conselheiros  a  aprovar  as  contas 
apresentadas.

Roberto Gasparini - Como assíduo freqüentador de diversas seções e como 
ex-Conselheiro  Fiscal,  deu  seu  testemunho  do  esforço  da  Diretoria, 
considerando que ela conseguiu realizar um orçamento quase brilhante. A 
situação demonstrada é bastante compreensível e os números apresentados 
expressam  uma  gestão  eficiente.  Transmitiu  à  Diretoria  o  seu  melhor 
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reconhecimento  pela  forma  como  geriu  o  Clube  como  um  todo, 
desenvolvendo um trabalho magnífico ao longo do últimos anos.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva  -  Disse  que  os  resultados  apresentados 
transmitiam posições transparentes. Analisando o que representa um deficit 
numa organização, disse que a situação deficitária do Clube se dissipará na 
medida  em que  forem estabelecidas  prioridades.  As  metas  traçadas  pela 
Diretoria foram realizadas, senão ultrapassadas em favor do sócio. Quanto à 
parte  de  Pessoal,  administrar  Recursos  Humanos  não  é  tarefa  fácil.  , 
inclusive se se considerar que muitos funcionários têm vícios profissionais e 
muitas  vezes  são  resistentes  à  modernização.  A  Diretoria  conseguiu  a 
façanha de modificar a mentalidade do corpo funcional e se assessorar de 
Diretores que se identificaram com sua linha de administração  moderna. 
Tendo presidido o Conselho na gestão do Presidente Arlindo, testemunhou o 
respeito  havido  entre  os  poderes  do  Clube.  Concitou  os  Conselheiros  a 
aprovarem o Relatório.

João  Benedito  de  Azevedo  Marques -  Analisou  o  grau  de  perfeição 
administrativa,  modernização,  organização,  informatização  e  projeção 
esportiva em que o Clube se encontra, comentando que recentemente nas 
suas atividades públicas,  visitou o Clube com dirigentes estrangeiros que 
ficaram admirados com a magnitude do Pinheiros.  Referindo-se ao deficit 
orçamentário, comentou que a Diretoria atual geriu o Clube desde o início do 
Plano  Real,  tendo  feito  verdadeiro  milagre  para  entregar  o  orçamento 
deficitário  em  2%.  Quanto  ao  Pessoal,  destacou  o  aperfeiçoamento  e  a 
qualidade implantados.  Registrou sua satisfação pelos resultados obtidos, 
mesmo considerando a necessidade de se atentar para os gastos.

Presidente  da  Diretoria,  Arlindo  Virgílio  Machado Moura -  Autorizado 
pelo  plenário,  agradeceu  aos  oradores  que  tinham se  pronunciado,  bem 
como ao Conselho como um todo. Disse que sempre defendeu a liberdade 
dos poderes do Clube. Referiu-se à violenta interdição que o Clube sofreu em 
8/3/95 e  a  outro  episódio  recente  sem identificá-lo,  situações  nas  quais 
contou com o apoio do Conselho, o que jamais esquecerá. Em que pesem os 
percalços  enfrentados,  enfatizou  que  deixava  sua  administração  com  a 
sensação do dever cumprido. As falhas, procurou corrigir com a vontade de 
acertar.  As  críticas  recebidas  do  Conselho  foram  sempre  positivas. 
Finalmente,  afirmou  que  o  Clube  é  forte  e  pujante  porque  seu  quadro 
associativo é crítico e exigente e que procurou utilizar da melhor forma o que 
aprendeu com seus antecessores e que passará para os futuros dirigentes 
essa feliz experiência.
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Deliberação:
O Conselho decidiu aprovar, por unanimidade de votos, o Relatório anual e a 
prestação de contas relativos ao exercício de 1996, conforme apresentadas 
pela Diretoria.

José Roberto Coutinho de Arruda - Considerando que na reunião seguinte 
seria tratada matéria polêmica, propôs que as inscrições em Várias fossem 
tomadas na sessão seguinte. Aprovado.

Item 3 - Várias.
Não houve.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de 
presença e encerrou os trabalhos da reunião às 22 horas.

Obs: esta ata foi integralmente aprovada na 430ª Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 28 de abril de 1997.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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