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Ata Resumida da 449ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 30 de novembro de 1998

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia  trinta  de  novembro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  oito,  em 
segunda  convocação,  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  tendo 
assinado a lista de presença cento e setenta e seis Conselheiros.

2)2) MESA DIRETORA
Presidência            : José Edmur Vianna Coutinho e Sérgio Lazzarini
Vice-Presidente     : Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretária: Dulce Arena Avancini

3)3) EXPEDIENTE
Presidente  - Ao  declarar  instalada  a  reunião,  esclareceu  que 
manteria  o  livro  de  presença  aberto  por  mais  tempo,  tendo  em 
vista  a  forte  chuva  que  caia  naquela  noite,  complicando  o 
trânsito.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

Presidente  -  Convidou  para  tomar  posse  os  Suplentes  de 
Conselheiro  Reinaldo  Pinheiro  Lima  e  Francisco  Luiz  Taglianetti, 
declarando  ambos  empossados  no  cargo  de  Conselheiro  após  a 
leitura do Compromisso de Posse. Em nome da Mesa do Conselho, 
propôs  a  inserção  em  ata  de  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do 
Conselheiro  Efetivo  Angelo  Pio  Mendes  Corrêa,  ex-Presidente  do 
Conselho  Deliberativo  e  ex-Presidente  da  Diretoria.  Aprovado. 
Propôs  fosse  observado  um  minuto  de  silêncio  em  memória  do 
ilustre pinheirense.

- É observado um minuto de silêncio.

Luiz  Ernesto  Machado  Kawall  -  Convidado  para,  em  nome  do 
Conselho Deliberativo, prestar homenagem póstuma ao Dr. Angelo 
Pio  Mendes  Corrêa,  manifestou-se  dizendo  o  seguinte:  "...  A 
Família  Kawall,  este  Conselheiro,  e  por  delegação  honrosa  da 
Presidência  desta  Casa,  o  Conselho  Deliberativo,  lamentam 
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profundamente  o  falecimento  recente  do  ilustre  e  histórico 
pinheirense  Ângelo  Mendes  Corrêa.  Ângelo  Mendes  Corrêa 
pertenceu  ao  primeiro  quadro  de  Conselheiros  do  Clube,  tendo 
sido  eleito  em  fevereiro  de  1942,  quando  de  sua  nacionalização, 
para  cumprir  mandato  até  1954.  Durante  a  II  Grande  Guerra 
ocorreram  as  primeiras  ligações  com  o  Sport  Club  Germânia, 
fundado  e  dirigido  por  alemães,  que  esteve  na  iminência  de  ser 
encampado pelo Exército, uma vez que o Brasil se alinhara contra 
a Alemanha. Ângelo Corrêa lutou denodadamente para que tal não 
ocorresse,  terçando  armas  jurídicas  e  políticas,  ao  lado  de 
Henrique  Villaboim  e  outros,  sendo  um  dos  responsáveis  pela 
mudança  dos  Estatutos  e  pela  nova  denominação  do  Germânia 
para  Esporte  Clube  Pinheiros.  Foi  um  dos  três  únicos  sócios  a 
exercer a Presidência dos dois poderes mais expressivos do Clube, 
o  Conselho  Deliberativo  e  a  Diretoria;  foi  o  segundo  Presidente 
deste  Conselho,  nas  gestões  1946  a  1948  e  1948  a  1950,  e  o 
terceiro  Presidente  da Diretoria,  eleito  por  duas gestões,  de  1950 
a  1952  e  de  1952  a  1954.  Os  vínculos  de  Ângelo  Mendes  Corrêa 
com  o  Clube  continuaram  após  sua  gestão,  permanecendo  como 
Conselheiro  por  mais  de  trinta  anos,  e,  mais  recentemente, 
fazendo parte como membro de honra da Comissão do Centenário. 
Como  Presidente  da  Diretoria,  destacou-se  como  o  primeiro 
grande  economista  da  história  do  Pinheiros,  pois  há  mais  de  40 
anos  já  previa  que,  futuramente,  existiria  a  inflação.  Foi  dele  o 
primeiro Plano Diretor do Clube. Elaborou um preciso contrato de 
locação  do  prédio  da  Rua  Dom José  de  Barros,  onde  se  previa  o 
aumento  dos  aluguéis  em  relação  ao  preço  dos  ingressos.  Esse 
contrato  foi  tão  benéfico  que,  além  de  trazer  renda,  possibilitou 
que,  com  o  advento  da  inflação,  o  Clube  não  sofresse  qualquer 
prejuízo.  Na  sua  gestão,  entre  outras  realizações,  pode-se 
destacar  a  construção  da  piscina  de  treinos,  vestiário  e 
restaurante  do  Tênis,  o  salão  de  bilhar,  o  calçamento  das 
alamedas internas, além do aumento da área física do Clube, com 
a compra de uma gleba de 35.853 metros quadrados, adquirida da 
“Light  and  Power”,  resultante  da  retificação  do  Rio  Pinheiros. 
Duas  medidas  tiveram  desdobramento:  uma,  no  campo 
administrativo,  outra,  no  esportivo.  A  primeira  foi  a  decisão  de 
construir  uma  nova  sede  em  Pinheiros,  nas  dependências  do 
Clube, sendo nomeada para isso uma comissão de obras presidida 
por  Augusto  Lindenberg,  que  liderou  a  seleção  dos  projetos 
arquitetônicos.  A  segunda,  foi  a  criação  do  Torneio  Revelação 
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Colegial,  com  o  objetivo  de  atrair  militantes  para  o  Atletismo. 
Importantes escolas da capital participaram do torneio,  instituído 
por uma comissão formada por Clara Muller,  Mário Carvalho Pini, 
Eduardo di Pietro, Ruy Xavier, Carlos Aun e José de Barros, como 
coordenador, este na época, já dedicado pinheirense. Mas, Senhor 
Presidente  e  Conselheiros,  a  trajetória  de  Ângelo  Mendes  Corrêa 
remonta  a  conquistas  maiores,  confunde-se  com  a  História  do 
Brasil.  Vejamos,  segundo  dados  compilados  no  Centro  Pró-
Memória,  pela  competente  museóloga  Yara  Rovai:  “Formado  em 
Direito  pela  Faculdade  do  Largo  São  Francisco,  com a  vitória  da 
Revolução  de  30,  Ângelo  Mendes  Corrêa  assumiu diversos  cargos 
no  Governo  de  São  Paulo,  entre  eles  o  de  Secretário  da  Justiça, 
graças  à  sua  amizade  com  o  interventor  João  Alberto,  que  vinha 
desde  1924,  quando  participara  da  Coluna  Prestes,  ao  lado, 
dentre outros, de Siqueira Campos, Miguel Costa e Juarez Távora. 
Pouco antes, havia sido nomeado Major, pelo General Isidoro Dias 
Lopes,  por  sua  participação  no  Movimento  Tenentista.  Ainda  às 
vésperas  de  eclodir  a  Revolução  de  30,  esteve  com  Siqueira 
Campos  e  João  Alberto,  em  Buenos  Aires,  para  convidar  Luís 
Carlos Prestes,  que lá  se  encontrava exilado,  a  integrar o  estado-
maior  das  forças  revolucionárias.  Prestes,  no  entanto,  recusou  o 
convite,  pois  entendia  que se  tratava  de  uma revolução  burguesa 
e  naquele  momento  já  aderira  ao  marxismo.  Como  jornalista, 
Mendes  Corrêa   atuou  desde  os  anos  dez,  inicialmente  na 
imprensa  carioca,  onde  trabalhou  em  diversos  jornais,  fazendo 
desde  crítica  teatral  até  cobertura  diária  no  Congresso  Nacional. 
Foi  o  período  em  que  conheceu  figuras  que,  anos  mais  tarde 
tornar-se-iam  legendas  em  nossa  história,  como  o  jurista  Rui 
Barbosa,  o  escritor  Lima  Barreto,  a  maestrina  Chiquinha 
Gonzaga,  e  os  atores  Leopoldo  Fróes  e  Procópio  Ferreira.  Em 
1930,  fundou  na  cidade  de  Itu  o  jornal  “Ação  Liberal”,  ligado  ao 
Partido  Democrático  de  São  Paulo.  O  jornal  seria  um importante 
veículo de propagação das idéias revolucionárias daquele período. 
Como  advogado,  atuou  por  mais  de  seis  décadas,  prestando 
serviços  a  grandes  empresas.  Leitor  contumaz,  conhecia  como 
poucos  a  história  da  Segunda  Guerra  Mundial,  suas  batalhas  e 
líderes.  Este  pinheirense  notável  de  quem São  Paulo  se  despediu 
solenemente,  envolto  pelo  carinho de familiares e  amigos,  merece 
figurar  no  panteão  da  História  de  nosso  Clube  como  um de  seus 
mais  ilustres  personagens.  Ao  lado  deles,  quando  o  Memorial  do 
Pinheiros,  iniciado  na  gestão  Alcântara  Machado  Rudge  e 
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inaugurado,  salvo  engano,  na  gestão  Arlindo  Moura,  for 
completado,  como  pleiteava  o  pranteado  Presidente  da  Comissão 
Pró-Memória,  Francisco  Lotufo  Filho.  O  memorial  há  de  ser, 
cumprindo seu objetivo, o fulcro externo da memória do Germânia 
-  Pinheiros,  abrigando  os  nomes  dos  fundadores,  presidentes  - 
Diretoria  e  Conselho  -  atletas  campeões  mundiais,  pan-
americanos e  olímpicos e  ainda nossos sócios beneméritos nestes 
100  anos  de  glórias.  Ângelo  Mendes  Corrêa  foi  o  13º  dos  27 
Presidentes  do  Clube,  que  tivemos,  de  Hans  Nobiling  (1899  a 
1902)  a  Cezar  Roberto  Leão  Granieri  (1997  a  1999).  E  o  terceiro 
da  fase  de  transição.  Eminentes,  dedicados,  todos,  faço  constar 
em  ata  a  relação  destes  27  Presidentes,  que  magistralmente 
souberam  cumprir  seus  mandatos.  Termino,  Senhor  Presidente. 
Jung, o pai  da Psicologia moderna, afirma que,  no mundo não há 
coincidências,  há  sincronias.  E  estas  é  que  valem para a  Vida.  A 
Sincronia entre Ângelo Mendes Corrêa e o Pinheiros era tanta, tão 
irmanada,  que  ele  faleceu  um  mês  antes  de  completar  seu 
Centenário, que se daria em novembro. Ângelo Mendes Corrêa era, 
pois,  Centenário,  como  o  Pinheiros.  Paz  à  sua  alma,  de  idealista 
visionário  e  lutador  vitorioso.  Com  muita  emoção,  obrigado.  OS 
PRESIDENTES  DOS  100  ANOS -  do  Sport  Club  Germânia  :  Hans 
Nobiling  (1899  a  1902),  Max  Engelhardt  (1902  a  1904  e  1922  a 
1926),  C.G.  Schwinitz  (sem  dados),  João  Paulo  Lehfeld  (sem 
dados),  Otto  Gronau  (1911),  C.O.W.  Klaussner  (1914  a  1920), 
Guilherme  Machado  Kawall  (1910  a  1922  e  1926  a  1930),  Erwin 
Hofsteller (1930 a 1932),  W. Moezer (1932 a 1933),  Arthur Stickel 
(1933  a  1941);  do  Esporte  Clube  Pinheiros  :  Henrique  Villaboim 
(1942  a  1944  e  1944  a  1946),  Oscar  Reynaldo  Müller  Caravellas 
(1946 a  1948 e  1948 a  1950),  Ângelo  Pio  Mendes  Corrêa  (1950 a 
1952  e  1952  a  1954),  Alfredo  Avelino  (1954  a  1955),  Oswaldo 
Muller  (1955  a  1956),  Augusto  Lindenberg  (1956  a  1958),  João 
Antonio de Souza Ribeiro (1958 a 1960), Oscar Puig Seckler (1960 
a  1962),  Honorino  Gasparini  (1962  a  1964  e  1968  a  1970), 
Waldemar  Salmerón  (1964  a  1966  e  1966  a  1968),  José  Augusto 
Mariz  de  Oliveira  (1971  a  1973  e  1973  a  1975),  Celso  Hahne 
(1975 a  1981),  Cláudio  Borba  Vita  (1981 a  1983 e  1983 a  1985), 
Fernando  Silva  Xavier  (1985  a  1987  e  1987  a  1989),  Antonio  de 
Alcântara  Machado  Rudge  (1989  a  1991  e  1991  a  1993),  Arlindo 
Virgílio  Machado  Moura  (1993  a  1995  e  1995  a  1997)  e  Cezar 
Roberto Leão Granieri (1997 a 1999).".
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Presidente  - Informou  que,  junto  com  o  Presidente  da  Diretoria 
Cezar Roberto Leão Granieri,  oficiou ao Centro Pró-Memória Hans 
Nobiling  encaminhando  carta  do  Sr.  Ângelo  Ney  Mendes  Corrêa, 
comunicando  o  falecimento  de  seu  pai,  Dr.  Ângelo  Pio  Mendes 
Corrêa.  Que  nesse  expediente  os  Presidentes  ressaltaram  que 
desaparece  um dos  maiores  vultos  da  história  do  Clube,  um dos 
três  únicos  sócios  que,  com  raro  brilho,  ocupou  os  cargos  de 
Presidente  da  Diretoria  e  do  Conselho  Deliberativo,  o  que  por  si 
só  dá  a  dimensão  dos  serviços  por  ele  prestados  ao  Clube,  bem 
como  afirmaram  sua  certeza  de  que  o  Centro  Pró-Memória  com 
muito mais capacidade saberá prestar-lhe as honras de que se faz 
merecedor,  aproveitando  para  também  juntar  Diploma  de  Honra 
ao  Mérito  concedido  a  Ângelo  Pio  Mendes  Corrêa,  em  memorável 
sessão solene do Conselho de 20 de abril de 1972, que certamente 
valorizará  ainda  mais  o  acervo  histórico  do  Clube.  Submeteu  ao 
plenário  proposições  de  inserção  em  ata  de  votos  de  pesar,  a 
saber:  1)  dos  Conselheiros  Edgard  Ozon,  Hugo  Ulbrich  Júnior  e 
Alexis Lostchinin, pelo falecimento do Sr. Luiz Rocco, Vice-Diretor 
de  Patrimônio  na  gestão  do  Presidente  da  Diretoria  Honorino 
Gasparini;  2)  dos  Conselheiros  José  Roberto  Carneiro  Novaes  e 
José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior,  pelo  falecimento  do 
Conselheiro  Verdi  Hélio  Pinto  Checchia;  3)  da  Conselheira  Sílvia 
Schuster,  pelo  falecimento  da  Sra.  Carmen  Bertha  Cartolano 
Garcia,  esposa  do  ex-Diretor  de  Segurança,  Sr.  Ienaldi  Bento 
Garcia;  4)  do  Conselheiro  José  Manssur,  pelo  falecimento  do  Dr. 
Henry  Aidar,  pai  do  sócio  ao  Dr.  Carlos  Miguel  Aidar,  bem como 
pelo  falecimento  do  jornalista  Sr.  Eliumar  Antonio  Macedo 
Coimbra  (Ely  Coimbra).  Propostas  aprovadas.  Em  nome  da  Mesa 
do Conselho,  propôs  fossem inseridos  em ata  votos  de  louvor  aos 
destaques  esportivos  adiante  relacionados,  dando  ênfase  às 
inúmeras  conquistas  obtidas  em  competições  nacionais  e 
internacionais  pelos  atletas  das  referidas  modalidades.  Explicou 
que a relação dos destaques não foi  distribuída aos Conselheiros, 
porque  só  chegou  ao  Conselho  na  tarde  do  último  Sábado,  não 
havendo tempo para a sua multiplicação e citou alguns nomes de 
atletas  que  se  sobressaíram  entre  demais.  CONFORME O SR.  
PRESIDENTE SE COMPROMETEU A DIVULGAR NA OPORTUNIDADE,  É A SEGUINTE A  
RELAÇÃO DOS DESTAQUES ESPORTIVOS: Voleibol  :  ao  Diretor  Adjunto: 
Juracy Telles  de  Menezes,  ao Técnico:  Hélio  Ferreira de  Almeida e  
às Atletas Alessandra Teixeira Lima Fratoni, Andreia Cozzi Sforsin,  
Camila  Aleixo  de  Campos  Avarca,  Carla  Olímpio  Lira,  Carolina 
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Hungria  Moreno,  Edja  Maria  Mendes,  Erika  Guimarães,  Jaqueline 
Bachega  Sipriano  da  Silva,  Juliana  Borges  Saracuza,  Maitê  Diniz 
Ardies,  Priscila  Silveira  das  Dores,  Renata  Bortolotti,  Thatiana 
Damasio  Bandeira  Soares  e  Vivianne  Rodrigues  Perez,  por  
resultados  obtidos  no  Campeonato Metropolitano;  Tênis  :  ao  Diretor 
Adjunto  Gilberto  De  Luccia,  aos  Técnicos  Arivaldo  Galinari  e  
Ricardo  Eichenberg  Camargo,  Otávio  Antônio  Della,  Arivaldo 
Galinari  e  Leonardo  Trignani  e  aos  Atletas  Beatrice  Mira 
Chrystman, Celso  José  Maria Ribeiro  Neto,  Diogo  Rocha Malheiros,  
Patrícia  Moraes  Barros  Coimbra  e  Vilma  Rosa  Huerta  Muñoz 
Santangelo,  Por  resultados  alcançados  nas  competições:  XV  Copa 
Gerdau de Tênis, V Etapa Banco Real, Tênis Hill,  VIII Indiano Open 
de Tênis, Vip Internacional de Veteranos e Campeonato Nacional de  
Veteranos;  Natação  :  ao  Diretor  Adjunto  André  Perego  Fiore,  aos 
Técnicos  Alberto  Pinto  da  Silva,  Alberto  Bernardo  Klar,  Fernando 
Antônio  Vanzella  e  Álvaro  Kenmatsu  Taba  e  aos  Atletas  Adriana 
Nogueira Borella, Adriano Maggioli, Alan Massao Nagaoka, Augusto 
Celso  Figueiredo  Silva,  Cassiano  Schalch  Leal,  Cláudia  Fernanda 
de  Lima,  Daiana  Barbosa  Rodrigues,  Davi  Bernal,  Ellen  Cristine 
Pouman  Borgo,  Fábio  Mauro  Figueiredo  Silva,  Filipe  Giovanetti 
Ferreira,  Gabriel  Braga e  Braga, Gabriel  Rodrigues,  Giseli  Caetano 
Pereira,  Gustavo  França  Borges,  Igor  Nomoto  Nirazawa,  Igor 
Smolentzov,  Jamille  Nonaka  Tatsu,  Juliana  Machado,  Julyana 
Bassi  Kury,  Karina  Alfano,  Lícia  Cristina  Bisco  Flozi,  Lucas 
Rodrigues  Oliveira  Silva,  Luminous  Kiyono  Torres  Fujiwara,  Maisa 
Correa  de  Oliveira,  Marcelo  Augusto  Tomazini,  Marcelo  Pinto 
Almeida  Tavares,  Maria  Rita  Lazzarini,  Mariana  Ueno  Katsuno, 
Mariana Ueno  Pimenta Katsuno,  Olivia Maria Costa Mendes,  Paula 
Buck  de  Oliveira  Ruiz,  Paula  Cristina  Valentim,  Rafael  Fabrega 
Teixeira, Renata Proence dos Santos Alves,  Roberta Jorge,  Stephan 
Eisenhauer  Baptista,  Tatiane  Cristina  Zaccaro,  Thais  Basile 
Antonaccio, Tomas Bussamra Real Amadeo e Vivian Yumi Yoshioka, 
por  resultados  alcançados  nas  competições:  Jogos  Sulamericanos, 
Campeonato Brasileiro de Natação de Júnior I e II -  Troféu  Júlio de 
Lamare,  Fina  World  Cup  -  Copa  do  Mundo  de  Natação  (Etapa 
brasileira)  e  Campeonato  Paulista  Juvenil  de  Verão  -  1998;  Judô  :  
ao  Diretor  Adjunto  Arnaldo  Luiz  de  Queiroz  Pereira,  aos  Técnicos:  
João Gonçalves Filho,  Sérgio Malhado Baldijão e Mauro de Oliveira 
e  aos  Atletas  Alexsander  José  Guedes,  Andrea  Berti  Rodrigues, 
Daniel  Fausto  Dell’aquila,  Danielle  Zangrando,  Demilson  Moraes 
Lourenço,  Enio  Kanayama,  Fábio  Aparecido  Hipólito,  Priscila  de 
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Almeida  Marques,  Reinaldo  Vicente  dos  Santos,  Renato  Dagnino, 
Sérgio  Ricardo  de  Souza  Oliveira  e  Sidnei  Franco  da  Silva,  por  
resultados  obtidos  nas  competições:  Campeonato  Mundial  por  
Equipes,  Jogos  Sulamericanos,  2ª  Rendez  Vous  Canada,  US  Open 
Colorado  Springs  e  Torneio  Rogério  Sampaio;  Halterofilismo  :  ao 
Diretor  Adjunto  Francisco  Liauw  Woe  Fang,  ao  Técnico  e  Atleta 
Edmilson  da  Silva  Dantas  e  aos  Atletas  Adeilson  de  Carvalho 
Santos  e  Joel  Fridman,  por  resultados  alcançados  nos  Jogos 
Sulamericanos;  Ginástica Olímpica  :  à Diretora Adjunta Idely Regina 
Florence  Lelot,  ao  Técnico  Oswaldo  Oliveira  Leal  dos  Santos  e  ao  
Atleta  Michel  Moreno  Conceição,  por  seus  resultados  no 
Campeonato  Sulamericano;  e,  Esgrima:  à  Diretora  Adjunta  Maria 
Valéria  Espíndola  Domingues,  aos  Técnicos  Márcia  da  Silva 
Leonelli,  Ramon Luiz  Hernandez  de  Leon  e  Cláudio  Gonçalves  dos 
Santos  e  aos  Atletas  Daniel  Luiz  Paulillo,  Marco  Antônio  Trevizani 
Martins,  Marília  Pellegrino  Camargo  Mello,  Priscila  Vallinoto, 
Roberto  Lazzarini,  Rodrigo  José  Marcondes  Pedrosa  e  Tatyane 
Spada  Vito,  por  resultados  obtidos  nas  seguintes  competições:  
Campeonato  Mundial,  Campeonato  Sulamericano  e  Torneio 
Nacional. Os  votos  foram  aprovados.  Ainda  em  nome  da  Mesa, 
propôs  a  inserção  em  ata  de  voto  de  pronto  restabelecimento  do 
Conselheiro  Alexis  Lostchinin.  Aprovada.  Demonstrou-se 
satisfeito  em  ver  presente  a  Conselheira  Miriam  Lopes  Freixosa, 
que também esteve afastada para tratamento de saúde. Submeteu 
ao plenário proposição da Conselheira Anna Maria da Carvalheira 
Baur, consignando em ata voto de louvor à Diretoria, que durante 
este  ano  promoveu  o  Curso  Habilidades  Básicas  de  Leitura  e 
escrita, dirigido a funcionários e que se encerrou com a formatura 
no  dia  26  do  corrente.  Fazendo  referência  especial  ao  evento,  o 
Sr.  Presidente  informou que  representou  o  Conselho  Deliberativo 
na  primeira  Formatura  dos  alunos  do  Curso  de  Alfabetização, 
explicando  tratar-se  de  curso  que  o  SENAI  oficializa  como 
Habilidades  Básicas  de  Leitura  e  Escrita  Nível  I  e  Nível  II,  que  a 
Diretoria proporcionou aos funcionários em 2 fases, de fevereiro a 
junho  e  de  agosto  a  novembro,  com  5  turmas  em  cada  etapa. 
Setenta  e  sete  funcionários  entre  20  e  72  anos  receberam  108 
certificados,  pois  alguns  concluíram  as  2  fases  do  curso. 
Enalteceu  a  valiosa  iniciativa  da  Diretoria  Administrativa  e  do 
Departamento  de  Assistência  Social  -  DAS,  que  contou  com  a 
colaboração  espontânea  e  gratuita  de  três  funcionárias.  Para  dar 
uma  idéia  da  importância  desse  curso,  mencionou,  entre 
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inúmeras  outras,  algumas  frases  de  participantes,  cuja 
eloqüência  tornava  desnecessário  qualquer  comentário  adicional 
para  que  se  espere  que  a  Diretoria  continue  a  desenvolver  esse 
tipo  de  atividade  tão  benéfica  para  os  funcionários  que  a 
freqüentam,  para  o  Clube,  que  receberá  os  efeitos  dessas 
atividades,  e,  acima  de  tudo,  a  nossa  Pátria.  Leu  frases  escritas 
por  alguns dos  formandos,  que o  sensibilizaram e  a  todos  os  que 
estiveram  presentes  ao  evento.  Aproveitou  agradecer  aos 
Conselheiros  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré,  Antonio  Toloza  de 
Oliveira  e  Costa Filho e  Ricardo Coutinho Carvalhal,  membros  da 
Comissão  Especial  de  Redação  que  em  muito  colaboraram  na 
elaboração do projeto de redação final  da reforma estatutária que 
criou o Centro Pró-Memória Hans Nobiling, explicando que deixou 
de fazê-lo na anterior devido ao adiantado da hora. A seguir, leu e 
colocou  em  votação  proposta  do  Conselheiro  José  Manssur, 
consignando  em ata  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Dr.  Henry 
Aidar, pai do associado Carlos Miguel Aidar, bem como proposição 
das  Conselheiras  Anna Rocha Lima Nacarato  e  Conselheira  Sílvia 
Schuster,  de  inserção  de  voto  de  louvor  à  Equipe  Feminina  de 
Bocha,  que  sagrou-se,  Campeã  Paulista.  Propostas  aprovadas. 
Comunicou  que  o  Sr.  Luiz  Della  Manna  renunciou  à  condição  de 
Suplente de Conselheiro, em virtude de constantes viagens.

Primeiro  Secretário  -  Deu  conhecimento  de  circular  recebida 
Diretoria, informando sobre o funcionamento do Clube no final do 
ano.  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na 
Secretaria  os  relatórios  A.V.O.  -  Análise  da  Variação 
Orçamentária  referente  a  outubro  de  1998  e  o  Balanço 
Patrimonial  do  Clube  no  dia  31  daquele  mês.  Informou,  também, 
que  a  Mesa  do  Conselho  deixou  de  encaminhar  as  convocações 
para  esta  reunião  via  Internet,  em  especial  devido  ao  volume  de 
folhas  do  Orçamento  de  1999.  Entretanto,  voltou  a  solicitar  que 
aqueles  que  ainda  não  tinham  fornecido  o  seu  endereço 
eletrônico,  que  o  fizessem,  registrando-o  na  folha  para  isso 
colocada à disposição na mesa ao lado da entrada.

Presidente  -  Tendo  expirado  o  prazo  regimental  de  30  minutos, 
submeteu ao plenário proposta de prorrogação do Expediente,  até 
que os demais oradores inscritos se manifestassem. Aprovado.
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Mário  Lima  Cardoso -  Associando-se  ao  voto  aprovado  por 
iniciativa  da  Conselheira  Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur,  deu 
ênfase  à  Formatura  do  Curso  de  Alfabetização  dos  funcionários 
promovido pela  Diretoria,  ao esforço,  à  dedicação e  à  criatividade 
das  funcionárias  Renata  Teixeira,  Magali  Jesus  Domingues, 
Gildete Almeida Cavalcanti,  que ministraram o curso,  ao apoio do 
Diretor  Administrativo  Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa,  ao 
empenho  do  Gerente  Administrativo  e  da  Chefe  de  Recursos 
Humanos  Marli  Marlen  Matheus.  Explicou  que  as  instrutoras 
fizeram  um  curso  no  SENAI  para  poder  ministrar  as  aulas. 
Reservou-se a abordar melhor o tema no item Várias.

Apparecido  Teixeira -  Também  endossou  o  voto  de  autoria  da 
Conselheira  Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur,  congratulando-se 
com  a  Diretoria,  sua  Área  Administrativa  e  o  Departamento  de 
Assistência  Social,  por  esse  fato  inédito  e  pioneiro  programado 
pela  Administração  do  Clube.  Comentou  que  a  solenidade  de 
formatura do curso emocionou a todos  os  Conselheiros,  Diretores 
e  familiares  dos  formandos  que  compareceram  ao  evento, 
ressaltando que projetos desta magnitude e alcance social sempre 
receberão o apoio de todos.

Nice  de  Lima -  Como  uma  das  representantes  voluntárias  do 
DAS, também associou-se à homenagem prestada à Diretoria pela 
promoção do Curso de Alfabetização,  estendendo o voto de louvor 
à  Sra.  Márcia  da  Silva  Leonelli,  Presidente  do  Departamento  de 
Assistência  Social,  setor  que proporcionou os  materiais  escolares 
necessários  aos  alunos  funcionários.  Ao  encerrar,  demonstrou 
sua  satisfação  em  ver  de  volta  ao  plenário  a  Conselheira 
Mariangela Costa de Oliveira, agora com a saúde restabelecida.

Renato  Taglianetti -  Como  no  dia  seguinte  à  reunião  o  clube 
Vasco  da  Gama completaria  seu  centenário  de  fundação,  e,  como 
teve a oportunidade de disputar na canoagem (remo), também com 
aquele clube, sugeriu que o Presidente da Diretoria Cezar Roberto 
Leão Granieri  enviasse cumprimentos àquela entidade, levando ao 
seu conhecimento o quanto o Clube admira a sua participação no 
desenvolvimento do esporte no Brasil.

Arnaldo Osse Filho -  Propôs fosse inserido em ata voto de louvor 
à seção de Ginástica Olímpica, extensivo à Diretoria Adjunta Idely 
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Regina  Florence  Lelot  e  à  Técnica  Márcia  Cristina  Fonseca,  pela 
conquista  do  Vice-Campeonato  Brasileiro  Pré-Infantil  (seletiva 
para  o  Campeonato  Panamericano  Interclubes),  com  destaque  às 
atletas  Juliana  Pereira  da  Silva  -  3º  Lugar/Individual  Geral; 
Laura  Natale  Silva  -  5º  Lugar/Individual  Geral  e  Tamires  Akie 
Sato,  bem  como  pelos  obtidos  no  Troféu  São  Paulo,  em  que  a 
equipe  pinheirense,  formada  quase  toda  por  sócios,  sagrou-se 
Campeã na categoria Nível B e também participou do Nível E.

Antonio  Carlos  de  Sá -  Manifestou-se  em  nome  de  vários 
associados freqüentadores da seção de Tênis, propondo a inserção 
em ata  de  votos  de  elogio,  ao  sócio  Alcides  Augusto  Júnior,  pela 
participação  na  organização  e  a  Ana  Paula  Taglianetti,  por  sua 
apresentação  naquela  oportunidade,  executando  cantos  líricos, 
ambos  no  evento  "Encerramento  do  Torneio  Pinheirão  de  Tênis". 
Aprovado.

4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  448ª  Reunião  Extraordinária, 

realizada em 26 de outubro de 1998.
Paulo Rui  de Godoy  -  Leu requerimento  impugnando a  ata,  para 
ver transcrito por inteiro seu pronunciamento no item 4 da Ordem 
do  Dia  daquela  reunião,  que  dizia  respeito  ao  julgamento  de 
recurso ordinário objeto do item 4 da pauta daquela reunião.

Presidente  -  Submeteu  a  proposta  ao  plenário  e,  não  tendo 
havido objeção, deu a ata por aprovada, com a retificação supra.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-27/98,  referente  à  Proposta 
Orçamentária  apresentada  pela  Diretoria,  para  o 
exercício de 1999.

Presidente  -  Esclareceu  quais  são  os  dispositivos  estatutários 
que  regulamentam  a  matéria,  bem  como  que  a  respeito  se 
manifestaram  as  sete  Comissões  Permanentes:  Jurídica,  de 
Obras, Financeira, de Esportes, de Sindicância, de Veteranos e de 
Esportes.  Ao  colocar  a  matéria  discussão,  lembrou  que  qualquer 
proposta  visando  a  qualquer  alteração  da  previsão  deveria 
considerar a necessária correspondência entre receita e despesa.

Dora  Maria  de  Aguiar  Whitaker  -  Congratulando-se  com  a 
Diretoria  por  ter  feito  uma  reunião  prévia,  lamentou  que  na 
oportunidade  não  tenham  sido  questionadas  as  obras  propostas, 
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às  quais  era  contrária.  Ponderou  que  a  contribuição  social  está 
muito alta; que no momento, politicamente, seria muito ruim para 
o Clube investir em novos prédios. Quanto à previsão de venda do 
imóvel  da  R.  D.  José  de  Barros,  também  julgou  inoportuna, 
inclusive se considerados os movimentos de valorização do Centro 
de  São  Paulo.  Acompanhou  a  recomendação  da  Comissão  de 
Obras,  no  sentido  de  que fosse  apresentado aos  Conselheiros  um 
projeto executivo de todas as obras a serem executadas.

Sérgio  Vergueiro -  Disse  que  reconhecia  o  esforço  da  Diretoria 
para  conter  a  elevação  dos  custos,  que  já  se  tornou insuportável 
para a capacidade contributiva do sócio, mas que via refletida nos 
números  do  Orçamento  de  Custeio  uma  aparente  espiral  de 
ascensão,  que não o  satisfazia.  O que se tem é um Orçamento de 
Custeio  bem  maior  do  que  o  do  ano  passado.  No  Orçamento  de 
Bares  e  Restaurantes  tem-se,  novamente,  a  proposta  de 
equilíbrio,  e  que  precisa  sê-lo,  porque  o  argumento  de  que  em 
nenhum clube  congênere  Bares  e  Restaurantes  é  equilibrado  não 
se justifica com relação ao Pinheiros, sempre líder e diferente dos 
demais  clubes,  que  inova  e  dá  exemplo  de  austeridade  e  de  boa 
administração.  Cada déficit  que existe em Bares e Restaurantes é 
pago por todos os sócios. Disse esperar que em 1998 o Orçamento 
de Bares e Restaurante não resulte deficitário, ou que feche o ano 
com um déficit  aceitável,  e que na previsão para 1999 isto conste 
como meta a ser  cumprida,  porque o  sócio  que não vem ao Clube 
não  deve  pagar  por  aquele  que  o  freqüenta  e  se  utiliza 
regularmente  de  seus  serviços.  Sobre  o  Orçamento  de 
Investimento,  disse  que  desconhecia  decisão  do  Conselho 
aprovando a alienação do prédio da Rua D. José de Barros.

Cláudio  Damasceno  Júnior  (aparte)  -  Ponderou  que,  somando  o 
déficit  real  mencionado pelo orador, em torno de R$2.600.000,00, 
e  o  déficit  apurado  pela  auditoria  externa  conforme  consta  do 
Relatório  da  Diretoria  referente  a  1997,  de  R$4.727.000,00,  ter-
se-ia  um  déficit  acumulado,  de  R$7.500.000,00.  Perguntou  se  o 
cálculo  feito  pelo  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro,  referente  ao 
Orçamento  de  1999,  poderia  incluir  esse  déficit  de 
R$4.700.000,00  como  também  tendo  sido  coberto  pelo  caixa  do 
exercício  de  1998,  ou  seja,  havia,  portanto,  um  caixa  suficiente 
para pagar R$7.500.000,00 de déficit acumulado.
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- Durante  o  discurso  do  orador  assume  a  Presidência  o  Vice-
Presidente Sr. Sérgio Lazzarini.

Sérgio Vergueiro -  Respondeu que em 1994 o Clube era custeado 
com  R$11.000,00  e  hoje  pretende-se  custeá-lo  com 
R$37.000.000,00.  A  folha de  pagamento,  que representa  cerca de 
50% do Custeio, aumentou 2,6 vezes nesse período e a capacidade 
contributiva  do  associado  não  aumentou  na  mesma  proporção. 
Apresentou  a  seguinte  proposta:  1)  aprovar  o  orçamento  de 
custeio  no  valor  de  R$37.538.340,00  apresentado  pela  Diretoria 
com a recomendação de máximo esforço no sentido de economizar 
10%  (dez  por  cento)   nos  gastos  previstos,  transferindo  para 
2.000,  o  superávit  obtido  na  redução  do  orçamento;  2)  aprovar  o 
orçamento  de  Bares  e  Restaurantes,  com a  recomendação  de  que 
não  haja  déficit  .  O  mesmo  sempre  será  apresentado  como 
realmente  equilibrado;  3)  aprovar  o  orçamento  de  investimentos, 
com exclusão  das receitas  da venda do imóvel da Rua Dom José 
de  Barros,  a  ser  examinada  pelo  Conselho  Deliberativo.  "Esta 
proposta  se  justifica  pela  premente  necessidade  de  reduzir  os 
desembolsos  dos  associados,  sem  prejuízo  da  qualidade  dos 
serviços  prestados  pelo  Clube,  a  exemplo  de  todos  os  segmentos 
de  nossa  economia,  considerando  que  a  renda  dos  contribuintes 
do Esporte Clube Pinheiros não tem aumentado na proporção dos 
gastos de nosso Clube nos últimos 5 anos."

- Reassume a Presidência o Presidente José Edmur Vianna 
Coutinho.

Cláudio Damasceno Júnior -  Elencou alguns aspectos  que pediu 
que  a  Diretoria  elucidasse.  Referindo-se  à  "Demonstração  das 
Mutações do Patrimônio",  pág.  163 do Relatório  Anual  de 1997,  e 
considerando que em 1996 o déficit foi de R$2.765.000,00 e que o 
de  1997  foi  de  R$4.727.000,00,  somando  cerca  de 
R$7.500.000,00,  perguntou  qual  era  a  natureza  deste  déficit  e, 
como  ele  tinha  sido  coberto,  se  isso  representava  um  saldo  de 
caixa.  Pediu  que  nos  Orçamentos  futuros  conste  um  quadro 
comparativo,  contendo  a  estimativa  de  receita  das  rubricas  das 
festas (Festa Junina, Noite Italiana, etc), e a receita dessas festas 
no ano anterior,  comparação que não consta  nem do Relatório  da 
Diretoria,  nem  do  Orçamento  para  o  ano  seguinte. 
Exemplificando,  disse  que  neste  ano  houve  um  agravante.  O 
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Orçamento  previa  4  noites  de  Festa  Junina  e  só  houve  3. 
Perguntou,  também,  se  os  funcionários  de  Bares  e  Restaurantes 
estavam  incluídos  no  total  da  folha  de  pagamento.  Indagou  se 
existia alguma estimativa da composição de despesas do Clube de 
forma  separada,  que  possibilitasse  estimar  quanto  se  gastaria  a 
mais  em  função  da  inflação  de  1998.  Ressaltou  que  pode  haver 
uma  sobra  de  caixa  grande,  se  a  natureza  das  despesas  não 
estiver acompanhando a média inflacionária.

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte)  -  Acompanhando o parecer 
da  Comissão  de  Esportes,  pediu  que  fosse  esclarecida  a  não 
previsão  de  verbas  de  patrocínio,  bem  como  a  utilização  de 
valores estimados em lugar de valores realizados.

Cláudio  Damasceno  Júnior -  Respondeu  que  essas  despesas  e 
receitas  de  patrocínios  estavam detalhadas,  em que  pese  não  ser 
possível  acompanhar  o  gasto  com  patrocínio  antes  que  ele 
aconteça para se comparar com a projeção.  Em 1997 o gasto com 
esporte competitivo, mesmo depois do aumento com o contrato da 
empresa  MAPPIN,  comparado  ao  dispêndio  de  1996  não  cresceu 
na  mesma  proporção.  Ao  contrário,  diminuiu.  Pertinente, 
portanto,  a  abordagem  do  aparteante,  na  medida  em  que  na 
elaboração  do  Orçamento  se  possa  ter  uma  estimativa  das 
necessidades de patrocínio, e que ele possa resultar superavitário 
no final do exercício. Caso o Clube consiga patrocínio ao longo do 
ano, será criada uma despesa.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Elogiou  a  Diretoria  pela 
demonstração  de  sensibilidade  no  momento  atual  e  no  que  se 
espera  enfrentar  em 1999,  apresentando  uma  peça  equilibrada  e 
consentânea.  As  taxas  esportivas  foram  reduzidas  em  18%, 
quando  se  prevê  uma  inflação  de  2  ou  3%.  A  redução  nas 
contribuições  sociais,  embora  pequena,  foi  possível  porque 
despesas  como  o  INSS  de  outubro/1996  a  março/1997, 
caucionado  pelo  Clube,  não  ocorrerão  em  1999,  bem  como  pela 
boa  condução  econômico-financeira  das  receitas  e  despesas.  Mas 
há  um fator  que  terá  que  ser  enfrentado  em um futuro  próximo, 
ainda  mais  grave  que  o  INSS.  É  que  o  Clube  está  perdendo 
receita,  não  pela  inadimplência,  pois  a  contribuição  social  é 
bastante razoável em relação aos serviços prestados e o associado 
do  Pinheiros  é  responsável.  Acontece  que  o  título  Familiar, 
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quando  vendido,  se  transforma  em  Individual,  isto  é,  em  média 
saem  três  pessoas  de  uma  família  que  estavam  pagando  e  entra 
um  contribuinte.  Sobre  o  Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes, 
concordou que as Diretorias sempre buscaram incessantemente o 
seu  equilíbrio,  que  talvez  seja  alcançado  neste  ano.  O  que  se 
propõe  para  1999 é  um Orçamento  equilibrado,  porque  os  custos 
da  alimentação  no  Clube  são  baixos.  E  o  associado  pode  até 
reclamar  da  qualidade  da  alimentação  no  Pinheiros,  mas  não 
reclama dos seus custos. Quanto ao Orçamento de Investimentos, 
comentou que recentemente participou do Congresso Brasileiro de 
Clubes,  tendo  verificado  que  o  Pinheiros  serve  como  referência 
para o Brasil,  motivo de orgulho para todos e fruto de um grande 
trabalho.  Decerto  que  o  Clube  tem  que  ser  o  mais  modesto  nos 
avanços  em 1999,  mas  é  fundamental  que  ele  avance.  Às  vezes  é 
importante  um  recuo  estratégico,  mas  isso  está  sendo  feito.  A 
intenção  da  obra  do  Centro  Cultural  foi  aprovada  pelo  Conselho 
em  1993  e  ainda  não  foi  executada  porque  a  Diretoria  tomou  a 
precaução  quanto  à  oportunidade  do  investimento.  Essa  obra  foi 
Orçada para 1999, porque há previsão de uma receita que só pode 
ser utilizada em Investimento.

Dora  Maria  de  Aguiar  Whitaker  (aparte)  -  Disse  que  a  intenção 
de execução do Centro Cultural foi aprovada em 1993, mas em um 
contexto  totalmente  diferente.  A  crise  aconteceu  nestes  últimos 
dois  anos.  Considerando  que  o  Clube  serve  de  exemplo  para  o 
Brasil,  uma  vez  que  o  Governo  Federal  está  tentando  fazer  um 
enorme  ajuste  fiscal  e  todos  estão  tentando  se  enquadrar  de 
forma mais  modesta,  melhor  será o  Pinheiros também se adequar 
e executar as obras oportunamente.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Respondeu  que  o  Orçamento 
de Investimento  prevê uma receita,  advinda da venda e  das taxas 
de  transferência  de  títulos  sociais,  que  pode,  ou  não,  se 
confirmar.  Se  houver  uma  grande  crise,  ela  certamente  refletirá 
no  Pinheiros,  esses  recursos  não  entrarão  e  a  Diretoria  não 
executará  a  obra.  Mas  se  os  recursos  entrarem,  por  que  não 
realizá-la?

Dora  Maria  de  Aguiar  Whitaker  (aparte)  -  Observou  que  a 
intenção da obra foi aprovada, mas o projeto ainda não.
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Arlindo Virgílio  Machado Moura -  Explicou que,  normalmente,  o 
Conselho  primeiro  decide  sobre  a  intenção  da  obra.  Aprovada  a 
intenção,  a  Diretoria  elabora  o  projeto  e  o  submete  à  aprovação 
do plenário para a efetiva execução. O Orçamento de Investimento 
proposto para 1999 é razoável,  porque ele não prevê a entrada de 
nenhum  grande  recurso.  Existe  uma  probabilidade  de  venda  do 
imóvel  da  Dom  José  de  Barros,  cuja  intenção  foi  aprovada,  mas 
ainda  deverá  ser  decidida  pelo  Conselho,  que  saberá  analisar  o 
momento e outros detalhes a respeito.

Marcelo  Giosa  Sasso  (aparte)  -  Sobre  a  questão  da  perda  de 
receita quando da transformação do título Familiar em Individual, 
perguntou  se  na  medida  em  que  diminui  a  quantidade  de 
associados  também  não  diminuirá  a  necessidade  de  prestar  os 
mesmos serviços.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Esclareceu que esse raciocínio 
demandava  uma  análise  mais  profunda  e,  mesmo  se  dispondo  a 
conversar  a  respeito,  a  matéria  poderia  ser  melhor  exposta  pela 
Diretoria.  Restringiu-se  a  afirmar  que  ano  a  ano  o  Clube  vem 
perdendo receita e que este item integra o Plano Diretor.

Sérgio  Vergueiro  (aparte)  -  Concordou  com  a  interpretação  de 
que  o  Orçamento  de  Investimento  é  uma  previsão  de  realização 
com  recursos  previstos.  Tanto  que,  freqüentemente,  o  dinheiro 
previsto,  e  que  entra  efetivamente,  também  não  é  gasto.  São 
recursos  controláveis,  que  podem  ser  gastos  na  execução  das 
obras  previstas,  como  podem  não  ser  gastos  e  utilizados  para 
cobrir  o  caixa  ou  para  subsidiar  o  Orçamento  de  Custeio,  como 
ocorreu  no  ano  em  que  deu  déficit  e  deixou-se  de  construir  o 
Centro Cultural, porque a obra não era prioritária.

Roberto Luiz Pinto  e  Silva -  Comparando  o  Clube  a  um grande 
condomínio,  disse  que na proposta  existia  uma intenção clara  de 
administrar  o  Clube com mão de ferro,  no sentido de equilibrar a 
despesa  com  a  receita,  o  que  de  antemão  justificava  sua 
aprovação.  Embora  o  país  esteja  empenhando  grandes  esforços 
para  equilibrar  as  despesas,  até  o  momento  o  que  se  viu  foi  o 
Governo  aumentar  as  despesas  para,  dessa  forma,  aumentar  as 
receitas.  A  expectativa  é  de  que,  em  seguida,  venha  uma 
contenção  de  despesas.  Cumprimentou  a  administração  da  atual 
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Diretoria,  que  vem  mantendo  os  serviços  sem  onerar  e  sem 
desgostar  os  sócios.  Quanto  à  inflação  negativa,  lembrou  que  os 
índices  de  inflação  são  meras  referências  em economia  e  o  Clube 
não pode simplesmente se sujeitar a índices inflacionários. Várias 
vezes  a  contribuição  social  aumentou  acima  dos  índices  de 
inflação,  porque  na  ocasião  era  imperioso  manter  os  serviços  e 
não  era  possível  reduzir  despesas.  Houve  contenção  de  gastos  e 
um  equilíbrio  efetivo  entre  receita  e  despesa,  e  esse  equilíbrio 
será mantido.  Não haverá gasto indevido com Investimento,  que é 
uma  mera  referência.  É  Estão  previstas  receitas,  portanto,  é 
necessário  destiná-las  a  uma  despesa,  o  que  não  significa  que 
essa  despesa  será  realizada.  Concordou  que  a  perda  de  receita 
deva  ser  em  breve  analisada.  Na  oportunidade  deverá  ser 
considerado,  também,  o  caso  dos  Veteranos,  que  não  pagam 
mensalidade.  Considerando  que  a  expectativa  de  vida  dos 
brasileiros  aumentou  de  58  para  68  anos  de  idade, 
geometricamente,  aumentará  o  número  de  Veteranos que não vão 
pagar  mais  ao  Clube.  O  problema  foi  levantado  no  Fórum 
Pinheiros  Ano  2000,  costa  do  Plano  Diretor  e  terá  que  ser 
enfrentado.  Recomendou  a  aprovação  do  Orçamento  proposto, 
considerando  que  o  Clube  está  absolutamente  seguro  e  sua 
administração equilibrada, tendendo a continuar assim.

Edgard  Ozon -  Contou  que  teve  oportunidade  de  ver  aprovados 
30,  40  Orçamentos,  todos  feitos  com  a  honestidade,  dedicação  e 
capacidade  das  Diretorias  eleitas  pelo  Conselho,  mas  é  inédito 
que  esteja  sendo  proposta  a  redução  de  taxas  e  mensalidades. 
Parabenizou o  trabalho,  o  cuidado e  o  respeito  da Diretoria  pelos 
associados,  bem  elogiou  a  atuação  do  Vice-Presidente  Sérgio 
Fuchs  Calil.  Comentou  que  nesta  época  de  crise  o  sócio  que 
freqüenta  o  Clube,  tanto  na  parte  esportiva  como  na  social  e 
cultural,  tem  um oásis  dentro  de  São  Paulo.  Propôs  a  aprovação 
do  Orçamento,  como  um  voto  de  confiança  à  Diretoria  para  bem 
administrá-lo,  desejando  que  o  Clube  evolua  e  atravesse 
tranqüilamente a crise econômica.

Cláudio Damasceno Júnior (questão de ordem)  -  Tornou a pedir 
que  a  Diretoria  prestasse  os  esclarecimentos  que  ele  havia 
solicitado,  tendo  o  Sr.  Presidente  dito  que  responderia  ao  orador 
oportunamente.
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Renato Taglianetti -  Desapontou-se com os questionamentos até 
então  havidos,  lamentando  que  durante  o  ano  ninguém  tenha 
procurado obter  informações  sobre  o  Orçamento diretamente  com 
a  Diretoria  ou  com  a  Comissão  Financeira.  A  proposta, 
certamente,  é  resultado de um consenso.  Não era a ocasião de se 
lançar  teses  e  tratar  de  assuntos  alheios  ao  objetivo  da  reunião, 
como a questão dos Veteranos,  do aumento de títulos,  se a venda 
dos  títulos  constitui  um  rendimento  necessário  para  manter  as 
obras,  etc.  Aqueles  que  não  se  sentissem  com  capacidade  para 
votar  deveriam  se  abster  de  fazê-lo.  Caso  contrário,  deveriam 
permanecer e votar de acordo com o seu pensamento.
 
Anamaria  Andrade  Damasceno  (aparte)  - Refutou, dizendo  que 
parecia  que  o  orador  não  era  democrata  e  que,  em  sendo  assim, 
não precisaria existir o Conselho.

Renato  Taglianetti -  Respondeu  que  não  se  tratava  de 
democracia e que a aparteante estava revelando que queria que o 
plenário fosse anárquico.

Presidente  -  Encerrou  a  discussão,  solicitando  que  a  Diretoria 
prestasse os esclarecimentos solicitados.

Vice-Presidente  da  Diretoria,  Sérgio  Fuchs  Calil -  Designado 
pelo  Presidente  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  primeiramente 
esclareceu  sobre  os  números  que  constam  do  relatório  de 
prestação de contas da Diretoria de 1997, explicando que o déficit 
de  R$7.000.000,00  representa  valores  de  natureza  contábil,  não 
um  déficit  efetivo,  uma  vez  que  levam  em  conta  a  depreciação 
acumulada, desde que se começou a fazer no Clube a depreciação 
dos  ativos  em  1994.  Somente  a  depreciação  acumulada  nesse 
período  chega  a  cerca  de  R$4.000.000,00,  e  vem sendo  feita  nos 
relatórios  da  Diretoria  como  mera  referência,  porque  o  Clube  é 
uma  entidade  sem  fins  lucrativos  e  não  precisa  efetuar  a 
depreciação do seu ativo. As empresas com fins lucrativos fazem a 
depreciação,  até  porque  podem  abater  esses  valores  no  seu 
Imposto  de  Renda,  do  qual  o  Clube  é  isento.  No  Clube  isso  é 
compensado  com  a  depreciação  de  um  bem,  com  a  sua  inclusão 
na  rubrica  Imobilizado,  no  Orçamento  de  Custeio.  Além  dos 
valores  da  depreciação,  constam  também  R$2.000.000,00, 
lançados  como  uma  dívida  do  Clube  em  relação  ao  INSS.  É  um 
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lançamento  contábil,  porque  para  todos  os  efeitos  o  Clube  ainda 
está  devendo  ao  INSS,  e  tomas  as  providências  para  se  precaver 
em relação  a  essa  dívida,  com o  depósito  judicial,  etc.  Assim,  os 
números  ficam  muito  altos  no  Relatório,  mas  não  são  valores 
reais, apenas contábeis. Quanto ao déficit  de Custeio de 1997, de 
R$500.000,00,  R$600.000,00,  e  em  Bares  e  Restaurantes,  de 
R$400.000,00,  são  efetivos.  Em  Bares  e  Restaurantes  de  fato 
houve  um desequilíbrio,  que  a  Diretoria  está  tentando conter.  No 
Custeio,  o  déficit  existiu porque o  Clube a  partir  de 1997 passou 
a recolher o INSS e não recorreu ao associado para complementar 
sua  receita,  procurando  conter  ao  máximo  as  despesas, 
regularizando  essa  situação  somente  a  partir  de  1998,  quando 
utilizou verba de Investimento para a cobrir essa nova despesa.

Sérgio  Vergueiro  (aparte) -  Lembrou  que  as  mensalidades  não 
sofreram aumento porque o Conselho negou esse pedido.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Respondeu  que  o  Conselho  negou  aquele 
pedido  mas aprovou,  no exercício  seguinte,  todo aquele  valor  que 
não  tinha  sido  pago  anteriormente.  Quanto  à  forma  de  medir 
alguns aumentos em determinadas rubricas de despesas, explicou 
que  é  muito  difícil  e  complexo  fazer  a  inflação  de  rubrica  de 
despesa  por  rubrica  de  despesa.  Para  fazer  a  projeção 
orçamentária  a  Diretoria  utiliza  um  índice  médio,  o  IGP-DI, 
porque é necessário um índice inflacionário que reflita a variação 
no  seu  todo,  o  IGPDI,  pois,  muitas  vezes,  ele  é  diferente  daquilo 
que  acontece  com  uma  e  outra  rubrica  específica.  A  tarifa  de 
água,  por  exemplo,  subiu  14%,  em  uma  economia  praticamente 
estável.  O  Clube  não  recebe  integralmente  os  benefícios  da 
deflação,  porque  ele  tem  52%  das  suas  despesas  com a  folha  de 
pessoal,  mais  2%  com  energia  elétrica;  6%  com  água,  despesas 
que  não  são  atingidas  por  deflação,  porque  não  se  pode,  por 
exemplo, diminuir o salário do pessoal. Isso é lei. O máximo que a 
Diretoria conseguiu foi manter a contribuição social com o mesmo 
valor  desde  abril  deste  ano  e  só  proporá  um  aumento  se  for 
absolutamente  necessário.  Quanto  ao  parecer  da  Comissão  de 
Esportes,  lembrou  que  os  patrocínios  não  são  inseridos  no 
Orçamento,  porque  a  técnica  orçamentária  não  abriga  esses 
valores.  As  receitas  e  as  despesas  constam,  mensalmente,  do 
relatório A.V.O. A exemplo do Fundo de Emergência, os valores de 
patrocínio  são  chamados  de  extra-orçamentários,  porque  o 
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orçamento  é  para  um  determinado  exercício,  que  começa  em 
janeiro  e  termina  equilibrado  em  dezembro.  Se  considerado  o 
patrocínio  como uma receita,  ela  de  fato  ajudaria  as  despesas  ao 
longo  do  ano,  mas  estaria  absolutamente  zerada  no  fim  do 
exercício.  Ademais,  o  patrocinador  que investe  no  Clube quer  ver 
seu dinheiro  aplicado na equipe esportiva que ele patrocina.  Se o 
Clube  usasse  esse  dinheiro  para  pagar  outras  despesas,  esse 
patrocinador  com  certeza  não  durará  muito  tempo,  porque  é 
necessária uma prestação  de  contas  mensal.  Sobre a sugestão  de 
basear  a  previsão  orçamentária  na  realização  do  exercício 
anterior, não seria de bom senso adotá-la e estar-se-ia incorrendo 
em  um  erro  de  reavaliação,  porque  existem  despesas  que 
acontecem em um ano  e  não  ocorrem no  outro,  como  as  eleições 
para  o  Conselho,  ou  a  comemoração  do  Centenário,  que  será  um 
festejo  de aniversário  mais  denso.  E a  sistemática  não abriga  até 
mesmo todos os esforços para a redução de despesas.  A Diretoria 
procurou  agir  com  a  máxima  sensibilidade  com  relação  ao  atual 
cenário  econômico  e  à  perspectiva  do  ano  próximo.  Certamente, 
não  serão  dias  fáceis,  mas  a  Diretoria  terá  feito  a  sua  parte, 
reduzindo  algumas  despesas,  inclusive,  substancialmente,  as 
taxas  esportivas,  para  que  o  sócio  possa  freqüentar  o  Clube  e 
suas  atividades  esportivas,  relaxando  e  convivendo  com  os  seus 
amigos,  algo que a economia externa não está permitindo que ele 
faça  com  o  conforto  que  ele  certamente  fará  aqui.  Citou  outras 
formas  que  vêm  sendo  promovidas  para  a  redução  de  despesas, 
como a  execução do  anel  hidráulico,  a  terceirização  do  refeitório, 
deixando  para  terceiros  as  atividades  que  não  são  fundamentais 
para  o  Clube.  Finalmente,  enfatizou  que  o  Orçamento  estava 
coerente com as propostas formuladas pela Diretoria  e  aprovadas 
pelo Conselho.

Cláudio  Damasceno  Júnior  (aparte)  -  Agradeceu  ao  Sr.  Vice-
Presidente  pelos  esclarecimentos,  colocando-se  à  disposição  do 
Conselheiro Renato Taglianetti para discutir e esclarecer questões 
técnicas ao longo do ano.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  (aparte)  -  Perguntou  se  os 
patrocínios  não esportivos eram computados diretamente na peça 
orçamentária.
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Sérgio  Fuchs  Calil -  Esclareceu  que  o  Clube  só  tem  um 
patrocínio  que  não  é  especificamente  esportivo,  do  Banco  de 
Boston,  uma  receita  extra-orçamentária.  Seus  recursos  são 
utilizados,  exclusivamente,  para  os  festejos  de  aniversário.  Os 
patrocínios esportivos, como o do Voleibol, do Tênis e do Basquete 
não podem ter outra destinação.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira -  Deixou  esclarecido  que,  embora 
não  concordasse  com a  peça  orçamentária  e  considerasse  alguns 
números não conclusivos - por exemplo, mão de obra excessiva - e 
os  números  apresentados  não  lhe  agradassem,  sua  manifestação 
não caracterizava desconfiança da Diretoria.

Sérgio  Fuchs  Calil -  Acrescentou  que  a  folha  de  pessoal  vem 
crescendo,  em  função  daquilo  que  a  antiga  legislação  obrigava  a 
fazer,  concedendo  reajuste.  Existem algumas  promoções  que  têm 
que  ser  feitas,  porque  o  empregado  do  Clube  é  um  funcionário 
peculiar, sendo necessário investir em treinamento, alfabetização, 
etc,  e  procurar  recompensá-lo  pelo  seu  esforço  no  aprendizado, 
caso  contrário,  depois  de  treinado  ele  vai  trabalhar  em  outro 
lugar.  Quanto  à  queda  das  despesas  em  decorrência  da 
diminuição  do  número  de  associados,  nem  sempre  é  possível 
reduzir  os  gastos  na  mesma  proporção,  pois  existem  alguns 
custos  fixos,  que  praticamente  independem do número  de  sócios. 
Exemplificando,  se  saem  4  associados,  o  IPTU  não  diminui,  a 
piscina  não  pode  ficar  com  menos  água,  não  se  pode  apagar 
algumas luzes ou deixar de manter algumas instalações.

Votação
Durante  a  votação  o  Conselheiro  Tarcísio  de  Barros  Bandeira 
levantou  questão  de  ordem,  perguntando  se  a  ressalva  do 
Conselheiro  Sérgio  Vergueiro  quanto  ao  Orçamento  de  Custeio 
implicava  que  tinha  que  ser  votada  em  primeiro  lugar,  porque  o 
Conselho  poderia  aprovar  com  a  ressalva  e  rejeitar  o  Orçamento 
sem ela. O Sr. Presidente respondeu que não era o caso.
O  Sr.  Presidente  explicou  que  não  submeteria  à  votação  emenda 
da Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker, no sentido de que 
constasse  a  não  aprovação  do  Orçamento  de  Investimentos,  no 
valor  total  de  R$600.000,00,  dos  quais  R$400.000,00  se 
destinavam  à  execução  do  prédio  de  utilidades  e  R$200.000,00 
para  o  novo  Centro  Cultural,  porque  os  itens  não  estavam  em 
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ressonância  nos  números  constantes  do  Orçamento  de 
Investimentos.  A  Conselheira  proponente  explicou  que  tinha  se 
equivocado  nos  números,  mas  que  não  concordava  com  a 
aplicação desses  recursos,  mas o  Sr.  Presidente esclareceu que a 
mesma já havia defendido o seu ponto de vista.

Deliberação  :
Submetida a matéria à votação,  pela  ordem, o  Conselho resolveu: 
1)  rejeitar  a  proposta  do  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro,  de 
recomendação  de  máximo  esforço  no  sentido  de  economizar  10% 
(dez por cento) nos gastos previstos na execução do Orçamento de 
Custeio,  transferindo  para  o  ano  2.000  o  superávit  obtido  na 
redução  do  orçamento;  2)  rejeitar  a  proposta  do  Conselheiro 
Sérgio  Vergueiro,  de  recomendação  de  que  não  haja  déficit  na 
execução  do  Orçamento  de  Bares  e  Restaurantes  e  que  o  mesmo 
sempre  seja  apresentado  como realmente  equilibrado;  3)  aprovar, 
integralmente,  a  Proposta  Orçamentária  apresentada  pela 
Diretoria para o exercício de 1999.

Item 3 - Várias.
Mário  Avancini  -  Dado  o  adiantado  da  hora,  propôs  que  o  item 
Várias  desta  reunião  fosse  transferido  para  a  reunião  que  se 
realizaria a seguir. Aprovado.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que assinaram a 
lista  de  presença,  o  horário  e  deu  por  encerrada  a  reunião  às 
23h12m.

◆◆◆
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RETIFICAÇÃO DE ATA ANTERIOR

Transcrição  parcial  do  Item  4  da  Ordem  do  Dia  da  448ª  Reunião 
Extraordinária,  realizada  no  dia  26  de  outubro  de  1998,  em 
cumprimento  à  decisão  tomada  no  Item  1  da  Ordem  do  Dia  desta 
Reunião:

"Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-24/98,  referente  ao  Recurso 
Ordinário  interposto  pelo  associado  menor  Ricardo  Carvalho 
Guimarães  Rodrigues,  representado  por  sua  mãe  e  associada 
Cláudia  de  Carvalho,  contra  penalidade  de  trezentos  e 
sessenta  (360)  dias  de  suspensão  que  lhe  foi  aplicada  pela 
Diretoria em decorrência do processo CI-048/97.

Presidente - ...

Paulo  Rui  de  Godoy  -  "Senhor  Presidente,  Egrégio  Conselho.  O  Art.  2º  do 
Estatuto  do Clube,  como o estatuto de qualquer  sociedade civil  instalada no 
território  brasileiro,  afirma  que  o  Clube  se  regerá  pelas  leis  do  nosso  país. 
Cuida-se  no  presente  julgamento  de  recurso,  de  infração  penal  de  lesões 
corporais  leves  praticadas  por  menor  adolescente  de  15  anos  de  idade. 
Segundo  o  Art.  227  e  seu  §  3º,  inciso  IV,  da  Constituição  Federal  vigente  - 
“é  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao 
adolescente,  com  absoluta  prioridade,  o  direito...  à  educação,  ao  lazer...  à 
cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária...  §  3º  -  O  direito  à  proteção  especial  abrangerá  os  seguintes 
aspectos:  IV -  garantia  de  pleno  e  formal  conhecimento  da atribuição  do  ato 
infracional,  igualdade  na  relação  processual  e  defesa  por  profissional 
habil itado  ...”.  Por  sua  vez,  afirma o  Art.  207  da  Lei  nº  8.069/90  -  Estatuto 
da Criança e do Adolescente,  (ECA):  ”Nenhum adolescente  a quem se atribua 
a prática de ato infracional,  ainda que ausente  ou foragido,  será processado 
sem  defensor...”.  Trata-se  de  lei  de  ordem  pública,  vale  dizer  que 
irrenunciável  o  direito  do  adolescente  de  ser  defendido  por  advogado, 
devendo  ser  nomeado  um  advogado  ainda  que  o  envolvido  expressamente 
declare  não  querer  um  advogado  como  defensor.  No  caso  em  julgamento,  o 
menor-recorrente  não  foi  defendido  por  profissional  habil itado,  ou  seja,  por 
advogado.  O  inciso  VII  do  Art.  76  do  Estatuto  do  Clube  afirma  que: 
“Compete  ao  Conselho  Deliberativo:  VII  -  deliberar  sobre  recursos 
interpostos  de  suas  próprias  decisões  e  de  atos  da  Diretoria.”.  e  nos  eu 
parágrafo  único  afirma  que:  “Nos  casos  de  sua  competência,  o  Conselho 
Deliberativo  é  soberano  nas  suas  decisões...”.  Por  sua  vez,  o  Art.  88  do 
mesmo Estatuto  afirma que  os  Diretores  do Clube  “respondem por  prejuízos 
que causarem por infração da lei”.  No caso em julgamento houve infração da 
lei  porque  o  Clube  compulsoriamente,  se  a  família  do  menor  não  nomeou, 
deveria  compulsoriamente  nomear  um  advogado  para  defesa  do  menor  no 
processo  administrativo  gerador  do  presente  recurso.  Assim, 
preliminarmente,  proponho  seja  decretada  de  ofício  a  nulidade  desde  o  seu 
começo   do  presente  processo  administrativo  disciplinar,  que  deverá  ser 
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refeito  e somente  ter  início após a nomeação de um advogado para defesa do 
menor  adolescente  envolvido  no  processo  em  julgamento,  decreto  de 
nulidade  que  proponho  não  só  porque  se  trata  de  infração  de  norma  de 
ordem  pública,  como  também  para  evitar-se  a  caracterização  de  ilegalidade 
que  viabil ize,  nos  termos  do  referido  art.  88  do  Estatuto  do  Clube,  ação 
judicial  de  responsabil idade  civil.  Proponho também que o processo  a partir 
do  presente  momento  passe  a  ter  tratamento  especial,  passe  a  correr  em 
segredo  de  justiça,  sem divulgação  do  mesmo  fora  do  âmbito  do  Conselho  e 
da  Diretoria  do  Clube,  para  se  evitar  as  sanções  do  Art.  27  do  Estatuto  da 
Criança e  do  Adolescente,  que  afirma: “Divulgar,  total  ou parcialmente,  sem 
autorização  devida,  por  qualquer  meio  de  comunicação,  nome,  ato,  ou 
documento  de  procedimento  policial,  administrativo  ou  judicial  relativo  a 
criança ou adolescente  a que  se  atribua ato infracional:  Pena:  multa de três 
a  vinte  salários  de  referência,  aplicando-se  o  dobro  em  caso  de 
reincidência.”  Todavia,  se  entender  o  Egrégio  Conselho,  dentro  da  mesma 
competência  absoluta  que  lhe  dá  o  referido  parágrafo  único  do  Art.  76  do 
Estatuto do Clube,  que melhor atende  aos interesses  do Clube dar-se o caso 
por  encerrado,  com o cumprimento  até  aqui  das suspensões  disciplinares  já 
aplicadas  ao  menor  envolvido,  medida  de  boa  polít ica  penal  não  só  prevista 
no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  que  recomenda  como  melhor 
terapia  o  convívio  do  menor  com a  sua  família  e  com sua  comunidade,  bem 
como  a  prática  do  esporte  e  do  lazer  que  o  Clube  tem  por  objetivo,  política 
penal  também  adotada  no  inciso  II  do  Art.  19  do  Regimento  processual 
Disciplinar  do  Clube,  que  afirma:  “A  Comissão  Processante  poderá 
recomendar,  fundamentadamente,  o  arquivamento  do  processo  disciplinar 
quando  verificar  qualquer  das  seguintes  circunstâncias:  ...  II  -  que  o 
arquivamento  do  processo  atende  melhor  aos  interesses  associativos.” 
Resumindo  :  preliminarmente  :  proponho  a)  que  o  Conselho  de  ofício  anule  o 
processo  “ab  initio”.  B)   em  qualquer  hipótese  que  a  partir  do  presente 
momento  o  presente  processo  corra  em  segredo  de  justiça:  e  no  mérito, 
alternativamente,  que  se  for  considerado  de  melhor  interesse  da  Sociedade 
Pinheirense:  c)  que  se  dêem  por  cumpridas  todas  as  suspensões 
disciplinares  aplicadas  ao  envolvido  até  a  presente  data  ,  no  presente 
processo  e  em  processos  anteriores  ,  arquivando-se  os  mesmos.  Esta  a 
proposição do Conselheiro que vos fala. Obrigado.".

XXX

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  451ª  Reunião 
Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo,  realizada  no  dia  22  de 
fevereiro de 1999.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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