
ATA  RESUMIDA  DA  328ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 27/6/88

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito, em segunda convocação às vinte 
e uma horas e quarenta e nove minutos, com cento e oitenta e sete Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA 
Presidente              : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente      : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário : FÁBIO DELLA 

3) EXPEDIENTE
Presidente da Mesa, Sérgio Vergueiro - Abrindo os trabalhos no Expediente, deu a palavra 
ao primeiro orador inscrito:

Presidente  da  Comissão  de  Veteranos,  José  de  Barros-   Deu  conhecimento  da 
constituição de sua Comissão para o biênio 1988/90,  a saber:  Haroldo Montagna,  Vice-
Presidente; Paulo Ayres de Camargo, Secretário; Sydney Vella e Vicente Carlos Gonçalves - 
Membros. 

Presidente da Comissão de Sindicância, Synésio Alves de Lima - Declinou a composição 
de sua Comissão após a eleição realizada entre os pares, qual seja: Edmundo Comino, Vice-
Presidente;  Dulce  Arena  Avancini,  Secretária;  Edmundo Amaro  e  Juarez  Rufino  Freire, 
Membros. Comunicou, também, o andamento dos trabalhos iniciais da Comissão.

Presidente  da  Comissão  Jurídica,  Flávio  Lopes  Coelho -  Informou  a  instalação  e 
constituição de sua Comissão para o biênio l988/90, a saber: Anníbal Vicente Rossi, Alcides 
Leite de Gouvêa Filho, Antonio Augusto César e Clóvis Corrêa Filho, sendo que a eleição 
será realizada após a oficialização da nomeação, pela Mesa, deste último.

Presidente da Comissão de Saúde e Higiene, José Carlos Del Grande - Deu ciência da 
constituição de sua Comissão após a eleição realizada na primeira reunião, a saber: Luiz 
Eduardo Fernandes, Vice-Presidente; Paulo José Szeles, Secretário; Paulo Tone e Antonio 
Carlos de Sá, Membros.

Presidente da Comissão de Esportes, Ivo Kesselring Carotini - Disse que, em eleição 
ocorrida entre a Comissão na reunião de instalação, decidiu-se que, para o biênio 1988/90, 
ela ficaria assim integrada: Ricardo Coutinho Carvalhal,  Vice-Presidente; Salvador Parisi 
Neto,  Secretário;  Luiz  Koji  Ohara  e  Hugo  Hermínio  Leber,  Membros.  Discorreu  do 
andamento dos trabalhos iniciais da Comissão de Esportes, e, em seguida, estendeu proposta 
de votos  de louvor  aos  destaques  esportivos  relacionados no Expediente  da convocação 
desta sessão. Votos aprovados.
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4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação do  processo  CD-004/89,  referente  à  proposta  da Diretoria 
relativa à Taxa de Transferência de títulos sociais.
Eduardo Lobo Fonseca - Falou dos objetivos primordiais da taxa de transferência, quais 
sejam:  a  capitalização  do  Clube,  pois  dela  provêm quase  a  totalidade  dos  recursos  do 
Orçamento de Investimento, bem como a elaboração de políticas que permitam uma maior 
abertura  ou  agregação  do  quadro  associativo.  Disse  que  a  prorrogação  dos  valores  ora 
vigentes  é  obviamente  necessária,  em  especial  quando  não  existem  outras  alternativas. 
Sugeriu, ainda, que nos próximos pedidos dessa natureza constem o montante dos recursos 
que se pretende sejam atingidos,  essencialidade desses recursos para usos específicos ou 
não; se existe objetivo de agregação a ser alcançado através das taxas e condições propostas, 
e,  posteriormente,  se  os  mesmos  foram atingidos.  Finalizando  seu  pronunciamento,  fez 
referência adicional àquela proposta no que tange à discriminação que se faz a um grupo de 
sócios, que adquiriram título social a partir de 23.06.86; discriminação esta que ao seu ver é 
profundamente injusta, embora respeitasse o que se pretendeu atingir com tal divisão, mas 
acreditava  poder-se  proteger  a  coletividade  contra  possíveis  vantagens  indevidas,  na 
transferência para novos sócios, sem que se traga para a família pinheirense uma divisão de 
caráter permanente.

Antonio Guerra - Falou que com relação à taxa de transferência tinha dois aspectos a serem 
analisados: primeiramente, no que tange ao uso da receita provinda dessas taxas e da venda 
de títulos; como o Plano Diretor já foi concluído, "não é mais possível estender as verbas 
para ele." "Em gestões anteriores foi  comum virem ao Conselho pedidos de verba,  sem 
respaldo  estatutário  para  o  Plano  Diretor,  hoje  vago  e  impreciso."  Disse,  ainda,  que  é 
necessário  vir  à  aprovação  do  Conselho  planos  de  obras  novas  ou  de  investimentos 
lucrativos,  visando o enquadramento no Estatuto vigente e o alicerçamento do futuro do 
Clube. Em seguida, apresentou proposta aditiva sobre a emenda aprovada em 23.06.86, do 
Conselheiro Hélio De Maria Penteado, restringindo o direito ao gozo dos descontos e ao 
parcelamento da taxa de transferência para filhos de sócios da classe Individual e cônjuges 
de sócios aos dependentes de terceiros que tenham adquirido a condição de sócio Individual 
após aquela data, que revelou a existência de casos não abrangidos e que atingem o contrário 
daquele objetivo de agregação da família pinheirense . Assim sendo, formulou a proposta 
nos seguintes termos: " O direito..."salvo se anteriormente tiverem pertencido ao quadro 
social e ainda permanecerem como sócios, seus ascendentes ou descendentes."

José de Barros -  Discordou dos termos da proposta do orador,  apresentando a seguinte 
emenda substitutiva àquela: cancelando-se a expressão ".....durante pelo menos dez anos."

Sérgio  Rosciano  Murgel -  Pediu  à  presidência  da  Mesa  que  solicitasse  à  Diretoria 
explicações  ou  justificativas  para  a  prorrogação  em  pauta.  Acolhido  o  pedido  do 
Conselheiro.

Presidente  da  Diretoria,  Fernando  Silva  Xavier -  Prestou  esclarecimento  que  julgou 
indispensável:  o  porquê  do  pedido  da  Diretoria  tal  como  apresentado,  sem  qualquer 
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modificação. Disse que através da Comissão presidida pelo Sr. Paulo Roberto Chaves de 
Lara,  o  estudo  da  regulamentação  da  Bolsa  de  Títulos  está  sendo  concluído  e  que  a 
Administração do Clube julga conveniente que ora não seja promovida nenhuma alteração 
relativa à taxa de transferência vigente.

Sérgio  Lazzarini -  Fazendo  ponderações  pertinentes,  propôs  fossem  as  emendas 
apresentadas submetidas à Comissão incumbida da elaboração do regulamento da Bolsa de 
Títulos, e que no momento apenas se deliberasse sobre a proposta da Diretoria propriamente 
dita.

Cantídio Salvador Filardi - Levantando questão de ordem, entendeu que tendo a matéria 
sido objeto de deliberação do Conselho no seu todo, e que a proposta ora apreciada referia-
se exclusivamente à prorrogação da vigência de fato já decidido, a iniciativa para qualquer 
modificação teria que partir da Diretoria, ou de 50 Conselheiros, no mínimo.

Presidente -  Julgou procedente  a  questão  de  ordem levantada pelo  Conselheiro Filardi, 
submetendo-a à apreciação do Plenário, que a acolheu por expressiva maioria. Em seguida, 
colocou em votação a proposta da Diretoria, como foi apresentada.

Deliberação:
Aprovada a matéria por unanimidade, prorrogando-se os valores vigentes pelo prazo de seis 
meses.

Item 6 - Várias.
José de Barros - Enaltecendo o trabalho desenvolvido pelas Sras. Diva Martins Xavier e 
Leila  Eleny Amaro  Marques,  respectivamente  Presidente  e  Vice-Presidente  do  D.A.S.  - 
Departamento  de  Assistência  Social  -  e  pela  equipe  de  "Tricoteiras",  em  função  dos 
funcionários do Clube, propôs a consignação de voto de louvor àquelas associadas. Voto 
aprovado. Prosseguindo, apelou para que todos contribuam com o D.A.S. doando novelos de 
lã,  que  aos  olhos  dos  Conselheiros  podem  parecer  irrisórios,  mas  têm  muito  valor  no 
benefício dos empregados e suas famílias.

Edgard Ozon - Apresentou sugestões advindas de seu eleitorado no pleito de maio último, a 
saber: 1) Restrição na admissão de novos sócios, pois as dependências esportivas e sociais 
do Clube estão ficando superlotadas; 2) aumento do número de salas de aula para cursos de 
línguas,  ainda na gestão da atual  Diretoria;  3) medidas para sanar o problema dos alto-
falantes nas festas do Clube, motivo de grande reclamo dos associados; 4) alteração do art. 
54,§1º do Estatuto Social, que tange à época em que se realiza a Assembléia Geral para 
renovação do terço do Conselho, visando não ocorrerem situações como as observadas na 
última eleição, que precedeu um feriado e causou notável redução do número possível de 
votantes.

Presidente - Aproveitou a oportunidade para comunicar a possibilidade de o Conselheiro 
levar, antecipadamente, ao conhecimento de seus pares, juntamente com a convocação da 

3



reunião plenária seguinte, o pronunciamento que pretenderá proferir em "Várias", podendo, 
inclusive, ficar dispensado da leitura do mesmo na tribuna. para tanto, deverá encaminhar à 
Secretaria  do Conselho,  por escrito,  com antecedência mínima de 20 dias  da reunião,  o 
assunto a ser tratado.

Francisco dos Santos Rodrigues - Manifestou-se dizendo o seguinte: "Novel Presidente do 
Conselho Administrativo; Sr. Presidente da Diretoria; Srs. Membros da Mesa do Conselho; 
Srs. Diretores; Prezados Conselheiros. É para nós motivo de grande satisfação a ascensão de 
Sérgio  Vergueiro  à  curul  presidencial  desta  Casa.  Sérgio  Vergueiro  interrompe  uma 
hegemonia  de  várias  décadas  de  ocupar  um  cargo  de  Presidência,  que  era  quase  que 
patrimônio  dos  advogados.  Por  isso,  Sérgio  Vergueiro  tem,  além  das  múltiplas 
responsabilidades  afetas  ao  cargo,  a  de  desempenhar  as  suas  funções  com o  brilho  e  o 
conhecimento dos seus dignos e preclaros antecedentes. Da nossa vivência neste Conselho, 
que já vai por duas décadas, nós sabemos que não só o perfeito conhecimento dos Estatutos 
e do Regimento Interno bastam para bem conduzir os trabalhos desta Casa, pois há que ter e 
se valer de outros atributos que não têm sido usados freqüentemente. Há que ter o Presidente 
da Casa muito de paciência, compreensão e acima de tudo tolerância, para que nos debates 
aqui travados não se firam pessoas, não se constranjam Conselheiros, e os trabalhos possam 
sempre permanecer em ambiente de harmonia e compreensão. Mas estamos certos de que 
V.Sa., com os atributos que já tem demonstrado nas suas várias intervenções neste pódium, 
tem demonstrado a sua serenidade e a sua compreensão dos assuntos aqui tratados. Assim 
esperamos que a par de problemas de natureza urgente, tais como a reforma estatutária, a 
que poderíamos chamar mesmo de perestroika, para usar um termo atualmente em moda, e 
que tem sido indevidamente, e inexplicavelmente procrastinada por várias administrações 
deste  Conselho.  Esperamos  todos,  que  além dessa  reforma  estatutária,  essa  atualização 
estatutária, também seja discutida e aprovada uma reforma do Regimento Interno desta Casa, 
, que precisa, que necessita, urge que seja atualizado. Sérgio Vergueiro, estamos certos que 
V.Sa.,  com os  predicados  que  exoneram a  sua  personalidade,  saberá  conduzir,  bem os 
trabalhos desta Casa, e ensejará a todos eles, a todos nós, Conselheiros, a possibilidade, o 
ensejo  de  também  postularem  este  posto,  porque  a  quaisquer  Conselheiros,  sejam  eles 
profissionais  liberais,  ou  que  outra  atividade  desempenhem,  sejam  de  empresários, 
comerciantes e outras profissões, a todos eles haverá a possibilidade de exercerem com bom 
êxito um mandato de Presidente desta Casa. Sr. Sérgio Vergueiro, auguramos a V.Sa. um 
mandato pleno de êxito. Muito obrigado.

Dulce  Arena  Avancini -  Sugeriu  a  abertura  de  mais  dois  poços  artesianos  no  Clube, 
objetivando  o  auto-sustento  do  consumo  pinheirense,  tendo  em  conta  a  redução  do 
abastecimento  pela  SABESP,  pelo  rompimento  de  adutora,  que  tem  causado  até  o 
fechamento de escolas nesse período.

Severiano Atanes Netto - Em nome da Conselheira Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, 
estendeu convite para a peça teatral "A Falecida", de Nelson Rodrigues. Aproveitou para 
informar que o grupo de teatro amador do Clube representará o Estado de São Paulo no 
Festival Nacional de São José do Rio Preto, bem como que foi um dos doze escolhidos, 
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dentre os cento e dez concorrentes, para se exibir no 12º Festival Estadual de Teatro do 
SESC.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Reportando-se ao pronunciamento do Sr. Francisco dos 
santos Rodrigues, pediu licença para, na condição de advogado, dizer que foi candidato à 
presidência  do  Conselho  como  associado  e  fazendo  uso  dos  direitos  assegurados  pelo 
Estatuto Social, independentemente de sua formação acadêmica. Prosseguindo, reiterou os 
seguintes pedidos à Diretoria: 1) De implantação da modalidade Futebol de Salão no Clube, 
declinando da indicação de nomes de associados para colaborar nesse sentido, pois julga que 
incumbe ao Diretor de Esportes fazê-lo; 2) promoção de campanha institucional de combate 
ao fumo; 3) sobre irregularidades verificadas junto ao concessionário de sucos na seção de 
Tênis; sempre visando cooperar com a coletividade pinheirense. Na oportunidade, agradeceu 
o  Conselheiro  Italo  Della  Manna  pela  demonstração  de  companheirismo  ao  aceitar  a 
indicação  de  sua  candidatura  à  presidência  da  Comissão  de  Obras  pela  chapa  por  ele 
encabeçada  no  Conselho.  Cumprimentou,  em  seguida,  o  Conselheiro  Sérgio  Rosciano 
Murgel  pela  sua  eleição.  Não  concedeu  aparte  ao  Conselheiro  Francisco  dos  Santos 
Rodrigues.

Presidente - Disse que ambos os oradores, tanto Francisco dos Santos Rodrigues  como 
Luiz Delfino de Andrade Cardia, ao ver da Mesa apenas expuseram seus pontos de vista, 
sem qualquer ataque pessoal que acarretasse necessidade de defesa. Considerando o assunto 
perfeitamente explanado, passou a palavra ao orador seguinte:

Mário  Lima Cardoso -  Reivindicou  a  instalação  de  chuveiros  ao  nível  do  solário  das 
piscinas; a poda das seringueiras que circundam o local; a construção de quadra de peteca ao 
longo da já existente. Observou, ainda, que a caixa de esgoto próxima ao Bar do Futebol 
exalava mal cheiro, o que deveria ser verificado e sanado urgentemente pela Diretoria de 
Patrimônio.

Adalberto Luiz Federighi - Refindo-se à questão de ordem levantada pelo Conselheiro 
Filardi quando da apreciação da proposta da Diretoria de prorrogação dos valores da taxa de 
transferência, indagou à presidência até que ponto a decisão anterior deveria prevalecer. (Foi 
aparteado pelo Conselheiro Antonio Augusto César, que entendeu não ter sido a decisão a 
mais  democrática,  nem a  mais  consentânea  com os  outros  artigos  estatutários;  todavia, 
reputava matéria vencida, até porquê aprovada pelo Conselho). O interventor foi agradecido 
pelo orador pelo esclarecimento prestado.

Leila  Eleny  Amaro Marques -  Em nome das  Conselheiras,  reafirmou  que  as  mesmas 
haverão de vislumbrar, para o Clube, uma força maior, sem radicalismos, sem preconceitos, 
onde existirá uma soma de bom senso e brilho de cada um ao seu tempo. "Para nós, os 
ilustres advogados deixaram eventos maravilhosos...". Disse que não tinham bandeiras ou 
grupos" e que não se consideravam donas de nada; havia sim "uma única bandeira: a do 
Pinheiros.  “Finalizando, salientou: "Ao Presidente, a nossa torcida pessoal em nome das 
mulheres."
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Presidente - Deu por encerrados os trabalhos da reunião às 23h29m.

***

Roberto Luiz Pinto e Silva Sérgio Vergueiro
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.

6


