
ATA  RESUMIDA  DA  330ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 26/9/88

1) DATA E PRESENÇA:
 Dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e oito, em segunda convoção às vinte horas 

e trinta minutos, com cento e sessenta 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 NINA

3) EXPEDIENTE :
Presidente da Mesa, Sérgio Vergueiro - Declarou instalada a reunião, primeiramente pedindo ao 
Sr.  Secretário  que  procedesse  com  a  leitura  do  expediente  não  levado  ao  conhecimento  dos 
Conselheiros com a convocação:

Primeiro  Secretário,  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Leu  ofício  da  Diretoria  comunicando  a 
nomeação do Conselheiro Andrea Amato para o cargo de Diretor Adjunto do Tênis, homologada em 
reunião de 26/08/88.

Presidente -  Propôs  a  observância  de  um minuto  de  silêncio  em razão  do  falecimento  da Sra. 
Carmen Miracca, mãe do Conselheiro Raymundo Miracca, recentemente ocorrido. (Foi observado 
em seguida o minuto de silêncio proposto).

Presidente da Comissão de Sindicância, Synésio Alves de Lima - Comunicou o andamento das 
atividades de sua Comissão, cuja pauta encontra-se na mais perfeita ordem, sem qualquer acúmulo 
de processos. Ressaltou a necessidade de o sócio apresentante conhecer o candidato a  apresentado, 
e vice-versa, pois a Comissão vem tendo problemas nesse sentido. Disse que essa observação é de 
capital importância na admissão de novos sócios, bem como no realce do nível dos candidatos e da 
validade e exatidão dos processos.

Presidente -  Leu  proposta  dos  Conselheiros  José  Eddie  Avelino,  Renato  Taglianetti  e  Paulo 
Roberto Taglianetti de votos de felicidades ao associado Roberto Cardoso Alves, no desempenho de 
suas funções de Ministro da Indústria e Comércio. (Registrado o protesto do Conselheiro Francisco 
dos Santos Rodrigues quanto à homenagem ora prestada). Submetida à votação pelo Sr. Presidente, 
a proposta foi aprovada por maioria. Em seguida, o Sr. Presidente empossou o Suplente Nilson José 
Iasi, convocado para substituição. (Foi prestado o compromisso de posse pelo Sr. Nilson José Iasi).

Pedro Antonio Lousan Badra - Leu carta-resposta da Diretoria referente ao seu pronunciamento 
em reunião do Conselho de 17/08/88, no qual se reportava à iluminação do parque infantil, reforma 
do bondinho,  tanque de areia  e roda-gigante.  Disse  que faria os comentários  a respeito  no item 
"Várias".

Rolf  Egon  Kestener -  Propôs  a  consignação  de  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  associado 
Frohmut Sauer, ocorrido em 25/09/88 em acidente de helicóptero. Voto aprovado.
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Presidente da Comissão Financeira, Eduardo Lobo Fonseca - Deu conhecimento das atividades 
da Comissão,  que vem acompanhando o desenvolvimento da execução orçamentária  através  dos 
relatórios  de  gestão  e  do  Plano  Diretor  de  Informática;  emitiu  parecer  a  respeito  da  proposta 
encabeçada pelo  Conselheiro Ronoel  São Thiago Lopes sobre  a taxa  de  transferência  de  títulos 
sociais; realizou reunião conjunta com a Diretoria de Recursos Humanos, onde foi apresentado o 
Plano,  a  política  salarial  e  outros  detalhes  inerentes  à  Área  respectiva.  Disse  que atualmente  a 
Comissão vem dedicando uma série  de reuniões  visando a emissão de parecer  sobre a Previsão 
Orçamentária/89, proposta pela Diretoria. Aproveitou a oportunidade para ressaltar o problema que 
a  Diretoria  vem  enfrentando  por  não  ter  ainda  seu  Regimento  Interno  aprovado,  realçando  a 
importância da adequação desse documento às novas normas estatutárias. (Foi informado pelo Sr. 
Presidente que, segundo a presidência da Comissão Especial encarregada do assunto, a matéria será 
entregue à Mesa em tempo de ser apreciada na reunião plenária de novembro pf).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 329ª reunião extraordinária, realizada dia 29 de agosto de 
1988.
Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, a ata foi aprovada por unanimidade.

Item 2 - Eleição para complementação de mandato do cargo de Presidente da Comissão 
Permanente de Obras, gestão 1988/90.
Presidente - Esclareceu que para o pleito achava-se inscrito regularmente, apenas um candidato, o 
Conselheiro Antides Baroni Filho. Em seguida, procedeu com a leitura de proposição apresentada 
pelo  Conselheiro  Francisco  dos  Santos  Rodrigues  no  sentido  de  que  em  havendo  um  único 
candidato  àquela   vaga,  fosse  realizada  eleição  por  aclamação,  visando agilizar  os trabalhos  da 
reunião. A proposta foi submetida à votação e acolhida unanimemente.

Deliberação
Eleito por processo simbólico, o Conselheiro Antides Baroni Filho para o cargo de Presidente da 
Comissão Permanente de Obras, gestão 1988/90. Votação unânime.

Presidente - Declarou eleito e empossou o Sr. Antides Baroni Filho, Presidente da Comissão de 
Obras para a gestão 1988/90. (Neste ato, foi assinado pelo Conselheiro eleito o Termo de Posse). 
Dando seqüência, o Sr. Presidente leu proposta do Sr. Francisco dos Santos Rodrigues de inversão 
da ordem do dia, tomando-se, primeiramente, as inscrições feitas em Várias - item 4, bem como 
apreciando-se em segundo lugar o item 3. (Manifestaram-se contrários àquela proposta os Srs. Jorge 
de  Camargo,  reportando-se  ao  art.  47 do Regimento  Interno  do Conselho;  e  Edgard  Ozon,  que 
ponderou o fato de que o processo já aguardava julgamento há quase um ano).

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, a proposta foi rejeitada.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CI/42/87,  referente  aos  recursos  interpostos  por 
Christian Louis Gosslar e Alberto Garcia da Silva Filho, contra penas de 9 meses e 60 dias de 
suspensão, respectivamente, aplicadas pela Diretoria.
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Presidente - Leu proposta do Conselheiro Jorge de Camargo no sentido de que fossem lidos os 
depoimentos dos funcionários Fidercino Garcia e João Gonçalves dos Santos, indicados perante a 
Comissão de Inquérito.

José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá - Indagou à presidência se o mesmo tratamento seria 
dispensado aos sócios envolvidos na ocorrência, pois ao seu ver estes deveriam ter igualdade de 
condições. Nesse sentido, complementou a propositura do Sr. Jorge de Camargo para que fossem 
também lidos os testemunhos dos associados envolvidos.

Presidente - Disse que quando o Conselho se constitui em tribunal para julgar recurso, o importante 
é que seus membros tenham pleno conhecimento do processo; os Conselheiros receberam cópia das 
peças  fundamentais  do  processo,  estando  em condições  de  proceder  o  julgamento.  Ressaltou  a 
relevância da função e das decisões do plenário junto ao corpo associativo, resolvendo, então, não 
acatar o requerimento do Conselheiro Jorge de Camargo.

Renato Taglianetti - Manifestou-se inteiramente contrário a qualquer ato de violência, dizendo não 
admitir  revides a não ser  em defesa pessoal  ou contra ato de agressão correspondente. Admitiu, 
ainda, a responsabilidade da administração, que ao seu ver não atende, no recrutamento do pessoal 
que serve o Clube, às qualidade ou condições necessárias para fazê-lo cordialmente, com presteza e 
competência; ou, ainda, contrata número insuficiente de empregados para atender à demanda. Falou 
que não acolhia o inquérito estabelecido contra o pai do indiciado principal.

José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá - Sugeriu à Mesa que nos processos futuros, em que 
constem como  envolvidos funcionários, sejam juntadas suas fichas funcionais e criminais, a fim de 
facilitar a análise e deliberação a respeito.

Jorge  de  Camargo -  Reportou-se  ao  parecer  dado  pela  Comissão  Jurídica  ao  processo,  que 
manifestou-se no sentido de que a Diretoria deveria ser admoestada por ter aplicado advertência por 
escrito contra o sócio, pai de um dos indiciados. Disse que a Diretoria tomou conhecimento que os 
dois funcionários envolvidos foram procurados pelo pai, dois dias após a ocorrência, pedindo-lhes 
que não depusessem contra o filho perante a Comissão de Inquérito,  propondo-lhes, inclusive,  a 
indenizá-los pelos prejuízos que sofreram. Mas,  salientou, o que estava sendo julgada não era a 
advertência cominada ao pai do indiciado, pois este foi  notificado e não recorreu. Considerou a 
insistência  do advogado defensor  do indiciado principal  em não ressarcir  o Clube dos prejuízos 
causados.  Ponderando amplamente  seu pensamento,,  manifestou-se pela confirmação da decisão 
recorrida;  pediu  ao  Conselho  que  levasse  em  conta  a  responsabilidade  que  tem  perante  os 
associados, augurando a maior isenção no julgamento dos recursos, em detrimento do que dispõe o 
Estatuto Social.

Vice-Presidente  da  Mesa,  Ricardo  Cardozo  de  Mello  Tucunduva -  Esclareceu  que  o  sócio 
Walter  Gosslar  não  se  conformou  com  a  penalidade  de  advertência  que  lhe  foi  imposta  pela 
Diretoria, tendo recorrido daquela decisão; esta,  segundo informou o Presidente em exercício, se 
manifestou no sentido de confirmação da pena aplicada.  Pediu vênia da Comissão Jurídica para 
discordar no sentido de que a matéria da advertência supra não podia ser discutida nesta reunião.

Presidente - Complementando, disse que o pedido de reconsideração de pena de advertência não é 
de alçada do Conselho e sim da Diretoria.
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Gerson de Oliveira - Tendo em conta ter sido relator da matéria junto à Comissão de Inquérito, 
declarou-se impedido de votar. (Declaração acolhida pelo Sr. Presidente).

Presidente - Primeiramente, colocou em votação o recurso de Alberto Garcia da Silva Filho, que 
recebeu pena de 60 dias de suspensão, aplicada pela Diretoria.

Deliberação:
Rejeitado o recurso de Alberto Garcia da Silva Filho contra pena de 60 dias de suspensão aplicada 
pela Diretoria.

Presidente - Em seguida, submeteu à votação o segundo recurso, de Christian Louis Gosslar, contra 
pena de 9 meses de suspensão cominada pela Diretoria.

Deliberação:
Rejeitado o recurso impetrado por Christian Louis Gosslar contra pena de 9 meses de suspensão 
imposta pela Diretoria.

Item 4 - Várias.
Francisco dos Santos Rodrigues - Após considerações sobre a atuação do Conselho, que na sua 
opinião  deve  funcionar  como  um  Fórum  de  debates  de  idéias,  discorreu  sobre  combate  ao 
tabagismo, abordando os seus  inconvenientes  sociais  e recomendando à Diretoria:  1)  Campanha 
contra o tabagismo; 2) pesquisa para saber-se o número de associados que fumam; 3) Delimitação 
de locais, nos ambientes fechados do Clube, para fumantes; 4) Suspensão da comercialização de 
cigarros e afins pelos próprios do Clube. (Foi aparteado pelo Conselheiro Cantídio Salvador Filardi 
com relação às sugestões apresentadas).

Francisco de Paula Boragina - Lamentou a falta de atenção do plenário para com o item "Várias" 
nas reuniões do Conselho, com conversas paralelas e barulho. Continuando, referiu-se à forma como 
está sendo mal cuidado o patrimônio pinheirense no que concerne aos serviços de limpeza, lendo 
carta  dirigida  por  ele  à  Diretoria  tecendo  reclamações  nesse  sentido.  (Foi  aparteado  pelo 
Conselheiro  Olavo D'Elia,  que  argumentou  desnecessária  aquela  leitura,  tendo  em conta  que  o 
Conselho  recebeu  cópia  da  carta  juntamente  com  a  convocação;  bem  como  lembrou  diversas 
campanhas promovidas pela Diretoria para sanar o problema da limpeza no Clube). Prosseguindo, o 
orador encerrou a leitura de sua carta, informando haver sido convidado pela vice-presidência da 
Diretoria para assumir a Assessoria Especial da Presidência e procurar solucionar problemas dessa 
ordem (limpeza, conservação, etc.); convite do qual declinou em virtude de viagens profissionais 
constantes.

Anamaria Andrade Damasceno - Teceu agradecimentos, em nome dos sócios, aos organizadores 
dos festejos de aniversário do Clube, que atingiram todas as faixas etárias com atividades artísticas, 
culturais e esportivas. Reclamou do funcionamento do sistema de aquecimento de água do prédio do 
Centro Esportivo, a pedido do grupo de ginástica usuário do 4º andar daquele prédio. Pediu fosse 
providenciada a contratação ou o remanejamento de funcionária  para cuidar da limpeza e tomar 
conta dos pertences das sócias, bem como local apropriado para uso dos sócios que praticam Ioga. 
Indagou a construção do bar do Boliche, que ao seu ver é muito requintado, mas não deveria ter sido 
melhor a Diretoria se ater à manutenção do Clube ao invés de proceder àqueles gastos? Disse que 
achava  indispensável  o  aumento  de  funcionários  para  cuidar  da  limpeza,  sugerindo  "campanha 
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brutal" nesse sentido. Falou que entendia que em época de crise não se constrói, mas se zela pelo 
que se tem, principalmente visando não onerar os sócios.

Alfredo  Pompílio -  Referiu-se,  também,  ao  Bar  do  Boliche  recentemente  inaugurado,  pedindo 
esclarecimentos  e  observando  sua  infra-estrutura,  projeto,  funcionamento,  etc..  Sugeriu  fosse 
procedido estudo para que a Diretoria mantenha contato permanente com os sócios e receba deles 
sugestões e reclamações.

Renato Taglianetti - Discorreu de infração ocorrida no Estacionamento do Clube recentemente, 
envolvendo um funcionário do setor de Segurança quando atendia um sócio que teve seu automóvel 
com  problemas;  e  das  providências  tomadas  pela  Diretoria  ao  caso,  chegando  à  perfeição  de 
desvirtuar o objetivo da denúncia feita em cumprimento de uma disposição estatutária (art. 37,XI). 
Tornou público seu lamento com relação à atitude tomada pelo órgão executivo, pois constatou o 
agradecimento feito  ao referido funcionário  em forma de advertência  escrita,  que ao seu ver na 
verdade premiou o desrespeito dos regulamentos.

Cantídio Salvador Filardi - Levantou questão de ordem dizendo ter direito de preferência, pois foi 
citado nominalmente por um orador que o antecedeu. Disse que um projeto de um não fumante não 
o injuriava; pior seria se o conotassem de um profissional frustrado; não era o caso. Lembrou ao 
Conselheiro  que  invocou  sua  qualificação  profissional,  e  sua  confissão  do  egoísmo alimentada 
durante muitos anos, que o que o escandalizava em certos momentos, conquanto imagine que no 
plano individual cada qual decide se fuma ou não, que isto lhe faz bem ou não. disse que num clima 
olímpico, não ouviu ninguém referir-se ao drama que a América Latina está vivendo em relação ao 
ideal olímpico; que nenhum Conselheiro se dirigiu à tribuna para cumprir obrigação institucional, 
tendo em conta que o Clube tem raízes no esporte; obrigação esta de ter valorização ao esporte, 
semeando-se e defendendo-se o ideal olímpico nesta reunião.

Olavo  D'Elia -  Apresentou  solicitações  feitas  por  associados,  quais  sejam:  Sauna  Feminina  - 
construção de pequeno bar; Sauna Masculina: sejam providenciados novos roupões; Bebedouros: 
aumento do número destes, pois os existentes são insuficientes e distantes um do outro; atenção com 
os sócios que completam 21 anos de idade e cônjuges de sócios, não possuidores de título social e 
que encontram dificuldades na aquisição de títulos para poderem permanecer no Clube; prioridade 
na  conclusão  das  obras  da  piscina  suspensa,  bem  como  da  impermeabilização  da  lanchonete; 
ratificou  pedido  do  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso  para  instalação  de  chuveiro  no  solário. 
Aproveitou para parabenizar a Diretoria pelo horário de funcionamento do Bar do Boliche. Propôs, 
também, embora em Várias, voto de louvor ao Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, escolhido 
para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Boliche que será realizado em dezembro pf. no 
México.  Comunicou que o Boliche passará  a ser  esporte  olímpico a partir  dos próximos jogos. 
Finalizando, informou que o grupo de teatro amador "Escada" participará do festival Estadual de 
Tatuí em 10 de outubro pf. com a peça "Dom Quixote", sob a direção do Conselheiro Odair Luiz 
Gorga e com a participação de Hugo Nivaldo Napoli e Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, 
também Conselheiros.

Ruy  Lansaro  Paganini -  Lamentou  a  não  realização  do  show do  grupo  Titãs,  programada  e 
amplamente divulgada pelo Clube, indagando sobre o custo moral da omissão dos motivos junto aos 
associados,  porque  centenas  de  jovens  pinheirenses  e  convidados,  ficaram frustrados.  Disse  da 
necessidade de o jovem ser estimulado a freqüentar o Clube tendo seu espaço reservado, pois isto é 
questão do mundo moderno. (Foi aparteado pela Sra. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva quanto às 
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providências  que  estão  sendo  tomadas  pela  Diretoria  para  que  o  Clube  seja  ressarcido  nesse 
sentido).

Diretor Adjunto do Departamento Juvenil, Marcello Moraes Barros de Campos - Devidamente 
designado pelo Sr. Presidente da Diretoria, esclareceu o problema havido, bem como que as medidas 
jurídicas a serem tomadas já estavam em discussão para as providências cabíveis. Disse, também, 
que tanto os associados quanto os Conselheiros seriam oportunamente esclarecidos a respeito.

Helmut Peter  Schutt - Resumiu texto da Resolução baixada pela Diretoria,  assinada pelos  Srs. 
Presidente, Diretor de Esportes e Diretor Adjunto da seção, proibindo os associados inscritos na 
modalidade de ministrar aulas a terceiros, gratuitas ou não, exceto se os alunos forem seus cônjuges, 
ascendentes, descendentes ou colaterais até o 4º grau; caracterizando a aula quando os associados 
jogarem repetidamente, a critério da Diretoria Adjunta de Tênis, com a mesma pessoa que pertença 
a categoria inferior à sua. Prosseguindo, disse que o que o preocupava é que a sugestão já estava 
vigendo como lei  naquela  seção.  Indagou o fato  de  aquela  Diretoria  Adjunta  querer  reservar  o 
direito de entender a categoria, ou caracterizar aula. Disse que sua preocupação era no sentido de 
que a partir da vigência da Resolução, jogando com seus amigos que certamente são inferiores à sua 
qualidade  de  tenista,  estará  infringindo  o regulamento.  (O Conselheiro  foi  aparteado  pelos  Srs. 
Dante Vella,  Paulo Roberto Chaves de Lara, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, Berardino 
Fanganiello Santos, Claudio Borba Vita, tendo ocorrido ligeira discussão em torno do assunto).

Luiz  Delfino  de  Andrade  Cardia -  Reiterou  à  Diretoria  pedidos  feitos  por  cartas  de  22/03  e 
21/06/86,  e  pronunciamento  em  plenário  de  29/06/87  a  respeito  da  execução  das  oficinas  de 
manutenção previstas no Orçamento de Investimento de 1985/86, tecendo diversas considerações 
sobre as respostas enviadas pelo órgão executivo. Informou também, haver encaminhado carta ao 
Presidente  do Clube sugerindo campanha  interna  de  combate  ao fumo. Pediu  esclarecimentos  à 
Diretoria sobre a construção do Bar do Boliche, perguntando se a verba utilizada estava vinculada 
ao  Orçamento;  se  houve  apresentação  de  vários  projetos  elaborados  por  arquitetos  e,  em caso 
positivo,  quais  os  nomes dos  profissionais;  quem escolheu  o  local  e  projetou  a  obra;  gasto  na 
construção; qual ou quais os decoradores responsáveis; se houve debate a respeito da oportunidade, 
funcionalidade e conveniência  da construção,  em reunião de Diretoria;  se a Comissão de Obras 
emitiu parecer favorável, considerando-se a situação econômico-financeira do Clube e do País; etc.. 
Abordou, ainda, os termos da Resolução aventada pelo Conselheiro Helmut Peter Schutt.

Alcides Leite de Gouvêa Filho - Manifestou-se a respeito do problema da limpeza; do ingresso de 
não associados, atletas e torcedores, que vêm competir e assistir competições no Clube e após os 
jogos invadem os bares, os restaurantes e lanchonetes obrigando o sócio a dividir seu espaço muitas 
vezes  com  pessoas  da  mais  baixa  categoria  social,  relatando  ocorrência  desagradável  por  ele 
assistida; da venda de bebidas alcoólicas a menores, também contando fato acontecido no Bar do 
Boliche,  acreditando  e  atribuindo  isso  ao  baixo  custo  dos  alimentos  e  bebidas  no  recinto 
pinheirense.  Sugeriu  que  esses  atletas,  torcedores  e  familiares  tenham impedido  seu  acesso  às 
dependências  sociais,  pois  evidentemente  que  pagando  preços  acessíveis  estes  continuarão 
freqüentando e muito o Pinheiros. Relativamente à questão da ingestão de bebidas alcoólicas por 
menores, sugeriu maior rigor na fiscalização dessa venda, inclusive por estar configurada até uma 
contravenção penal no caso.

Pedro Antonio Lousan Badra - Referindo-se à carta por ele lida no Expediente da reunião, passou 
às mãos da Presidência da Mesa, por escrito, perguntas à Diretoria relativas à iluminação do parque 
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infantil,  reforma do bonde,  proteção do tanque de areia,  local  para realização de festas infantis, 
comprometendo-se a voltar à tribuna manifestando-se em caso de a resposta da Diretoria não lhe ser 
satisfatória.

Leila Eleny Amaro Marques - Inicialmente, parabenizou o Sr. Antides Baroni Filho pela eleição, 
naquela  noite,  para  ocupar  o  cargo  de  Presidente  da  Comissão  de  Obras  na  gestão  88/90, 
aproveitando para sugerir a nomeação de engenheiro, arquiteto ou assessor do sexo feminino, para 
integrar  o  grupo,  pois  as  senhoras  são  bem  especiais  nos  detalhes,  que  escapam  ao  técnico. 
Demonstrou surpresa ao ver tantas manifestações negativas com respeito ao Bar do Boliche, feitas 
até por quem não freqüenta aquele setor. Parabenizou, também, o Diretor de Promoções Sociais pela 
realização do Baile de Debutantes, que trouxe de volta um grande princípio: o bom gosto. Pediu a 
todos paciência na adequação do Bar do Boliche. (A oradora negou apartes aos Conselheiros Ronoel 
São Thiago Lopes e Marta Vella de Freitas).

Presidente - Comunicou o recebimento, por escrito, do pronunciamento do Conselheiro Gilberto 
Affonseca  Rogê  Ferreira,  que  juntou  carta  do  associado  Marcelo  Giosa  Sasso  reclamando 
pessoalmente sobre o tratamento que recebera de um funcionário da Segurança quando adentrava ao 
recinto das piscinas num final de semana. O Sr. Presidente deu por feito o pronunciamento, dizendo 
que a Mesa tomará a providência de encaminhar a referida carta à Diretoria para conhecimento e 
manifestação.

Mário  Lima  Cardoso -  Teceu  diversas  considerações  sobre  o  registro  e  os  trabalhos  de 
competência  do setor  de Segurança,  calcando-se  nos dispositivos  estatutários  e do Regulamento 
Processual  Disciplinar,  inclusive  no  que  concerne  à  lavratura  dos  registros  de  ocorrência. 
Pronunciou-se  ainda,  com relação  aos  eventos  da  Diretoria  de  Promoções  Sociais;  à  Resolução 
baixada pela Diretoria relativa à seção de Tênis; Bar do Boliche; local destinado a festas infantis.

Cláudio Borba Vita - Parabenizou a indicação do nome de Andrea Amato para o cargo de Diretor 
Adjunto do Tênis, que ao seu ver congregou e atendeu a uma grande reivindicação de toda aquela 
seção. Julgou absolutamente certa a Resolução baixada pela Diretoria, fazendo detalhada exposição 
a respeito da situação abordada e do esporte em si. Apoiou sugestão apresentada à Mesa do 
Conselho pelo Conselheiro Jorge de Camargo no sentido de reformar o Regulamento Eleitoral do 
Clube, ajustando-o aos interesses pinheirenses. Observou que as manifestações e críticas que vêm 
sendo elaboradas pelos Conselheiros, ao seu ver construtivas, mas muitas delas não receberam 
resposta. (Foi aparteado pelo Conselheiro Mário Lima Cardoso quando se referiu aos serviços 
oferecidos pelo Clube).

Presidente -  Interrompeu  o  discurso  do  orador  e,  como já  era  meia-noite,  submeteu  à  Casa  a 
prorrogação da reunião por dez minutos.

Deliberação
Aprovada a proposta, prorrogando-se a sessão por dez minutos.

Rolf Egon Kestener - Finalizando seu pronunciamento, pediu a agilização dos processos, porque 
mesmo pequenos são satisfatoriamente solucionáveis.  reportou-se, ainda, aos aspectos levantados 
pelos Cons. Cantídio Salvador Filardi e Cláudio Borba Vita no tocante ao período olímpico, dizendo 
achar que o Clube não estava dando o ênfase necessário para esses elementos. Sugeriu a expedição 
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de ao menos um telegrama, aos atletas que estão defendendo em Seul as cores brasileiras, pois nada 
mais incentivador do que isso.

Presidente -  Antes  de  encerrar  a  reunião,  pediu  aos  Conselheiros  que  apresentassem  suas 
indagações  por  escrito,  que  a  Mesa  providenciará  o  levantamento  de  todas  as  solicitações  que 
eventualmente se encontrem pendentes. Esclareceu que as solicitações que têm sido encaminhadas à 
Mesa  são  autuadas  e  encaminhadas  à  Diretoria,  e  numeradas;  e,  acrescentou,  todo  e  qualquer 
Conselheiro  que  tenha  algum  pedido  sem  resposta  poderá  se  comunicar  com  a  Secretaria  do 
Conselho, a fim de que a Presidência tome as devidas providências. Deu por encerrados os trabalhos 
à 0h30m do dia 27/09/88.

***

RESUMO  DOS  PRONUNCIAMENTOS  ENCAMINHADOS  POR  ESCRITO  PELOS 
CONSELHEIROS, PARA INSERÇÃO NO ITEM "VÁRIAS" DESTA REUNIÃO:

Jorge de Camargo - Manifestou sua intenção de propor o estudo dos seguintes assuntos: 1) Reforma do 
Regulamento Eleitoral, na votação da Assembléia Geral para eleição de Conselheiros no sentido de que o 
sócio eleitor tenha limitado o seu direito de escolha, até 10 nomes dos candidatos, sob pena de nulidade do 
voto; 2) aumento do número de Conselheiros no Conselho Deliberativo, pois pela legislação desportiva o 
Clube já poderia contar com o máximo de 300 Conselheiros. propõe o signatário, justificando os motivos, a 
fixação  de  48  Conselheiros  Veteranos,  210  da  categoria  B,  somando  258  membros  eleitos,  além  dos 
vitalícios,  renovando-se 86 Conselheiros  a cada dois  anos;  3)  admissão da possibilidade de 500 sócios, 
maiores  de  idade  e  quites  com os  cofres  do  Clube,  poderem requerer  a  convocação  extraordinária  do 
Conselho  deliberativo,  ao  seu  ver  mais  democrático;  4)  criação  de  comissão  permanente  de  inquérito, 
constituída  por  10  membros  efetivos  e  5  suplentes,  eleita  com  mandato  de  2  anos  pelo  Conselho 
Deliberativo, para agilizar a apuração de infrações estatutárias e regimentais nos processos disciplinares.

Francisco de Paula Boragina (cartas  de 10 e 23/08/88,  ambas dirigidas á Diretoria,  com cópia ao 
Conselho Deliberativo)  - Reportou-se  à seção de Tênis,  que agrega sete  mil  associados  praticantes  da 
modalidade,  com  funcionamento  normal  às  segundas-feiras,  com  exceção  da  lanchonete.  Pergunta  à 
Diretoria a razão do não funcionamento daquela lanchonete às segundas-feiras, que ao seu ver traz evidentes 
prejuízos aos usuários; bem como sugere estudos visando a abertura da referida lanchonete no dia supra; 2) 
Referiu-se à conservação do patrimônio e à limpeza das dependências pinheirenses, problema que julga vem 
se agravando com o decorrer do tempo e com o aumento do número de sócios. Sugeriu a criação de um 
Regulamento Interno, através do qual o sócio passe a conhecer as normas disciplinares e os regulamentos 
para o uso conveniente dos próprios do Clube, bem como toda a gama de direitos, obrigações e regras de 
comportamento  comunitários  a  serem observadas,  ficando  o associado  cientificado  das  infrações  que  o 
tornam passível de ser penalizado na forma prevista no Estatuto. Destacou, outrossim, os problemas ligados 
a conservação e limpeza mais contestáveis. Apresentou propostas diversas para o bom funcionamento do 
Clube.

Antonio Guerra (carta de 23/09/88) - Com relação à resposta dada pela Diretoria ao seu pronunciamento 
escrito inserido em Várias da reunião anterior, disse que esta não esclareceu, motivo pelo qual fará análise 
criteriosa do assunto e voltará ao Conselho para nova exposição. Agradeceu à Mesa pelo acolhimento de 
algumas de suas sugestões, inclusive pela adoção do "Extrato das Resoluções do Conselho". Referiu-se à 
preservação  e  à  manutenção  dos  bens  patrimoniais  do  Clube,  exemplificando  com  irregularidades 
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constatadas por ele. Sistema de água quente do Centro Esportivo - indagou à Diretoria da responsabilidade 
do erro do primeiro projeto, da execução, material gasto, fatos que julga de grande gravidade.

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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