
ATA  RESUMIDA  DA  372ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 31/8/92

1. DATA E PRESENÇA:
Dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a Lista de Presença cento e quarenta e quatro Conselheiros.

2. MESA DIRETORA:
Presidente              : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretario: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Adalberto Luiz Federighi

3. EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, desde logo chamando para tomar posse os 
Suplentes convocados, a saber: 1) Categoria A: Luiz Ernesto Machado Kawall e José Eddie Avelino 
- que a pedido leram o Compromisso de Posse acompanhado pelos demais; 2) Categoria B: Marcelo 
de Araújo, Paulo Tone, João Luiz Dias Latuf,  Carlos Augusto de Barros e Silva, Maria Cristina 
Nogueira  de  Sá  Pikielny,  Pedro  Pieroni  Neto,  João  Gilberto  Pacces,  Carlos  Guastelli  e  Airton 
Sebastião  Pinheiro  Castro.  Após  a  leitura,  o  Sr.  Presidente  declarou  empossados  no  cargo  os 
referidos Conselheiros, com exceção dos Srs. Paulo Tone e Airton Sebastião Pinheiro Castro, que 
não estavam presentes. A seguir, leu a carta DI/221.92, da Diretoria, sobre o assalto que o Clube foi 
vítima em dia 24/8/92.

Primeiro  Secretário - Passou a ler  as  comunicações  recebidas,  quais  sejam:  1)  carta  do Cons. 
Marcos Augusto de Carvalho Senna, licenciando-se dos cargos de Conselheiro e de Presidente da 
Comissão  Financeira,  por  6  meses  (e  não  12  meses,  como constou  do  Expediente  enviado  por 
escrito), período em que será substituído na Comissão pelo Cons. Antides Baroni Filho, seu atual 
Vice-Presidente.  2)  carta  da  Cons.  Laís  Helena  Pinheiro  Lima e  Silva,  Presidente  da  Comissão 
Especial Feminina, indicando para integrar a Comissão as Cons. Anna Maria da Carvalheira Baur, 
Anna Rocha Lima Nacarato, Mircha Nutini Masucci, Cynthia Maggi Pinto Lima, Anamaria Andrade 
Damasceno,  Nilde  Conceição Rainho,  Maria  Cristina  Nogueira de Sá Pikielny e Marley Perrota 
Spada, e as sócias Maria do Carmo Vieira Baccarin, Regina Lúcia de Almeida Ávila, Wilma de 
Almeida Gonçalves, Maria Clara de Toledo Fontes, Suzana Márcia da Rocca Jorge, Denise Mattos 
Faro Migliore, Nice de Lima, Nilza Inserra Belanti e Beatriz Galvão Dix Jordan. 

Presidente - Propôs voto de pesar pelo falecimento do Sr. Angelino Celli, sogro do Cons. Achiles 
Roberto Miglioli e avô do Cons. Marcello Celli Miglioli, Diretor Adjunto do Dep. Juvenil, ocorrido 
no último dia 9. Propôs, ainda, voto de pronto restabelecimento aos Cons. Fernando Spada e Luiz 
Xavier  de  Salles  Cunha,  ambos  hospitalizados.  Os  votos  foram  aprovados.  Em  seguida,  leu 
proposição subscrita pelo Cons. Luiz Ernesto Machado Kawall, por outros 16 Conselheiros e uma 
Associada, consignando voto de congratulações com a Secretaria Municipal de Esportes que, por 
ocasião da passagem de seu centenário, prestou homenagem ao futebolista Arthur Friedenreich, bem 
como sugerindo à Diretoria que, por intermédio da seção de Futebol, assim procedesse.

Francisco  Lotufo  Filho - Na oportunidade,  pediu  a  palavra  para  associar-se  àquela  sugestão  à 
Diretoria,  estendendo-a a Hermann Friese,  como professor de Arthur  Friedenreich,  comunicando 
que a Comissão Pró-Memória já apresentou proposta de placa em sua homenagem.
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Presidente - Colocou a proposta em votação, tendo a mesma sido aprovada.

José de Barros - Comunicando as atividades da Comissão de Sindicância desde a sua instalação, 
leu estatística na qual demonstra-se que está diminuindo o ingresso de candidatos "extramuros", em 
virtude do elevado valor da taxa de transferência para terceiros, possibilitando, assim, concretizar o 
objetivo de agregação familiar.

Mário  Lima Cardoso -  Referindo-se  ao  Dep.  Médico  do  Clube,  passou  a  elencar  os  serviços 
colocados à disposição dos sócios e funcionários, tendo o Sr. Presidente interferido no sentido de 
que a matéria deveria ser abordada no item "Várias".

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Inicialmente, informou que a Comissão de Obras já se 
encontra  devidamente  constituída,  a  saber:  Vice-Presidente:  Carlos  Alberto  Carvalho  Rochlitz, 
Secretário: Júlio Roberto Pasquini Albien, e Membros: Arnaldo Osse Filho e José Roberto Neves da 
Cunha  Cintra.  Em seguida,  deu  conhecimento  das  atividades  que  a  Comissão  vem realizando, 
inclusive da colaboração do Cons. Ruy Sérgio de Azevedo Sodré no que se refere ao reforço das 
estruturas  dos  ginásios  de  Basquete  e  CAD,  que  encontram-se  interditados.  Comunicou  que  a 
Comissão recebeu material específico sobre as reformas da rampa da garagem, campo de futebol de 
areia e canaletas da pista de atletismo, e que, tão logo acabe os estudos, dará ciência do resultado ao 
Conselho. Lembrou que em março/89, quando Presidente da Comissão de Obras, o Cons. Antides 
Baroni Filho apresentou um trabalho que foi distribuído aos Conselheiros para sugestões, sobre a 
filosofia e a metodologia para a elaboração de um Plano Diretor. Esta matéria já vem sendo debatida 
entre a Comissão e a Diretoria de Patrimônio. Salientou que o Plano Diretor é o início de um Plano 
de Obras. Finalmente, ressaltou que as sugestões neste sentido serão bem recebidas.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 371ª reunião extraordinária, realizada em 10 de agosto de 1992.
Presidente -  Pediu retificação da ata na parte referente à questão de ordem levantada pelo Cons. 
Cantídio  Salvador  Filardi,  que  na  realidade  dizia  respeito  à  leitura,  pela  presidência,  da  carta 
enviada à Diretoria sobre a não publicação de matéria do Conselho no jornal "Pinheiros". Como não 
houve outra manifestação impugnando ou retificando a ata, declarou-a aprovada, com a correção 
pelo mesmo colocada.

Item  2  -  Apreciação  do  processo  CD-12/90,  referente  aos  fatos  ocorridos  na  Portaria  do 
Boliche  em 6/5/90,  envolvendo os  Cons.  Berardino Fanganiello  dos Santos  e  Edgard Ozon 
(R.O. 218/90).
Eduardo Lobo Fonseca - Referindo-se à parte do Relatório da Comissão de Inquérito em que era 
sugerido o arquivamento do processo, observou que o arquivamento procedia pela falta de provas. O 
fato de haver uma composição amigável entre os envolvidos não inibe que haja uma punição, se o 
caso assim o justificar. No caso específico, não se conseguiu consubstanciar nenhuma prova do que 
se passou, e por conta disso se justifica o arquivamento. Não por conta da composição amigável. 

Presidente -  Como não  havia  mais  inscritos,  adentrou  à  votação  da  proposta  da  Comissão  de 
Inquérito,  pelo  arquivamento  do  processo,  a  que  acabara  de  se  referir  o  Cons.  Eduardo  Lobo 
Fonseca.

José  Roberto  Coutinho de Arruda - Interrompeu,  dizendo ao Sr.  Presidente  que,  embora  não 
tivesse havido manifestação específica, verificou que a Comissão Jurídica no seu parecer propôs a 
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conversão  do  julgamento  em diligência,  preliminar  esta  que  poderia  ser  colocada  em votação. 
Ultrapassada esta fase, entrar-se-ia no mérito.

Presidente - Explicou que não havia existido qualquer debate sobre a questão e que a Comissão 
Jurídica, a exemplo das demais Comissões Permanentes, é um órgão de assessoria do Conselho e da 
Diretoria.  Evidentemente  que  os  pareceres  merecem  a  máxima  consideração,  mas  naquela 
oportunidade poderia se verificar que o Plenário estava convencido de que o arquivamento proposto 
era mais do que suficiente para uma decisão. A partir do momento em que haja o arquivamento, o 
processo não mais existe e não é caso de julgamento, mas simplesmente de não conhecimento.

Severiano  Atanes  Netto -  Levantou  questão  de  ordem  perguntando  ao  Presidente  se  o 
encaminhamento da votação pelo arquivamento esta se dando baseado na conciliação entre as partes 
ou pela colocação do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, por falta de provas.

Presidente - Explicou que o Cons. Eduardo não apresentou nenhuma proposta, apenas argumentou 
com relação à questão do arquivamento. A única proposta concreta era a da Comissão de Inquérito 
que instruiu o processo. Não estava-se levando em conta a composição ou a falta de provas.

Severiano Atanes Netto - Disse  que,  particularmente  entendia  que a  proposta  de  arquivamento 
deveria  ser  baseada  na  falta  de  provas.  Assim,  apoiava  a  observação  do  Cons.  Eduardo  Lobo 
Fonseca.

Presidente - Explicou que a falta de provas é uma questão de mérito, e era isso que o Plenário 
passaria a decidir.

José Edmur Vianna Coutinho - Disse que a colocação do Cons. Severiano Atanes Netto dava-lhe a 
impressão de que sua intenção era levar a questão para o lado da absolvição, pois, uma vez que 
existe um inquérito que resultou na falta de provas ou de uma acusação que não resultou provada, 
esta acusação resultaria numa absolvição. Era esta a perplexidade que o orador estava verificando.

Presidente - Colocou a matéria em votação, deliberando o Plenário aprovar, por unanimidade de 
votos, a proposta da Comissão de Inquérito pelo arquivamento do processo CD-12/90, resultante do 
Registro de Ocorrência nº 218/90, relativo aos fatos ocorridos no dia 6/5/90, na Portaria do CCR, 
envolvendo os Conselheiros Berardino Fanganiello dos Santos e Edgard Ozon. (Resolução 12/92, 
cópia em anexo).

Item 3 - Apreciação do processo CD-08/92, relativo ao recurso interposto pelo associado José 
Carvalho  Bruno,  contra  pena de suspensão  de  60  dias,  aplicada  pela  Diretoria  (proc.  CI-
13/89).
Presidente - Esclarecendo a matéria em discussão, referiu-se à preliminar argüida pela Comissão 
Jurídica em seu parecer, de nulidade do processo a partir das notificações de fls. 59/60, por estar em 
desacordo com os §§1º  e 4º,  do art.  3º,  do Regulamento Processual  Disciplinar,  bem como por 
infração do art. 20, do mesmo Regulamento, visto que o recurso, objeto do processo, está assinado 
por advogado sem mandato expresso para tal fim, sugerindo, ao final, que o processo retornasse à 
Diretoria para a reabertura do inquérito, sanando as nulidades apontadas e devolvendo os prazos 
regimentais para ampla defesa dos indiciados.
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Dulce Arena Avancini - Disse que leu o processo e achava que depois da ocorrência os atletas não 
podiam sair impunes. Por diversas vezes acompanhou campeonatos infanto-juvenis do Tênis, e sabe 
que  as  brincadeiras  sempre  levam  à  alguma  "arte",  principalmente  em  hotéis.  Isso  é  muito 
desagradável quando os atletas envolvidos estão defendendo o Clube. Por este motivo, entendia que 
o recurso não devia ser  acolhido,  a pena aplicada mantida e o R.O. constando do prontuário  do 
atleta, inclusive para que sirva de exemplo para os demais atletas que representam o Clube, dentro 
ou fora dele, a fim de que fatos como esses não mais aconteçam.

Severiano Atanes Netto - Manifestou-se com relação à colocação da Comissão Jurídica em seu 
parecer  em relação  à  procuração  do advogado defensor  do recorrente.  Assim sendo,  apresentou 
proposta de nulidade do recurso por ausência de procuração legal do advogado.

Presidente - Esclarecendo o Plenário, colocou a matéria em votação, tendo o Plenário resolvido 
declarar nulo o processo, a partir de fls. 59, referente ao recurso do sócio José Carvalho Bruno, 
contra pena de 60 dias de suspensão, aplicada pela Diretoria, retornando os autos para reabertura do 
inquérito. (Resolução 13/92, em anexo).

Item 4 - Apreciação do processo CD-09/92, referente à proposta da Diretoria de concessão do 
título de Atleta-Benemérito a Cassiano Schalch Leal, da seção de Natação (proc. DI/001.92).
Edgard Ozon - Lembrou que, quando da reforma estatutária vários Conselheiros acompanharam o 
Cons. Paulo Lara no sentido de que o Estatuto deveria ser mais rigoroso quanto às condições para 
concessão de títulos de Atleta-Benemérito,  tendo sido aprovada a alteração dos dispositivos que 
regulam a matéria, realmente aumentando o rigor neste sentido. Confessou que na época temeu que, 
com as novas exigências, não mais fosse possível agraciar os atletas pinheirenses com esse título. 
Mas seu temor, consentiu,  foi  infundado.  Passou a falar  sobre os atletas Cassiano Leal e Sumio 
Tsujimoto, tendo o Sr. Presidente o alertado que a discussão era apenas sobre a concessão do título 
ao primeiro. Assim, de antemão manifestou-se favorável à proposta.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Recordou a primeira vez que ocupou a tribuna para contestar 
algumas propostas de benemerência, tendo brigado contra aquelas concessões pois entendia que os 
critérios  eram fracos  e,  no  seu  modo de  ver,  eram merecedores  da  benesse  apenas  atletas  que 
efetivamente  tivessem  reunido  condições  relevantes  para  recebê-la.  Qual  não  foi  sua  surpresa 
quando com a reforma do Estatuto Social a Diretoria recebeu a sua idéia de enrijecer os critérios 
para a concessão do título de Atleta-Benemérito, proposta que resultou aprovada. Assim, como há 6 
anos veio discutir o valor dos atletas que na época estavam sendo beneficiados com tal honraria, 
agora fazia questão de vir a tribuna para aplaudi-los, tanto Cassiano Schalch Leal quanto Sumio 
Tsujimoto, ressaltando que foi infundado o temor que se apossou do Conselho quando da reforma 
do Estatuto. Agora sim, o Conselho estaria concedendo a honraria de Atleta-Benemérito àqueles 
atletas que realmente souberam merecê-la com méritos próprios, lutando por melhores resultados 
nas diversas modalidades esportivas, levando adiante o seu dever de defender as cores do Clube. 
Finalmente, estendeu seus cumprimentos aos referidos atletas, manifestando, desde logo, seu voto 
favorável à concessão.

Presidente - Colocou a matéria em votação, tendo o Conselho decidido aprovar, por unanimidade 
de votos, a proposta da Diretoria de concessão do título de Atleta-Benemérito ao sócio militante 
Cassiano Schalch Leal, da seção de Natação. (Resolução 14/92, em anexo).
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Item 5 - Apreciação do processo CD-10/92, referente à proposta da Diretoria de concessão do 
título de Atleta-Benemérito a Sumio Tsujimoto, da seção de Judô (proc. DI/002.92).
Edgard Ozon - Disse que conhecia o atleta Sumio, com o qual tinha contato quase que diariamente, 
ressaltando  sua  técnica  e  exemplar  disciplina  que  o  tornavam  merecedor  do  título  de  Atleta-
Benemérito.  Comunicou  que  a  Comissão  de  Esportes  sugeriu  e  o  Sr.  Presidente  do  Conselho 
concordou que a entrega de títulos desta natureza seja solene e feita dentro de 60 dias da aprovação 
da proposta. Encerrando, posicionou-se favorável à concessão.

Presidente -  Submeteu  a  proposta  da  Diretoria  à  votação,  decidindo  o  Plenário  aprovar,  por 
unanimidade de votos, conceder o título de Atleta-Benemérito ao sócio militante Sumio Tsujimoto, 
da seção de Judô. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que o prazo de 60 dias para a entrega solene 
do título, mencionado pelo Cons. Ozon, não é rígido, podendo ser esta homenagem prestada antes 
disso.

Item 6 - Várias.
Primeiro Secretário - A pedido do Cons. Angelo Pio Buonafina, leu carta solicitando à Diretoria 
esclarecimentos  detalhados sobre  a  desclassificação  dos  esgrimistas  pinheirenses  nas  respectivas 
provas das modalidades "Espada-Cadetes" (Fem./Masc), em decorrência do Campeonato Brasileiro 
de Esgrima realizado recentemente no Clube, juntando cópias das súmulas específicas.

Mário Fittipaldi - Disse que, como Conselheiro recém eleito, não pretendia se manifestar durante 
aproximadamente 6 meses, porém, fatos ocorridos nas últimas reuniões o levavam a proferir esta 
manifestação. Inicialmente, cumprimentou o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo pela maneira 
com que estava dirigindo esta reunião, que desejava se mantivesse durante todo o exercício do seu 
mandato. A seguir,  referiu-se a algumas intervenções que, no seu entender,  criaram um clima de 
desconforto  que  o  orador  não  considerava  útil  ao  desenvolvimento  dos  trabalhos  do  Conselho. 
Reportou-se à primeira reunião que o Sr. Presidente dirigiu, mencionando a cassação da palavra de 
um Sr. Conselheiro, talvez até com razão e/ou de conformidade com o Regimento, mas sem que 
fossem dadas maiores explicações ao Plenário. Na segunda reunião, o Sr. Presidente não permitiu 
que  o  Cons.  Cantídio  Salvador  Filardi  levantasse  questão  de  ordem,  afinal  acatada,  dada  a 
insistência do mesmo, porque pertinente. Disse que diferenças de opiniões e conceitos são saudáveis 
para  o  regime  democrático  e  devem  ser  resolvidas  pela  argumentação  persuasória  e  não  por 
intervenções autoritárias. Ressaltou que a truculência e a rispidez nada constróem, que o Conselho 
representa  os  associados  e  cada  Conselheiro  espera  ser  tratado  com  a  lhaneza  e  cordialidade 
indispensáveis  para  que se  crie  o  clima de  harmonia  necessário  ao  funcionamento  deste  órgão. 
Ademais,  concordava  em que,  para  coibir  possíveis  excessos,  a  presidência  deve  conduzir  os 
trabalhos com firmeza e determinação, mas sem aquele autoritarismo que coloca os Conselheiros em 
situação de constrangimento e desconforto. Ainda nessa segunda reunião, ao ser votada a emenda 
Badra, fiquei perplexo ante a inusitada situação que se criou. Designou V.Sa. dois dignos membros 
da Mesa para procederem à contagem dos votos, distribuídos entre Conselheiros sentados e em pé e 
logo após anunciou que, tendo havido empate técnico, caberia à Presidência o voto de Minerva. Ora, 
empate técnico é uma figura de estatística, quando se projetam os resultados de uma pesquisa para 
um universo maior,  o que não pode ocorrer  quando todo o universo votante está presente.  Mais 
grave ainda, o resultado desse suposto empate técnico não foi comunicado ao plenário. Não fora a 
pronta intervenção do nobre Conselheiro Ovídio Lopes Guimarães Júnior, solicitando que a votação 
fosse nominal, o resultado dessa mesma votação poderia ser outro que não expressasse a vontade 
soberana do Plenário".
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Antonio Guerra - Reportou-se à sua carta divulgada no item "Várias", por escrito, dizendo do seu 
objetivo único e exclusivo de conscientizar,  tanto a Diretoria quanto o Conselho, da necessidade 
urgente de se estudar um Plano Diretor. Assim, pediu aos Conselheiros que comentassem com ele 
aquela  matéria,  trazendo subsídios.  Prosseguindo,  cumprimentou  a  Mesa  do Conselho  por  estar 
agilizando a votação dos processos pendentes.

Décio Cecílio Silva - Pronunciou-se a respeito de correspondência da Diretoria respondendo alguns 
questionamentos que ele havia formulado anteriormente sobre a Área Esportiva, disse que, embora o 
Presidente da Diretoria tivesse afirmado que as informações tinham sido prestadas pela Diretoria de 
Esportes, era muito difícil receber desta respostas rápidas e precisas. Passou a elencar as perguntas 
que havia feito, comentando caso a caso, a saber: 1) sobre a Seleção Brasileira de Handebol; 2) 
relativamente à equipe de Franca, que sempre que vinha jogar contra outras que não só o Pinheiros, 
ficava hospedada no Clube; 3) quanto à contratação de atletas norte-americanos da equipe Principal 
de Basquete. Ao final, disse que à época da contratação de dois atletas de renome mencionados na 
carta da Diretoria, era Assessor da Diretoria Adjunta de Basquete, da qual já havia sido Diretor, e 
que ambos eram pagos por 13 ou 15 entidades patrocinadoras. Lembrou que o ex-Diretor Adjunto da 
seção de Basquete, por coincidência é seu filho, Cons. Décio Cecílio Silva Júnior.

Walter Persson Hildebrandi - Em nome do seu Presidente,  Cons. Sílvio Lancellotti,  e em seu 
nome pessoal, comunicou o início dos trabalhos da Comissão Especial de Bares e Restaurantes, que 
já realizou sua primeira reunião, ao mesmo tempo que protestou contra a demora no fornecimento de 
informações  solicitadas  à Diretoria,  o  que vem impedimento  o bom andamento  dos  trabalhos  e 
retardando algumas providências  e  atividades  da  Comissão.  Assim, apelou  ao Sr.  Presidente  do 
Conselho para que oficiasse à Diretoria para saber as razões dessa demora e para que obtivesse as 
informações necessárias.

Mário Lima Cardoso - Apresentou explanação sobre o organograma e a infra-estrutura médica 
disponíveis  no  Clube,  elencando  o  corpo  diretivo,  a  formação  técnica  dos  profissionais  que 
compõem a Área de Higiene e Saúde, os locais de atendimento e o horário de funcionamento dos 
setores, acrescentando a assessoria da Comissão Permanente de Saúde e Higiene. Enfatizou que a 
espontaneidade  deste  relatório  foi  provocada  por  algumas  críticas  e  reivindicações  que  não  se 
justificam dada a grandeza do Departamento Médico, esclarecendo que não queria de forma alguma 
marcar  posição  política.  Finalmente,  pediu  ao  Sr.  Presidente  que  incentive  os  Conselheiros  a 
freqüentarem a Sala do Conselho e que realize reuniões para conhecimento e debate prévios dos 
assuntos objeto de discussão em Plenário.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge -  Chamado a  se  pronunciar,  por  solicitação  do Cons. 
Antonio Guerra, em razão da manifestação do Cons. Walter Persson Hildebrandi, esclareceu que as 
informações solicitadas pela Comissão Especial de Bares e Restaurantes ainda não foram prestadas 
pela Diretoria devido ao curto espaço de tempo entre o encaminhamento do pedido, pela Mesa do 
Conselho,  e a data marcada para  a reunião da Comissão,  mas que as respostas  serão fornecidas 
dentro do prazo estatutário.

Jorge Dieguez Tena - Abordou incidente havido com o roubo da carteira social  da filha de um 
associado do Clube, seu amigo pessoal, pedindo esclarecimentos da Diretoria sobre o controle do 
uso indevido dessa identidade por uma terceira pessoa. (Neste aspecto, aparteou-o o Cons. Décio 
Cecílio  Silva,  enfatizando  a  importância  da  orientação  dos  porteiros  quanto  às  novas  carteiras 
magnetizadas). Em seguida, referiu-se ao assalto que o Clube sofreu no último dia 24 de agosto, 
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apresentando sugestão de uso, nas portarias, de detetores de metal. Dando continuidade, sugeriu ao 
Conselho e à Diretoria que possibilitem aos Conselheiros mais jovens colaborarem na administração 
do Clube,  sob a denominação "Conselheiros  Estagiários",  de  forma que adquiram experiência  e 
futuramente possam ocupar cargos diretivos. Encerrando seu pronunciamento, criticou o resumo do 
seu pronunciamento constante da ata aprovada no primeiro item da pauta,  pois a estatística  que 
apresentou  naquela  oportunidade  demandou  estudos  demorados  e  merecia  ser  transcrita 
detalhadamente.

Presidente - Esclareceu o orador que, conforme determina o Regimento Interno do Conselho, a ata 
aprovada é um resumo das  notas  taquigráficas,  que se encontram à disposição para  consulta  na 
Secretaria  do Conselho.  Se o resumo não estava a contento,  caberia  ao orador  ter  pedido a sua 
retificação, conforme prevê o Regimento, antes da aprovação do mesmo.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Ante o pronunciamento do Cons. Mário Fittipaldi, comentou que 
na reunião anterior houve pelo menos duas irregularidades na votação. Iniciou-se um processo de 
votação  simbólica,  que foi  alterado  para  nominal,  quando o Regimento impede que isso  ocorra 
depois da votação iniciada. Houve, ainda, a verificação de voto antes do encerramento do assunto e 
da definição da votação,  ao constatar-se o empate técnico.  (O Cons. Mário Fittipaldi  aparteou o 
orador,  dizendo  que  não  foi  anunciado  o  resultado  do  empate  técnico,  resultando  numa ligeira 
discussão entre ambos). Sobre o critério da Mesa, de recolhimento da lista de presença no horário 
marcado para início dos trabalhos em segunda convocação, disse que atrasou-se dois minutos e não 
pode votar, perguntando se o mesmo rigor foi observado na votação nominal, anotando-se faltas aos 
Conselheiros que tinham assinado a lista e não estavam presentes naquele momento. Com relação à 
manifestação do Cons. Jorge Dieguez Tena, fez comentários sobre o acesso ao Clube com o uso das 
carteiras  magnetizadas.  Em seguida,  pediu  a  atenção  da Diretoria  no  sentido  de  concentrar  sua 
atenção no recinto das piscinas, freqüentado pelos usuários de todas as demais seções, em especial 
na época do verão, com relação aos cardápios, aos funcionários que deverão atender o setor e ao 
estoque de mercadorias.

Ana Emília Margoni - Disse que também é Conselheira recém-eleita, mas há muitos anos freqüenta 
as  reuniões  plenárias.  Assim,  parabenizou  o  Presidente  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva,  que  vem 
disciplinando com rigor o cumprimento das normas do Regimento Interno e do Estatuto.

Presidente - A pedido do Cons. Ovídio Lopes Guimarães Júnior, informou que no próximo dia 24 
de setembro será promovida uma reunião entre Sócios, Conselheiros e Diretores, na Churrasqueira 
do Clube,  evento este destinado a arrecadar  fundos para custear  despesas médicas referentes  ao 
restabelecimento do Cons.  Antonio Teixeira  Lopes,  que encontra-se com problemas financeiros. 
Comunicou o número de Conselheiros que tinham assinado a lista de presença e deu por encerrados 
os trabalhos às 22h33m.

***
Obs: Esta ata foi aprovada na 373ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 21 de 

setembro de 1992, com as retificações propostas pelos Conselheiros Mário Fittipaldi, Edgard Ozon e 
Luiz Ernesto Machado Kawall, todas já dela constantes.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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