
ATA  RESUMIDA  DA  382ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 2 DE AGOSTO DE 1993.

1. DATA E PRESENÇA:
Dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com cento e 
cinqüenta e três Conselheiros presentes.

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

3. SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube - cuja letra foi distribuída com a convocação a pedido 
da Cons. Anna Maria da Carvalheira Baur - o que foi feito em seguida. Dando seqüência, passou à entrega 
solene dos títulos de Atleta-Benemérito concedidos a  Roberto Lazzarini,  da seção de Esgrima, e Giuliano 
Pacheco Bertolucci, da seção de Pólo-Aquático, convidando ambos para tomar assento à mesa. Para saudar os 
homenageados, convidou Conselheiro que também é Atleta Benemérito, passando-lhe a palavra.

Ivo Kesselring Carotini - Em nome do Conselho Deliberativo saudou os atletas Giuiano Pacheco Bertolucci e 
Roberto Lazzarini, enaltecendo a importância daquela honraria e ressaltando a satisfação que tinha em estar 
representando o Plenário naquela oportunidade.

Presidente - Convidou o Cons. Angelo Pio Buonafina para entregar o Diploma de Atleta Benemérito do Clube 
a Roberto Lazzarini, entendendo importante que a entrega fosse feita por quem foi professor do esgrimista.

Presidente - Encerrada a primeira homenagem, convidou o Cons. Mário Carotini, grande atleta da modalidade 
e ex-Diretor de Pólo-Aquático, para proceder a entrega do Diploma de Atleta Benemérito a Giuliano Pacheco 
Bertolucci, o que ocorreu em seguida. Após a entrega, o Sr. Presidente destacou a relevância do esporte na 
formação dos jovens pinheirenses e dos brasileiros, estendeu a homenagem aos pais dos Atletas e agradeceu a 
presença dos familiares, convidando-os para assistir a seqüência da reunião e deu por encerrada a solenidade.

4. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, inicialmente chamando para tomar posse os Suplentes 
convocados:  Denise de Mattos Faro Migliore,  Carlos  Roberto Lucchesi  e Carlos  Figueiredo da  Cunha.  O 
segundo deles não esteve presente. A Sra. Denise leu o compromisso de posse, acompanhada do Sr. Carlos, 
tendo ambos sido proclamados empossados no cargo de Conselheiro. A seguir, o Sr. Presidente submeteu ao 
Plenário propostas de voto de pesar pelos seguintes falecimentos: da Sra. Maria Nunes Guerra, mãe do Cons. e 
Presidente da Comissão de Veteranos, Antonio Guerra, e da Sra. Giselda Moreira Taglianetti, esposa do Cons. 
Efetivo Renato Taglianetti  e  mãe do  Cons.  Paulo Roberto  Taglianetti,  aprovado.  Esta última proposta  foi 
endossada pelos Cons. José Eddie Avelino, Luiz Ernesto Machado Kawall, Francisco Lotufo Filho, José de 
Barros e Alexis Lostchinin. Colocou em votação, ainda, proposição do Cons. Marco Antonio Senise Geretto, 
consignando voto de louvor ao Diretor Adjunto Francisco Lopes Júnior, aos Coordenadores e Monitores do 
CAD, pelo excelente trabalho que vêm realizando junto aos pinheirenses mirins, em especial pela realização do 
XVII Programa de Férias, aprovado. Levou à votação propostas da Cons. Sílvia Schuster, de votos de louvor: à 
seção de Bocha, pela conquista do Vice-Campeonato Paulista, extensivo ao Diretor Adjunto Victório Pelicciari 
e às Capitãs da Equipe Feminina Especial; e aos atletas Fernanda Ortiz e Rogério Arkie, Campeões Brasileiros 
por  Seleções Juniores na modalidade Bolão,  aprovados.  Leu, a seguir,  cartas da Diretoria,  comunicando a 
nomeação de Diretores Adjuntos. Informou que, em atenção a pedido da Cons. Anna Maria da Carvalheira 
Baur foi encaminhada com a convocação e estava sendo distribuída aos Conselheiros cópia da letra do Hino do 
Clube.  Em atendimento às  observações  dos Cons.  Pedro  Paulo de  Salles  de  Oliveira  e  Edgard Ozon,  foi 

1



providenciada junto à Diretoria uma nova tribuna para uso do Conselho, dentro das devidas especificações. Por 
iniciativa do Cons. Edgard Ozon, propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Aurélia Menke, mãe do Cons. 
Frederico Guilherme Menke Júnior, Vice-Presidente da Comissão de Veteranos, aprovado. Deu conhecimento 
do recebimento de carta do Conselho Fiscal informando sua composição para o biênio 1993/95, após eleição 
realizada em reunião de  24/6/93,  a  saber:  Presidente:  Orlando Mauro Soares  de Moraes,  Secretário:  João 
Manoel Rossi Filho, Membro Efetivo: Roberto Della Manna; Membros Suplentes: Jalil Habib Saad, Mário 
Augusto Gouveia e Ney Guaicuru Carvalho Ferreira.

Adalberto Luiz Federighi - Propôs moção de aplauso e voto de júbilo a Caio Salvador Filardi e Marcelo 
Ovídio  Lopes  Guimarães,  respectivamente  filhos  dos  Cons.  Cantídio  Salvador  Filardi  e  Ovídio  Lopes 
Guimarães Júnior, que ingressaram na carreira da Magistratura, aprovado. Desejou sucesso na nova profissão 
aos homenageados e estendeu cumprimentos às respectivas famílias.

José de Barros - Como Presidente da Comissão de Sindicância, pediu à Diretoria Esportiva que, ao instruir 
processos para concessão de ingresso de atleta como sócio Contribuinte e/ou título de Atleta Benemérito, faça 
constar dos autos os antecedentes disciplinares do interessado, de forma a facilitar o trabalho da Comissão. 
Propôs voto de louvor ao Cons. Angelo Pio Buonafina, pelo ato de bravura praticado durante a Festa Junina, 
combatendo início de incêndio em uma das barracas, aprovado.

Mário Carotini - Propôs voto de louvor à seleção principal de Pólo-Aquático,  pela conquista da 1ª Copa 
Califórnia, realizada em Los Angeles, aprovado.

Reinaldo Pinheiro Lima - Em nome da seção de Pólo-Aquático, convidou os Conselheiros para assistirem a 
exibição do video-tape "Intercâmbio Internacional Esporte Clube Pinheiros-Brasil e El Toro Higth School-
USA", dia 5/8/93, no Auditório do CCR.

Francisco de Paula Boragina - Propôs voto de louvor à Diretoria Esportiva, mais especialmente à Diretoria 
Adjunta de Tênis, pelo brilhantismo  e correção com que foi realizado o último Campeonato Infanto-Juvenil, 
enaltecendo o fato do Clube ter sediado o evento e proporcionado toda a infra-estrutura necessária ao seu êxito, 
aprovado.

Edgard Ozon - Em nome da Comissão de Esportes, propôs votos de louvor a destaques esportivos conforme 
relação enviada pela Diretoria, às seções de Handebol, Natação, Ginástica Olímpica, Esgrima, Pólo-Aquático, 
Judô,  extensivos a  Técnicos  e  Diretores  Adjuntos;  ao Presidente da  Confederação  Brasileira  de  Voleibol, 
Carlos Arthur Nuzman, pela conquista, pela Seleção Brasileira, do título de Campeão no Torneio Mundial da 
Liga de Voleibol Masculino, aprovados.

Francisco Lotufo Filho - Reforçou os votos de júbilo apresentados pelo Cons. Adalberto Luiz Federighi. 
Congratulou-se com a Mesa pela importância que vem dando à outorga e  à entrega de títulos honoríficos 
concedidos pelo Conselho.

Mário  Lima Cardoso -  Apresentou  proposição  de  voto  de  louvor  à  Diretoria  de  Marketing  e  Relações 
Públicas, pela presteza com que publicou as recentes conquistas dos atletas Gustavo Borges e José Carlos 
Ferreira de Souza Júnior e voto de louvor aos referidos atletas pelas conquistas, extensivos ao Cons. Miguel 
Carlos Cagnoni, da Diretoria Adjunta de Natação.

Presidente - Referindo-se ao Fórum Pinheiros 2.000, comentou sua origem: a Mesa vinha recebendo propostas 
isoladas de Conselheiros, preocupados com o futuro do Clube, sobre planejamento estratégico, plano diretor, 
administração profissionalizada, etc, e que o Cons. Laerte Leite Cordeiro, tendo tomado conhecimento dessas 
manifestações, sugeriu a realização de um seminário com a participação de pessoas dos diversos órgãos do 
Clube, idéia esta que cominou na criação da Comissão Especial do Projeto Pinheiros 2.000, coordenada pelo 
Vice-Presidente Hélio De Maria Penteado e que vem se empenhando no sentido de que o evento, marcado para 
11/9/93, possa dispor de toda infra-estrutura necessária à sua realização e sucesso. Ressaltou que o êxito do 
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Fórum só ocorrerá se houver a participação maciça dos Conselheiros, representantes legítimos dos sócios. A 
idéia nasceu no Conselho e é de fundamental importância para o Clube. Comentou detalhes do projeto do 
Fórum, encaminhado concomitantemente com a convocação. Concluindo disse que, se o Fórum tiver o sucesso 
esperado, a Administração do Clube disporá de subsídios para se programar para um futuro próximo, o Ano 
2.000.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 381ª reunião extraordinária, realizada em 21 de junho de 1993.
Leão João Pouza Machado - Pediu fosse aditada à ata a sua adesão ao voto em separado apresentado pelo 
Cons. Roberto Machado Moreira, às fls. 7 do resumo.

Presidente - Em não havendo mais pedidos, retificando ou impugnando a ata, declarou-a aprovada, com a 
inclusão proposta pelo Conselheiro.

Item 2 - Apreciação do processo DI-005/90, referente à proposta da Diretoria de concessão do título de 
Atleta Benemérito a Maria Sílvia Martins, da seção de Saltos Ornamentais.

Presidente - Prestou detalhado esclarecimento sobre o trâmite do processo; comunicou o recebimento de carta 
da  Cons.  Ivanilce  Simeão  Cappellano  solicitando  fosse  juntado  aos  autos  o  currículo  esportivo  com  as 
conquistas levantadas pela atleta a partir  de 1990 (data de autuação da proposta); e submeteu a proposta à 
votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade de votos.

Item 3 - Apreciação do processo CD-18/92, referente à proposta da Diretoria de concessão do ingresso 
da  Atleta  Mônica  Yuri  Nakano,  da  seção  de  Natação,  como  sócia  Contribuinte,  na  classe 
Individual.

Presidente - Dada a identicidade das propostas objeto dos itens 3, 4 e 5 da pauta, propôs fossem apreciadas as 
mesmas em bloco, procedendo-se votação em separado, aprovado. Assim, submetidas à votação, as propostas 
foram aprovadas por unanimidade de votos, sendo concedido o ingresso, como sócias Contribuintes, na classe 
Individual, às atletas Mônica Yuri Nakano, da seção de Natação; Denia Salu e Claudia Pellegrino Eche, da 
seção de Tênis. (Proc. CD-18, 21 e 25/92).

Item 6 - Apreciação do processo CD-27/92, referente à proposta da Diretoria de concessão do título de 
Sócio Honorário ao Atleta Gustavo França Borges, da seção de Natação.

Presidente -  Não  havendo  oradores  inscritos,  submeteu  a  proposta  à  votação,  tendo  sido  a  mesma 
unanimemente aprovada.

Item 7 - Apreciação do processo CD-10/93,  referente à proposta da Diretoria de alteração dos atuais 
valores e critérios de cobrança da Taxa de Transferência de Títulos Sociais.

Presidente - Disse que a Mesa encaminhou, juntamente com os pareceres das Comissões Jurídica e Financeira, 
emenda apresentada pelo Cons. Sérgio Vergueiro e que estava sendo distribuído, para facilitar a análise dos 
Conselheiros, um quadro comparativo entre a proposta da Diretoria e a emenda supra.

Ruy Lansaro Paganini - Teceu pormenorizadas considerações sobre a proposta. Fundamentando suas razões, 
apresentou emenda no seguinte sentido: 1) estabelecendo o pagamento de Taxa de Transferência com 10% de 
desconto sobre o valor base para cônjuges, dependentes e ascendentes de sócios admitidos anteriormente a 
23/6/86,  e  2%  no  caso  de  transferência  "causa-mortis";  2)  propondo,  para  o  cônjuge,  dependentes  e 
ascendentes de sócios que ingressaram no Clube a partir de 23/6/86, desde que completem 10 anos de Clube, 
desconto de 90% da taxa referencial, reduzindo em 5% para os sócios com 9 anos, e assim, sucessivamente.

Presidente -  Informou ao  Plenário  que  a  Comissão  Financeira  retirou  a  sugestão  que  apresentou  no  seu 
parecer, de correção das taxas pelo IGP-DI.

Antonio Guerra - Considerando a matéria objeto do próximo item da pauta, isto é, de venda de títulos sociais 
pelo  Clube,  propôs  a  isenção  da  Taxa  de  Transferência  quando o  cedente  Veterano  ou  em condições  de 
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ingressar nesta categoria, transferir seu título para os próprios descendentes em linha reta ou cônjuges destes. 
Justificou  amplamente  sua  proposta,  falando,  inclusive,  dentro  da  sua  experiência  como  Presidente  da 
Comissão de Veteranos.

Antides  Baroni  Filho -  Em nome da  Comissão  Financeira,  explicou  a  razão  da  retirada  da  sugestão  de 
correção das taxas pelo IGP-DI, pois a emenda só teria sentido se ambos processos - taxa de transferência e 
venda de títulos sociais - fossem apreciados na mesma oportunidade.

Presidente - Tendo esclarecido o Plenário,  submeteu as emendas à votação, tendo o Conselho decidido o 
seguinte:  a)  rejeitar,  por  maioria  de  votos,  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  que  estendia,  entre  os 
beneficiários da redução da Taxa de Transferência, os genros e noras de sócios que ingressaram no Clube antes 
ou após 23/6/86, bem como desconsiderar proposta de desconto de 95% para os beneficiários supra, cujos 
sócios ingressaram no Clube antes de 23/6/86 e 99% para a transferência por sucessão "causa-mortis", visto 
que a proposta da Diretoria é idêntica, embora apresentada de outra forma; b) rejeitar, por maioria de votos, 
emendas do Cons. Ruy Lansaro Paganini estabelecendo o pagamento de Taxa de Transferência com 10% de 
desconto sobre o valor base para cônjuges, dependentes e ascendentes de sócios admitidos anteriormente a 
23/6/86, e 2% no caso de transferência "causa-mortis", e propondo, para o cônjuge, dependentes e ascendentes 
de sócios que ingressaram no Clube a partir de 23/6/86, desde que completem 10 anos de Clube, desconto de 
90% da taxa referencial, reduzindo em 5% para os sócios com 9 anos, e assim, sucessivamente; c) aprovar, por 
maioria de votos, emenda do Cons. Sérgio Vergueiro estabelecendo o parcelamento, em até 10 (dez) vezes, da 
Taxa de Transferência no caso de cônjuges, ascendentes e descendentes em linha reta de sócio; d) aprovar, por 
maioria de votos, emenda do Cons. Antonio Guerra, estabelecendo isenção da Taxa de Transferência quando o 
cedente  Veterano  ou  em  condições  de  ingressar  nesta  categoria,  transferir  seu  título  para  os  próprios 
descendentes em linha reta ou cônjuges destes; e) aprovar, por unanimidade de votos, proposta da Diretoria 
alterando os atuais critérios de cobrança e valores das taxas de transferências, com as emendas já relacionadas, 
passando  a  viger,  a  partir  desta  data:  1)  Taxa  de  Transferência  para  Terceiros  (Valor  Referencial): 
CR$375.000,00  -  base  agosto/1993,  corrigido  mensalmente  pelo  IGP-M.  2)  Taxa  de  Transferência  para 
cônjuges, ascendentes e descendentes em linha reta, de sócios que ingressaram no Clube a partir de 23/6/86: 
(Tempo de Clube/desconto sobre o valor referencial): 10 anos - 95%, 9 anos - 90%, 8 anos - 85%, 7 anos - 
80%, 6 anos - 75%, 5 anos - 65%, 4 anos - 55%, 3 anos - 45%, 2 anos - 35%, 1 ano  - 25%. Para os cônjuges,  
ascendentes e descendentes em linha reta dos sócios admitidos antes de 23/6/86, a Taxa de Transferência terá 
um desconto de 95% do valor referencial. 3) Taxa de Transferência "causa-mortis" (sucessão) - 1% do valor 
referencial  para  terceiros.  4)  Taxa  de  Transferência  para  o  caso  de  cedente  Veterano  ou  que  esteja  em 
condições de ingressar na Categoria Veteranos: Isento da taxa desde que a transferência do título social seja 
destinada aos próprios descendentes em linha reta ou cônjuges destes; e 10% de desconto adicional em relação 
às taxas vigentes, nas condições de alienação previstas no Art. 6º, inciso V, do Estatuto Social. 5) Condições de 
Pagamento: 5.1) À vista, para transferência "causa-mortis"; 5.2) Em até três vezes, para terceiros, com correção 
pelo IGP-M; 5.3) Em até dez vezes, para cônjuge, ascendentes e descendentes em linha reta, com correção pelo 
IGP-M.

Item 8 - Apreciação do processo CD-09/93, referente à proposta da Diretoria de venda de Títulos Sociais.
Presidente - Leu o pedido formulado pela Diretoria nos termos do §2º, do Art. 48, do Regimento Interno, de 
retirada de pauta de proposta de venda 400 títulos sociais,  para aperfeiçoamento redacional,  uma vez que 
verificou-se a  necessidade  de  torná-la  mais explícita  complementando-a com detalhes  que facilitem o  seu 
entendimento sem prejuízo da sua essência. Explicou que a aprovação dessa solicitação implica na reinclusão 
da matéria na pauta da reunião imediatamente posterior a esta, conforme prevê o Art. 47, II, do Regimento do 
Conselho. Feitos tais esclarecimentos, submeteu a proposta à votação, tendo o Plenário decidido aprová-la 
unanimemente.

Item 9 - Várias.
Ivete Pompeu Del Picchia - Em nome das sócias que colaboram com o Departamento de Assistência Social do 
Clube, agradeceu o voto de louvor consignado na reunião anterior. Pediu ao Sr. Presidente que distribuísse 
relatório pormenorizado que havia elaborado, com a convocação da próxima reunião, relatou brevemente a 
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atividades e contribuições desenvolvidas em favor dos funcionários. Finalizando, convidou as Conselheiras e as 
esposas dos Conselheiros a fazer parte dessa ação voluntária.

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur -  Apresentou  as  seguintes  reivindicações:  1)  um  toldo  para  a 
Churrasqueira; 2) iluminação dos canteiros, especialmente na alameda das palmeiras e em frente a Sede Social; 
3) instalação de um orelhão e um bebedouro ao lado da saída do Estacionamento (lado das araras); 4) que 
terceiros possam sair do Salão de Festas e ingressar no Estacionamento por dentro do Clube, evitando assaltos, 
etc; 5) confecção de casacos de lã para utilização pelos porteiros no inverno. Cumprimentou os Conselheiros 
pelo "Dia do Pai".

Pedro Antonio Lousan Badra - Parabenizou o Diretor de Patrimônio pelas atitudes que tem tomado quanto ao 
setor  de  manutenção,  relacionando  algumas  delas,  que,  embora  parecessem simples  eram absolutamente 
necessárias. Finalmente, pediu que sua mensagem fosse enviada à Diretoria, parabenizando o Cons. Arnaldo 
Couto de Magalhães Ferraz.

Presidente - Comunicou o número de Conselheiros presentes, e deu por encerrada a reunião às 22h40m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 383ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 30 de agosto de 
1993, sem retificações.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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