
ATA RESUMIDA DA 377ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 15/2/93

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

2. MESA DIRETORA:
Presidente                 : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente             : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretario        : Eduardo Lobo Fonseca
Segunda Secretária "ad hoc" : Anna Maria da Carvalheira Baur

3. EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, determinando a execução do Hino do Clube. 
Em virtude da ausência do Cons. Adalberto Luiz Federighi por motivo de saúde, convidou a Cons. 
Anna Maria da Carvalheira Baur para assumir a Segunda Secretaria. Convocou para tomar posse o 
Suplente Paulo Tone, que não estava presente. Propôs, por sua iniciativa, votos de pesar pelo recente 
falecimento da Sra. Margarethe Johanna Endriss Simon, mãe do Cons. Friedrich Theodor Simon, 
Membro da Comissão  de Saúde  e  Higiene,  e  da  Sra.  Luzia  dos  Santos  d’Amorim, mãe do Sr. 
Cláudio Alves d’Amorim, Membro da Comissão Financeira, tendo a proposta sido aprovada. Em 
seguida, submeteu à Casa proposta do Cons. Giovanni Cappellano, consignando voto de louvor aos 
sócios  Arthur  Vivas  e  Ezio Otanelli,  que vêm elaborando um plano  para  conservar  e cuidar  da 
população felina existente no Clube, voto este extensivo à Diretoria,  em especial  à Diretoria de 
Higiene e Saúde, a proposição foi aprovada.

José  Luiz  Toloza  de  Oliveira  Costa -  Solicitou  que  o  Sr.  Presidente  possibilitasse, 
excepcionalmente, aos Conselheiros que chegaram atrasados assinar a lista de presença, tendo em 
vista a ocorrência de um acidente automobilístico nas proximidades do Clube. O pedido foi aceito 
em caráter excepcional.

Presidente -  Submeteu  ao Conselho  proposta  da  Comissão  de Esportes,  de  voto de  louvor  aos 
destaques  esportivos  conforme  a  relação  distribuída  na  entrada  da  reunião.  A  proposta  obteve 
aprovação  unânime.  Continuando,  informou  que  Cons.  Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima  oficiou 
solicitando que fosse encaminhada à Diretoria de Esportes Competitivos seus cumprimentos pelos 
excelentes resultados obtidos nas diversas modalidades esportivas no decorrer de 1992, bem como 
submetida ao Plenário proposta de voto de louvor pelo destaque das equipes de Natação e Pólo-
Aquático, extensivo aos respectivos técnicos, tendo sua proposição sido aprovada. Comunicou, a 
seguir, a criação de Comissões Especiais com o objetivo de elaborar projetos de revisão, dentro de 
cronogramas de trabalho previamente estabelecidos, a saber: 1) do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo,  constituída  pelos  Cons.  Eduardo  Lobo  Fonseca,  seu  Presidente,  Fernando  Silva 
Xavier,  Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa e Sérgio Vergueiro. 2) do Regulamento Processual 
Disciplinar, formada pelos Cons. Adalberto Luiz Federighi, seu Presidente, Paulo Roberto Chaves 
de Lara, Gilberto Affonseca Rogê Ferreira, João Benedito de Azevedo Marques e Roberto Machado 
Moreira e pelo sócio Ricardo Sampaio Corrêa. 3) dos Regimentos Eleitorais (Eleições no Conselho 
e Assembléia Geral),  sob a presidência  do Cons.  José  Manssur e com a participação dos Cons. 



Francisco Lotufo Filho, Adriano Amaral Resende e Alcides Leite de Gouvêa Filho. Informou que, a 
pedido dos respectivos Presidentes, está sendo prorrogado até 15/3/93 o prazo para recebimento de 
sugestões  dos  Conselheiros,  especificamente  quanto  à  atualização  dos  Regimentos  Eleitorais  e 
Regulamento  Processual  Disciplinar.  Deu  ciência  da  criação  da  Comissão  Especial  do  Projeto 
Pinheiros Ano 2.000, com o objetivo básico de, através de ampla consulta e discussão com todos os 
órgãos do Clube,  associados e funcionários,  fixar  as diretrizes para o futuro do nosso Clube.  A 
Comissão é presidida pelo Cons. Hélio De Maria Penteado, e dela participam os Cons. Wladimyr 
Sanchez,  Laerte  Leite  Cordeiro  e  o  sócio  Osmar  Carecho.  Explicou  que  esta  já  entrou  em 
funcionamento e vem programando um "Fórum", com envolvimento de Conselheiros, Diretores e 
Funcionários-Sêniores,  para  debates  e  recomendações  gerais  sobre  os  objetivos  e  caminhos 
estratégicos a serem buscados e trilhados pelo Clube; e que oficiou ao Presidente Antonio Rudge 
pedindo  a  indicação  de  dois  representantes  da  Diretoria,  para  fazer  parte  da  mesma Comissão. 
Prosseguindo, leu carta da Diretoria sobre o assalto que o Clube foi vítima, acontecido no último dia 
10/2/93.  A importância  furtada  foi  de  Cr$172.572.400,00,  valor  este  integralmente  coberto  por 
apólice de seguro própria. Na carta, a Diretoria comunica que novas medidas de segurança estão 
sendo estudadas (DI/036.93). Apresentou ao Conselho proposição de voto de pesar formulada pela 
Cons. Dulce Avancini,  pelo falecimento do Sr. Aldo Destri  Villari,  esposo da Atleta-Benemérita 
Sílvia Villari.  O voto foi aprovado. Na seqüência, apresentou proposta do Cons. Mário de Britto 
Pereira, consignando voto de louvor aos atletas Maria Luíza Mota Ribas e João Pedro Duarte Bório, 
escolhidos  entre  34  outros  atletas  do  País  para  integrar  a  Seleção  Brasileira  Juvenil  de  Saltos 
Ornamentais,  tendo o voto sido aprovado. Dando continuidade, leu proposta do Cons. José Luiz 
Toloza de Oliveira Costa, de voto de louvor, respectivamente aos Cons. Paulo Roberto Chaves de 
Lara e Mário Lima Cardoso e demais associados, pela participação, e aos Srs. Orlando José Del 
Secco Filho, Presidente da A.B.B.C.(Associação de Bandas e Blocos Carnavalescos), Luiz Andrade 
Figueira,  Presidente  da  Anhemby  Turismo  e  Eventos  da  Cidade  de  São  Paulo  SA,  Lourival 
Nascimento Pacheco, Administrador da Regional de Pinheiros e ao Prefeito Paulo Salim Maluf, pela 
contribuição prestada, referindo-se ao evento "Pholianafaria", a proposta foi aprovada.

Primeiro Secretário - Informou que o Cons. Jorge Dieguez Tena havia sugerido, em novembro/92, 
que  fosse  reduzido  o  gasto  com  papel  reprográfico,  no  material  da  convocação  das  reuniões, 
sugestão adotada parcialmente  na oportunidade da convocação desta  reunião,  e que consiste  em 
utilizar tanto a frente como o verso do papel. Esclareceu que será reduzido o gasto com papel, mas 
não com cópia  em xerox propriamente  dita.  Solicitou aos  Conselheiros  que se pronunciassem a 
respeito, considerando, inclusive, a qualidade do trabalho e a facilidade de manuseio dos diversos 
itens.  Informou que,  se  implantada  a  medida,  estaremos economizando Cr$19.000.000,00/ano,  a 
preços  de  hoje.  Em seguida,  comunicou  que  o  trabalho  realizado  pelo  Dr.  Gerson  de  Oliveira 
quando Presidente da Comissão Especial  de Jurisprudência,  ou seja,  o levantamento de todas as 
reuniões  e  decisões  do Conselho desde  1942,  está  atualizado até  a última reunião,  devidamente 
informatizado e que agora é parte da rotina da Secretaria do Conselho.

Mário  Fittipaldi - Associou-se  ao voto já  aprovado,  proposto  pelo  Cons.  José  Luiz  Toloza de 
Oliveira Costa, sobre o evento "Pholianafaria".

Edgard  Ozon -  Ratificou  o  voto  proposto  pela  Comissão  de  Esportes,  aprovado  no  início  do 
Expediente, aos destaques esportivos.



José Manssur - Propôs voto de congratulações com o Cons. Luiz Cesar Gama Pellegrini, pela sua 
recente nomeação para o cargo de Corregedor Geral do Ministério Público em São Paulo. O voto foi 
aprovado.

José Roberto Coutinho de Arruda - Endossou a homenagem do orador, fazendo-se constar co-
autor da proposta.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 376ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de novembro de 1992.
Presidente: Colocou a ata em votação, tendo a mesma sido unanimemente aprovada.

Item  2  -  Apreciação,  em primeira  discussão,  do  processo  CD-24/92,  referente  à  proposta 
subscrita pelo Cons. Paulo Ayres de Camargo e outros 50 Conselheiros, de alteração do art. 
65, do Estatuto Social, reincluído em pauta após cumpridos os termos da Resolução nº 22/92, 
decidida pelo Conselho Deliberativo na 374ª Reunião Extraordinária, de 19/10/92.
Presidente - Antes de passar à discussão da matéria, comunicou o recebimento de duas emendas à 
proposição principal. A primeira delas, de autoria do Cons. Mário Fittipaldi, alterando, na alínea 
"a", do inciso I, do art. 65, de 24 para 36 e, na alínea "b", do mesmo inciso, de 177 para 165, o 
número  de Conselheiros  em cada  grupo.  A segunda,  substitutiva,  subscrita  pelo Cons.  Cantídio 
Salvador  Filardi  e  outros  26  Conselheiros,  que  mantinha  para  a  composição  do  Conselho 
Deliberativo,  24 Conselheiros  pertencentes  à Categoria  Veteranos,  nos  termos da alínea  "a",  do 
inciso I, do art.  65, que estabelecia  que a inscrição para a disputa eleitoral  somente  poderia  ser 
efetivada, na respectiva categoria de cada sócio; e, numa segunda etapa, substituindo, no inciso II, 
do art. 65, a palavra "Efetivos" por "vitalícios". Esclareceu as implicações de cada emenda e passou 
ao debate da matéria.

Paulo Ayres de Camargo - Registrou que o ideal  era a extinção da separação entre candidatos 
Veteranos e  não Veteranos,  apenas  para  efeito  de eleição.  Reportou-se  ao parecer  da Comissão 
Jurídica, comentando as observações nele contidas. Disse que não havia dúvida que a criação desse 
dispositivo, separando Veteranos de não Veteranos,  teve o cunho de homenagear e distinguir  os 
sócios Veteranos, e que na época da sua inserção no Estatuto essa regra alcançou seu objetivo. Hoje, 
porém, essa norma tornou-se obsoleta e deve ser modificada. Finalmente, concitou a aprovação da 
proposição inicial.

Mário Fittipaldi - Leu a justificativa da emenda que havia apresentado, dizendo que a proposta em 
debate  tinha  o  mérito  de  levantar  o  problema  da  representação  dos  Veteranos  no  Conselho, 
apontando distorções ocasionadas pela sistemática eleitoral, referindo-se a ocorrências havidas nas 
últimas  eleições,  quando  alguns  sócios  que  concorreram  às  vagas  no  grupo  Veteranos  não 
conseguiram eleger-se, apesar de terem recebido votação superior a outros eleitos pelo grupo dos 
não Veteranos. De outro lado, constata-se que o número de sócios Veteranos vem aumentando de 
ano para ano. Entendeu que a solução proposta era equivocada, pois, numa primeira etapa, submete 
os Veteranos aos riscos e incertezas de uma disputa desigual, se se considerar que os sócios mais 
jovens e mais conhecidos no Clube terão possibilidade de êxito, devido à sua atuação e popularidade 
incomparavelmente  maiores.  Por  outro  lado,  se  a participação  dos Veteranos na  composição  do 
quadro social vem aumentando nos últimos anos, a solução correta e justa é a de que seja aumentada 
a representatividade dessa categoria no Conselho, solução esta que nada mais é do que a devolução 
de uma condição  existente  no passado,  subtraída  a  partir  de 1970.  Comentou e  concordou com 
algumas das considerações da Comissão de Veteranos em seu parecer. Pronunciou-se convicto de 



que sua emenda minimizaria a distorção eleitoral muito bem apontada pelo Cons. Paulo Ayres de 
Camargo,  ao mesmo tempo em que não coloca em risco  a  representatividade  dos  Veteranos no 
Conselho, que precisa continuar sendo garantida. Salientou que não entendia razoável se modificar a 
atual sistemática, extinguindo a garantia mínima de participação no Conselho que os Veteranos têm, 
simplesmente por uma circunstância fortuita de eleição.

Paulo  Ayres  de  Camargo -  Aparteou  o  orador,  indagando  qual  a  diferença  entre  Conselheiro 
Veterano e não Veterano, dentro do Conselho.

Mário Fittipaldi - Respondeu que era a idade e a experiência, ao que o aparteante refutou. Explicou 
que a  experiência  de  trinta  anos  de  vida associativa  era  a  grande  diferença.  Acrescentou  que  a 
proposta  à primeira  vista  parecia  simples,  mas estava errada porque acabaria com a garantia  da 
representatividade.  Ademais,  o  aumento  do  número  de  sócios  Veteranos  no  Clube  demanda  o 
aumento da representatividade da categoria no Conselho, ainda que em proporção relativa. Daí o 
motivo de achar que sua emenda resolveria o problema e não causaria a perda da colaboração dos 
Veteranos no Conselho.

José Edmur Vianna Coutinho - Perguntou qual o critério adotado na proposta de aumento, de 24 
para 36, no número de Conselheiros do grupo Veteranos, uma vez que o orador falou que não havia 
proporção.

Mário  Fittipaldi -  Respondeu  que  não  houve  critério,  da  mesma  forma  que  não  houve  nas 
alterações  anteriores.  Foi  aleatoriamente.  E  o  número  de  sócios  Veteranos  aumentou  numa 
proporção muito maior do que o pleiteado na emenda. Assim, disse que até aceitaria o aumento do 
número de vagas no grupo Veteranos, mesmo sem a diminuição do número de vagas no grupo de 
não Veteranos, mas não queria que fosse colocada em risco a garantia que os Veteranos têm hoje de 
ter uma participação definida no Conselho.

Pedro  Paulo  de  Salles Oliveira  -  Comentou  que  o  Clube  estimula  a  continuidade  de  vida  do 
Veterano, fornecendo "combustível" da mente e do corpo; isso se confirma com a verificação da 
presença dele nas alamedas, pista e outras seções esportivas. Assim, falou apenas do tratamento que 
o Veterano recebe, e que no Brasil ainda não foi tratado como devia, pois há veteranos e idosos 
apartados do convívio social. Disse que nos Estados Unidos recentemente tinha sido aprovada uma 
lei  estabelecendo  que,  se  algum idoso  fosse  encontrado  na  rua  e  tivesse  parentes,  estes  seriam 
multados e processados criminalmente.

Roberto  Machado  Moreira -  Interrompeu o  orador,  pedindo-lhe  que  parasse  de  usar  o  termo 
"idoso".

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Corrigiu sua menção, dizendo que o Veterano é aquele que tem os 
sons melodioso da vivência e da convivência humana, da sensibilidade desenvolvida que separa os 
próprios sons e sente a harmonia da vida, da emoção revisitada, que eriça os pelos e move lágrimas, 
da vibração, que muda pressões e enche veias, da aceitação da vida e das suas várias tonalidades, da 
compreensão,  que  amacia  conflitos  e  liga  corações,  da  visão  universal  das  coisas  e  do 
comportamento humano. Disse que existiram veteranos famosos, mas que o Brasil está demorando 
muito a ouvir esses sons da terceira idade, sempre atrasado nas humanidades. Lembrou que, quanto 
mais se esquecer a história, tanto menos se conseguirá enxergar o futuro. E essa era a sua idéia: 
estava-se discutindo talvez um futuro que não nos pertença. Estava-se pretendendo restringir ainda 



mais a posição dos Veteranos no Conselho, enquanto a intenção destes era exatamente contrária, 
isto é, a de trazer mais jovens para o seu convívio e troca de experiência. Finalizando, pronunciou-se 
absolutamente  desfavorável  às  idéias  aventadas,  ainda  que respeitáveis,  sem que fosse  feito  um 
estudo profundo sobre a matéria, porque o Veterano deixou de ser um ônus para o Clube, porque 
alguém adquiriu o seu título e está pagando as contribuições respectivas. A hora é de se pensar numa 
reforma estatutária em todos os níveis, sem demérito da feita há 2 anos, inclusive com vista ao ano 
2.000.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Posicionou-se  favorável  a  que  os  Veteranos  tenham acesso 
preferencial ao Conselho, direito que não lhes pode ser impedido. Disse que os Veteranos devam ter 
as suas vagas privilegiadas, que só sejam ocupadas por sócios dessa categoria, pois não se pode 
prescindir  da  presença dos mesmos no Plenário.  No entanto,  acreditava que numa interpretação 
errônea do Estatuto, tem-se entendido que as vagas privilegiadas dos Veteranos são as 24 e mais 
aquelas que eventualmente eles consigam se candidatando pelo grupo dos não Veteranos. No seu 
entendimento,  o  número  de  vagas  para  Veteranos  (24)  e  para  não  Veteranos  (177)  é 
aproximadamente  proporcional  ao  número de sócios  Veteranos  e  de  Contribuintes,  ou seja,  um 
pouco  menos  de  1%  de  cada  categoria.  Assim,  o  privilégio  que  os  Veteranos  têm de  ocupar 
exclusivamente essas 24 vagas, que não podem ser preenchidas por sócios de outras categorias, traz 
em si também o ônus de só poderem ocupar essas 24 vagas. Disse que sua preocupação não se 
prende  ao  fato  do  Veterano  ter  mais  ou  menos  capacidade,  mas  ao  perfil  conservador  que  o 
Conselho  passa  a  ter,  na  medida  em que  tenha  uma  representatividade  maior  de  Conselheiros 
Veteranos  e  que,  por  conseqüência,  passe  a  representar  predominantemente  os  anseios  dessa 
categoria específica de sócios. Se existir um Conselho conservador, haverá menos possibilidade de 
fazer com que ele, através de suas decisões, acompanhe a dinâmica da sociedade. Reportou-se às 
ponderações  do  Cons.  Paulo  Ayres  de  Camargo,  explicando  que  as  regras  eleitorais  produzem 
resultados que eventualmente podem parecer conflitantes, mas que têm que ser obedecidos porque 
são  oriundos  da  própria  regra  eleitoral.  Comentou  a  clareza  do  Estatuto  ao  fazer  referências 
numéricas, exemplificando tal afirmação. Disse que lutará para que os Veteranos tenham garantido 
o seu assento no Conselho e a sua voz levada pelos 24 Conselheiros que os representam, mas não 
gostaria que essa voz se transformasse em um clamor demasiadamente alto, a ponto de impedir que 
outras vozes mais jovens possam trazer mais luz ao Conselho Deliberativo. Finalmente, manifestou-
se pela manutenção dos atual texto do art. 65, definindo-se, entretanto, que o Conselho tem 24 vagas 
para Veteranos e que isso fosse visto de forma positiva.

Antonio  Guerra -  Disse  que  estava  se  fazendo  um  tumulto  anormal  em  torno  do  assunto. 
Esclareceu que não existem duas categorias  de Conselheiros;  todos os candidatos  são sócios  do 
Clube e o eleitor pode votar num conjunto de Conselheiros que o representará. O fato de ser ou não 
Veterano não significa que o Conselheiro deva representar apenas a categoria à qual pertence. Ele 
próprio se considera um revolucionário com relação aos assuntos do Clube e já é Veterano há muito 
tempo. Também deveria o Plenário considerar que a proposta foi feita no calor de uma eleição e sua 
justificativa foi  baseada numa situação específica. O a eleição ou não de um candidato depende 
muito do trabalho que ele realizada durante sua campanha eleitoral. A Comissão de Veteranos, no 
seu parecer, pronunciou-se favorável à redação atual do art. 65 porque preocupou-se com a tradição 
e com a história do Clube, não considerando se o Veterano tem mais ou menos experiência, mas sim 
sua maior vivência de Clube. Ponderou que há profissionais jovens que têm muito mais experiência 
que outros  mais velhos,  e que o Conselho é uma composição heterogênea de pessoas  de vários 
níveis  intelectuais,  de  trabalho  e  de  conceitos.  A  presença  dos  Veteranos  nunca  prejudicou  o 
Plenário, ao contrário, a maioria deles permanece até o final das reuniões. E nem por isso deixa se 



de inovar. Pediu que se pense no Clube para o ano 2.000, com o objetivo de preparar a estrada para 
os mais jovens, a fim de que estes possam manter o equilíbrio e a harmonia que o Conselho tem e 
que só tem trazido benefícios para o Pinheiros.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Em abono àquela tese, disse que a vivência do Veterano mostrou 
que o equilíbrio que o orador preconizava, e que constava do Estatuto há 40 anos, foi o que gerou a 
grandeza do Clube, isto é, ensinar e sair. Não querendo ser anti-ético, perguntou: que outro clube no 
mundo tem o que o Pinheiros possui? O Conselho sempre foi sábio e teve o bom senso de deixar de 
lado  algumas  coisas  que  não  lhe  pareceram  muito  importantes  e  manteve  aquelas  que  são 
importantes, como a tradição.

Antonio Guerra - Disse que a emenda apresentada, aumentando o número de vagas para Veteranos, 
era boa mas não resolvia o problema. Comparando as regras para candidatos a Deputado e Senador, 
disse que não se tratava de discriminação. Alguns Conselheiros do grupo Veteranos entraram no 
Conselho antes de pertencer a essa categoria. Comentou que várias das propostas que apresentou 
foram contestadas, em grande parte delas por outros Veteranos. Observou que o fato idade pouco 
adianta,  o que importa é ter condições de lutar  em benefício do Clube e prepará-lo para os que 
vierem depois. Concitou o Conselho a manter o art. 65 vigente, que nunca foi prejudicial.

Ruy Lansaro Paganini - Comentou o especial carinho que tem pelos Veteranos, principalmente na 
sociedade brasileira, onde existe uma notória discriminação com relação a pessoas com mais de 50 
anos,  culpa  do  próprio  meio  social.  Disse  que  repugnava  os  termos:  velho,  velhice,  ou  mesmo 
veterano quando usado no sentido pejorativo, pois entendia que no Conselho havia pessoas com 
mais  e  com menos  experiência  do  Clube  e  que  é  isso  que  tem  que  ser  considerado.  O  mais 
importante  não  é  a  quantidade,  mas a  qualidade  das  pessoas  que  integram o  Conselho.  E  isso 
envolve a estrutura do indivíduo, sua escolaridade, a educação que recebe em casa, a formação no 
seu  clube...  Os  representantes  de  uma  comunidade  devem  estar  qualificados  para  sê-lo.  No 
Conselho,  nem  os  Veteranos  nem  os  que  não  o  são  têm  que  ter  vantagens.  Em  termos  de 
representatividade, reportou-se à atualização estatutária de 1991, quando era oportuno e não houve 
tamanha  discussão  em torno  dessa  matéria.  Isto  porque  a  representação  dos  24  Veteranos  está 
adequada ao quadro social. Quanto à possibilidade do Veterano candidatar-se pelo grupo "B", é um 
direito adquirido que ele tem. Finalmente, ratificou a necessidade de se manter qualidade acima de 
quantidade.

Roberto Machado Moreira - Discordou completamente da conotação dada pelo Cons. Pedro Paulo 
de  Salles  Oliveira,  ao  citar  alternadamente  a  expressão  veterano,  idoso,  velho;  que,  somada  a 
algumas situações, o fez sentir-se envelhecido. Disse, ainda, ao autor da proposta, que se não fosse o 
atual texto do art. 65 ele próprio talvez não pudesse estar prestando sua colaboração ao Clube, como 
Conselheiro,  porque  foi  eleito  exatamente  como  Veterano,  pelo  grupo  "B".  Então,  se  houve 
Veteranos que não conseguiram se eleger, apesar de terem recebido mais votos do que os seus 540 e 
tantos,  ele teve oportunidade de trazer sua experiência e entusiasmo nos trabalhos  do Conselho. 
Retomou palavras do Cons. Ruy Lansaro Paganini no sentido de que talvez a expressão "Veteranos" 
devesse ser modificada, porque a idéia que ela oferece não corresponde à realidade e que ele não via 
razão para essa restrição impeditiva aos Veteranos de concorrer pelo grupo "B". Realmente o mais 
importante é a qualidade dos Conselheiros, que devem acreditar no Conselho, agir com seriedade e 
estar dispostos a fazer com que o Clube seja cada vez melhor, se não para eles, pelo menos para seus 
filhos e seu netos.



Eduardo Lobo Fonseca - Se posicionou pela análise objetiva da matéria, apresentando um histórico 
da  definição  de  24  vagas  no  Conselho  Deliberativo  para  a  categoria  Veteranos.  Apresentou  o 
espírito que norteou esta definição e, também, a forma como tal condição está redigida em nosso 
Estatuto Social, caracterizando, claramente, que se trata de um número definido de vagas (24) e não 
de um número mínimo. Dentro desta linha - de respeito ao Estatuto Social e às tradições do Clube - 
se declarou a favor da emenda do Cons. Filardi, que a seu ver sanava erros de interpretação que o 
art. 65 vinha sofrendo.

José  Edmur  Vianna  Coutinho -  Em aparte,  fez  duas  observações.  A  primeira,  para  que  não 
houvesse  dualidade  de  opiniões,  deixou  claro  que  a  Comissão  Jurídica  que  emitiu  o  parecer 
mencionado pelo orador não fora a atual. (O Cons. Eduardo Lobo Fonseca esclareceu ter citado a 
época de agosto/91). Em seguida, elogiou o apanhamento histórico feito pelo mesmo sobre o artigo 
que instituiu a categoria  de Veteranos,  tendo entendido que anteriormente  o Estatuto  falava em 
"categoria de Veteranos" e depois mencionava "demais categorias". Caso isso procedesse, indagava 
se houve alteração redacional posteriormente e por quê?

Eduardo Lobo Fonseca - Referiu-se à importância da origem da texto de uma legislação e no que 
ele foi baseado. Explicou que tentou demonstrar que na discussão original sempre se discutiu na 
divisão de duas categorias diferenciadas,  uma para Veteranos,  outra para  os demais sócios.  Não 
houve necessidade de especificar, porque pela própria redação o fez. Salvo falha ou engano, toda 
vez  que  um artigo  do  Estatuto  cita  um número,  existe  a  caracterização  de  "pelo  menos",  "no 
mínimo", "no máximo". O único caso que não tem é este do artigo 65, por um único motivo: são 24 
vagas para Veteranos. Não são mais, nem menos. Portanto, isto está expresso e muito claramente. O 
que  ele  tinha  tentado  abordar  desde  o princípio,  era  que  não  adiantava analisar  a  matéria  com 
emoção. E esta é a tradição. Isso foi feito há 40 anos. E é isso que deve ser respeitado, respeitando-
se a tradição.

Antonio Guerra - Em aparte, entendeu que o orador procurou separar categorias, Veterano e outras, 
e criou um problema novo, porque qualquer sócio Veterano só poderia votar em Veterano. Uma vez 
que a categoria tivesse sido restringida, não poderia ser ampliada. (O orador indagou se se tratava de 
um aparte ou de um pronunciamento do aparteante). O Cons. Antonio Guerra respondeu fazendo 
uma segunda pergunta, dizendo que orador teria mencionado a discussão do Conselho na ocasião, 
mas não sua decisão propriamente dita.

Eduardo Lobo Fonseca - Afirmou que tinha dito exatamente o que o Conselho resolveu, ou seja, 
definir 40 vagas na primeira vez, e 24 na segunda. Entendeu que tinha respondido a pergunta, dentro 
da limitação do seu esforço sincero e honesto de tentar  manter  a tradição do Clube,  interpretar 
corretamente  os  regulamentos,  e  não simplesmente  trazer  sua  opinião  pessoal.  Porque  não deve 
imperar apenas a vontade, ou o desejo, ou a simpatia. Disse que, independente de toda a simpatia e 
respeito que tinha pelos Veteranos e pela sua contribuição, também tinha uma enorme simpatia e 
respeito pelos não Veteranos e pela sua contribuição. Finalizando, esclareceu que seu interesse era 
somente a correta interpretação do artigo em discussão.

José Manssur - Antes que o próximo orador fizesse uso da palavra, consultou a Presidência sobre a 
possibilidade de submeter a matéria à votação, entendendo que o Conselho estava suficientemente 
esclarecido,



Presidente - Disse que colocaria a proposta em votação, após homenagear o Cons. José de Barros, 
passando-lhe a palavra.

José de Barros - Inicialmente, referiu-se ao inciso II do art. 65, sobre a composição do Conselho 
pelos  ex-Presidentes  do  Conselho  e  da  Diretoria,  independentemente  de  eleição,  ressaltando  a 
importância  da  experiência  dos  mesmos  nos  trabalhos  do  Conselho,  colaboração  interessante  e 
efetiva na solução dos problemas do Clube. Assim, considerava também importante a contribuição 
dos Veteranos. Mesmo levando em conta a boa intenção da proposta em debate, pronunciou-se pela 
manutenção do atual texto do art. 65, a fim de que a história do Clube fosse preservada.

Presidente - Esclareceu ao Cons. José Manssur que não havia mais oradores inscritos, motivo pelo 
qual somente consideraria sua proposta se eventualmente alguém mais quisesse fazer uso da palavra.

Sérgio Lazzarini - Levantou questão de ordem, calcado em decisão anterior no mesmo sentido. Sem 
entrar no mérito da questão, disse que as emendas apresentadas à proposta deveriam ser objeto de 
parecer  das  Comissões  técnicas,  em  especial  por  tratar-se  de  alteração  estatutária,  assunto  de 
extrema importância. Assim, inicialmente o Conselho votaria a proposição principal, apreciando, ao 
depois, as emendas a ela oferecidas, devidamente analisadas pelas Comissões competentes.

Presidente - Rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Cons. Sérgio Lazzarini, explicando que, 
em princípio ela deveria ter sido formulada no início da discussão, logo que comunicada a existência 
das  emendas.  Ademais,  a  rejeição  da  proposta  tornaria  prejudicadas  as  emendas  e  não  haveria 
segunda discussão. Passou à votação da matéria, inicialmente esclarecendo as 4 situações a serem 
analisadas pelo Plenário.

José Roberto Coutinho de Arruda - Argüiu que a efetividade e a vitaliciedade dos Conselheiros, 
ex-Presidentes da Diretoria e do Conselho, não faziam parte da Ordem do Dia, tendo a Presidência 
respondido que era o artigo 65 dos Estatutos como um todo que estava sendo sujeito à discussão e 
votação.

Deliberação:  Levada  a  matéria  à  votação,  decidiu-se:  1)  Rejeitar  a  emenda  do  Cons.  Cantídio 
Salvador  Filardi  e  outros  26  Conselheiros,  mantendo,  para  a  composição  do  Conselho,  24 
Conselheiros pertencentes à Categoria Veteranos (art.  65, I, "a"), que estabelecia que a inscrição 
para a disputa eleitoral somente poderia ser efetivada, na respectiva categoria de cada sócio. 1.1) 
Rejeitar, em votação à parte, emenda apresentada pelos mesmos proponentes, substituindo, art. 65, 
II, a palavra "Efetivos" por "vitalícios". 2) Rejeitar emenda do Cons. Mário Fittipaldi, alterando, de 
24 para 36 (art. 65, I, "a") e, de 177 para 165 (art. 65, I, "b"), o número de Conselheiros em cada 
grupo. 3) Rejeitar proposta do Cons. Paulo Ayres de Camargo e outros 50 Conselheiros, de alteração 
do artigo 65, do Estatuto Social,  objetivando extinguir,  para efeito de eleição, a separação entre 
Conselheiros dos grupos "A" (Veteranos) e "B" (sócios há mais de dez anos).

Item 3 - Apreciação do processo CD-28/92, referente à proposta apresentada pela Diretoria, de 
concessão do título de sócio Honorário ao Sr. Jorge Pinto Corrêa.
Presidente  - Reportou-se às normas estatutárias  para  a concessão  de título de sócio Honorário. 
Acrescentou,  ainda,  que  a  figura  do  interessado  era  por  demais  conhecida  por  todos  e  que  a 
relevância do pedido da Diretoria devia-se ao fato de ter o mesmo completado 60 anos de atividade 
funcional no Clube, no início de fevereiro.



José  Edmur  Vianna  Coutinho -  Fez  questão  de  se  pronunciar  ressaltando  a  importância  da 
honraria  proposta  pela  Diretoria,  acreditando  estar  falando  em nome  de  todo  os  Conselheiros. 
Enalteceu a pessoa do Sr. Jorge Pinto Corrêa, conhecido e bem quisto por todos, merecedor desta 
concessão porque durante 60 anos demonstrou-se um funcionário exemplar, e que foi pegador de 
bola  na  seção  de  Tênis  antes  de  ser  registrado.  Assim  sendo,  várias  gerações  conheceram  o 
interessado. 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Corroborando com as palavras do orador, disse que a maioria 
das associadas não conhecia o Sr. Jorge, pois ele trabalhava no vestiário masculino. Referindo-se a 
outros  funcionários  antigos,  achou  oportuno  sugerir  que  sejam  também  homenageados,  em 
reconhecimento à dedicação ao Clube.

Presidente - Submeteu a proposta à votação, tendo o Conselho a aprovado por unanimidade de 
votos e aplausos. Interpretando a manifestação do Plenário como uma primeira homenagem ao Sr. 
Jorge Pinto Corrêa, comunicou que a solenidade de entrega do título será feita brevemente.

Antonio Guerra - Pediu que a decisão fosse amplamente divulgada, devido ao seu merecimento.

Presidente - Respondeu que atenderia aquela reivindicação utilizando os canais de comunicação 
disponíveis ao Conselho.

Item 4 - Várias.
Ivan Gilberto Castaldi Filho - Fez uma retificação no texto da sua manifestação apresentada por 
escrito,  sobre a proibição de fumar no prédio do Centro Esportivo, sugerindo que seja feita uma 
triagem  com  relação  aos  lugares  nos  quais  essa  prática  fosse  permitida,  entre  eles  a  Sala  do 
Conselho,  dizendo que a  ventilação  de ar  no C.E.  é  mínima.  Fez outros  pedidos,  a  saber:  1)  a 
colocação de um quiosque no Tênis, exclusivamente para a venda de sorvetes aos freqüentadores da 
seção; 2) verificação imediata dos chuveiros no vestiário masculino no térreo do C.E.; 3) utilização 
de copos descartáveis com tampa, para venda de refrigerantes, principalmente nos bares da Piscina e 
do  Tênis,  devido  à  existência  de  abelhas  nesses  locais  -  sobre  este  assunto,  disse  que  estava 
reiterando pedido, que pesquisou e soube que não há aumento de custo com a colocação de uma 
tampa e que se tomada tal providência estar-se-á evitando sérios problemas às crianças do Clube.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Complementou o discurso do orador, observando que várias 
pessoas fumam e entram no Auditório com copo, o que é proibido naquele local.

Presidente -  Lembrou  que  no  auditório  existem  duas  placas  proibindo  fumar,  pedindo  que  a 
proibição fosse respeitada.

José Edmur Vianna Coutinho - Em aparte, perguntou ao Cons. Ivan como ficaria essa proibição 
nos locais de freqüência pública, em dias de competição, por exemplo.

Ivan Gilberto Castaldi Filho - Disse que a proibição deveria se estender à platéia durante os jogos 
esportivos. Observou que não é fumante, e que isso seria em respeito aos que não fumam, na sua 
opinião.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Aproveitando o ensejo, pediu à Diretoria que abasteça os caixas 
que  atendem  os  sócios  fumantes,  colocando  mais  opções  de  marcas  de  cigarros.  Comunicou, 



também,  que  estão  sendo  ocupadas  indevidamente  vagas  na  ala  destinada  aos  fumantes,  no 
restaurante.

Ivan Gilberto Castaldi Filho - Sugeriu que sejam também colocados à venda cigarros de chocolate.

Décio  Cecílio  da  Silva -  Pediu  vários  esclarecimentos  à  Diretoria,  especificamente  à  Área 
Esportiva, com relação às despesas com viagens e hospedagem durante o Troféu Brasil de Natação, 
sediado  pelo  Clube.  Perguntou:  quantos  e  quais  nadadores  pinheirenses  residentes  nos  Estados 
Unidos vieram exclusivamente para disputar esse torneio? Qual o número de viagens feitas pelo 
Diretor Adjunto da seção? Quem patrocinou o torneio e quanto foi gasto com propaganda antes e 
depois do evento? Comentou que existe uma atleta do Pinheiros que fala apenas o idioma Inglês e 
precisa de intérprete. Solicitou que essas questões fossem respondidas o mais urgente possível, pois 
interessava saber o quanto o Clube foi onerado para ser o Campeão do referido Troféu.

Roberto  Machado  Moreira -  Citando  minuciosamente  os  fatos  ocorridos,  reclamou  contra  a 
intervenção indevida de membro da Diretoria e da Secretária da Comissão Processual Disciplinar, 
nos trabalhos da Comissão de Inquérito da qual participou como representante do Conselho, e a 
respeito da instrução e encerramento do respectivo processo disciplinar, quando o sócio envolvido 
manifestou-se  por  escrito,  concordando  com  a  sugestão  de  Diretor,  no  sentido  de  que  fosse 
arquivado o processo. Solicitou as devidas providências do Presidente Roberto Luiz Pinto e Silva. A 
seguir,  referiu-se  à  homenagem  prestada  recentemente  pelo  Sindi-Clube,  ao  atual  Secretário 
Municipal  de  Esportes,  Dep.  Arnaldo  Faria  de  Sá,  realizada  no  Salão  de  Festas  do  Pinheiros. 
Registrou  sua  impressão  pessoal  de  que  a  solenidade  foi,  na  melhor  das  hipóteses  precipitada. 
Embora considerando o problema do pagamento do IPTU, que abrange os clubes esportivos de São 
Paulo e a importância do apoio de um Secretário, disse que no seu entender os clubes, em especial o 
Pinheiros, têm muito a oferecer em contrapartida a este imposto. Discordou dos termos da carta-
convite do evento, não vendo razões para que os Conselheiros fossem chamados a prestigiar referido 
Deputado, que tinha aspectos que ele não apreciava. Fez ainda, considerações sobre a solenidade 
propriamente dita.

Presidente  - Como Presidente do Conselho, sentiu-se obrigado a usar das prerrogativas e deveres 
que lhe são conferidos pelo Regimento (art. 12, XIX),  solidarizando-se integralmente com o orador 
no tocante à primeira parte de sua exposição, lamentável desrespeito a um Conselheiro, que está no 
exercício de sua função.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Relacionou 5 sugestões à Diretoria, a saber: 1) que seja feito 
um relógio florido, nos jardins do Clube, entre a Pista de Atletismo e as piscinas, a exemplo de um 
existente na Suíça, especificando-o; 2) que no seu centenário, o Clube volte a se chamar Germânia, 
ouvidos  todos  os  associados  com  direito  a  voto,  em  votação  promovida  pelos  Presidentes  do 
Conselho  e  da  Diretoria;  3)  que  no  dia  do  Centenário  seja  celebrada  uma  Missa  na  Pista  de 
Atletismo, pelo Arcebispo de São Paulo, com cânticos sacros executados pelo Coral do Clube, não 
somente em Ação de Graças, mas também pela alma de Hans Nobiling e dos alemães que com ele 
fundaram o Clube; 4) a instalação de um minigolfe, nas proximidades da Sauna, reivindicada por 
alguns  associados;  5)  a  higienização  dos  usuários  antes  de  adentrar  as  piscinas,  com métodos 
específicos conforme é feito na Alemanha. Para esta sugestão, pediu especial atenção da Área de 
Higiene e Saúde.



Anamaria Andrade Damasceno - Ressaltou o valor dos registros existentes no Centro de Memória 
Hans Nobiling, que deve ser conhecido pelas crianças pinheirenses para que elas tenham do Clube a 
mesma visão que os adultos - um lugar agradável, onde estão pessoas amigas. Ponderou que alguns 
discordam da localização do Museu, pois entendem que o local poderia ser destinado aos jovens. 
Neste aspecto, disse que era favorável tanto à preservação da memória do Clube como à criação de 
um espaço  específico  para  os  jovens,  independente  de  sua localização.  Pediu  providências  com 
relação à parte hidráulica do vestiário da piscina externa, problema que envolve saúde e vem se 
arrastando com o tempo; que, segundo o setor de Engenharia, as medidas adotadas são paliativas, e 
cuja solução depende de providências conjuntas da SABESP e do Clube. Se o Pinheiros tem toda 
essa importância imobiliária e um notável peso político, é preciso reivindicar.

Jorge Dieguez Tena - Abordou problema que vem se agravando dia-a-dia: o crescimento abrupto 
do uso de drogas, que atinge a sociedade como um todo e deve ser motivo de preocupação do Clube 
quanto  à  orientação  e  ao  esclarecimento  dos  jovens  sobre  o  assunto.  Mencionou  trabalho 
recentemente concluído por profissionais especializados, realizado em conjunto com o Consulado 
Americano,  com ótimos resultados.  Disse que tinha comentado sobre trazer esse trabalho para o 
Clube, gratuitamente,  tendo recebido apoio do Presidente da Diretoria e de alguns Conselheiros. 
Finalmente,  pediu  a  colaboração  do  Conselho  Deliberativo  para  a  realização  desse  intento  em 
benefício do Clube.

José  Edmur  Vianna  Coutinho -  Em aparte,  lembrou  que  o  Rotary  Club  já  promoveu  várias 
conferências e cursos sobre o assunto, trabalho que foi trazido ao Clube pelo Cons. Vicente Carlos 
Gonçalves.

Jorge Dieguez Tena - Agradeceu a intervenção e o apoio do aparteante, informando que o trabalho 
a que se refere é originário do Governo Americano e que envidará todos os esforços para que possa 
ser realizado no Clube, principalmente contando com o apoio do Rotary.

José Edmur Vianna Coutinho - Comunicou que participou de reunião na qual se manifestava um 
candidato à Prefeitura de São Paulo, ocasião em que foram apresentadas algumas solicitações de 
interesse  do Clube,  entre  elas  a  questão do IPTU, que onera  os clubes  e que foi  objeto  de um 
trabalho intenso da Diretoria,  a fim de evitar  que esse imposto onerasse totalmente o Pinheiros. 
Ressaltou  a  importância  da  atuação  do  Sindi-Clube,  do  qual  o  E.C.Pinheiros  é  integrante  de 
destaque, porque demonstra interesse pela saúde pública, participando de convênios, desenvolvendo 
o esporte  na periferia,  enfim, procurando se aproximar das autoridades,  seja de candidatos,  seja 
depois das autoridades constituídas,  para atingir,  por meios legais,  o seu objetivo de evitar  uma 
excessiva oneração do associado. Em reunião recentemente realizada, da qual participou o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, sentiu que poderia ser considerado como um coroamento do fantástico trabalho 
desenvolvido nos últimos anos pelo Presidente da Diretoria em prol dos clubes e da comunidade.

Pascoal  Roberto Aranha Napolitano - Solidarizou-se com o Cons. Roberto Machado Moreira, 
dizendo-se estarrecido com o tratamento desrespeitoso dado a uma Comissão e a um componente do 
Conselho Deliberativo. Solicitou ao Sr. Presidente que constituísse uma Comissão de Conselheiros 
para verificar a fundo o que ocorreu e os responsáveis por tais atos desrespeitosos. Disse que guarda 
consigo um ofício, no qual constam duas respostas completamente antagônicas sobre um mesmo 
assunto. Uma delas, literalmente irresponsável, a outra, totalmente responsável como deveriam ser 
todas as respostas às solicitações de Conselheiros.



Presidente - Comunicou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 23h34m.

Resumo das  matérias  enviadas  por  escrito -  1)  carta  do  Cons.  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho, 
propondo  à  Diretoria  que  seja  terminantemente  proibido  fumar  no  Centro  Esportivo, 
especificamente  nos  corredores  e  locais  onde  são  praticados  esportes;  bem como  sugerindo  a 
afixação  de  placas  alusivas  a  essa  proibição  e  que  os  funcionários,  em  especial  do  Setor  de 
Segurança e sócios sejam orientados no mesmo sentido. 2) carta do Cons. Hélio De Maria Penteado, 
manifestando-se sobre os termos do Editorial publicado no jornal Pinheiros, edição fev/93.

Obs: Esta ata foi aprovada na 378ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 15 de 
março de 1993, com as retificações já dela constantes.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente
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