
ATA  RESUMIDA  DA  378ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 15/3/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia quinze de março de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a Lista de Presença cento e cinqüenta 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, determinando a execução do Hino do Clube.

A) Solenidade de Entrega de Título Honorífico:
Presidente - Convidou para tomar assento à mesa dos trabalhos o funcionário Jorge Pinto Corrêa, uma 
das poucas pessoas (7ª)  na história  do Clube a ser agraciada com o título de Sócio Honorário.  Em 
seguida, convidou o Cons. Francisco Lotufo Filho para saudar o homenageado, em nome do Conselho.

Francisco  Lotufo  Filho -  Disse  da  sua  satisfação  em  ter  sido  escolhido  porta-voz  do  Conselho 
Deliberativo nesta oportunidade, uma vez que conhecia o Sr. Jorge há muito tempo e podia evocar fatos 
e contar algo da história de sua vida dentro do Clube. Discorreu sobre a trajetória do Sr. Jorge, que em 
1927 começou como "pegador de bola" no Tênis. Começou a trabalhar como empregado em 1929, na 
gestão de Guilherme Machado Kawall, e em 1933 foi efetivamente contratado. Disse que nunca o viu 
mal humorado. Ao contrário, parecia sentir n'alma um sonho, um desejo de vencer. Hoje, sem orgulho e 
com o mesmo semblante de outrora, o Sr. Jorge Pinto Corrêa recebia a demonstração de que sempre foi e 
será  amado,  sendo  incorporado  à  confraria  pinheirense,  com o  título  que  só  é  concedido  a  quem 
reconhecidamente trabalhou e amou a bandeira azul e preta do Clube.

Presidente - Agradeceu ao orador pela saudação, chamando o Cons. Luiz Delfino de Andrade Cardia 
para proceder a entrega do Título ao agraciado.

Jorge Pinto Corrêa - Tendo solicitado ao Sr. Presidente, obteve permissão para falar e agradeceu a 
homenagem e o reconhecimento que acabava de se materializar.

Presidente -  Pediu  ao  Segundo  Secretário  que  acompanhasse  o  homenageado  até  o  plenário, 
convidando-o para assistir a reunião, se assim o desejasse.

B) Presidente -  Chamou para  tomar posse  o  Sr.  Paulo  Tone,  que  leu o  termo e  a  seguir  foi 
declarado empossado no cargo de Conselheiro. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente submeteu ao 
Plenário  proposta  de  voto  de  pesar  de  autoria  do  Cons.  Antonio  Guerra,  pelo  falecimento  da  Sra. 
Yolanda  Lazareth,  esposa  do  ex-Conselheiro  e  ex-Diretor  Walter  Lazareth,  aprovada.  Apresentou 
proposta  do  Cons.  Edmundo  Comino,  de  voto  de  pesar  pelo  falecimento  da  sócia  Veterana  Zilda 
Maldonado, aprovada. Colocou em votação proposição da Comissão de Esportes, de voto de louvor aos 
destaques esportivos, aprovada. Também submeteu ao Plenário voto de congratulações de iniciativa dos 
Cons. Luiz Ernesto Machado Kawall, José de Barros e José Eddie Avelino, aos casal Luíza e Edwuin 
Zollner e ao Cons. Dirceu Bonturi Pereira,  pela edição periódica do jornal  da Sauna, "Aquecimento 
Central",  aprovado.  Informou,  a  seguir,  as  seguintes  nomeações:  1)  dos  Cons.  Sérgio Fuchs Calil  e 
Durval  Vieira  de  Souza  Neto  e  do  sócio  Francisco  Antonio  Fraga,  indicados  pela  Diretoria  para 
representá-la na Comissão Especial do Projeto Pinheiros Ano 2.000. 2) do sócio Hermenegildo Valente, 
como membro da Comissão de Veteranos, em substituição ao Sr. Jorge Varo  3) do Cons. Renato Cunha 
Carvalho Silva, como integrante da Comissão Especial de Informática. Salientou que esta Comissão vem 
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realizando um trabalho de assessoria à Diretoria e que brevemente será dado conhecimento das suas 
atividades. 4) do Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, para integrar a Comissão Especial de Revisão 
dos Regimentos Eleitorais. 5) do Cons. Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, Diretor Administrativo, para fazer 
parte da Comissão Especial de Revisão do Regulamento Processual Disciplinar, como representante da 
Diretoria.

Primeiro Secretário - Leu as seguintes cartas da Diretoria: a) dando conhecimento que o déficit do setor 
de Bares e Restaurantes, foi de 2,8% em relação à receita, o que confirma o prognosticado pelo mesmo e 
é  um  déficit  inferior  àqueles  havidos  em  1990  (4%)  e  1991  (8%).  (DI/055.93);  b)  acusando  o 
recebimento da carta 761/92-PCD, encaminhada pela presidência do Conselho, externando seu orgulho e 
cumprimentando a Diretoria pela conquista do Troféu Brasil de Natação. Na carta, a Diretoria ressalta 
que entende que o resultado da competição veio coroar os esforços, a garra e a determinação dos atletas 
do Pinheiros, da equipe técnica, organizadores e diretores ligados à seção de Natação, empenho este que 
foi plenamente recompensado e se traduziu pelas manifestações que recebeu a Diretoria, em especial a 
associação da Presidência do Conselho pela memorável vitória. Leu, também: c) carta-convite do Cons. 
João Benedito de Azevedo Marques aos Conselheiros, para o lançamento do livro "A História de um 
Massacre - Casa de Detenção de São Paulo", de sua autoria e do Dr. Marcelo Lavenere Machado, dia 
15/4/93,  no  Salão  Nobre  da  OAB/SP;  d)  carta  do  Cons.  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  sugerindo  à 
Diretoria a construção de nova piscina para aprendizado de natação de adultos e hidroginástica, que 
deixou de ser distribuída como matéria de "Várias", dada a exiguidade de tempo. Ao final, atendendo 
pedido da Diretoria, leu a carta DI/065.93, acerca da manifestação do Cons. Roberto Machado Moreira, 
sobre a intervenções indevidas na instrução de processo administrativo disciplinar, juntando relatório do 
Diretor que presidiu a Comissão de Inquérito a respeito do pronunciamento.

Presidente - Comunicou que a Mesa já havia encaminhado cópia da referida correspondência ao Cons. 
Roberto Machado Moreira.

Luiz Cesar Gama Pellegrini - Agradeceu a consignação de voto de congratulações feita na reunião 
anterior, de autoria dos Cons. José Manssur e José Roberto Coutinho de Arruda, em razão da sua eleição, 
em janeiro último, para o cargo de Corregedor Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
aproveitando a oportunidade para esclarecer sobre a competência e atuação da referida Instituição.

Presidente -  Dado  que  havia  se  encerrado  o  tempo  regimental  do  Expediente,  havendo  ainda  4 
Conselheiros  inscritos  para  falar,  consultou  o  Plenário  sobre  a  prorrogação  por  15m,  tendo  sido 
aprovada.

José Ricardo Pinheiro Lima - Propôs voto de louvor à Diretoria Adjunta, Técnicos e Atletas da seção 
de Pólo-Aquático, pela conquista do Vice-Campeonato Sul-americano, aprovado.

Edgard Ozon - Acrescentou, aos votos aprovados para os destaques esportivos, o nome do Atleta Sérgio 
Oliveira, da seção de Judô, que conquistou o título de Campeão na Seletiva para o Campeonato Sul-
americano. Enalteceu a atuação e parabenizou a Diretoria e a Área Esportiva em prol do esporte, citando 
como exemplo o Troféu Brasil de Natação; aprovado.

Adalberto Luiz Federighi - Concitou os Conselheiros a apresentarem sugestões à Comissão Especial de 
Revisão do Regulamento Processual Disciplinar, tendo em vista que o prazo foi prorrogado, a pedido, 
pelo Sr. Presidente do Conselho.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior -  Prestou informações sobre as atividades  da Comissão de 
Obras, bem como sobre o andamento das obras que estão sendo executadas, mencionando: elevador da 
Sede  Social,  Memorial,  drenagem do  campo  de  Futebol  de  areia,  fachada  do  Centro  Esportivo  e 
Parquinho.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 377ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de fevereiro de 1993.
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Roberto Machado Moreira - Pediu retificação da ata no trecho do seu pronunciamento em Várias, 
pedindo que constasse,  ao invés  de  "...  mau tratamento que  recebeu...",  a  frase  "reclamou contra  a 
intervenção indevida de membro da Diretoria e da Secretária da Comissão Processual Disciplinar, nos 
trabalhos da Comissão de Inquérito."

Manoel Morales Filho - Pediu que, na página 10 da ata, na parte da decisão sobre a ordem do dia, fosse 
substituída a expressão "...estabelecendo, porém, ..." por "que estabelecia também...".

José Roberto Coutinho de Arruda - Pediu retificação na pág. 10 da ata, fazendo constar que por ele 
"foi  argüido  que a efetividade  ou vitaliciedade  dos 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 naquele momento.".

Dulce Arena Avancini - Pediu retificação no Expediente, pois constou que tinha proposto voto de pesar 
pelo falecimento do Sr. Aldo Destri Villares, esposo - e não pai - da Sra. Sílvia Villares.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, e não tendo sido contestadas as correções propostas, 
declarou a ata aprovada, com as referidas retificações.

Item 2 - Apreciação do processo CD-12/92, referente à proposta da Diretoria de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Giuliano Pacheco Bertolucci, da seção de Pólo-Aquático.
Presidente - Antes de passar à discussão da matéria, informou que havia recebido um requerimento da 
Comissão  de  Sindicância,  pela  retirada  do  processo  de  pauta,  à  vista  da  juntada,  aos  autos,  de 
antecedentes do interessado, posteriormente à emissão do seu parecer. Assim, submeteu a proposta à 
votação.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Perguntou no que a Comissão de Sindicância havia se baseado para 
emitir seu parecer já constante do processo.

Presidente - Disse que tinha indagado à Comissão no mesmo sentido, tendo esta dito ser praxe receber 
os antecedentes daqueles que entrevista, o que não ocorreu neste caso. Os documentos foram juntados a 
posteriori.  Dando  continuidade,  submeteu  novamente  a  proposta  da  Comissão  ao  Plenário,  que  a 
aprovou.

Item 3 - Várias.
Ivan Gilberto Castaldi Filho - Pediu providências a respeito de inúmeras cadeiras que se encontram 
empilhadas há meses atrás da Churrasqueira, solicitando seu reaproveitamento o mais rápido possível, 
para evitar que fiquem expostas ao sol e à chuva.

Jorge  Dieguez  Tena -  Relatou  as  medidas  inicialmente  tomadas  sobre  sua  sugestão  de  palestra 
orientativa com relação às drogas, dizendo que já foi contatado o Consulado Americano e que em breve 
estará  tratando  do  assunto  com a  Diretoria  do  Clube.  Referiu-se  ao  processo  de  benemerência  de 
Giuliano  Bertolucci,  entendendo  que,  dada  a  importância  do  título,  a  matéria  merecia  um melhor 
prejulgamento e uma análise minuciosa da Diretoria antes de ser enviada ao Conselho, tendo em vista os 
antecedentes disciplinares do atleta em questão. Por isso, via com prudência o reexame requerido pela 
Comissão de Sindicância. Considerou essencial, para análise do comportamento de uma pessoa, ter no 
mínimo um contato direto com a mesma, o que vai ser difícil pelo fato do atleta não se encontrar no 
Brasil.

Décio  Cecílio  Silva -  Pediu  informações  pormenorizadas  à  Diretoria  Esportiva  sobre  o  acordo  de 
patrocínio com o Banco Nacional, dizendo que esperava recebê-las, pois sabia que o Cons. Luís Eduardo 
Pinheiro Lima havia pedido alguns esclarecimentos sobre Militantes há mais de um ano e até hoje não 
tinha obtido retorno a respeito.
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Presidente -  Explicou que,  com relação ao pedido  do  Cons.  Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima já  havia 
recebido retorno da Diretoria, mas a resposta foi parcial e a Presidência tinha reiterado seu pedido, para 
que fosse fornecida, além da relação de Militantes inscritos nas diversas seções esportivas, a subdivisão 
dos atletas por categoria.

Marcelo Costa Vasconcellos Martins - Referindo-se à piscina infantil do Centro Esportivo, disse que 
sua finalidade prioritária é o atendimento adequado às crianças, e que ultimamente tem verificado as 
seguintes falhas de uso e fiscalização: 1) ao contrário das outras piscinas, os adultos têm acesso sem 
necessidade de apresentar ficha médica; 2) não há policiamento; 3) não há salva-vidas presente; 4) não é 
reservado um espaço para crianças, quando da utilização da piscina para aulas destinadas exclusivamente 
para adultos. Disse que já presenciou várias vezes a expulsão de crianças daquela piscina, quando da 
realização  de  aulas  de  hidroginástica,  que  não  ocupam sequer  metade  do  espaço.  Se  a  piscina  é 
específica para crianças, que ao menos seja colocada uma corda para delimitação de espaços. Abordou, 
também, o problema dos vestiários femininos que atendem as piscinas, que deveriam ter um chuveiro 
apropriado para crianças menores de 5 anos, como aquele existente no Fraldário. Finalmente, reclamou 
do estado em que se encontram as quadras do 4º andar do C.E., que atende a Ginástica Feminina e 
Peteca. Essas quadras estão cheias de buracos sob o piso, o que já causou acidentes. Pediu urgência na 
manifestação das Áreas competentes a respeito.

Roberto Machado Moreira - Voltando ao assunto tratado na última reunião, sobre a Comissão de 
Inquérito de que faz parte, disse que a carta da Diretoria lida no Expediente tornou indispensável o seu 
pronunciamento.  Lamentou  a  menção  do  Presidente  da  Diretoria,  no  sentido  de  que  o  relatório 
apresentado pelo Diretor era bastante claro e objetivo. Disse que, não só em defesa da sua posição, mas 
em defesa de uma Comissão de Inquérito, que ele considerava importante e inviolável no seu trabalho, 
queria deixar claro que o relatório, não somente não é esclarecedor, como traz algumas inverdades, pois 
diz que houve um descontrole por parte do sócio envolvido, e houve dificuldade de se comprovar o 
ocorrido, e por se tratar de problema irrelevante. Não lhe parece ser irrelevante que um sócio se dirija a 
uma humilde funcionária da portaria, proferindo palavras indevidas. O relatório menciona que procurou 
conciliar as partes, o que subentende o indiciado e o acusador. Disse que a funcionária não foi ouvida. 
Que levou-se em conta inclusive a idade e o tempo de Clube do sócio interessado. Discordou que num 
inquérito  dessa  natureza  sejam  importantes  essas  características  (idade  e  tempo  de  clube),  ou  se 
importantes forem, apenas como agravante do comportamento irregular, se é que realmente houve. O que 
lhe pareceu muito sério foi a menção a uma carta que teria sido dirigida a um Diretor do Clube, seu ex-
aluno, na qual o sócio reconhecia o seu erro, carta esta que não existiu. Disse que, quando conversou 
com o Diretor,  na reunião do Conselho de 30/11/92  não foi  informado do recebimento de carta  de 
retratação do  sócio.  Não houve essa carta  e  a  informação,  naquela oportunidade,  após o orador  ter 
perguntado sobre se haveria mais reuniões da Comissão, obteve resposta de que estava sendo aguardada 
uma carta de retratação. O orador entendeu interessante o exame dessa carta, que poderia permitir uma 
solução mais fácil. Mas a verdade é que nos autos do processo, que entregou em cópia integral à Mesa 
do Conselho, não existe carta de retratação, mas uma carta do sócio indiciado, dirigida ao Cons. Sérgio 
Calil, dizendo que concorda com a sugestão do Sr. Diretor Financeiro, no sentido do arquivamento do 
processo. Isto não é retratação. O relatório não foi redigido pela Comissão como deveria ser, mas pela 
Secretária da Comissão Processual. Não houve reunião da Comissão. Consta que foi redigido o relatório 
exatamente nos termos dos entendimentos verbais com o associado. Ao que o orador saiba, não houve 
entendimentos verbais. Houve uma carta em que ele concordava com a sugestão de quem não devia dar 
sugestão, a não ser que comparecesse à Comissão, prestigiando-a, e levasse os seus esclarecimentos. 
Disse que não houve entendimento da Comissão consigo, apenas uma comunicação de que se aguardava 
a vinda de uma carta de retratação, carta esta que não veio até hoje. Comentou que estava se querendo 
transformar uma Comissão de Inquérito talvez, à semelhança dessas comissões que se formam por si 
afora, e nunca chegam a qualquer resultado, porque são amaciadas, são engavetadas, preteridas, porque 
se levantam vozes não interessadas na sua solução. A carta menciona ainda, que, redigido o relatório 
exatamente nos termos dos entendimentos verbais com o associado e com o Sr. orador, solicitou-se à 
Secretária da Comissão que colhesse as assinaturas. Ressaltou que uma Comissão de Inquérito se faz ou 
se termina com um relatório conclusivo, face às circunstâncias levantadas. Não se redige numa sala da 
Diretoria,  ou da Comissão, um relatório  e se apresenta esse relatório  a um Conselheiro,  membro da 
Comissão, dizendo "assina aqui". E foi o que aconteceu: "Ainda não está encerrado porque o senhor não 
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compareceu para assinar o termo de encerramento". Ao final da carta, consta o seguinte: qual não foi a 
nossa  surpresa  ao  sabermos do  pronunciamento  do  Sr.  Conselheiro.  Disse  que  a  surpresa  foi  dele, 
quando compareceu à Comissão de Inquérito e viu em que havia se transformado aquele inquérito, para o 
qual havia sido nomeado pelo Sr. Presidente do Conselho. Infelizmente, o Conselheiro talvez não se 
recorde de nossa conversa havida em 30/11. Disse que se recordava e que talvez o Diretor que presidiu a 
Comissão, por não se lembrar da conversa que tiveram em 30/11/92, acabou formulando acusação da 
qual o orador era absolutamente inocente. A sua acusação formal foi contra a intervenção indevida de 
membros da Diretoria nos trabalhos de uma Comissão de Inquérito. Quando foi indicado, aceitou e se 
dispôs a  trabalhar  honestamente,  e  não a assinar  um relatório  que não existia  e  que não tinha sido 
elaborado pela Comissão.

Anna Maria da Carvalheira Baur - A pedido de um associado, solicitou que no Serviço Médico do 
Clube tenha um Pronto Socorro melhor aparelhado, com um médico qualificado de plantão permanente, 
e não só um enfermeiro, como ocorre às vezes. Deve existir um médico e um enfermeiro, principalmente 
nos  finais  de  semana.  Comentou que  o  mesmo sócio  que  fez  esta  reivindicação  relatou  que  vários 
associados já faleceram no Clube por falta de atendimento adequado, e pediu, também, que a ambulância 
seja equipada com todos os aparelhos, para que a pessoa possa ser transportada ao hospital e não corra 
riscos. Da sua parte, fez cinco sugestões: 1) aulas de ginástica para gestantes; 2) aulas de Yoga para 
gestantes; 3) colocação, em todas as pias e lavatórios do Clube, de torneiras com comando fotocélula, 
para economizar água; 4) ar quente em todos os toaletes e vestiários - para secagem das mãos - também 
com comando de  fotocélula,  e  nos  chuveiros,  da  mesma forma.  Finalmente,  cumprimentou as  Sras. 
Conselheiras pela passagem do "Dia Internacional da Mulher", 8 de março pp.

Severiano Atanes Netto - Pediu providências e esclarecimentos da Diretoria com relação a voto de 
louvor  que  propôs  aos  enxadristas  em outubro/92,  homenagem esta  que  foi  comunicada  ao  Diretor 
Adjunto de Xadrez,  mas não à Equipe de Xadrez propriamente dita,  que levantou o Bi-campeonato 
Brasileiro e um título inédito de Campeão Pan-americano.

Mário Lima Cardoso - Disse que pretendeu se manifestar na Ordem do Dia,  sobre a concessão da 
benemerência  ao  atleta  Giuliano  Bertolucci,  mas  que  a  proposta  da  Comissão  de  Sindicância  o 
surpreendeu, pois entendeu se tratar de um "excesso de zelo", que deveria ter sido usado no momento em 
que a própria Comissão recebesse as informações da Diretoria, no sentido de ser conferido o título de 
Atleta Benemérito. Quanto à decisão de retirada da pauta, disse que a entendeu justa, inclusive à vista do 
parecer da Comissão Jurídica, que requereu informações disciplinares do atleta. Ocorre que as demais 
Comissões, inclusive a de Sindicância, tinham emitido parecer favorável. Disse esperar que, quando do 
retorno do processo à pauta, o Conselho o analise profundamente e aprove a proposta com a consciência 
tranqüila.  Lamentou  que  um título  dessa  natureza  não  tivesse  sido  concedido  nesta  oportunidade. 
Lembrou que a Comissão e Inquérito sugeriu o arquivamento do processo disciplinar juntado aos autos.

Presidente - Comunicou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro de presença, encerrando 
os trabalhos da reunião às 22h12m.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na 379ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 19 de abril de 
1993.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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