
ATA  RESUMIDA  DA  423ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/11/96

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e seis, em segunda 
convocação, às 22h04m, com cento e sessenta e dois Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente              : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidente      :Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário:Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretária: Dulce Arena Avancini

3) EXPEDIENTE
Não houve.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  do  processo  CD-16/96,  referente  à  proposta 

conjunta  dos  Presidentes  da  Diretoria  e  do  Conselheiro 
Deliberativo, de concessão do título de Sócio Benemérito ao 
Conselheiro Efetivo Antonio de Alcântara Machado Rudge.

Presidente - Considerando ser um dos subscritores da proposta, nos termos 
do  Regimento  Interno  passou  a  presidência  da  reunião  ao  Vice-Presidente 
Sérgio Lazzarini, que assumiu o posto a seguir.

Alexandre Barradas de Oliveira - Pronunciou-se no seguinte sentido: “Ainda 
que  sob  suspeição,  decorrente  da  amizade  que  mantemos,  desejo,  neste 
momento,  homenagear  o  Dr.  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge, 
congratular-me com os atuais Srs. Presidentes do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria  pela  propositura  e  solicitar  dos  Srs.  Conselheiros  o  apoio  à 
concessão desse título de Sócio Benemérito.  Antonio de Alcântara Machado 
Rudge,  Conselheiro,  Secretário  do  Conselho  Deliberativo,  Vice-Presidente 
Executivo e Presidente Executivo do Esporte Clube Pinheiros, sempre atuou e 
atua destacadamente a favor do Esporte Clube Pinheiros. Sua administração, 
ameaçada pela fase mais negra da inflação brasileira, de tão firme e segura, 
fazia-nos imaginar  viver  em uma ilha imune a tempestades.  Preocupou-se, 
principalmente,  em  promover  a  recuperação  dos  próprios  do  Clube,  como 
quadras externas, casas de máquinas, telhado do CCR, Sauna, quadras de 
Tênis,  Pista  de  Atletismo,  Salão  de  Festas,  para  mencionar  as  de  maior 
expressão.  Iniciou  a  reforma  administrativa  do  Clube  e  a  implantação  do 
sistema de informatização, hoje, duas realidades, bastante desenvolvidas pela 
atual Diretoria que muito beneficiam o quadro social. Mesmo com todos esses 
investimentos, entregou o Clube à atual Diretoria com expressiva superavit de 
caixa, possibilitando as obras de vulto hoje realizadas e em realização. Sua 
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melhor característica, a tenacidade, possibilitou-nos enfrentar aqueles tempos 
revoltos.  Por  isso  e  todo  o mais  que não foi  pouco,  de  suas realizações,  é 
merecedor  da  homenagem  que  ora  se  pleiteia.  Parabéns  Sócio  Benemérito 
Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge.  Essa  é  a  forma  do  quadro  social 
agradecer a sua dedicação e amor ao Esporte Clube Pinheiros.”

Deliberação:
O plenário  decidiu  conceder  ao  título  de  Sócio  Benemérito  ao  Conselheiro 
Efetivo Antonio de Alcântara Machado Rudge.

Declaração de voto:
Nos termos Art. 83 do Regimento Interno do Conselho, apresentou declaração 
de voto o Cons. Joacyr Victor De Maria, vazada nos seguintes termos: “Peço 
que  conste  em  ata  meu  voto  contrário  à  concessão  do  título  de  Sócio 
Benemérito  ao  Sr.  ANTONIO  DE  ALCÂNTARA  MACHADO  RUDGE,  por 
entender que outros sócios mereceram receber essa honraria e não foram com 
ela agraciados, e, no meu modo de ver, o interessado não merece recebê-la.”

- Reassume a presidência o Cons. José Edmur Vianna Coutinho.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-18/96,  referente  ao  pedido 
formulado  pela  Diretoria,  de  autorização  para  alienar 
quatorze linhas telefônicas, de prefixo 816.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Como o pedido mencionava 14 linhas e 
tinham sido  relacionadas  apenas  13,  perguntou  qual  era  a quantidade  de 
linhas que a Diretoria pretendia alienar, tendo o Sr. Presidente da Diretoria, 
questionado a respeito,  respondido tratar-se de quatorze linhas, pois faltou 
constar no ofício da Diretoria a linha 816.4628.

Eduardo Lobo Fonseca - Entendeu desnecessário que a Diretoria viesse ao 
Conselho  tratar  desse  assunto,  pois  a  venda  de  linhas  telefônicas  no  seu 
modo de ver estava dentro do conceito de ato de gestão.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  (aparte) -  Disse  que  o  Estatuto  Social 
estabelece a competência do Conselho para autorizar a alienação pretendida 
pela Diretoria.

Eduardo Lobo Fonseca - Observou que o Estatuto assim determina quanto a 
alienação de bens imóveis, tendo o aparteante respondido que entendia que 
uma linha telefônica é um bem imóvel.

Presidente -  Explicou  que  perante  a  companhia  telefônica  as  linhas  são 
consideradas bens imóveis, portanto não poderiam ser alienadas sem prévia 
autorização do plenário.

2



Julio Ricardo Magalhães - Concordando com o Cons. Eduardo Lobo Fonseca, 
explicou  que,  de  acordo  com  as  Leis  das  Sociedades  Anônimas,  a  linha 
telefônica é um bem realizável a longo prazo. Se tiver ações da Telefônica, aí 
sim, é imobilizado.

Deliberação:
Levada à votação do plenário, a matéria foi aprovada conforme proposta pela 
Diretoria,  que  foi  autorizada  a  alienar  as  seguintes  linhas  telefônicas: 
816.0563,  816.4629,  816.4633,  816.4648,  816.4158,  816.4639,  816.4640, 
816.4641, 816.4027, 816.4626, 816.4630, 816.4632, 816.4637 e 816.4628.

Item 3 - Várias
Cesar  Palermo Kassab -  Ratificou  sua  posição  pró-atletismo,  segundo  ele 
conforme plataforma de campanha nas últimas eleições para o Conselho, no 
sentido de sugerir à Diretoria “um plano de reativação com representatividade 
do esporte-base, compatível com as tradições do Clube, e tendo implantado, 
há cerca de 2 anos, um núcleo de salto com vara, com o apoio da direção do 
Clube”,  apresentando “um plano de base para a captação de novos atletas 
(sócio)  e  paralelamente  compilar  um  perfil  atlético  dos  componentes  das 
outras seções esportivas”.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Observou que é imprescindível  que o 
Conselheiro, como legítimo representante do sócio, não se omita de cuidar dos 
assuntos  do  Conselho,  interpretando,  criticando,  enfim,  participando 
ativamente  nas  questões  relacionadas  ao  Clube  e  dando  ênfase  ao  futuro 
deste, que conta com gloriosos 100 anos de história.

Mário  Lima  Cardoso -  Tornou  a  pedir  ao  Sr.  Presidente  que  estude  e 
proponha alteração regimental para coibir que o Conselheiro deixe o plenário 
por  ocasião  do  item  Várias.  Considerando  que  no  Orçamento  de 
Investimento/97 foram elencadas inúmeras obras, solicitou à Diretoria que a 
Proposta  Orçamentária  de  1998  contemple  também  a  construção  de  um 
tanque, ou a adaptação da piscina externa, para atender antiga reivindicação 
da Diretoria Adjunta de Saltos Ornamentais. Tornou pública assistência dada 
pela Diretoria a uma atleta do Voleibol, que teve sua vida salva, inclusive com 
a  interferência  do  Cirurgião  Vascular  Dr.  Hélio  Lustre  evitando-se  que  a 
mesma perdesse uma perna. Julgando enaltecedora a atuação da Diretoria, 
perguntou  sobre  a possibilidade  de  se  dar  conhecimento  da ocorrência  ao 
C.O.B. Aproveitou para agradecer a Diretoria de Relações Esportivas por ter 
atendido uma sua antiga reivindicação, para que houvesse duas instâncias 
nos julgamentos internos na seção de Futebol.

Edgard Ozon - Associou-se às considerações do Cons. Mário Lima Cardoso, 
lamentando o esvaziamento do plenário no item Várias. Comentando sobre o 
Jantar  dos  Veteranos,  destacou  o  empenho  das  Diretorias  de  Promoções 
Sociais e de Relações Sociais para o sucesso do evento, bem como o respeito 
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que tanto a Diretoria como a Mesa do Conselho vem dispensado aos sócios 
dessa categoria.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Apresentou  reivindicação  no  sentido  de  que  a 
Diretoria analise a programação dos eventos infantis, em especial no final do 
ano,  procurando  conciliar  as  diversas  atividades  e  evitar  que  as  crianças 
deixem  de  comparecer  a  determinado  evento  de  encerramento  para  poder 
estar presente em outro, do qual ela também participe.

José Paulo de Camargo Mello - Entendeu que a determinação da Presidência 
do Conselho, no sentido de juntar todos os relatórios dos Programas do Plano 
Diretor  de  Desenvolvimento  para  depois  distribuí-los  aos  Conselheiros, 
dificultará  uma  análise  mais  profunda  da  matéria.  Em  especial  se  se 
considerar  que  na  próxima  reunião  já  estão  pautadas  duas  obras  que 
integram o  PPD e  os  Conselheiros  ainda  não conhecem  o  relatório  do  GT 
respectivo. Se os relatórios fossem divulgados paulatinamente, o Conselheiro 
teria  melhores  condições  para  analisar  a  matéria,  seu  conteúdo  e  sua 
profundidade.

Presidente - Disse que já havia informado sobre a providência a ser tomada 
com relação ao Plano Diretor de Desenvolvimento. Sobre as obras pautadas 
para a próxima reunião, informou que o parecer da Comissão de Obras não 
tinha  sido  encaminhado  juntamente  com  a  convocação  por  não  ter  sido 
concluído, mas será entregue em tempo hábil, juntamente com as atas das 
reuniões de hoje.

Presidente  da  Diretoria,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Atendendo 
pedido de esclarecimentos do Cons. José Paulo de Camargo Mello, autorizado 
pelo  Sr.  Presidente  explicou  que,  quando  da  apresentação  da  versão 
preliminar  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  aos  Srs.  Conselheiros,  a 
Diretoria explicou o trâmite a que o processo seria submetido, até a efetiva 
deliberação  do  Conselho.  Sobre  as  obras  a  serem  apreciadas  na  próxima 
reunião, disse que elas estão em perfeita sintonia com as idealizadas no PDD, 
portanto não havendo incoerência em votá-las antes da decisão global sobre o 
Plano.

José  Paulo  de  Camargo  Mello -  Disse  que  entendia  a  posição  do  Sr. 
Presidente da Diretoria, mas que o próprio Orçamento aprovado nesta noite 
previa, por exemplo, a intenção da construção do Centro Cultural. Entendeu 
que poderia haver conflito se o Conselho tivesse aprovado essa intenção e a 
Comissão não fosse favorável à obra.

Presidente da Diretoria, Arlindo Virgílio Machado Moura - Respondeu que, 
especificamente  no  caso  do  Centro  Cultural,  a  intenção  da  execução  do 
projeto  já  vem  sendo  aprovada  pelo  Conselho  desde  1994  e  vem  sendo 
reapresentada  em  1995  e  1996,  por  tratar-se  de  obra  de  vulto.  A  atual 
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Diretoria entende que nas atuais circunstâncias não é aconselhável onerar o 
corpo  associativo  com quaisquer  taxas  de  obras.  As  obras dessa  natureza 
serão realizadas de acordo com a evolução do Orçamento de Investimento. 
Quanto  ao  trabalho  das  comissões  paritárias,  a  idéia  não  era  que  elas 
emitissem pareceres, mas analisassem os projetos e apresentassem propostas 
com relação aos diversos programas. A idéia é desenvolver  o processo sem 
atravancar o seu trâmite. O Plano virá à apreciação de cada Conselheiro, mas 
já na forma final de proposta.

Adalberto Luiz Federighi - Elogiou a Diretoria, pela exuberância dos jardins 
do Clube, mas reclamou da poluição visual promovida pelas diversas faixas e 
cartazes afixados nas alamedas, que não condizem com a paisagem. Apelou à 
Diretoria no sentido de que sejam estudadas outras formas de comunicação.

Presidente - informou o número de Conselheiros  que assinaram a lista de 
presença e encerrou os trabalhos da reunião às 23 horas.

***

Obs: Esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  424ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada em 02 de dezembro de 1996.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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