
ATA  RESUMIDA  DA  431ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 26/5/97

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e sete, em segunda 
convocação,  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  com  cento  e  cinquenta 
Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidente : Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segundo Secretário “ad hoc” : Paulo Roberto Taglianetti

3) EXPEDIENTE
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, e, posteriormente, o 
recolhimento do livro de presença, declarando instalada a reunião. Justificou 
a ausência da Segunda Secretária Dulce Arena Avancini, tendo em vista que 
na manhã seguinte ela seria submetida a uma intervenção cirúrgica. Assim, 
propôs  a  inserção  em  ata  de  voto  de  êxito  na  cirurgia.  Aprovado.  Para 
compor a mesa dos trabalhos, propôs ao plenário que aprovasse a indicação 
que  fazia  do  Cons.  Paulo  Roberto  Taglianetti  para  assumir  a  Segunda 
Secretaria, o que foi aprovado. Fez comentários sobre a solenidade de posse 
da  nova  Diretoria  de  12/5/97,  ressaltando  a  presença  maciça  dos  Srs. 
Conselheiros,  bem  como  registrando  a  honra  do  Clube  pela  presença  de 
autoridades em todos os níveis, inclusive do Governador Mário Covas Filho. 
Destacou  o  empenho  e  a  dedicação  da  Segunda  Secretária  Dulce  Arena 
Avancini, que coordenou o evento como um todo, o trabalho do Cons. Pedro 
Paulo de Salles Oliveira, coordenador do cerimonial e a colaboração de todos 
os  funcionários  que  trabalharam  para  o  êxito,  pedindo  licença  para 
posteriormente distribuir a lista dos nomes dessas pessoas. Informou que a 
Diretoria oficiou comunicando que além de firmar contrato de patrocínio com 
a  empresa  Mappin  Lojas  de  Departamento  S.A,  cuja  cópia  colocou  à 
disposição para consulta, conseguiu transferir o patrocínio da Blue Life para a 
seção  de  Basquete,  prorrogando-o  por  mais  4  meses.  Lembrou  que  no 
Expediente da 422ª reunião o Cons. José Paulo de Camargo Mello propôs um 
voto de louvor para a Equipe Master de Voleibol Feminino, pela conquista do 
Campeonato Brasileiro da modalidade, nomeando as atletas, e ao final pediu 
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à  Diretoria  que  permitisse  o  acesso  dessas  atletas  ao  Clube,  inclusive  ao 
estacionamento, uma vez que só 2 delas eram sócias e as demais não eram 
militantes.  A  proposta  foi  aprovada.  À  vista  do  pedido  feito  ao  final  do 
pronunciamento do Conselheiro, a Presidência da Mesa oficiou à Diretoria, 
que  respondeu  que  apenas  1  dessas  atletas  é  associada.  As  demais  são 
convidadas, não são pré-militantes, nem militantes. Adentram o Clube para 
participar dos jogos treinos e do torneio, não têm acesso a outras atividades, e 
acrescentou que viu-se compelida a convidar maior número de jogadoras não 
associadas,  para  assegurar  a  participação  do  Pinheiros,  em  campeonato, 
tendo em vista  a impossibilidade circunstancial  de contar  com associadas. 
Comunicou  que,  tendo  em  vista  as  respostas  supra  encaminhou  os  votos 
aprovados.  Colocou  referido  expediente  à  disposição  para  o  exame 
detalhado.

Primeiro Secretário -  Informou o seguinte: 1) que se encontra à disposição 
dos  Conselheiros  na  Secretaria  o  relatório  A.V.O.  -  Análise  da  Variação 
Orçamentária  referente  a  abril/97;  2)  que  a  Mesa  pretende  substituir  as 
divisórias da Sala do Conselho. O lay-out estaria à disposição e à vista, na 
Secretaria, até o dia 10/6/97, podendo os Conselheiros apresentar sugestões 
a  respeito,  explicando  que  a  idéia  é  possibilitar  a  realização  de  reuniões 
simultâneas,  sem  prejuízo  dos  trabalhos  de  cada  grupo;  3)  que  o  Cons. 
Francisco Lotufo Filho complementando seu pronunciamento na reunião de 
28/04, ao mencionar o fato de diretores,  ao tempo da gestão de Honorino 
Gasparini,  terem  endossado  duplicata  para  levantar  dinheiro  para  o 
pagamento dos funcionários do Clube, omitiu alguns nomes, a saber; Pedro 
Paulo de Salles Oliveira, Hugo Ulbrich, Vicente Gonçalves, Edgard Giometti, 
Quirino Ferreira Neto,  Paulo José Crescente,  Álvaro Lopes e Luiz Mendes 
Gonçalves Júnior,  e  Hugo Carotini,  Hedair Labre França, Nicolau Cardillo 
Neto e Waldemar Salmeron, os quatro últimos já falecidos. Esclareceu que 
essa retificação foi inserida na ata da última reunião; 4) que a Diretoria oficiou 
comunicando a nomeação do Cons. Francisco Lotufo Filho para o cargo de 
Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, 1997/99 e a composição 
do  Departamento  de  Assistência  Social  (DAS),  biênio  1997/99,  a  saber: 
Presidente:  Márcia  da  Silva  Leonelli,  Vice-Presidente:  Josepha  Zeituni, 
Relações Públicas:  Iracema Bacchin,  Assessoras:  Ivete  Pompeu Del  Picchia, 
Lúcia Serra e Ester Storino.

Mário Lima Cardoso - Justificou sua ausência reunião de 28/4 (eleição) e na 
solenidade de 12/5/97 (posse da Diretoria),  cumprimentando os Diretores 
eleitos e empossados.
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Hugo  Nivaldo  Napoli -  Comunicou  a  estréia  da  peça  Mirandolina,  de 
Goldoni, em 26/6/97, convidando todos para assisti-la.

Presidente - Submeteu ao plenário as seguintes propostas de votos de louvor: 
1)  subscrita  pelo  Cons.  Luiz  Ernesto  Kawall,  Vicente  Carlos  Gonçalves, 
Ernesto  Julio  Santos  Corrêa  Schleier,  Plínio  de  Azevedo  Marques,  Dirceu 
Bonturi Pereira, José de Barros, Mário Fittipaldi e Nice de Lima, consignando 
voto de louvor ao Cons. Hugo Ulbrich Júnior, pela eficiência com que exerceu 
a Diretoria de Serviços Gerais nos 12 últimos anos, inscrevendo o Clube, em 
especial  suas  alamedas  e  jardins,  entre  os  mais  bem cuidados  e  belos  do 
mundo;  2)  do  Cons.  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues,  aos  atletas  Camila 
Bacarin,  Karen  Machado,  Tânia  Coutinho,  Fábio  Amante  Chiquidimo  e 
Thiago Borghi Hornos,  extensivos à seção esportiva e à Diretoria Adjunta, 
pela  participação na Seleção Brasileira  que conquistou,  respectivamente,  o 
título  de Campeão/Feminino e Vice-Campeão/Masculino,  no Campeonato 
Sulamericano de Polo Aquático. Aprovadas.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  430ª  reunião  ordinária,  realizada  em 

28/4/97.
Presidente -  Não havendo contestação,  declarou a ata  aprovada conforme 

apresentada.

Item 2 - Apreciação,  em  segunda  discussão,  do  processo  CD-26/96, 
referente  à  proposta  subscrita  pelo  Conselheiro  Cantídio 
Salvador  Filardi  e  outros  oitenta  e  um (81)  Conselheiros,  de 
alteração do Art. 65, alíneas, incisos e parágrafos,  do Estatuto 
Social.

Presidente  -  Informou  sobre  as  normas  legais  que  regem  a  matéria. 
Regimentalmente, submeteu ao plenário a indicação dos Cons. Sérgio Luiz 
Bourgogne Sodré, Sílvia Schuster e Walter Silva para constituir a Comissão 
de  Redação.  Aprovada.  Indagado  pelo  Cons.  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva, 
respondeu que a votação seria feita nos termos do parágrafo único do Art. 76 
do Regimento, ou seja, por artigos e por subitens.

Roberto  Luiz Pinto e Silva (questão  de ordem) -  Com base no parágrafo 
único do Art.  127 do Estatuto Social,  considerando que o Conselho estava 
tratando da segunda discussão, entendeu que a proposta teria que ser votada 
em bloco, como foi na primeira discussão, caso contrário poderiam ocorrer 
sérias distorções na sua intenção original.
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Presidente - Discordou, rejeitando a questão de ordem, ponderando que o 
Estatuto  prevê  a  votação  por  partes,  seja  na  primeira,  seja  na  segunda 
discussão.

Renato  Taglianetti -  “D’outra  feita,  que  aqui  estive,  não  vos  trouxe  a 
conhecer as meditações que trago hoje, por sentir-me, enquanto Conselheiro, 
a isso, obrigado. Sem que nada lhe houvesse dito, disse-me um sócio, com 
palavras outras, o que o escritor Camilo Castelo Branco fez dizer a trágico 
personagem de uma de suas  novelas - “se quiseres estar comigo, hás de ver, 
ouvir e calar, que é regra de bem viver; se não quiser, a rua é larga, o mundo 
é grande.” Dei-lhe, a meu ver,  vos asseguro,  educada e merecida resposta. 
Outras, poucas, chegaram a mim, que me entristeceram, por ver que ainda 
há, felizmente raros, os que não vibram com a sublimidade do conteúdo dos 
sentimentos  expressos  pela  palavra  cidadania;  e  que,  para  nós,  nesta 
agremiação, nos lembra e nos faz respeitar e cumprir os deveres e obrigações 
que voluntariamente assumimos e nos permite usar e gozar os direitos que o 
Clube nos oferece em igualdade com todos os demais consócios.  Registro, 
contudo, com satisfação a carta que recebi da nobre e bondosa Conselheira, 
Senhora  Nice  de  Lima.  Discordou  ela,   de  parte  da  minha  primeira 
manifestação.  Em  resposta,  procurei  esclarecê-la;  não  sei  se  o  alcancei. 
Ressalto, porém, o seu direito de divergir, que respeito; e a elogio pelo amor 
que  tem  ao  Clube  e  pelo  seu  salutar  interesse  pelas  cousas  e  vida  do 
Conselho,  renovando  o  meu  agradecimento,  beijo-lhe  respeitosamente  as 
mãos. Antes das minhas digressões, peço aos poucos ou raros Conselheiros 
que persistem em apresentar, exigindo, o seu  “eu” para se sobreporem aos 
40.000 sócios, que a nós são iguais, e os representamos neste Órgão superior, 
peço-lhes,  digo-o apelando, que desarmem os seus espíritos  ao julgarem a 
matéria, ora em  segundo exame. Lembrem-se, disse o Papa João Paulo II, na 
sua encíclica “Justicia et  Pace” -  “Será sob os auspícios do progresso e do 
universalismo que manteremos o fogo aceso pelos nossos antecessores, e nós 
os  transmitiremos  orgulhosamente  às  gerações  futuras.”  Agora, 
objetivamente, sobre a proposta reforma, me ocorre que: 1º) falta competência 
a este Conselho, para legislar sobre matéria que não diga ou não se relaciona 
com o Clube diretamente; 2º) a reforma proposta, visa dar, tão somente às 
pessoas dos Conselheiros septuagenários, titulados com mandato trintenário; 
3º) não há qualquer interesse para o Clube, como Clube, e nem para os seus 
40.000 sócios; 4º) o processo de escolha, por eleição e voto secreto, é o adotado 
pela nossa associação que o consagrou nos seus estatutos;  5º)  o direito  de 
escolha, já o chamei de divino da vez anterior, é intocável, puro, pleno, total, 
livre, não admite usurpação, mutilações sob pena de sucumbir ou morrer; 6º) 
todos os sócios, como previsto nos estatutos, tem o direito de se oferecerem 
para prestar seus conhecimentos, capacidade, cultura, a chamada experiência, 
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serviços e outros, e  ao candidatarem-se, o fazem livremente, porque o quer, 
sem  interesse  ou  prestação  do  que  quer  que  seja;  7º)  não  temos,  não 
queremos,  poderes  ditatoriais,  para  impor  quem  quer  que  seja,  como 
representante ou mandatário de quem não os escolheu para tal; 8º) atenta á 
ética, os interessados que votarem em causa própria; 9º) compuseram, os que 
nos  antecederam,   livre  e  espontaneamente  esta  agremiação,  quase 
centenária;  nós devemo-la  manter  e conservar,  melhorando-a  para tratar 
todos os seus sócios, com a igualdade, que inspirou os seus fundadores; 10º) 
este Órgão, os Conselheiros sob juramento, devem dignificá-lo, mantendo-se 
independentes e tornando-se escrupulosos,  severos  para  consigo mesmos, 
não admitindo atentados contra a sua dignidade, não desmerecendo os seus 
pares e preservar, impondo, se necessário, o respeito e a obediência à nossa 
associação, suas  leis e regras. Isto posto, à reforma proposta, tão habilmente 
concebida e redigida, obtempero, que os seus fundamentos, o da experiência, 
o  da  gratidão,  o  da  homenagem,  não  procedem e  não  podem alicerçar  a 
pretensão ofensiva a direitos lídimos. Experiência quer dizer prova, só os que 
erram ou procuram o que desconhecem, experimentam até acertar ou pedem 
a outros que lhes ensinem a correção que procuram. As experiências criativas, 
as  de  laboratório,  duram  persistentemente  anos  e  anos,  quando  não 
descobrem,  por  simples  e  mero  acaso.  No  sentido  social,  as  experiências 
passadas  foram  de  aplicação  a  épocas  passadas;  o  presente  já  as  tem 
incorporadas, ou delas reconhece que já são ultrapassadas, inaplicáveis, por 
serem outros os panoramas e condições atuais. Lembro-vos, por último que 
“gratidão” é um sentimento, não é um direito. Agora a proposta quer ferir 
um direito,  lembrando a gratidão.  Gratidão a ser  prestada a nós mesmos, 
impondo-a,  é  simplesmente  absurda,  para  não  dar-lhe  outro  adjetivo. 
Homenagem, igualmente não se confunde com direito. É algo que terceiros, e 
não os que querem ser  homenageados é que a devem prestar. Para concluir, 
Senhor Presidente e Senhores Conselheiros,  quero dizer que sou grato aos 
que  merecem gratidão  e  que  estou  sempre  pronto  a  participar,  por  outra 
forma que não à proposta, para homenagear, como merecem, os Conselheiros 
septuagenários  em  idade  e  trintenários  em  mandato,  desde  que   provas 
existam do que fez para o Clube e a este Conselho.  Peço desculpas se fui 
irreverente. Disse. Agradeço aos que me ouviram.”

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Disse  que  não  pretendia  discordar  dos 
Veteranos ou ser contra os seus interesses. Ocorre que, quando vêm à baila 
assuntos de interesse do Conselho, procura se alicerçar não só nas suas idéias, 
mas nas normas estatutárias, regimentais e em outras fontes de pesquisa. Que 
há  algum  tempo  advogou  exatamente  essa  situação,  que  os  Veteranos  só 
deveriam se candidatar pelo grupo. Em consulta aos anais do Conselho para 
saber porquê tinham sido destinadas 24 vagas para Veteranos, descobriu que 
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em  determinada  ocasião,  quando  se  discutia  sobre  a  composição  do 
Colegiado  para que o  Clube fosse bem representado dentro  do Conselho, 
ficou resolvido que deveria  ser  cedido um determinado número de vagas 
para  os  Conselheiros  Veteranos,  e  essa  proposta  surgiu  por  causa  dos 
alemães. Os alemães não queriam perder o poder e o controle do Clube e 
estavam  vendo  que  os  novos  associados  que  aqui  ingressavam  não 
partilhavam das mesmas tradições  germânicas.  Resolveu-se,  então,  fazer o 
que chamou de “uma reserva de mercado” para os alemães. Como isso não 
poderia constar expressamente do Estatuto e a grande maioria dos Veteranos 
era  descendente  de  alemães,  defenderam  para  estes  um  certo  número  de 
vagas,  deixando  as  demais  para  aqueles  que  não  eram  filhos,  nem 
descendentes  de  alemães.  No Pinheiros,  a  discriminação  mencionada pelo 
Cons. Renato Taglianetti ocorreu exatamente na época da criação da categoria 
Veteranos,  conforme pôde observar  nos anais  do Conselho.  O número  de 
vagas nos grupos A (24) e B (177), deu-se por conta da proporcionalidade 
(1%) de cada categoria: à época eram cerca de 17.780 sócios contribuintes e 
2.400 Veteranos. Quando da redação do Estatuto é que houve engano, porque 
não  ficou  estabelecido  que  os  177  Conselheiros  deveriam  ser  sócios 
contribuintes, o que, automaticamente, impediria os Veteranos de concorrer a 
essas vagas. Constou apenas a condição de pertencer ao quadro social há 10 
anos e ter  no mínimo 21 de idade. A partir  daí foi gerada a distorção.  Aí 
começou a discussão.  O Veterano reúne ambas condições:  tem 21 anos de 
idade e  mais  de  10  anos de  Clube,  podendo,  portanto,  candidatar-se  pelo 
grupo B. Um sócio que não queira estar sujeito a concorrer pelo grupo A, 
basta não requerer a Veteranice, não alienar seu título e continuar pagando as 
contribuições sociais. Por certo a proposta traz algum ônus para o Veterano, 
mas para se obter alguns benefícios, como candidatar-se por um grupo que 
tem  maior  número  de  vagas,  é  necessário  abrir  mão  de  outros,  como 
transferir-se para a categoria Veteranos, porque não dá para obter vantagem 
em  tudo.  Observou  que  anteriormente  fora  contrário  à  idéia  do  Cons. 
Cantídio  Salvador  Filardi,  no  sentido  de  se  ampliar  o  número  de 
Conselheiros  do  grupo  Veteranos  e  de  certa  forma  mantinha  essa 
contrariedade,  por  entender  existirem  duas  verdades  que  não  podem ser 
negadas: 1) por mais inaceitável que seja, num determinado  momento todos 
têm que “pendurar a chuteira”; 2) dos 201 Conselheiros, com o acréscimo de 
mais  10/12  Conselheiros  Efetivos  (antigos  Presidentes  do  Conselho  e  da 
Diretoria), pretende-se ainda a criação de mais 10 vagas. Então, ter-se-á cerca 
de  30/40  Conselheiros  Veteranos,  considerando-se  o  que  foi  aprovado  na 
primeira reunião. Receava, porém, que, na medida em que aumente a idade 
dos Conselheiros, o perfil conservador impeça o Conselho de acompanhar as 
mudanças que venham a acontecer e de raciocinar nos termos dos fatos novos 
que ocorram dentro da sociedade.
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Frederico Guilherme Menke Júnior (aparte) - Perguntou se ser Veterano era 
castigo ou privilégio e se havia a possibilidade de se renunciar à veteranice. 
Caso positivo, renunciaria para poder também se candidatar.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Respondeu tratar-se de um privilégio e que, 
infelizmente, o Estatuto Social não prevê a possibilidade de renunciar, o que 
deveria ser estudado. Continuou, dizendo que durante a gestão do Presidente 
Sérgio Vergueiro houve uma reforma estatutária, ocasião em que defendeu 
emenda que apresentou ao Art.  6º, à semelhança de outras formuladas, no 
sentido de que pertenceria à classe Familiar o sócio que constituísse família e 
provasse que tinha família constituída, independentemente de ter ou não se 
casado civilmente, como a própria lei civil hoje reconhece as relações estáveis 
entre  duas  pessoas  de  sexos  diferentes.  A emenda foi  rejeitada,  porque  o 
plenário entendeu um absurdo admitir a figura da concubina no Clube e que 
tinha  que  haver  uma  seriedade  nisso.  Ora,  isso  não  é  seriedade,  mas 
conservadorismo.  (O  Sr.  Presidente  interrompeu,  pedindo  ao  orador  que 
estabelecesse a ligação do seu pensamento com a matéria). Disse que a idéia 
era exatamente impedir discussões como aquelas que se feriram à época: as 
propostas  não  foram  aprovadas  em  virtude  do  perfil  conservador  do 
Conselho.  Pediu  a  aprovação  da  proposta,  aumentando  de  24  para  33  o 
número de Veteranos, que se concedesse o número de 10 Conselheiros para 
homenagear aqueles que prestaram serviço ao Clube e que por mais de 30 
anos estiveram no Conselho, mas que, de outro lado, se restabelecesse aquela 
condição  estabelecida,  quando  da  feitura  do  Estatuto,  restringindo  os 
Veteranos a se candidatarem pelo grupo A.

Anamaria Andrade Damasceno (aparte) - Disse que o primeiro princípio da 
democracia é a ordem e o respeito desta. E o que o orador tinha falado era um 
pouco de pregação de anarquia. O Clube é uma célula da sociedade e existem 
leis que devem ser obedecidas.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Entendendo  que  a  aparteante  estava  se 
referia ao problema de constituir família ou contrair núpcias, respondeu que 
se  a  própria  legislação  civil  reconhece  a  validade  dos  relacionamentos 
duradouros entre  um homem e uma mulher,  que moram juntos,  que têm 
filhos juntos, que têm bens em comum, se esse próprio relacionamento para a 
legislação eqüivale a um casamento, quem é o Clube para dizer que para ele 
isso  não  vale?  Em  função  disso  é  que  entendia  que  o  Conselho  deveria 
acompanhar  a  mudança  dos  tempos  da  sociedade  e  essa  mudança  será 
acompanhada tanto mais quanto menos conservador ele seja.
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Mário Fittipaldi -  Citando exemplo,  entendeu falsa a premissa de se estar 
corrigindo distorção criada ao longo do tempo, porque a única distorção na 
situação era  a  proposta  em si,  ao tolher  o  associado,  cuja  vontade  livre  e 
soberana tem de ser sempre respeitada, o direito de eleger mais ou menos 
Conselheiros Veteranos. Defendeu que sempre esteve em desacordo com essa 
distinção  no  Conselho,  entre  grupo  A  e  B,  em  que  pese  a  proposta  não 
contemplar  esta  sua  idéia.  A  divisão  entre  duas  categorias  constitui 
verdadeira distorção, uma vez que os Conselheiros têm os mesmos direitos e 
responsabilidades, independentemente do grupo a que pertencem. Defendeu 
que  não  importa  quantos  Conselheiros  Veteranos  ou  não  estejam  no 
Conselho, mas que tenham sido eleitos pela manifestação soberana do eleitor.

Severiano Atanes Netto - Concluiu que a discussão deu margem a algumas 
dúvidas, como se se deve manter diferentes grupos no Conselho ou se deve 
ser eliminada a distribuição por grupos e manter os 201 Conselheiros eleitos 
pelo  quadro  social;  se  os  sócios  Veteranos  é  que  devem  eleger  os  seus 
representantes pelo grupo A; se o Veterano deve continuar colaborando com 
o Clube; deve, ou não, o Veterano ser contribuinte. Polêmicas que, embora 
não estivessem embutidas no mérito da proposta, deveriam ser lembradas. 
Hoje  o  Conselho conta  com 201 Conselheiros,  dos  quais  24  pertencem ao 
grupo  A,  mais  5  Suplentes  deste  grupo,  somando  29  Veteranos.  Dos  177 
Conselheiros eleitos pelo grupo B, 51 são Veteranos e 15 dos seus Suplentes 
também  pertencem  a  essa  categoria  de  sócios,  isto  é,  mais  66  Veteranos. 
Portanto,  inadmissível  aprovar  a  proposta,  que  possibilitava  a  criação  de 
cargos  efetivos  para  Conselheiros  Veteranos,  bem  como  a  cassação  da 
possibilidade  de  cerca  de  50  Conselheiros  continuarem  colaborando.  Isto 
significava  premiar  10  e  castigar  50.  Salientou  que  era  muito  complicado 
discutir isoladamente o segundo item. Assim, propôs a rejeição da votação da 
proposta em blocos, para não prejudicar os Conselheiros eleitos pelo grupo B, 
e,  ao  mesmo  tempo,  criar  uma  situação  relativamente  favorável  a 
determinados  Conselheiros,  em  que  pese  estes  fazerem  jus  à  honraria 
pretendida. Finalmente, quando à emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca 
aprovada  em  primeira  discussão,  estabelecendo  que  os  Presidentes  do 
Conselho  Deliberativo  e  da  Diretoria  se  tornar-se-iam  membros  efetivos, 
independentemente  de  eleição,  ao  serem  empossados  nos  seus  cargos, 
defendeu que, por maiores méritos que fossem seus méritos, os Presidentes 
só deveriam passar a Efetivos a partir do término do seu mandato, senão a 
emenda  impediria  a  aplicação  do  inciso  XI  do  Art.  76  do  Estatuto 
(competência do Conselho para cassação de mandato).

Adalberto Luiz Federighi - Aproveitou para destacar a independência que o 
Conselho vem demonstrando nos últimos tempos, mormente quando estão 
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em jogo  interesses  específicos  dos  sócios  ou  da sociedade,  pautando suas 
decisões no bom senso e no acerto, sem se preocupar em agradar o Poder e 
cumprindo  o  papel  que  lhe  foi  destinado,  independentemente  de  sexo, 
religião ou categoria social. Isso caracteriza uma composição adequada e à 
altura  do  corpo  associativo  que  o  escolheu.  Entretanto,  há  pessoas  que 
parecem  não  estar  satisfeitas  com  essa  performance,  devem  estar 
preocupadas, mesmo sem qualquer razão válida, que este desempenho venha 
a se perder daqui para frente, encontrando nos Veteranos os culpados por 
essa imaginada perda. Agradeceu pelo fato do Conselho ter-se tornado um 
órgão  conservador,  como  fora  dito  na  tribuna,  afinal  de  contas,  ser 
conservador significa se dispor a conservar a honra, a glória,  a tradição,  o 
patrimônio do Clube. Qualquer de seus associados, independentemente de 
raça,  cor,  credo,  religião,  profissão,  classe  ou  categoria  social,  pode  se 
habilitar  a  desempenhar  essa  função.  Questionou  se  os  Veteranos,  com a 
experiência  adquirida  em  30  anos  de  vivência  associativa,  deveriam  ser 
restringidos  a  um  inexpressivo  número  de  vagas  no  Conselho.  Estava-se 
diante  de  um  tema  de  transcendental  importância  para  a  coletividade 
pinheirense,  porque  afetava  a  estruturação  do  Conselho,  senão  a 
administração do Clube. Pediu que o plenário decidisse com convicção, com 
amor às gloriosas cores do Clube e não jungido por interesses estranhos e 
diferentes dos que foram confiados aos Conselheiros. A emenda apresentava 
duas  componentes  principais:  no  inciso  II,  premiava  e  homenageava  os 
Conselheiros Veteranos, que há 30 anos vinham prestando serviços, portanto 
dignos do maior respeito e apreço. Entretanto, seria esta a forma adequada de 
demonstrar  gratidão,  ou  outro  tipo  de  homenagem e  expressaria  também 
com  propriedade  o  reconhecimento  do  Clube  a  essas  pessoas?  Quanto  à 
segunda  parte  da  emenda,  o  §2º,  tratava-se  de  verdadeira  aberração 
estatutária,  que  deveria  ser  enfrentada  como  autêntica  discriminação  aos 
sócios Veteranos, que vêm prestando contínua e efetiva colaboração em todos 
os  setores  do  Clube.  O  dispositivo  pretendia  restringir  o  número  de 
Veteranos no Conselho, isto é,  espoliar o direito do sócio de escolher seus 
representantes, segundo a maneira que lhes aprouver. O fato do sócio saber 
escolher um colegiado à sua altura constitui premissa basilar da democracia, 
preceito que se cair em desuso na sociedade pinheirense ter-se-á que adotar 
outro processo político para a escolha dos dirigentes ou procurar outro clube 
que  melhor  atenda  à  formação  de  cada  um.  Poder-se-ia  objetar  que  no 
Conselho existem 24 vagas reservadas aos Veteranos. Necessário entender a 
destinação originária da preocupação dos antecessores de origem germânica, 
de  preservar  seus  costumes  alienígenas.  Hoje  não  existe  mais  razão  para 
reserva de 24 vagas, que também é uma forma de discriminação inaceitável. 
Melhor faria a emenda se extinguisse vez por todas os grupos A e B previstos 
estatutariamente. A prevalecer a proposta, por exigências éticas fundamental 
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que os candidatos fossem votados pelos membros das próprias categorias, 
caso contrário, se estaria diante de situação totalmente absurda.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Contou  experiência  que  teve  quando 
coordenava  o  futebol  mirim  e  arbitrando  determinada  partida  teve  que 
expulsar seu filho de campo, exemplificando que sempre procurou agir de 
maneira justa, referiu-se a dois Conselheiros que o abordaram, perguntando 
por que ele era contra os Veteranos, já que tinha defendido o acolhimento do 
§2º da proposta na primeira discussão. Explicou-lhes que pautou sua conduta 
naquilo que achava ser o melhor para o Clube, independentemente de ser 
contrário  ou a  favorável  aos  Veteranos.  A justificativa da proposta  estava 
baseada no reequilíbrio  do Conselho,  o  que não poderia  ser  ignorado por 
seus  subscritores.  Embora  também  defendesse  que  não  deveria  existir 
distinção de grupos no Conselho, disse que o Cons. Paulo Roberto Chaves de 
Lara tinha sido feliz ao explicar as razões pelas quais foi criada a categoria 
dos Veteranos.

Ayrton Rodrigues Liberado (aparte) - Disse que o orador não poderia referir-
se aos 81 Conselheiros que assinaram a proposta,  pois  ele,  e  acreditava,  a 
exemplo  de  outros,  quando  a  subscreveu  não  atentou  para  o  seu  texto 
integral, achando que a idéia era apenas a criação de mais 10 vagas no grupo 
Efetivos, para Conselheiros que atingissem determinadas condições.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Considerando as ponderações do aparteante, 
enfatizou que seu objetivo  era  demonstrar  que a  justificativa  da  proposta 
deixava claro que ela tinha uma origem, que foi sacramentada no seu todo na 
primeira discussão, conforme prevêem o Regimento e o Estatuto, e não em 
partes. Ela não foi aprovada isoladamente, para beneficiar os 10 Veteranos 
com mais de  30 anos de Conselho.  Lembrou que,  a  nível  de precedentes, 
tinham sido juntadas aos autos resoluções dando conta da rejeição, por mais 
de 2 vezes, de propostas isoladas em que pretendia-se dar a vitaliciedade a 
Veteranos. Portanto, não poderia ser analisada isoladamente. Outro aspecto 
que abordou foi a questão do §2º, a essência da proposta, na medida em que, 
se eventualmente rejeitado perderia completamente o seu efeito. Pediu que o 
plenário  votasse  conscientemente,  preservando  o  melhor  para  o  Clube  e 
esquecendo  interesses  pessoais.  A  proposta  não  poderia  ser  analisada 
isoladamente, porque seu objetivo era corrigir uma distorção e não criar uma 
muito  maior  ainda.  Por  isso,  apresentou  proposta  invertendo  a  votação, 
votando-se,  primeiramente,  o  §2º.  Entendeu  que  a  proposta  deveria  ser 
aprovada como fora em primeira discussão, ou rejeitada integralmente, para 
que  futuramente  se  possa  até  repensar  se  seria  melhor  para  o  Conselho 
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manter a situação hoje existente ou criar uma situação nova, de real interesse 
do corpo associativo como um todo.

Severiano Atanes Netto (questão de ordem) - Entendeu que a proposta tinha 
sido aprovada em bloco na primeira discussão,  portanto não deveria sê-lo 
diferente na segunda. Preliminarmente, pediu que o Conselho decidisse se a 
proposta deveria ser votada em bloco ou separadamente.

Presidente - Respondeu que no início da discussão já havia resolvido questão 
de ordem argüida pelo Cons. Roberto Luiz Pinto e Silva a esse respeito, tendo 
decidido que a votação seria por partes, conforme exige o Art. 76, parágrafo 
único do Regimento do Conselho.

Berardino Fanganiello Santos (para encaminhar a votação)  - Considerando 
que a discussão e votação da matéria seria por partes, baseado no Art. 73 do 
Regimento do Conselho propôs fosse realizada votação nominal no caso da 
alínea “d” do inciso II e do §2º propostos, e que constasse de ata o nome e o 
voto de cada Conselheiro.

Presidente -  Disse  que  na  oportunidade  certa  colocaria  a  proposta  em 
votação. Decidiu que não colocaria em votação a emenda supressiva do Cons. 
Paulo Roberto Chaves de Lara, entendendo-a como manifestação contrária à 
aprovação da matéria.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Contestou, dizendo que o Art. 45 estabelece 
como emendas também as supressivas.

Presidente -  Esclareceu  ao  orador  que  a  segunda  discussão  só  permite 
emendas de redação. Leu e explicou os termos da proposta do Cons. Roberto 
Luiz Pinto e Silva, pretendendo dar preferência à votação do §2º da proposta.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Alicerçado no Art. 53 do Regimento Interno, 
pediu  2  minutos  para  defender  sua  questão  de  ordem.  Considerando  o 
disposto no Art. 127 do Estatuto Social, disse que caso a proposta aprovada 
na reunião anterior  fosse colocada em blocos,  se houvesse modificação na 
votação  de  qualquer  dispositivo,  estar-se-ia  aprovando  uma  proposta 
diferente da aprovada na primeira discussão,  necessitando,  então,  de uma 
segunda  sessão.  Por  outro  lado,  suas  emendas  supressivas  tiveram  um 
propósito.  Estava  de  acordo  com  o  Sr.  Presidente,  que  as  rejeitou  sob  a 
alegação  de  fidelidade às  Resoluções  23  e  24/92.  Entendeu  que  tanto  em 
função  do  parágrafo  único  do  Art.  127  do  Estatuto,  como  em  função  da 
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decisão que o Presidente acabara de tomar, a proposta tinha que ser votada 
integralmente, sob pena de se estar ferindo o Estatuto e o Regimento Interno.

Presidente - Manteve a rejeição da questão de ordem, abstendo-se de reiterar 
os argumentos expendidos.

Severiano  Atanes  Netto -  Manifestou-se  entendendo  precoce  o  Conselho 
votar se a votação deveria ou não ser nominal.

Presidente -  Submeteu  as  questões  à  votação,  tendo  o  plenário  resolvido 
aprovar proposta do Cons. Roberto Luiz Pinto e Silva feita com base no Art. 
49,  combinado  com  o  Art.  47,  ambos  do  Regimento  Interno,  alterando  a 
ordem da votação no sentido de ser dada preferência à votação do §2º da 
proposta,  e  rejeitar  proposta  do  Cons.  Berardino  Fanganiello  dos  Santos, 
baseada no Art. 73 do Regimento do Conselho, no sentido de que a votação 
seja nominal,  considerando que a discussão e  votação dos dispositivos  da 
proposta  dar-se-á  por  partes,  caracterizando,  portanto,  proposições 
independentes.

Votação do §2º da Proposta
Durante  o  encaminhamento  da  votação  manifestaram-se  os  seguintes 
Conselheiros:  1)  Roberto  Machado  Moreira,  tratando  da  disposição  dos 
Conselheiros  no plenário;  2)  Mário  Lima Cardoso,  antecipando pedido de 
verificação da votação;  3)  Apparecido Teixeira,  pedindo fosse relido o §2º 
proposto; 4) Hemult Peter Schutt, lembrando que a proposta aumentava de 8 
para 11 as vagas a serem renovadas bienalmente no grupo Veteranos.
Anunciada rejeição da proposta,  o  Cons.  Mário  de Britto  Pereira  solicitou 
verificação da votação, o que se procedeu, invertendo-se o sistema previsto 
no Art. 71 do Regimento do Conselho.

Deliberação:
Rejeitada  a  proposta  de  criação  de  um §2º  no  Art.  65  do Estatuto  Social, 
vedando aos sócios Veteranos disputar as eleições fora das vagas destinadas a 
essa categoria

Votação dos demais dispositivos da proposta
No  encaminhamento  da  votação  se  pronunciaram  os  Conselheiros:  1) 
Adalberto Luiz Federighi, sobre item rejeitado; 2) João Paulo Rossi, sobre a 
forma de votação em si.
O Sr. Presidente prestou esclarecimentos sobre dispositivos que não tinham 
sido objeto da proposta.
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Na votação do inciso II da proposta, assumiu a presidência o Vice-Presidente 
Sérgio  Lazzarini,  tendo  o  Presidente  José  Edmur  Vianna  Coutinho 
reassumido os trabalhos em seguida.
Falaram, ainda, os Conselheiros: 3) Roberto Machado Moreira,  tratando de 
matéria de redação; 4) Severiano Atanes Netto, que foi esclarecido sobre a 
proposta ao inciso II; 5) José Paulo de Camargo Mello a respeito da cassação 
de mandato.

Deliberação:
Submetida a matéria ao plenário, foi decidido: 1) rejeitar a alteração da alínea 
“a”, do inciso I, do Art. 65, aumentando de 24 para 33 o número de vagas 
destinadas  ao grupo Veteranos;  ficando mantido,  então,  o  número de  201 
Conselheiros  eleitos  pela  Assembléia  Geral;  2)  aprovar  manutenção  da 
redação da alínea “b” do inciso I, que não foi objeto de alteração na proposta 
principal, relativa aos 177 Conselheiros do grupo dos sócios há mais de 10 
anos; 3) aprovar a manutenção do atual inciso II do Art. 65, que determina 
que o Conselho será também constituído pelos ex-Presidentes do Conselho e 
da  Diretoria,  como  membros  efetivos,  independentemente  de  eleição;  4) 
rejeitar a criação de uma alínea “b”, no inciso II do Art. 65, pretendendo que 
além  dos  ex-Presidentes  do  Conselho  Deliberativo  e  da  Diretoria,  serão 
considerados  membros  efetivos,  independentemente  de  eleição,  10 
Conselheiros  que contem com 30 anos de exercício  de mandato  e  estejam 
exercendo,  quando  completar  esse  período,  o  cargo  no  grupo  Veteranos, 
observada a ordem cronológica de idade para efeito de preenchimento dessas 
vagas;  5)  dar  por prejudicada  a  proposta  de  criação  de  um  §3º,  para 
regulamentar  o  preenchimento  das  vagas  destinadas  a  esse  grupo  de  10 
Conselheiros; 6) aprovar a manutenção do §1º, que estipula que dois 2/3, no 
mínimo, dos membros do Conselho devem ser brasileiros; 8) rejeitar emenda 
do Cons.  Eduardo Lobo Fonseca,  à  alínea “a” do inciso II  que havia  sido 
aprovada  em  primeira  discussão,  estabelecendo  que  os  Presidentes  do 
Conselho e da Diretoria tornar-se-iam membros efetivos imediatamente após 
a posse no cargo; 9) manter, portanto, inalterada a redação do Art. 65, seus 
incisos, alíneas e parágrafos, do Estatuto Social.

Presidente - Lembrado pelo Cons. Roberto Luiz Pinto e Silva que em face 
daquela  decisão  não  haveria  dispositivo  a  ser  objeto  de  redação  final, 
agradeceu  a  participação  dos  Conselheiros  nomeados  para  integrar  a 
Comissão de Redação, dando-a por dissolvida.
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Item 3 -Apreciação do processo CD-08/97, referente à proposta da Diretoria 
de aprovação da intenção de venda do imóvel da Rua Dom José de 
Barros,  nº  296  e  de  constituição  de  Comissão  Paritária  de 
Negociação, com a finalidade de estabelecer os parâmetros básicos 
do  projeto  para  decisão  do  Conselho  Deliberativo,  em  sua  fase 
executiva.

Presidente - Lembrou sobre as normas legais que regem a matéria. 

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Pronunciou-se dizendo o seguinte: “...Esse 
imóvel da Rua Dom José de Barros é uma história bem antiga, da década de 
50, em que houve muita sugestão, foi analisado pelo Conselho, se vendia, se 
não vendia, se trocava-se por uma área ou não se trocava. Ninguém pode 
julgar o que foi certo ou o que foi errado. A verdade é que na década de 50 
houve  um  pequeno  “boom”  imobiliário  na  região,  com  a  construção  de 
galerias na Rua Dom José de Barros, na Rua 24 de Maio, na Rua Barão de 
Itapetininga  e  por  aí  afora.  Mas  isso  não  demorou  muito.  Daí  veio  essa 
decadência  da  região  central.  Talvez  se  tivesse  vendido  no  ápice,  talvez 
tivesse sido negócio,  aplicando-se logo o dinheiro em uma troca,  em uma 
construção, com um aumento da área construída aqui da sede de campo. Mas 
não  podemos  dizer  qual  seria  o  certo.  O  fato  é  que  essa  região  vem-se 
deteriorando  dia  a  dia.  Se  formos  analisar  os  imóveis  construídos  nessa 
região, em toda a região, não só ali da Av. São João, da Rua Dom José de 
Barros,  mas  também  a  zona  do  Mercado,  a  zona  da  Vila  Buarque, 
pouquíssimos  imóveis  foram  construídos.  De  um  modo  geral  se  preferiu 
partir  para  novas  regiões:  Av.  Paulista.  Mais  tarde  Faria  Lima.  E  daí  por 
diante. Então, não há dúvida de que nós precisamos resolver. Isso já é uma 
coisa antiga. Até uns dias atrás, eu era plenamente favorável a essa permuta. 
Lógico  que  após  uma  análise  detalhada  dessa  permuta  que  está  sendo 
proposta,  que  está  sendo posta  em análise.  Porém,  não sei  se  alguns dos 
senhores ouviram na rádio, ou leram nos jornais, que a Prefeitura, que o Sr. 
Prefeito vai mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei liberando 
essa  zona  central  toda  para  construção  sem  limite  de  área.  Melhor 
esclarecendo,  na  situação  atual,  o  aproveitamento  do  lote  nessa  zona  de 
modo geral é de 4 vezes a área do lote. Então, se um cidadão quiser construir 
em um terreno usando metade do lote, ocupando metade do lote, ele poderá 
fazer  no  máximo  8  andares.  Está  certo?  Então,  daí  é  que  houve  o  total 
desinteresse, após a Lei de Zoneamento, em se construir nessa área. Agora a 
coisa está invertida. O nosso elefante branco, que estava se desvalorizando, 
poderá  ter  uma  valorização  tremenda  em  pouco  tempo.  Porque  agora, 
segundo  as  palavras  do  Secretário,  Eng.  Saveli,  há  uma  liberdade  na 
construção  nessa  zona.  O  interessado  poderá  construir  quantos  metros 
quadrados  quiser,  dependendo  logicamente  da  aprovação  da  Prefeitura. 
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Então,  poderá  surgir  novos  Edifícios  Itália,  Conde  Prates,  o  da  Praça 
Patriarca,  novas obras grandes. Então, a valorização do terreno parece que 
vai ser uma coisa inevitável. É difícil dizer se vai ser em alguns meses ou em 
alguns dias. Eu acredito que muito projeto já está sendo feito nas pranchetas. 
Porque essas mudanças nunca são feitas assim com a cabeça de uma pessoa. 
Nisso geralmente há pressões externas de interessados. Então, eu acho que 
nós devemos fazer a transação, sim, mas com todo cuidado. A Diretoria pede 
a indicação de 3 Conselheiros  para uma comissão. Eu não sei bem, talvez 
pudessem me esclarecer quantos membros fariam parte dessa comissão. Uma 
das  minhas  dúvidas  é  essa.  Não  sei  se  alguém  aqui  poderia  responder. 
(Pausa) (Respondem que a comissão será paritária, com 3 representantes de 
cada lado). Qual é a dúvida? O número de componentes dessa comissão. A 
Diretoria pede a indicação de 3.  (Respondem que será paritária,  com 3 de 
cada lado). Serão 3 de cada lado. Agora, eu não sei. Eu acho que é uma coisa 
que precisa ser muito bem analisada, e não sei se nós temos elementos para 
analisar um projeto desses, de venda ou de troca. Porque parece também que 
está  mais  ou  menos  amarrado  à  troca,  não  é?  Não  se  fala  em  outra 
possibilidade, é lógico, para o Clube é muito interessante a troca, na situação 
atual. Agora, daqui a alguns meses,  prédio da Dom José de Barros poderá 
valer dois predinhos desses ou três. Este que é o cuidado que nós devemos 
tomar.  Então,  eu  sou  favorável  à  criação  de  uma  espécie  de  grupo  de 
trabalho, com pessoas do Clube, pessoas que tenham, vamos dizer, atividades 
como Engenheiros, Arquitetos, advogados, Sociólogos, para integrarem um 
grupo maior, que pudesse analisar sob diversos aspectos. Urbanistas. Mesmo 
contando  com  elementos  estranhos  ao  Clube.  Consultores,  Professores, 
Urbanistas.  Porque eu acho que nós  temos de  fazer  a  coisa  com bastante 
cuidado. Porque aí é interessante. O que estava se deteriorando, agora está 
com  uma  tendência  de  valorização  muito  rápida.”  Pediu  que  seu 
pronunciamento  constasse  de  ata  na  íntegra,  com  o  que  o  Sr.  Presidente 
concordou.  Disse  que  não  era  contrário,  nem  apresentaria  emendas  à 
proposta da Diretoria, mas entendia que ela deveria ser aprimorada.

Arlindo Virgílio Machado Moura -  Disse que há muitos  anos a Diretoria 
espera ver resolvida a situação do prédio da R. D. José de Barros e que no seu 
entender a proposta estava bastante fundamentada, na medida que vinculava 
a venda de um imóvel à compra de outro, ou seja, com a manutenção integral 
do patrimônio do Clube. Além disso, serão fornecidos à Comissão Paritária 
elementos para uma cuidadosa análise, dos quais a Diretoria se valeu para 
formular a proposta e disporá do tempo necessário para que o Clube possa 
fazer  o  melhor  negócio.  Explicou  que  na  sua  gestão  como  Presidente  a 
Diretoria  contratou  para  avaliar  aquele  prédio  a  EMBRAS,  empresa 
conceituada no ramo, o mesmo procedendo com relação ao imóvel que se 
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pretende  adquirir  nas  adjacências  do  Clube.  Com  relação  ao  Centro, 
realmente existe a possibilidade de mudanças na lei de zoneamento, motivo 
de preocupação do Cons. Ruy Sérgio de Azevedo Sodré, pois está em curso 
um projeto do novo Plano Diretor da Cidade de São Paulo. Mas trata-se de 
matéria polêmica e de discussão morosa. Em contrapartida, o Clube dispõe 
de elementos para poder começar a analisar e resolver sobre a pretensão da 
Diretoria com absoluta tranqüilidade e bastante ponderação e, se for o caso, 
buscar novos elementos. Ao longo dos estudos poderão surgir alternativas 
mais  vantajosas  para  o  Clube.  Ressaltou  que  não  tinha  dúvida  que  seria 
encontrada  a  melhor  solução,  inclusive  considerando  a  demonstração 
fantástica da consciência coletiva do Conselho que acabara de presenciar, na 
votação do item anterior. Defendeu que a nomeação da Comissão era o cerne 
da proposta.

Presidente da Diretoria, Cezar Roberto Leão Granieri - Indagado a respeito, 
reiterou que se o plenário acolhesse, eventualmente, a proposta, não estaria 
autorizando  automaticamente  a  venda  e  que  a  Diretoria  retornaria  ao 
Conselho com elementos, solicitando autorização para a venda vinculada.

Deliberação
Submetida a  matéria  à  votação,  o  plenário  decidiu aprovar  a  intenção de 
venda do imóvel  da R.  D.  José  de Barros,  276,  de propriedade  do Clube, 
proposta  pela  Diretoria,  vinculada  à  aquisição  de  imóvel  situado  na  R. 
Angelina Maffei Vita, 667; bem como a constituição de Comissão Paritária de 
Negociação, com a finalidade de estabelecer os parâmetros básicos do projeto 
para efetiva autorização da alienação pelo Conselho Deliberativo, devendo, 
no prazo de 10 dias, ser indicados 3 Conselheiros para dela fazer parte, bem 
como os trabalhos estarem concluídos até agosto deste ano.

Item 4 -Várias.
Mário Lima Cardoso - Lamentou a ausência dos Conselheiros neste item da 
Ordem  do  Dia.  Pediu  fosse  reparado  o  seu  pronunciamento  da  reunião 
anterior,  pois  tinha  a  intenção  de  elogiar  atuação  do  setor  de  Recursos 
Humanos,  afeto  à  Diretoria  Administrativa,  sob  a  Gerência  do  Sr.  Arthur 
Palaia Rodrigues, e acabou por criticar este funcionário, ao invés de referir-se 
ao Supervisor de Segurança, Sr. Luiz Muniz de Souza no sentido de que este 
se dispusesse a atender pessoalmente os associados e não ficasse confinado 
numa  sala,  atendendo  somente  após  a  triagem  da  Secretária,  postura 
cerimoniosa e agressiva com relação ao sócio. Reiterou sua crítica, mas pediu 
que a correção do funcionário se restringisse à advertência verbal, sem outras 
conseqüências. Solicitou à Diretoria de Relações Esportivas que estudasse a 
possibilidade de resgatar a seleção principal de Futebol Adulto.  Comentou 
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que o Cons. José Luiz Trebilcock Tavares De Luca tem um filho futebolista, 
agora federado. Pediu, também, a implantação do futebol de salão, ainda que 
a nível recreativo.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Saudou o novo Presidente da Diretoria, 
Cons. Cezar Roberto Leão Granieri,  se predispondo a colaborar no que for 
possível.

Sérgio  Henrique de  Sá -  Confessou seu  desagrado  pelo  desprestígio  dos 
Conselheiros com relação ao item Várias,  da mesma forma que julgou um 
procedimento  ruim  a  ausência  de  muitos  por  ocasião  da  verificação  da 
votação no item 2 da pauta. Congratulou-se com a Diretoria,  pois o Clube 
conta hoje com um patrocinador do nível do Mappin, elogiando campanha 
institucional realizada pela empresa por ocasião do Dia das Mães. Lamentou 
que o Clube não tenha conseguido patrocínio para a equipe que o defenderá 
no Campeonato Mundial de Bolão - a única modalidade do Clube que ostenta 
o título de Campeão Mundial - mesmo considerando o seu empenho e o de 
outros Conselheiros. Também congratulou-se com a Diretoria, que reformou 
o Pub Bar e o tornou um ambiente agradável, moderno e num espaço tanto 
reivindicado  para  os  jovens.  Cobrou  o  término  das  obras  do  Boliche, 
lembrando que a construção da Piscina de Hidroginástica foi bastante rápida. 
Pediu  o  apoio  dos  Conselheiros  para  mudar  a  estrutura  do  item  Várias, 
comprometendo-se a apresentar proposta neste sentido.

Mário  Lima  Cardoso  (aparte)  -  Lembrou  que  o  Bolão  não  era  o  único 
Campeão  Mundial  no  Clube,  pois  seu  filho,  Marco  Antônio  Nogueira 
Cardoso,  como  Técnico  da  Seleção  Brasileira  Universitária,  sagrou-se 
Campeão Mundial (Finlândia/agosto/96). Explicou que embora o atleta não 
seja do esporte competitivo federado pelo Pinheiros, é associado desde que 
nasceu e merecia este destaque, e que talvez houvessem outros,  de outras 
modalidades (A Cons. Wilma de Almeida Gonçalves lembrou que Gustavo 
Borges acabara de conquistar um título de campeão mundial).

Presidente -  Resumiu  pedido  feito  por  carta  pela  Cons.  Lúcia  Maria 
Nagazawa,  reivindicando  a  reforma  das  quadras  de  Tênis  e  melhoria  da 
infraestrutura de apoio.

Fábio Eduardo Nesti - Recomendou aos Conselheiros que comparecessem ao 
novo Piano Bar (Pub), elogiando os serviços,  o atendimento e a seleção de 
músicas apresentadas.
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Presidente - Antes de terminar a reunião, agradeceu ao Cons. Paulo Roberto 
Taglianetti pela colaboração prestada no exercício da Segunda Secretaria da 
mesa dos trabalhos,  informou o número de Conselheiros  que assinaram a 
lista de presença e deu por encerrada a reunião às 23h38m.

***

Obs: Esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  432ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de junho de 1997.

PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO JOSÉ EDMUR VIANNA COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO

mlf.

18

18


