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ATA RESUMIDA DA 434ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e sete, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, com cento e cinquenta e oito 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
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, posteriormente, o recolhimento do 
livro de presença e declarou instalada a reunião. Submeteu ao plenário proposta da Mesa no 
sentido de inserir em ata os seguintes votos de pesar: 1) pelo falecimento da Sra. Antonietta 
Guariglia Lopes Guimarães, mãe do Presidente da Comissão de Sindicância, Cons.  Ovídio 
Lopes Guimarães Júnior  (06 de agosto),  subscrito  pelos  Cons.  Adalberto  Luiz Federighi, 
Mário  Lima  Cardoso  e  Paulo  Roberto  Taglianetti;  2)  pelo  falecimento  do  Sr.  Protásio 
Antunes de Oliveira, pai do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira (23 de agosto), subscrito 
pelos Cons. Friedrich Theodor  Simon, Paulo Roberto Taglianetti,  Mário Lima Cardoso e 
Adalberto  Luiz  Federighi.  Também  colocou  em  votação  proposta  do  Cons.  Friedrich 
Theodor Simon, de consignação em ata de voto de pesar pelo recente falecimento do Sr. 
Hans  Walter  Weyand,  e  proposição  dos  Cons.  Ivete  Pompeu  Del  Picchia,  Dulce  Arena 
Avancini, Osmar Rocha, Walter Silva, José de Barros e José Paulo de Camargo Mello, de 
inserção de voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dorival Decoussau (26 de agosto), tio da 
Cons. Silvia Schuster. Aprovadas. Apresentou moção de iniciativa dos Cons. Luiz Ernesto 
Machado Kawall, Francisco Lotufo Filho, Hugo Nivaldo Napoli,  José de Barros e Wilton 
Guimarães,  de  congratulações  com  a  Diretoria  Cultural,  pelo  brilho  da  realização  do 
Pinholivro,  em colaboração com a Câmara Brasileira  do livro,  iniciativa inédita  entre  os 
clubes sócios-esportivos de São Paulo, que contou com a presença de 172 editoras e a venda 
de cerca de 1200 livros, sob a coordenação do Diretor Adjunto de Relações Educacionais 
Mário Fittipaldi; bem como proposta de inserção de voto de louvor de autoria do Cons. 
Paulo Roberto Taglianetti, à Equipe de Peteca, Atletas, Técnicos e Dirigentes da seção, pela 
conquista do Campeonato Paulista. Aprovadas.

Primeiro Secretário - Pediu fosse desconsiderada a correspondência recebida sob o nº 554, 
relacionada no expediente enviado por  escrito,  porque a Secretaria  havia registrado,  em 
julho, E-Mail enviado pelo Cons. Eduardo Lobo Fonseca em 16 de abril (c.r. 278), reiterando 
pedido feito ao Sr. Presidente do Conselho em 11 de março deste ano, de fornecimento de 
cópia  das  correspondências  DI.079/97  e  222/97-PCD.  Comunicou  que  o  sócio  José 
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Guilherme  Hausner  foi  nomeado  Membro  da  Comissão  Financeira  até  maio  1998,  em 
substituição ao Sr. Carlos Eduardo Pinto e Silva, demissionário em 29 de julho. Colocou à 
disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na Secretaria  o  relatório  A.V.O.  -  Análise  da 
Variação Orçamentária de julho e o Balanço Patrimonial do Clube em 31 do mesmo mês. A 
seguir, comunicou o recebimento das seguintes cartas da Diretoria: a) informando sobre a 
nomeação  dos  seguintes  Diretores  Adjuntos,  para  o  biênio  1997/99:  Serviços  Gerais: 
Fernanda Duarte Galluzzi; Condicionamento Físico: Gladys Bechara Demétrio; Segurança, 
Portarias  e  Estacionamento:  Paulo  Kesselring  Carotini;  Ginástica  Olímpica:  Idely  Regina 
Florence Lelot (ofs. DI.349, 405, 408 e 394/97); b) respondendo questionamento do Cons. 
Pedro Antonio Lousan Badra no item Várias da reunião de 30 de junho de 1997, que foi 
então  integralmente  lida  (of.  DI.399/97);  c)  dando  conhecimento  que,  cumprindo  o 
calendário  anual,  as  piscinas  externas  foram  reabertas  para  uso  dos  sócios  a  partir  de 
29/08/97. Informou sobre pedidos de licença ao Conselho, a saber: Cons. Joacyr Victor De 
Maria, por 90 dias, a partir de 30 de agosto; Cons. Marcos Augusto de Carvalho Senna, pelo 
período de 26 de agosto a 28 de outubro do corrente ano.

Presidente  -  Lembrou que pela Resolução 06/97, de 17 de março,  o plenário aprovou o 
reajuste do orçamento através de inúmeras medidas que foram autorizadas, sendo objetivo 
da  proposta  da  Diretoria  “fazer  frente  aos  depósitos  judiciais  correspondentes  aos 
recolhimentos de abril a junho/97”, passando a ler carta encaminhada pela Diretoria sobre o 
andamento  do processo INSS x  Esporte  Clube Pinheiros.  Tendo o Cons.  Pedro Antonio 
Lousan Badra solicitado que fossem melhor esclarecidos os termos jurídicos constantes da 
carta então lida, explicou tratar-se de simples leitura de correspondência protocolada após a 
remessa da convocação, dispensando maiores explicações por não estar a matéria sujeita à 
votação e que estava à disposição para leitura e análise dos Srs. Conselheiros na Secretaria.

Waldir  Lachowski -  Comunicou que  no  dia  21  de  agosto  o  Clube  havia  recebido,  por 
intermédio  de  sua  Diretoria,  o  Diploma de  Colaborador  Emérito  do  Exército  Brasileiro. 
Ressaltou que essa honraria foi entregue a apenas um clube de São Paulo, demonstrando, 
assim, que além das suas finalidades básicas de atender ao associado o Pinheiros cumpre 
papel relevante na sociedade brasileira.

Mário  Lima  Cardoso  -  Reiterando  seu  pensamento  sobre  a  importância  da  população 
pinheirense na sociedade, teceu considerações e propôs inserção na ata de voto de louvor e 
aplauso a Marcelo Salvador Filardi, filho do Cons. Cantídio Salvador Filardi, tendo em vista 
Tese apresentada à Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina - para 
obtenção do título de Mestre em Ortopedia e Traumatologia. Aprovado. Entregou à Mesa 
exemplar  desse  trabalho,  pedindo  que  o  mesmo  passasse  a  fazer  parte  dos  anais  do 
Conselho.

Presidente  -  Propôs  a  prorrogação  do  Expediente  para  que  dois  oradores  inscritos 
pudessem se manifestar. Aprovado.
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José Manssur - Em nome de sua família e em seu próprio nome, agradeceu a solidariedade 
recebida do Conselho em virtude de recente problema de saúde enfrentado por sua esposa, 
Sra. Lucila Regina Cimino Manssur.

Arnaldo  Osse Filho -  Complementou as  informações  prestadas  pela  Diretoria  ao  Cons. 
Pedro  Antonio  Lousan  Badra  sobre  gastos  a  maior  com  a  construção  da  piscina  de 
Hidroginástica, concluindo que referidas despesas não excederam 300%, como constara do 
relatório A.V.O, mas 102% do previsto.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 433ª reunião extraordinária, realizada em 28/07/97.
O Cons. Mário Lima Cardoso perguntou ao Sr. Presidente se ele poderia pedir retificação do 
pronunciamento de outro Conselheiro. O Sr. Presidente respondeu ser possível, desde que 
se pretendesse retificar algum trecho que tivesse ficado erradamente consignado no resumo. 
Como não era o caso, o Cons. Mário Lima Cardoso falou que se pronunciaria a respeito no 
item Várias.
Não  havendo  qualquer  outra  manifestação,  o  Sr.  Presidente  declarou  a  ata  aprovada 
conforme apresentada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-07/97,  referente  à  proposta  da  Diretoria  de 
concessão  de  título  de  Sócio  Benemérito  ao  associado  Rogério  Arkie,  da 
seção de Bolão.

Presidente  -  Lembrou os dispositivos legais  que regem a matéria,  os quais  leu,  e que a 
proposta  da  Diretoria  estava  fundamentada,  em  síntese,  no  fato  de  que  a  participação 
esportiva do associado correspondia à prestação de relevantes serviços ao Clube, com ênfase 
ao Campeonato Mundial de Bolão conquistado em 1995, na Alemanha. Leu os termos do 
inciso I do Art.  6º do Estatuto Social; lembrou que a Comissão Jurídica entendeu estar a 
proposta  formalmente  em  termos  para  ser  apreciada  e  esclareceu  a  diferença  entre  os 
pressupostos necessários à obtenção do título de Sócio Benemérito e de Atleta Benemérito; 
que  a  Comissão  de  Esportes  opinou  no  sentido  de  que  a  concessão  do  título  de  Sócio 
Benemérito era a comprovação dos importantes serviços prestados ao Clube pelo atleta; que 
a  Comissão  de  Sindicância  pronunciou-se  nada  obstando  à  proposição,  cabendo  a 
deliberação final ao plenário.

Renato  Taglianetti -  Entendeu  que  a  benemerência  pretendida  na  proposta  estava 
exclusivamente relacionada à demonstração desportiva e atlética do interessado e que isso 
estava  previsto  em  outro  dispositivo  estatutário,  que  não  atendido  na  sua  totalidade, 
portanto ainda não era chegada a hora da concessão. Sem demérito do atleta, ressaltou que 
confundi-lo com Sócio Benemérito seria um desrespeito ao Estatuto. Lembrou que a única 
exceção  é  aquela  que  considera  Sócio  Benemérito  os  ex-Presidentes  do  Conselho  e  da 
Diretoria, embora julgasse um absurdo, nestes casos, a concessão da honraria ser permitida 
somente 3 anos após o término do mandato do Presidente. Benemérito,  para nós, eu me 
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lembro dos primeiros Presidentes deste Clube. Quando eu me lembro do Stickel, quando eu 
me lembro do nosso querido Villaboim, este, sim, é um homem Benemérito.

Sérgio Henrique de Sá - Salientou que diante do currículo esportivo do atleta, se o esporte 
por  ele  praticado  pertencesse  à  modalidade  olímpica,  como  exige  o  Estatuto  Social, 
dificilmente  o  plenário  estaria  questionando  a  pertinência  da  proposta.  São  muitas  as 
dificuldades  encontradas  pelos  esportes  amadores  no  Brasil,  onde  poucas  modalidades 
recebem patrocínio. Já que o esporte escolhido pelo interessado é pouco conhecido no Brasil, 
mais divulgado em regiões de colonização alemã, a única oportunidade de ter destaque era 
se  tornando  o  melhor  e  ele  conseguiu  se  transformar  no  melhor  bolonista  do  mundo, 
alcançando,  assim,  o  diferencial  e  fazendo  com  que  a  concessão  fosse  mais  que  justa. 
Citando trechos da proposta, comentou que a iniciativa da Diretoria e os termos em que foi 
apresentada foram muito felizes. Ressaltou que o Bolão é a modalidade que possui mais 
títulos  no  Clube.  Discorreu  detalhadamente  sobre  os  feitos  do  atleta  e  o  valor  das 
competições das quais participou. Disse que seu exemplo deve ser seguido pelos demais 
atletas do Clube e que a concessão seria um ato de justiça, pois estar-se-ia reconhecendo a 
grandiosidade das conquistas do bolonistas.

Nelson da Cruz Santos - Deu seu testemunho sobre as qualidades esportivas e morais do 
bolonista,  no  seu  entender  um  emérito  atleta,  que  jamais  se  envolveu  em  qualquer 
ocorrência disciplinar e que defendeu com máximo êxito as cores de seu Clube e de seu País 
num país onde o Bolão é uma tradição.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Reafirmou a importância desse título como paradigma 
para  os  atletas  do  Clube.  Abordando  aspecto  levantado  pelo  Cons.  Renato  Taglianetti, 
explicou que no Estatuto Social prevê a possibilidade de concessão de 3 modalidades de 
títulos honoríficos:  Atleta Benemérito,  Sócio Honorário e Sócio Benemérito.  No primeiro 
deles o interessado não se enquadrava, por não praticar esporte olímpico, embora de grande 
importância e que faz parte da tradição esportiva do Clube. O título de Sócio Honorário é 
honraria prevista para não associados, o que não é o caso do bolonista. Fez comentários 
sobre  outros  atletas  ligados  às  tradições  e  aos  meios  do  Clube,  que  receberam  títulos 
honoríficos  como  forma  de  homenagear,  torná-los  sócios  e  fazê-los  exemplos  para  a 
sociedade  pinheirense.  Rogério  Arkie,  nasceu  no  Clube,  praticou  Bolão  e  sagrou-se 
Campeão Mundial desta modalidade, que tem a mesma origem alemã do Clube. A proposta 
da Diretoria foi encaminhada com a certeza de que o Conselho saberia reconhecer nesse 
jovem um exemplo para toda a juventude pinheirense.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse da sua preocupação pelo fato de que a importância 
dada ao título de Campeão Mundial estar sendo um subterfúgio para agraciar com título de 
Sócio Benemérito aquele que não preenchia as condições necessárias para receber título de 
Atleta  Benemérito,  podendo, assim, abrir  sério  precedente.  Lembrou que por  ocasião da 
última atualização estatutária foi aprovada emenda dando mais rigorismo aos requisitos 
para a concessão de título de Atleta Benemérito, justamente porque os campeões passaram a 
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acontecer em profusão, tornando mais fácil a conquista desse título. Referindo-se à menção 
do Cons. Arlindo sobre os Sócios Honorários, disse que só tinham sido citados aqueles que, 
não  sócios,  foram trazidos  para  a  comunidade  pinheirense  por  terem prestado  serviços 
relevantes ao País, ao esporte e, indiretamente, ao Pinheiros. Não existe caso de atleta que 
seja  considerado  Sócio  Benemérito.  Quem é sócio  do Clube se  torna  Atleta  Benemérito, 
quem  não  o  é,  torna-se  Sócio  Honorário.  Parabenizou  o  interessado  pelos  seus 
importantíssimos feitos. Propôs a rejeição da proposta, sob pena de estar-se transgredindo o 
Estatuto Social  e abrindo precedente para que outros associados possam vir  a pleitear a 
benemerência pretendida.

Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) - Divergiu, entendendo que para um clube que 
nasceu e continua esportivo e tem no esporte suas maiores tradições, ao se conceder um 
título de Sócio Benemérito ao bolonista Rogério não se estará infringindo o Estatuto Social, 
que realmente não deve ser infringido, mas estar-se-á concedendo um título por relevantes 
serviços prestados à comunidade pinheirense.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Discordou posição do Cons. Arlindo, reiterando seu apelo 
pela rejeição da proposta.

Renato Taglianetti  (aparte) -  Esclareceu que desconhecia o  interessado,  que ele  merecia 
todos os elogios feitos em plenário, mas procurava defender o Estatuto Social. Se no passado 
foi concedido título de Sócio Honorário a atleta, portando em desrespeito ao Estatuto Social, 
estranhável  que  Diretorias  anteriores  não  tenham  proposto  reforma  estatutária  para 
compreender condições como a do interessado, que pratica esporte mas não é considerado 
atleta olímpico.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Lembrou que os requisitos para a concessão de título de 
Sócio  Benemérito  são  muito  subjetivos.  Basta  que  se  entenda  que  o  associado  prestou 
relevantes serviços. Não há como se quantificar ou se aferir. No momento era necessário 
entender que, se o interessado era atleta, ele teria que pleitear o título de Atleta Benemérito, 
caso contrário, não receberia a benemerência.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Disse que a questão principal a ser desvendada era a amplitude 
da expressão “relevantes serviços prestados ao Clube” constante do Estatuto Social  para 
definir a outorga do título de Sócio Benemérito.  Julgou dispensável discutir o mérito do 
atleta,  pois  sequer  foi  contestado.  Considerou muito  restrito  definir  que  título  de  Sócio 
Benemérito só pode ser outorgado a ex-Presidentes, em que pese os relevantes serviços por 
estes prestados internamente ao Clube. Necessário, sim, analisar a amplitude dos feitos do 
atleta representando o Brasil e o Clube, independentemente da natureza desses serviços. 
Quanto  à  preocupação  do  Cons.  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara,  disse  que  não  seria 
absolutamente aberto precedente, inclusive porque o Conselho sabe muito bem distinguir o 
verdadeiro conteúdo das propostas que a ele são submetidas.
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Presidente  -  Esclareceu  que  oportunamente  colocaria  em  questão  se  estaria  ou  não  o 
plenário totalmente esclarecido a respeito do que estava se tratando e discutindo.

Roberto Machado Moreira - Considerou que as duas observações do Cons. Paulo Roberto 
Chaves de Lara, de transgressão ao Estatuto e da abertura de uma via que levasse a um 
enxame de concessões  neste  estilo,  tinham razão  de  ser.  Quanto  à  segunda observação, 
lembrou que o quando foi criada a categoria de Sócio Benemérito foi também criada a de 
Atleta  Benemérito,  exatamente  reservando  a  esta  os  louros  dos  alcances  esportivos.  No 
entanto, surgiu no problema em questão um óbice quase intransponível, pois o interessado 
competiu em um esporte que não é olímpico, não podendo, portanto,  receber a honraria 
competente, o título de Atleta Benemérito. Fez-se, então, uma circunvolução e passou-se a 
entender que esses serviços relevantes são também, e não deixam de ser, glórias atléticas 
que elevam o nome do Clube,  no caso presente,  o nome do próprio Brasil.  Referiu-se à 
transgressão estatutária que o Conselho, ainda que involuntariamente, tem cometido com 
freqüência. Lendo o inciso I do Art. 6º, disse que não poderia deixar passar a oportunidade, 
talvez pensando no precedente levantado pelo Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, que 
aprovando a proposta estar-se-ia transgredindo o Estatuto Social, concedendo um título a 
quem não é Presidente da Diretoria ou Presidente do Conselho.

Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) - Interpretou de forma diferente à do orador, 
entendendo que qualquer sócio possa receber essa honraria,  desde que preste relevantes 
serviços  à  sociedade  pinheirense.  Perguntado  pelo  orador,  explicou  que  a  palavra 
“somente” contida no texto do inciso I quer dizer que, no caso de concessão desse título a 
ex-Presidente do Conselho ou da Diretoria, deve-se propor somente após 3 anos depois do 
exercício do mandato no cargo. (O Sr. Presidente interrompeu para alertar o orador sobre a 
necessidade do aparte ser conciso e não poder se transformar em um debate). 

Roberto  Luiz  Pinto e Silva (aparte)  -  Lembrou que esse complemento  foi  aprovado na 
última atualização estatutária, por meio de emenda (de autoria do Cons. Antonio Guerra, 
como lembrou o Sr. Presidente naquele momento), com um único objetivo, o de acabar com 
aquela  sistemática  de  o  Presidente,  deixando  o  mandato,  no  mês  seguinte  a  ele  seria 
outorgado esse título, que afirmou, não estava restrito aos ex-Presidentes.

Roberto Machado Moreira - Respondeu:  “Faz de conta que eu concordo com o Senhor.”

José Manssur (aparte)  - Entendeu que a interpretação do dispositivo (Art. 6º, I) mereceria 
uma análise melhor. O que o dispositivo estabelece, na interpretação perfeita era que, desde 
que se completassem 3 anos do mandato, o Conselho Deliberativo lhes poderia outorgar a 
benemerência de Sócio Benemérito. A forma preconizada pelo orador, fazia entender que 
somente  aos  ex-Presidentes  poderia  ser  concedida  essa  benemerência.  (O  orador 
interrompeu, confirmando seu entendimento neste sentido). Continuando seu aparte, citou 
exemplo  e  concluiu  que  o  interessado  merecia  ser  contemplado  e  homenageado  pelo 
Conselho, com o título a que ele fazia jus.
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Francisco Lotufo Filho (aparte) - Para defender a aprovação da proposta, ponderou que a 
lei é esclarecida pela jurisprudência. E a jurisprudência do Clube e do Conselho é no sentido 
de que relevantes serviços não se aplicam somente a Presidente de Conselho e de Diretoria, 
mas a todos aqueles que realmente prestaram relevantes serviços. Haja vista a outorga do 
título para Maria Esther Bueno, Sílvio de Magalhães Padilha e outros, conforme já tinha sido 
mencionado.

Roberto Machado Moreira - Entendeu que a jurisprudência a que o aparteante tinha se 
referido era importante e fundamental, principalmente na omissão dos textos, mas não era o 
caso.  No entanto,  curvava-se ante a manifestação do plenário,  porque também votaria  a 
favor.  Contudo, esclareceu que não concordava absolutamente com as tentativas havidas 
em plenário, de dar ao inciso I do Art. 6º uma interpretação que ele não tem. Nesse sentido, 
alertou  sobre  a  necessidade  de  ser  feita  uma  emenda  alterando  referido  dispositivo 
estatutário.

Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação,  o  plenário  aprovou  por  expressiva  maioria  de  votos  a 
proposição da Diretoria, concedendo ao sócio Rogério Arkie, da seção de Bolão, o título de 
Sócio Benemérito, por atender aos requisitos do inciso I, do Art. 6º do Estatuto Social.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-13/97,  referente  ao  pedido  da  Diretoria,  de 
autorização  para  celebrar  contrato  de  comodato  de  espaço  físico  com  a 
Administradora de Cartões Bank of Boston.

Presidente  - Antes de adentrar a discussão, alertou o plenário a respeito de equívoco na 
redação  da  matéria  relativa  a  este  item  quando  da  convocação,  esclarecendo  que,  na 
verdade, a Diretoria pediu autorização para celebração do contrato de comodato porque o 
Posto de Atendimento está em espaço físico cuja ocupação depende da autorização pedida. 
Quanto ao contrato de patrocínio, constitui ato de gestão, sendo necessária autorização do 
Conselho quando o contrato implicar na inserção de publicidade nos uniformes do Clube. 
Foram  apresentadas  cláusulas  específicas  para  o  contrato  de  patrocínio  e  cláusulas 
específicas para o contrato de comodato e este é que seria objeto de discussão. Explicou que 
o pedido fora feito com base no Art. 76, XIII do Estatuto Social e na Resolução 03/97 do 
Conselho. Acrescentou que a Comissão Jurídica manifestou-se entendendo que o contrato 
de patrocínio não encontrava óbice quanto ao aspecto formal e que, no mérito, tratava-se de 
ato de gestão, privativo da Diretoria em casos que tais e que sob o prisma formal o contrato 
de comodato  se  encontrava  em condições  de análise  e  apreciação do Conselho,  ao  qual 
competia manifestar-se sobre o mérito. A Comissão Financeira também emitiu seu parecer, 
no sentido de que a matéria estava em condições de ser apreciada pelo plenário, observando 
que as disposições de natureza financeira atendiam aos interesses do Clube e sugerindo que 
constasse do contrato  a ser  firmado,  cláusula atribuindo à Administradora  de Cartões  a 
responsabilidade  por  eventuais  ocorrências  que  pudessem  vir  a  afetar  a  segurança  dos 
sócios no espaço a ela concedido.
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Deliberação:
Não havendo quem quisesse usar a palavra o Sr. Presidente submeteu a matéria à votação, 
tendo o plenário aprovado, por unanimidade de votos, o pedido da Diretoria, autorizando-a 
a celebrar contrato de comodato de espaço físico com a Administradora de Cartões Bank of 
Boston S/C Ltda, dentro de determinadas condições fundamentais, visando a manutenção e 
operação do Posto de Atendimento que já se encontra instalado no recinto do Clube.

Item 4 - Apreciação do processo CD-09/96, referente ao Recurso Ordinário interposto 
pelo Sr.  Luiz Fernando Carneiro,  contra ato da Diretoria,  que o excluiu do 
quadro social.

Presidente - Recordou as normas estatutárias e regimentais que regulamentam a matéria e 
que o recurso tinha como objetivo  que o plenário reconhecesse,  ou não,  a  existência de 
direito  adquirido  dos  sócios  nascidos  anteriormente  ao  ano  de  1960,  de  permanecer  no 
quadro social sem a obrigatoriedade da aquisição de um titulo social.  Em seu parecer a 
Comissão Jurídica argüiu preliminar de intempestividade. Segundo a Comissão, o recurso 
relativo à carta da Diretoria deveria ter sido interposto naquela época e não somente agora, 
em 1996. Colocou em discussão a preliminar argüida, deixando claro que o mérito seria 
apreciado somente na hipótese de o Conselho achar que o recurso era tempestivo.

Renato Taglianetti -  Pediu ao plenário  que acolhesse a preliminar de intempestividade, 
porque o recurso fora interposto fora do prazo e o Estatuto Social tinha que ser respeitado.

Roberto  Machado  Moreira -  Comentou  que  participou  da  reunião  prévia  realizada  na 
quarta-feira  anterior,  extremamente  esclarecedora,  porque  num  primeiro  momento  não 
tinha entendido a matéria. Disse que o recurso foi feito em conseqüência da carta que o 
recorrente  recebeu,  em  1996,  do  Sr.  Diretor  Administrativo,  comunicando  o  seu 
desligamento do quadro social ocorrido em 1993, por falta de pagamento. O recurso datava 
de 10 de maio de 1996, portanto fora do prazo do Art. 48 (que seria 02 de maio de 1996), 
tendo em vista que a resposta da Diretoria Administrativa era de 17 de abril daquele ano. 
Considerou que o recurso era intempestivo, portanto não deveria ser acolhido.

Sérgio Vergueiro - Disse que o recorrente era um associado afastado do quadro social e que 
só tinha esta oportunidade de expor as suas razões ao órgão máximo do Clube. Certamente 
deve-se obedecer as normas internas e os prazos do Clube e não se pode abrir precedentes e 
conhecer recursos que porventura estejam fora de prazo. Portanto, era necessário analisar 
holisticamente este caso, para poder decidir qual era o prazo que estava correndo, se se 
estava acolhendo uma legítima manifestação de um associado, no seu tempo e na sua hora. 
O Clube é uma comunidade de pessoas de caráter, tem as suas normas e deve segui-las, 
porém, levando em consideração que não é constituída de técnicos, porque se não todos 
teriam que se  fazer  acompanhar de um advogado,  para  as  relações com o  Pinheiros  se 
desenvolverem dentro  das  normas jurídicas.  O  Esporte  Clube Pinheiros  é  o  que é  pelo 
patrimônio moral e para manter essa condição ele precisa seguir as suas normas e os seus 
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prazos. (O Cons. Renato Taglianetti interferiu, entendendo que o orador estava fugindo do 
tema apresentado, tendo o Sr. Presidente lhe pedido que aguardasse, pois o orador tinha 
prometido estabelecer a relação entre sua intervenção e a matéria). Continuando, disse que 
o recorrente fora desligado do Clube por decisão do Conselho Diretor de 03 de julho de 
1985, por notificação de 19 de outubro de 1985, recebida pelo recorrente em novembro de 
1985.

Roberto Machado Moreira (aparte) - Disse que o recorrente não tinha sido desligado do 
quadro social, tanto que depois pagou mensalidades por vários anos.

Sérgio  Vergueiro  -  Respondeu que não  estava  discutindo  o  mérito,  mas  referindo-se  à 
decisão da Diretoria de 17 de outubro de 1985, no sentido de que o interessado deveria, em 
30 dias, apresentar um título de sua propriedade ou se inscrever no edital de vendas de 
títulos, caso contrário seria desligado do quadro social. (O Cons. Roberto Machado Moreira 
insistiu nos termos de seu aparte). Respondeu que estava falando de documento e de data. 
A  notificação  da  Diretoria  data  de  19  de  outubro  e  não  tinha  protocolo  de  entrega. 
Entretanto, ao encaminhar sua carta em 26 de novembro, o recorrente se deu por notificado, 
pedindo que o desligamento fosse reconsiderado, em tempo e hora, regimentalmente. Até 
hoje  o  interessado  não  recebeu  resposta  a  este  apelo.  Entendeu  que  o  recorrente  foi 
violentado nos seus direitos. Portanto, se ele recorreu em tempo, e até hoje não foi julgado, 
este era o momento para fazê-lo. Observou que jamais se sentiria bem com a sua consciência 
se não acolhesse o recurso, que foi feito em tempo e hora, e não fosse discutido o mérito 
desta questão.

Roberto Machado Moreira (aparte) - Perguntou se o orador achava que o documento que 
capeava o processo não era o recurso.

Sérgio  Vergueiro  -  Respondeu  que  estava  se  referindo  ao  documento  que  originou  o 
desligamento do associado. E estava sendo discutido, em primeiro lugar, o desligamento do 
associado.

Roberto Machado Moreira (aparte) - Discordou, dizendo que o que estava sendo discutido 
era o recurso.

Sérgio  Vergueiro  -  Respondeu  que  o  aparteante  achava  que  estava  sendo  discutido  o 
recurso, porque era fácil de dizer que ele não estava no prazo. Mas ele, orador, estava se 
referindo ao pedido protocolado pelo recorrente  em 26 de novembro.  E que ele  não se 
sentiria bem com a sua consciência se não desse azo a que o mérito desta questão, que foi 
objeto  de  um  recurso  em  tempo  e  hora,  mesmo  que  há  12  anos,  não  tivesse  trânsito 
democrático para ser discutido no mérito no Conselho. Aqueles que estivessem convencidos 
do  seu  mérito,  que  dessem  oportunidade  a  essa  discussão.  Foi  pelo  conhecimento  do 
recurso, por estar dentro do prazo.
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Votação da Preliminar
O Sr. Presidente colocou em votação a preliminar levantada pela Comissão Jurídica, ou seja, 
se o recurso tinha sido, ou não, interposto em tempo, como determina o Estatuto Social, 
respondendo  ao  Cons.  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara,  disse  que  a  tempestividade  em 
votação era a do recurso que iniciava o processo.
O Cons. Sérgio Vergueiro levantou questão de ordem, dizendo que o parecer da Comissão 
Jurídica não estava na Ordem do Dia, pois tratava-se de uma opinião. Então, o plenário 
votaria, depois, o recurso de 1985. O Sr. Presidente respondeu que não, porque o que estava 
sendo votado era a questão da tempestividade do recurso, tendo os Cons. Renato Taglianetti 
e Roberto Luiz Pinto e Silva se manifestado concordando neste entendimento.

Deliberação:
O  plenário  resolveu  acolher  a  preliminar  de  intempestividade  argüida  pela  Comissão 
Jurídica,  negando  segmento  ao  Recurso  Ordinário,  interposto  pelo  Sr.  Luiz  Fernando 
Carneiro, contra ato da Diretoria que o excluiu do quadro social em virtude dele não ter 
adquirido título social ao completar 21 anos de idade, conforme exigia o Art. 11 do Estatuto 
Social de 1970, vigente nessa ocasião, ficando mantida a decisão recorrida.

Item 5 - Várias.
Edgard Ozon - Abriu mão de seu pronunciamento na tribuna, pois o tinha feito por escrito e 
o passaria à Mesa para que fosse dado o devido andamento.

Presidente - Fez uma síntese da manifestação escrita do orador, explicando que a inseriria 
em ata:

“Edgard Ozon - Sou Conselheiro desde 1958, sendo continuamente reeleito pelo quadro 
associativo,  portanto,  quando  terminar  meu  mandado  no  ano  2.000,  terei  42  anos  de 
Conselho.  Sempre  respeitei  e  honrei  este  mandato,  tenho  sempre  me  portado  com 
dignidade. Aceitei sempre os cargos que me ofereceram, em Diretorias, em sub-Diretorias e 
em Comissões  Permanentes,  procurando  exercê-los  com zelo,  competência  e  dignidade. 
Devido à minha formação moral,  religiosa,  esportiva  e  de caráter  integro  não posso  de 
maneira  alguma,  aceitar  os  impropérios  e  mentiras  inseridas  no  Recurso  referente  à  Cl 
028/96. Esta é a razão deste meu desabafo e desta representação refuto, veementemente, as 
ofensas a mim dirigidas diretamente e a este Egrégio Conselho indiretamente,  no citado 
recurso. Não posso de forma alguma calar-me diante de expressões caluniosas colocadas em 
minha boca. Não é de meu feitio e sabem muito bem V.Exa. e os demais membros deste 
Conselho, face à minha postura nestes 37 anos nesta Casa, usar de expressões que firam a 
ética e a moral. Ler no recurso que teria utilizado de frases tais como: "se fosse na ditadura 
militar, sumiria com vocês”; "moleques vagabundos, sabem quem sou eu?, etc, ofendem a 
minha dignidade pessoal e meu passado no Clube. 0 que me causa tristeza e decepção é que 
no transcorrer da reunião desse Egrégio Conselho no dia 30 de junho apesar de haver sido 
rejeitado  o  recurso,  nenhuma  vez  haver  se  levantado,  fazendo  referência  a  forma 
humilhante, agressiva e mentirosa pela qual fomos tratados (eu e o Conselho Deliberativo) 
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pelos apenados. Perceberam-se inclusive insinuações malévolas de que realmente havíamos 
nos excedido e aquilo que os acusados inseriram em sua defesa fosse verdadeiro. Bastará, 
Sr. Presidente,  que se leia o relatório da Comissão de Inquérito bem como os termos de 
declarações,  referentes  ao  mesmo  processo  (que  tomamos  a  liberdade  de  anexar  ao 
presente),  para  que se  conclua a  humilhação pela  qual  passamos,  o  desrespeito  de  que 
fomos  vítimas  com as  maldosas  e  caluniosas  expressões  que  constam  do  recurso,  para 
justificar este nosso desabafo. Como homem sinto-me abalado e ofendido, mas entristeço-
me ao ver nossa instituição ser tão desrespeitada e nenhuma voz se ouvir para defendê-1a. 
Creia Sr.  Presidente não fosse o amor que dedico a este Clube, esquivar-me-ia daqui para 
frente  de  intervir  em  questões  como  ou  semelhantes  a  esta,  pois,  realmente,  senti-me 
esquecido e desrespeitado, porém acima deste desapontamento, coloco o respeito que tenho 
por meus colegas desta Casa e a paixão que nutro pelo Pinheiros. Peço aos companheiros e a 
V.Exa.  que  me  desculpem  por  este  desabafo,  todavia  gostaria  que  dele  fosse  dado 
conhecimento ao Conselho Deliberativo.”

Renato Taglianetti - “É com profunda tristeza que vos venho lembrar a morte da Princesa 
Di e pedir a Deus a sua clemência pela alma de quem não foi acolhida pelo amor, que 
sempre procurou,  mas que soube espargir  no mundo da caridade que praticou.  Li,  no 
jornal parisiense “Le Monde” (edição de 27.08.97) a página inteira que sob o título “La 
Princesse au grand coeur”, nos dá a conhecer, a caridade, que com amor fraterno, distribui 
entre as crianças,  amparando no seu regaço os sofredores e oferecendo a mão, até aos 
hansenianos. As estrelas no céu permanecerão luzentes guiando a Princesa para os altos 
de Deus. Inclino-me, com respeito, contendo a tristeza que do coração sobe, mas que as 
lágrimas não escondem.”

Pedro Antonio Lousan Badra - Agradeceu a resposta enviada pela Diretoria com relação ao 
questionamento  que fez à Comissão de Obras em reunião anterior.  Entendeu pertinente 
registrar  que  em  nenhum  momento  questionou  a  credibilidade  do  Sr.  Presidente  da 
Diretoria, do Sr. Diretor de Obras ou a não utilização das verbas. Quando insistiu no sentido 
de que a Comissão de Obras apresentasse os valores, o fez para demonstrar que a verba que 
o  Conselho  havia  autorizado  para  a  construção  da  Piscina  de  Hidroginástica  não  foi 
respeitada, tendo sido abarcadas outras obras na mesma verba. Havia sido aprovado um 
orçamento  lastreado  em um estudo  técnico,  em diversas  condições  técnicas,  demoradas 
sugestões e estatutariamente compete à Comissão de Obras analisar todos os elementos de 
obras,  seus  contratos,  etc.  Em  que  pese  a  integridade  dos  integrantes  da  Diretoria  e  a 
nobreza das obras que excederam em 40% aos valores aprovados, esses excessos deveriam 
ser alocados em outras rubricas, como, por exemplo, em Custeio. Pediu que a Comissão de 
Obras  atentasse  para  as  suas  atribuições  estatutárias  definidas  nos  Arts.  102 e  108,  que 
entendia  não  estavam  sendo  atendidas.  Reiterou  seu  agradecimento  à  Diretoria  pelas 
informações prestadas, mas salientou que gostaria de tê-las recebido da Comissão de Obras 
e que reconhecia a necessidade das reformas procedidas, mas elas não deveriam ter sido 
lançadas na rubrica Hidroginástica.  Finalizando,  observou que a Comissão de Obras no 
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mínimo não acompanhou o processo, para poder auxiliar a Diretoria e que isso não deveria 
ocorrer futuramente.

Hélio de Maria Penteado (aparte) -  Falou que o pronunciamento do orador poderia ser 
resumido  de  duas  formas.  A  utilização  do  Fundo  Especial  depende  de  aprovação  do 
Conselho. E não sendo assim, qualquer outra despesa de manutenção, reforma tem de ser 
lançada  no  custeio.  Mesmo  considerando  a  idoneidade  dos  Diretores,  houve  uma 
irregularidade,  à  qual  a  Comissão  de  Obras  deve  ficar  atenta,  para  que o  Estatuto  seja 
respeitado, e o Conselho também. Porque na medida em que se desrespeita as atribuições 
do Conselho, ele fica numa situação difícil, pois o mandato dos Conselheiros poderá vir a 
perder até uma certa representatividade e uma certa validade.

Mário Lima Cardoso -  Lamentou por  haver  poucos  Conselheiros  em plenário,  quase  o 
quorum mínimo para  votação.  (O Sr.  Presidente  o  esclareceu que em Várias  não havia 
matéria a ser deliberada). Referindo-se ao item 1 da pauta, esclareceu que sua intenção era 
solicitar  ao  Cons.  Nelson  da  Cruz  Santos  que  suprimisse  referências  feitas  durante  a 
apreciação  de  recurso  ordinário  interposto  por  associado  suspenso  pela  Diretoria,  pois 
“pediu aos Conselheiros que refletissem sobre as possíveis causas dos fatos, perguntando se 
não seria o caso de a Diretoria e do Conselho copiar o exemplo dos abnegados jardineiros 
do Clube e erradicar ervas daninhas do meio social e assim manter a beleza da juventude 
social do Clube, que seguramente é o jardim maior de todos. Propugnou pela manutenção 
da pena, mesmo a considerando branda, em virtude não da quebra do aparelho somente, 
mas de sua atitude agressora.” Protestou,  entendendo que tais comparações eram muito 
rigorosas, porque garotos que cometem erros hoje poderão ser grandes homens amanhã. 
Não  há  registro  na  história  do  Clube  de  nenhum  criminoso  formado  na  idade  adulta. 
Existem sim, satisfações e alegrias imensas, neste sentido mencionando alguns associados 
que se tornaram renomados profissionais. Observou que da infância até a juventude deve 
haver  punição,  mas também ternura,  ajuda e aconselhamento.  Comentou que fazia uma 
idéia errada do Sr. José Falluh Neto, que assessora a Diretoria Administrativa, que depois de 
conhecer  percebeu tratar-se  de pessoa  de muito  bom senso.  Como sua manifestação foi 
extemporânea, pediu ao Sr. Presidente que futuramente interferisse no sentido de evitar que 
constasse das atas qualquer referência desairosa, forte em relação ao Clube, pois tinha lhe 
tocado muito a expressão “ervas daninhas”, que não existem no Clube.

Fábio Eduardo Nesti - Parabenizou a Diretoria pelos resultados do trabalho de marketing 
esportivo, dizendo que o Clube hoje dispõe do melhor time de Voleibol da Liga no Estado 
de São Paulo, sendo considerado vencedor do Play Off e disputará as finais. Ressaltou que a 
colocação  de  profissionais  competentes  no  desenvolvimento  de  todos  os  esportes 
engrandece o trabalho da Diretoria,  comentando sobre torneio de Tênis a se realizar em 
setembro.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinham assinado a lista de presença, 
o horário e deu por encerrados os trabalhos às 23h07m.
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Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  435ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 29 de setembro de 1997, com as retificações já dela constantes.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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