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ATA  RESUMIDA  DA  438ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 1998

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e oito, em segunda 
convocação,  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  tendo  assinado  a  lista  de 
presença cento e trinta e quatro Conselheiros.

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

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE
Comunicações  gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações  dos 
Presidentes das Comissões
Presidente -  Depois  de  determinar  o  recolhimento  do livro  de  presença, 
declarou instalada a  reunião.  Em nome da Mesa do Conselho,  propôs  a 
inserção em ata dos seguintes votos de pesar:  1) pelo falecimento do Sr. 
André Lamardo, sogro do Conselheiro Ricardo do Espírito Santo; 2) pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Gerson de Oliveira; 3) pelo falecimento do 
ex-Conselheiro  Luciano  Campacci;  4)  pelo  falecimento  da  Sra.  Olímpia 
Gianela  Basile,  esposa  do  ex-Conselheiro  Américo  Basile;  5)  pelo 
falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Paulo Afonso Neubern Savaglia, 
um dos Coordenadores do Programa Meio Ambiente do Plano Diretor de 
Desenvolvimento,  este  indicado  pelo  Conselho,  juntamente  com  o 
Conselheiro  Hugo  Ulbrich  Júnior,  ex-Diretor  de  Serviços  Gerais. 
Aprovados. Submeteu ao plenário proposta dos Conselheiros Luiz Ernesto 
Machado Kawall, José de Barros,  Wilton Guimarães, Osmar Rocha, Dulce 
Arena Avancini e Plínio de Azevedo Marques, no sentido de consignar em 
ata voto de congratulações com o Presidente da Diretoria  Cezar Roberto 
Leão Granieri, extensivo ao Diretor de Relações Esportivas Antonio Moreno 
Neto, ao Diretor Adjunto Futebol José Luiz Trebilcock Tavares De Luca e ao 



Membro da Comissão Pró-Memória  Pedro Paulo de Salles  Oliveira,  pelo 
apoio prestado para a realização da confraternização comemorativa dos 40 
anos de inauguração do Campo de Futebol, realizada em 13 de dezembro 
do ano passado, bem como aos promotores do evento, Conselheiros Mário 
Lima  Cardoso,  Claudio  Regina  e  Waldemar  Pasqua,  pelo  Membro  do 
Conselho  Fiscal  Gilberto  Coutinho  Carvalhal  e  pelo  Associado   Alfredo 
Januzzi.  Todas  as propostas  foram aprovadas.  Levou à consideração do 
plenário  proposta  do  Conselheiro  Fábio  Eduardo  Nesti,  no  sentido  de 
inserir  em  ata  votos  de  louvor  aos  atletas  Fernanda  Migueres,  Patrícia 
Coimbra e Celso Ribeiro, que se sagraram campeões na 5ª Copa São Paulo 
de Tênis, realizado nas dependências do Clube pela Federação Paulista de 
Tênis em comemoração ao aniversário de fundação da cidade de São Paulo, 
que contou com a participação de mais de 400 tenistas de todo o Brasil, 
destacando  que  esses  resultados  brilhantes  refletem  o  investimento  no 
trabalho  de  base  que  vem  sendo  desenvolvido,  através  de  técnicos 
competentes que hoje o  Clube possui  e  que o apoio oferecido pela atual 
Diretoria, sua Área de Esportes e Diretoria Adjunta da seção foi primordial 
para o alcance desses resultados. Aprovada. Em nome da Mesa do Conselho 
e da Comissão Jurídica, propôs voto de congratulações com o Conselheiro 
José  Manssur,  nomeado  Membro  da  Comissão  de  Ética  da  Ordem  dos 
Advogados do Brasil - Seção de São Paulo. Aprovada. Submeteu ao plenário 
proposta da Comissão de Esportes, no sentido de inserir em ata votos se 
louvor  a  Diretorias  Adjuntas,  técnicos  e  atletas  que  se  destacaram  no 
período de agosto a dezembro do ano passado, a saber: Basquete: ao Diretor 
Adjunto  Carlos  Eduardo Ferraro,  aos  técnicos  Savério  Augusto  Teófilo  e 
Edson Fabri  e aos atletas  Marcelo Rosário  de Barrosa,  Rodrigo Canepari 
Gomes  de  Carvalho  e  Guilherme  Dutra  Carvalho,  pelos  resultados 
alcançados  no Campeonato  Brasileiro  de  Seleções,  Jogos  da  Juventude  e 
Torneio Internacional “Alberto Rosselo”; Bocha: ao Diretor Adjunto Eusébio 
de  Oliveira  Belleza  e  aos  atletas  Marcelo  Roberto  Macedo,  Marcos 
Rodrigues da Rocha, pelos resultados alcançados no Torneio Fórmula 1 de 
Bocha  “Rubens  Barrichello”;  Esgrima: à  Diretora  Adjunta  Maria  Valéria 
Espíndola  Domingues,  aos  técnicos  Ramon  Luiz  Hernandez  De  Leon  e 
Cláudio Gonçalves dos Santos e aos atletas Roberto Lazzarini, Rodrigo José 
Marcondes  Pedrosa  e  Yvone  Verusca  Ribeiro  Papaiano,  por  conquistas 
obtidas  no  Campeonato  Brasileiro  de  Esgrima;  Ginástica  Olímpica:  à 
Diretora  Adjunta Idely Regina Florence Lelot,  aos técnicos Oswaldo Leal 
dos Santos e Anatoli Selivanov e aos atletas Michel Moreno da Conceição, 
Hernani de Oliveira Albuquerque, Heron Wolney Peters Bambirra,  Heine 
Milani de Araújo, Patrícia Emy Aoki, Lilian Silva Souza, Maísa Pereira da 
Silva  e  Roberta  Terra  Monari,  por  conquistas  obtidas  no  Campeonato 
Sulamericano Juvenil, Campeonato Brasileiro Juvenil, Jogos da Juventude, 
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Taça Henrique Rapesta e III Jogos da Juventude; Halterofilismo: ao Diretor 
Adjunto Francisco Liauw Woe Fang, ao técnico Edmilson da Silva Dantas e 
aos atletas Sandra Cândido Conrado, Josinaldo Bonfim de Assis, Antonio 
Parente  de  Sousa,  Adeilson  Carvalho  Santos,  Marcos  Eduardo  Sedra 
Guglioti, Alex Frederic Liauw, Joel Fridman e Antônio Carlos Ferreira Filho, 
pela  participação  e  resultados  alcançados  no  Torneio  Azes  de  Ouro, 
Campeonato  Paulista  de  Halterofilismo  e  Torneio  Nacional  Interclubes; 
Judô: ao Diretor  Adjunto Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira,  aos Técnicos 
João Gonçalves Filho e Sérgio Malhado Baldijão e aos atletas Sérgio Ricardo 
de Souza Oliveira  e Alexandre Guedes, por resultados alcançados na US 
Open, Copa Canadá e Campeonato Italiano por Equipe; Natação: ao Diretor 
Adjunto André Perego Fiore , aos Técnicos Alberto Bernardo Klar, Charles 
Emerson de Barros e Barros, Fernando Antônio Vanzella, Alberto Pinto da 
Silva  e  Álvaro  Kenmatsu  Taba  e  aos  atletas  Maelcio  Franco  Barros  de 
Moraes,  Fábio  Mauro  Figueiredo  Silva,  Augusto  Celso  Figueiredo  Silva, 
Marcelo  Augusto  Tomazini,  Rafael  Fabrega  Teixeira,  Javier  Golovchenko 
Benia, Maurício Cavalcante, Carlos Pereira Lima Filho, Stephan Eisenhauer 
Baptista,  Gustavo  França  Borges,  Eduardo  Scavone  Schiesari,  Cassiano 
Schalch Leal, Igor Smolentzov, Antônio Procópio Araújo Carvalho, Felipe 
de  Camargo  Penteado  Borges,  Bárbara  Solana,  Ellen  Cristine  Pouman 
Borgo, Giseli Caetano Pereira, Paula Buck de Oliveira Ruiz, Andreza Rage 
Sunao,  Marina  Lotto  Cordeiro,  Renata  Bica  Ribas,  Ana  Laura  Toffano 
Mazzei,  Bárbara  Franco,  Maria  Rita  de  Souza  Lazzarini,  Vivian  Yumi 
Yoshida, Cláudia de Macedo Davis, Alan Massao Nagaoka, Ricardo Silveira 
Cintra, Karina Alfano, Daiane Cardoso, Glenda Bezerra Menezes Carqueijo, 
Grazielle  Tonhato  Antenussi,  Renato  Joaquim  Pelegrino,  Felipe  Ferreira, 
Raphael  Goulart  de  Lima,  Edoardo  Daelli,  Lucas  Rodrigues  de  Oliveira 
Silva, Leandro Vilela Oliva, Antonio Celso Figueiredo Silva, Danilo Miranda 
Luna,  Bruno  Basile  Antonaccio,  Leonardo  Carvalho  Monteiro  de  Paula, 
Renato  de  Lucca,  Renato  Pecchiae  e  Evangelina  Queiroz,  por  conquistas 
obtidas no Troféu Brasil de Natação, Troféu Chico Piscina e Campeonato 
Brasileiro de Juniores;  Tênis: ao Diretor Adjunto Conselheiro Gilberto De 
Luccia, aos técnicos Ricardo Camargo, Otávio Antônio Della, Tadeu Luiz, 
Arivaldo Galinari, José Nivaldo e aos atletas Marcelo Grassi, Maria Cristina 
Oria  Carneiro,  Marialice  de  Barros  Pereira  Alonso,  Natasha  Chrystman 
Lucki, Úrsula Iracema Beck Abeling, Adriana Brazão Duwel, Beatrice Mira 
Chrystman, Patrícia Coimbra, pela participação e resultados alcançados na 
IV Open Tênis Place, XII VIP Porto Alegre, Alfa Romeo Open de Tênis, XII 
Campeonato Internacional de Veteranos e Damas, II Copa Alcides Procópio, 
IV Torneio  Tênis  Place,  Campeonato  Sulamericano de Veteranos,  I  Copa 
Singer  de  Tênis,  Campeonato  Banco  Real  de  Tênis  e  XIV  Copa  Gerdau 
Copesul  de  Tênis  e  Torneio  Aberto  de  Tênis;  Voleibol:  Diretor  Adjunto 
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Juracy Telles de Menezes, aos Técnicos Silvio Roberto Forti, Almyr Ferreira 
de Souza, Hélio Ferreira de Almeida, Irma Aida Agulha Barreto Conrado e 
Ailton Ming Perez e aos atletas Ana Paula Carneiro da Silva, Alessandra 
Galindo  Domingos,  Fabíola  Rodrigues  Vieira,  Daniela  Vieira  da  Silva, 
Miriam  Gisele  de  Paula,  Regina  Mara  Cabral  Lourenço,  Cristine  Shizue 
Ballerini,  Renata  Mazzuchini,  Marina  Barros  Gaspar,  Patrícia  Araújo 
Assunção,  Ana  Carolina  Soares,  Renata  Bortolotti,  Fernanda  Cristina 
Ferreira,  Flávia  Ferreira  da Costa,  Renata Saracchi  Freitas  Leitão,  Camila 
Aleixo de Campos Avarca, Marina Borges Pontes, Marina Chicca, Patrícia 
Sentil  Moreira,  Maitê  Diniz Ardies,  Renata  Freire,  Natália Biscaro,  Maria 
Letícia  Gentil  Carneiro  Novaes,  Adriana  Marcelino  Vieira  dos  Santos, 
Juliana Borges Saracuza, Maria Fernanda Teixeira da Silva, Aline Dourado 
Leon Zanim, Natália Ribeiro Galantini, Gisele Gomes dos Santos, Catarini 
Bessell  de  Jorge,  André  Luiz  Ferraz  Eloi,  Bruno  Augusto  Iori  Zanutto, 
Renan  Oliveira  Zanetti,  Rafael  Fonseca  Atuati,  Raphael  Florêncio 
Margarido,  André  Almeida  Pinho  Ferraz,  Fábio  Bortolotti,  Fernando 
Setúbal Souza Silva, Guilherme Carvalho de Castro, Carlos Eduardo Faria 
Ronca, Marcelo Moraes Barros Leite Mor, Matheus Moreira, Daniel Del Bel, 
Thiago Gerbasi, José Azevedo, Daniel Grabenweger, André Buelau, Bruno 
Gaudencio,  Marco  Rempel,  Marcos  Bezamat,  Rafael  Roberto  Victorio, 
Fernando Mery de Barros Rodrigues,  Leandro Ribeiro Suzart,  João Paulo 
Rossi,  Francisco  Martins  Calixto,  Juleandro  Rodrigues  Rocha,  Leonardo 
Lacerda Mansutti, Rubens Ferreira Dias Nogueira, Daniel Dip, Luís Felipe 
Jorge  Bernardini  e  Flávio  Silvério  de  Castro,  por  conquistas  obtidas  nos 
Campeonatos Metropolitanos Infantil Masculino, Juvenil Feminino, Mirim 
Masculino,  Infantil  Feminino  e  Pré-Mirim  e  nos  Jogos  da  Juventude; 
Atletismo:  ao  Diretor  Adjunto  Roberto  Azevedo  Júnior,  à  Técnica  Lilian 
Riedel Zogaib e ao atleta José Luís Martino Zogaib, pelos resultados obtidos 
no  Campeonato  Estadual  de  Veteranos,  conforme  relação  distribuída 
juntamente com a convocação. Aprovada. Em nome da Mesa do Conselho, 
cumprimentou o Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado de São Paulo, 
SINDI-CLUBE,  na  pessoa  do  seu  ex-Presidente,  o  Conselheiro  efetivo 
Antônio de Alcântara Machado Rudge, pela aquisição da sua sede própria, 
em  dezembro  do  ano  passado.  Da  mesma forma,  submeteu  ao  plenário 
proposta  de  voto  de  congratulações  com  o  Conselheiro  efetivo  Arlindo 
Virgílio  Machado  Moura,  recentemente  eleito  e  empossado  no  cargo  de 
Presidente da Diretoria do SINDI-CLUBE, oportunidade em que foi eleito 
também Vice-Presidente o Sr. Arialdo Boscolo e o Conselho Fiscal daquela 
entidade.  Aprovada.  Colocou em votação,  proposta  do  Conselheiro  José 
Manssur,  no  sentido  de  inserir  em  ata  voto  de  congratulações  com  o 
associado  Dr.  Rubens  Approbato  Machado,  pela  sua  eleição  e  posse  no 
cargo  de  Presidente da Seccional  Paulista  da Ordem dos  Advogados  do 
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Brasil (OAB/SP). A Mesa do Conselho se associou à proposta, estendendo a 
homenagem  a  todos  os  Advogados  eleitos  naquele  certame.  Aprovada. 
Informou que a Presidência representou o Conselho nas seguintes ocasiões: 
dia 5 de dezembro, como paraninfo na formatura dos alunos do Jardim da 
Infância;  dia  2  de janeiro,  na  missa de sétimo dia  de  falecimento  do ex-
Conselheiro Gerson de Oliveira; e, no dia 19 de janeiro nas missas de sétimo 
dia de falecimento do ex-Conselheiro Luciano Campacci e da Sra. Olímpia 
Gianela  Basile,  esposa  do  ex-Conselheiro  Américo  Basile.  Reiterou 
solicitação  feita  na  reunião  anterior,  no  sentido  de  que  os  Conselheiros 
forneçam seu endereço eletrônico na Internet (E-Mail), uma vez que estão 
sendo realizados estudos para verificar a possibilidade e a conveniência de 
serem enviadas as convocações das reuniões via Internet,  com a intenção 
principal  de  reduzir  de  forma  substancial  os  gastos  com  serviços 
reprográficos.  Da  mesma  forma,  pediu  que  atualizem  seu  cadastro, 
incluindo endereço, telefones e nº de fax, pois também está-se pensando em 
fazer as comunicações que exijam maior celeridade via fac simile. Ressaltou 
a importância dos Conselheiros atender a este pedido, porque o Clube já 
dispõe de determinada infra-estrutura, podendo acontecer, inclusive, de já 
na próxima reunião haver condições de enviar, a nível de teste, convocações 
via Internet,  obviamente com a remessa paralela da convocação na forma 
usual.

Primeiro Secretário - Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta 
na  Secretaria  os  relatórios  A.V.O.  -  Análise  da  Variação  Orçamentária 
referentes  aos  meses  de  outubro  e  novembro  de  1997  e  o  Balanço 
Patrimonial  do Clube em 31 de outubro  e  em 30 de novembro de 1997. 
Informou  o  recebimento  de  carta  da  Diretoria,  pedindo  que  fosse  dado 
conhecimento ao Conselho que, pela primeira vez em sua história, o Clube 
recebeu alvará do Corpo de Bombeiros, para seus sistemas de Proteção e 
Combate  a  Incêndio,  de  sua  área  total,  através  do  Auto  de  Vistoria  nº 
033346, expedido em 31 de dezembro de 1997, alvará que atesta a seriedade 
do trabalho realizado e as condições de segurança que o Clube proporciona 
ao quadro associativo, graças à execução de um programa específico e de 
longo  prazo,  visando  esse  objetivo.  Comunicou  que  no  Carnaval,  a 
Secretaria  do  Conselho  funcionará  nos  seguintes  horários:  dia  21  de 
fevereiro, sábado - das 8 às 18 horas; dias 22, 23 e 24 de fevereiro, domingo, 
segunda e terça-feira - não haverá expediente; dia 25 de fevereiro, quarta-
feira, funcionamento normal, das 8 às 21 horas. Quanto aos demais setores 
do  Clube,  a  Diretoria  enviou  a  relação  dos  respectivos  horários  de 
funcionamento,  também  à  disposição  para  consulta  na  Secretaria  do 
Conselho.
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Maria  José  Villaça -  Como  Secretária  da  Comissão  de  Sindicância, 
apresentou o relatório das atividades da referida Comissão relativo ao ano 
de 1997: foram entrevistados em média 58 candidatos a sócios por mês, num 
total de 20 reuniões, 9 delas extraordinárias, sendo certo que neste ano já foi 
realizada uma reunião.

Pedro Paulo Salles de Oliveira -  Parabenizou a Mesa do Conselho pela 
nova  iluminação  e  disposição  do  microfone  da  tribuna.  A  seguir, 
pronunciou-se  em  memória  dos  ex-Conselheiros  Luciano  Campacci  e 
Gerson de Oliveira, nos seguintes termos: “Luciano Campacci, que faleceu 
recentemente,  era  Engenheiro  e  era  Sócio  Veterano.  Tinha  71  anos.  E  o 
Luciano era uma figura muito interessante e era talvez até tímido, mas de 
uma afabilidade, de uma educação e sobretudo de uma capacidade técnica 
que  podemos  perceber  desde  logo,  porque  foi  Diretor  de  Serviços 
Patrimoniais do Clube de 75 a 81, quando muitas dessas obras que hoje nós 
usufruímos  foram  realizadas  sob  sua  direção.  Ele  foi  do  Conselho 
Deliberativo, eleito em 1974, reeleito em 1980, 1986, 1992, e a curiosidade 
que o liga à pessoa de quem eu vou falar em seguida é esta.  Depois de 
serviços prestados, até anonimamente, o grande público não sabe, ele não 
conseguiu se reeleger Conselheiro, tendo sido suplente de Veterano. Então, 
a Luciano Campacci as minhas homenagens póstumas. Gerson de Oliveira, 
outro falecido um pouco antes do Natal,  tinha 88 anos. Estava no Clube 
desde 1952 e teve uma longa passagem por este Conselho, tendo sido eleito 
a primeira vez em 1964 e depois novamente. Foi suplente e depois foi eleito. 
Foi  membro  de  algumas  Comissões,  que  trataram  especialmente  das 
reformas  estatutárias.  E  participou de  Comissões  Especiais.  Em 1968,  foi 
membro  da  Comissão de  Estudos  de  Emendas  e  Subemendas.  Em 1970, 
presidiu a Comissão Especial que elaborou o projeto de reforma estatutária, 
na parte  relativa  à estrutura,  presidindo a  Comissão de  Redação.  Mas o 
trabalho  mais   interessante  do  Conselheiro  Gerson  de  Oliveira  foi  que 
presidiu a Comissão Especial para o Exame de Emendas, a Comissão de 
Elaboração  do  Projeto  de  Reforma  Estatutária.  Tendo  sido  eleito  já  com 
idade para  fazer  um levantamento  de  todas  as  decisões deste  Conselho, 
desde 1943. E depois fez um levantamento de 50 anos de Conselho , com o 
nome de todos os Conselheiros da época, desde 1943. Isso foi objeto de uma 
edição especial do nosso jornal.  Foi  um serviço de formiga.  Ele ficava aí 
horas e horas, o Presidente Sérgio Vergueiro deve lembrar-se. Pois bem! O 
que o liga a Luciano Campacci? O fato de que, depois de prestar esses trinta 
anos, vinte anos de serviço ao Clube, ele também não foi reeleito. Então, há 
uma certa pitada de crueldade. É preciso que tenhamos isso em mente. E eu 
aqui  louvo  companheiros  que  comigo  permaneceram  neste  Clube.  E 
entendo que, pela nossa idade, este Clube não é um ônus, este Clube é vida 
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e essa vida às vezes é uma vida política participando deste Conselho. E acho 
que esta  pitada de crueldade atingiu os  dois.  E espero  que no futuro  as 
pessoas  pensem que o  idoso  faz  parte  do Clube.  E se  ele  agora  não faz 
muito, no passado fez o bastante. Meu pesar às famílias de Luciano e de 
Gerson, meus queridos companheiros.”.

Ricardo  Espírito  Santo -  Propôs  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr. 
Nelson  Duque,  ex-Conselheiro  do  Clube  e  ex-Presidente  da  Sociedade 
Esportiva Palmeiras. Aprovado.

Sérgio  Vergueiro -  Também  prestou  homenagem  póstuma  ao  ex-
Conselheiro Gerson de Oliveira, dizendo o seguinte: “perdemos Gerson de 
Oliveira. São pedaços da vida, da história, da alma deste Clube que se vão. 
Eu queria apenas lembrar que por sugestão de Gerson de Oliveira, e por sua 
obra exclusiva, todas as atas dos 50 anos deste Conselho foram lidas uma a 
uma, na sua integridade, por Gerson de Oliveira, e que fez, a meu pedido, 
um resumo de todas as decisões de 50 anos deste Conselho. E o fazia em 
Santos, para onde tinha se mudado, e vinha semanalmente com sua senhora 
a este Clube, alegre, dançavam nas nossas tertúlias, e entregava à Lurdinha 
a ficha resumida das atas que lhe haviam sido enviadas. E silenciosamente 
condensou a  história  de  50  anos  deste  Conselho,  cujo  original  eu tive  a 
honra de receber e de entregar ao Centro de Memória do nosso Clube, como 
uma demonstração de carinho, de dedicação, de espírito pinheirense. Não 
somente a memória de Gerson de Oliveira está inserida na história deste 
Conselho e desta Casa, como em todas as decisões, na jurisprudência desta 
Casa, se formos nos valer dela para nos orientar no futuro, este passado é 
Gerson de Oliveira que nos doou. Lamento profundamente a sua ausência e 
festejo a sua presença sempre na nossa memória respeitosa.“.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 436ª reunião extraordinária, realizada 

em 27 de outubro de 1997.
Claudio Damasceno Júnior -  Como havia falado muito sobre números e 
cálculos e entendia complicado o resumo, solicitou a transcrição integral do 
seu pronunciamento no item 2 da Ordem do Dia.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Pediu  que  fosse  corrigido,  na  fls.  6  da  ata 
resumida, percentual que citou no seu pronunciamento no item 2 da pauta, 
de 3% para 5%, entendendo ter havido erro na digitação.
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Sérgio Vergueiro - Também solicitou que seu pronunciamento no item 2 da 
Ordem do Dia fosse transcrito na sua integridade, pois o seu resumo não 
espelhava a sua total intenção. Respondeu ao Sr. Presidente que estava se 
referindo à sua fala inicial e não às intervenções que fez na oportunidade.

Presidente  -  Não  havendo  objeção,  deu  por  aprovada  a  ata,  com  as 
retificações solicitadas.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-09/96,  referente  ao  Recurso  de 
Revisão interposto pelo Sr. Luiz Fernando Carneiro, da decisão 
do Conselho Deliberativo, objeto da Resolução nº 19/97 de 1º de 
setembro de 1997,  que julgou intempestivo  Recurso Ordinário 
contra ato da Diretoria que o excluiu do quadro social.

Presidente - Comunicou os dispositivos estatutários que regem a matéria e 
explicou que o processo veio à consideração do Plenário, em virtude de um 
despacho proferido pelo Juiz da 8ª Vara Cível  desta Capital,  em medida 
cautelar  requerida pelo  interessado,  a  qual,  inclusive,  já  havia  divulgado 
amplamente na reunião anterior, tendo o Juiz entendido que o despacho da 
Presidência não poderia ter sido proferido como foi, e determinado, então, 
que o plenário apreciasse o recurso. Em virtude disso, se declarou impedido 
para  permanecer  presidindo  e  conduzindo  esta  parte  dos  trabalhos  da 
reunião. Passou a presidência ao Vice Presidente Sérgio Lazzarini.

- Assume a presidência o Vice-Presidente Sérgio Lazzarini.

Presidente (Sérgio Lazzarini) -  Esclareceu que o impedimento declarado 
pelo Presidente José Edmur Vianna Coutinho não correspondia a nenhuma 
determinação judicial.  Isso sequer foi cogitado.  Deixou consignado que o 
afastamento  do Sr.  Presidente  se  deu única  e  exclusivamente  por  razões 
ordem ética. Preliminarmente, explicou ao Conselheiro Adalberto Federighi 
que este processo teve preferência na Ordem do Dia por se tratar de ordem 
judicial, que deveria ser observada, sob pena de as discussões se estenderem 
e  ela  eventualmente  não  ser  cumprida.  (O  Conselheiro  Adalberto  Luiz 
Federighi  agradeceu a  atenção.).  Continuou,  esclarecendo  que o  plenário 
estaria  novamente apreciando o caso do interessado,  que apresentou um 
recurso  de  revisão,  contra  decisão  do  Conselho,  que  considerou 
intempestivo o recurso ordinário interposto contra decisão da Diretoria, que 
o  desligou  do  quadro  social.  Explicou  o  significado  jurídico  do  termo 
intempestivo, que é o caso de um recurso apresentado fora do prazo legal e 
não  é  conhecido,  não  se  entrando  sequer  no  seu  mérito.  Obedecendo  a 
ordem  judicial,  neste  momento  o  plenário  preliminarmente  votará  pela 
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manutenção, ou não, da sua decisão pela intempestividade do recurso do 
interessado contra decisão da Diretoria. Deixou claro que se o plenário for 
pela  manutenção  da  intempestividade  do  recurso,  o  assunto  estará 
encerrado e  não haverá  mais  o  que ser  votado.  Se a  decisão  for  revista, 
ingressaremos nas questões de mérito defendidas. Pediu que os oradores se 
cingissem à discussão da questão prejudicial, quanto à tempestividade ou 
não, que já tinha sido decidido anteriormente, a primeira vez por recurso do 
próprio  interessado,  a  segunda  vez  por  recurso  encabeçado  pelo 
Conselheiro Sérgio Vergueiro e outros Conselheiros.

Eduardo Lobo Fonseca (questão de ordem) - Como a decisão judicial tinha 
sido contrária à deliberação da Presidência do Conselho, que não trouxe ao 
plenário o recurso apresentado por um sócio, entendeu fundamental que o 
plenário se pronunciasse sobre se pode, ou não, o Presidente ou a Mesa do 
Conselho, a seu critério, não encaminhar um recurso qualquer que seja ao 
Conselho.  No  passado  o  Conselho  tinha  se  pronunciado  sobre  assunto 
semelhante, mas que dizia respeito a recursos de processos disciplinares.

Presidente - Esclareceu que a reunião que estava sendo realizada era em 
cumprimento  a  uma ordem judicial,  que entendeu que o  Presidente  não 
poderia  deixar  de  dar  seguimento  ao  recurso  interposto.  Uma  ordem 
liminar, sujeita ainda a uma eventual confirmação ou não do próprio Juiz. 
Informou que o Clube tinha recorrido dessa decisão ao Tribunal de Justiça 
com recurso de agravo de instrumento.  Portanto,  a questão ainda estava 
“sub judice” e nesta sessão o Conselho não tinha competência para decidir 
se  o  Presidente  poderia  ou  não  negar  seguimento  a  recurso  de  revisão 
interposto,  sob  pena  de  estar  desobedecendo  uma  ordem  judicial.  No 
momento, a ordem judicial era para que o plenário apreciasse o recurso. A 
questão de ter ou não sido correta a decisão do Presidente eventualmente 
poderia  ser  discutida  em  outra  reunião.  Nesta  oportunidade  não  havia 
nenhuma alternativa senão cumprir a ordem judicial.

Eduardo  Lobo  Fonseca  (questão  de  ordem)  -  Disse  que  não  constava 
parecer da Comissão Jurídica orientando sobre este caso, inclusive quanto 
ao seu mérito, o que era estatutariamente obrigatório.

Presidente - Resolvendo a questão de ordem, explicou que não foi pedido 
novo  pronunciamento  da  Comissão  Jurídica  porque  já  existiam  duas 
manifestações  desta.  A Mesa  tomou o  cuidado  de  separar  a  matéria  em 
anexos, para facilitar o trabalho dos Conselheiros.  No Anexo 1 havia um 
primeiro  parecer,  que  precedeu  a  primeira  votação,  opinando  pela 
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intempestividade  do  recurso.  No  Anexo  7,  existia  um  outro,  no  mesmo 
assunto, também pelo não conhecimento e pela intempestividade.

Leila  Eleny Amaro  Marques -  Apoiou integralmente  o  despacho  do  Sr. 
Presidente  do  Conselho  em  não  reconhecer  legitimidade  do  recorrente. 
Como associada, disse que o caso a preocupava, porque pensava realmente 
que se tratava de má fé. Isso era muito óbvio. Qualquer criança tem o poder 
de analisar o primário da questão e o perigo do precedente. Falou, também, 
da sua preocupação com relação à resposta que teria que ser dada aos sócio, 
inclusive levando-se em conta o ônus que este processo estava acarretando 
para o Clube. Além dos gastos,  era necessário considerar que pessoas de 
bom senso, que trabalham e têm os seus afazeres profissionais e pessoais 
estavam se mobilizando pela terceira vez para apreciar uma causa única, 
que no seu entender não procedia.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Discordou do Sr. Presidente, dizendo que a 
decisão judicial foi no sentido de que o Presidente do Conselho não poderia 
afastar  o  conhecimento  do  recurso  de  revisão,  colocando  nas  mãos  do 
Conselho esta decisão. Então, o Conselho poderia, agora reunido, afastar o 
recurso  de  revisão,  sem  que  isso  significasse  qualquer  afronta  à  decisão 
judicial. Portanto, era cabível a questão levantada pelo Conselheiro Eduardo 
Lobo Fonseca, de que naquele momento a discussão seria sobre se caberia 
ou não o recurso de revisão. Quanto à tempestividade, fez um retrospecto 
do  que  aconteceu  no  processo.  O  interessado  era  dependente  de  sócio 
Familiar e que passou à classe Individual, sem título, porque assim estava 
garantido a ele, pelos Estatutos da época em que houve essa transferência, 
se  viu  cobrado  pela  Diretoria,  no  sentido  de  que  se  não  tivesse  título 
deixaria de ser associado.  E ele apelou à Diretoria no sentido de que ela 
revisse sua decisão, alegando que o Estatuto antigo lhe assegurava o direito 
de  permanecer  no  Clube  sem  título;  direito  que  entendia  tinha  que  ser 
respeitado. Depois, num determinado momento, este sócio foi impedido de 
freqüentar  o  Clube.  Sonegaram-lhe  os  recibos  para  o  pagamento  da 
contribuição social, pois o Clube não o considerava mais sócio. Este assunto 
se arrastou por diversos anos, até que a Diretoria levantou o seu prontuário 
e verificou que este sócio não pagava o Clube há 5, 6, 7 anos. Então, foi-lhe 
enviada uma segunda carta, agora não tratando de título; esqueceram que 
ele não possuía título e que havia uma discussão em andamento que jamais 
tivera resposta; ele foi instado a quitar seu débito em 30 dias, sob pena de 
ser excluído por falta de pagamento. Ora, a Diretoria não se questionou se 
esse  sócio  não tinha pago  o  Clube por  alguma razão,  apenas  tinha uma 
constatação objetiva do seu débito. A cobrança também acabou tendo uma 
série de problemas. Primeiro, foi enviada para um endereço no qual o sócio 
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não residia mais. Depois, foi feita através de edital interno, que só atende 
àqueles que são sócios, portanto absolutamente inócuo. Sem falar o fato de 
que  esse  edital  deveria  ter  30  dias  e  tem  apenas  3  dias  de  duração. 
Perguntou,  então,  o  orador,  o  que  se  considerava  tempestivo  ou 
intempestivo, comentando que quando o interessado recebeu a notificação 
de que havia deixado de ser sócio por falta de pagamento, ele ingressou com 
um  novo  apelo  dirigido  à  Diretoria.  Este  novo  apelo  do  associado  é 
intempestivo. Efetivamente, o associado, ao receber a comunicação de que 
havia sido excluído por falta de pagamento,  ele não obedeceu os 30 dias 
previstos,  para ingressar com um apelo, para fazer com que este assunto 
voltasse  a  ser  discutido  a  nível  do  Conselho.  E  era  nesse  pedido  que  o 
Conselho  estava  se  baseando  há  três  reuniões,  esquecendo  que  o  apelo 
original jamais obteve resposta. Ora, como é que o Clube pode pretender 
que alguém, que ele já não mais considera associado, portanto já não está 
mais subordinado ao seu Estatuto Social e aos prazos neste estabelecidos, 
respeite  o  prazo para ingressar  com um segundo apelo,  mas  jamais  deu 
resposta  ao  primeiro.  Portanto,  o  interessado  continua  no  prazo  e  em 
condições de discutir a decisão do Clube. Este aspecto da tempestividade 
acabou não sendo colocado de uma forma muito clara pelos oradores que 
falaram contra ou os que falaram a favor nas reuniões anteriores. Para fazer 
justiça e por questão de eqüidade,  apelou ao plenário no sentido de que 
considerasse  o  fato  do  Clube  não  ter  respeitado  os  prazos  e  não  ter 
respondido nos prazos ao associado, portanto não pode cobrar que este se 
manifeste nos prazos. Observou, ainda, que essa não seria a última vez que 
o Conselho apreciaria este processo, porque o interessado tinha procurado a 
justiça comum e obteve dela o direito de ver o seu caso discutido e ele irá 
novamente,  caso  a  decisão  pela  intempestividade  fosse  confirmada.  Em 
segundo lugar,  se  se  trata  de  um  precedente  muito  sério,  como  falou  a 
Conselheira Leila Eleny Amaro Marques, é porque existem bobagens como 
esta que foram cometidas contra o associado Sr. Luiz Fernando Carneiro e 
que eventualmente virão ao Conselho. E se existem outras bobagens desse 
tipo, é necessário que o Conselho não se acovarde e deixe de lado a firula 
jurídica da tempestividade, até por um problema de justiça e de eqüidade, e 
entre  no mérito  do recurso para poder  saber exatamente  o que foi  feito. 
Disse que cada vez  que lia  este  processo tinha mais  convicção de que a 
administração  passada  cometera  uma  grande  bobagem  com  relação  ao 
interessado, e ele eventualmente terá direito àquilo que ele postula. Pediu 
que o plenário rejeitasse o tema da tempestividade, até por economia, para 
que a matéria não voltasse a ser discutida por força de outra decisão judicial 
que sem dúvida se seguiria.
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Presidente -  Referindo-se  à  afirmação  do  orador,  de  que  a  Mesa  teria 
laborado em um equívoco, fez questão de ressaltar que em momento algum 
estava  colocando  em  discussão  um  ato  da  Presidência  que  negou 
seguimento ao recurso, até porque o Clube estava defendendo o ponto de 
vista, judicialmente, de que tem o direito de negar. O Conselho não poderia, 
por absurdo, votar se a Presidência poderia ou não negar seguimento ao 
recurso, porque, por enquanto, a decisão liminar diz que a Presidência não 
poderia  fazer  aquilo.  Esta  questão  judicial  deverá  ser  superiormente 
decidida e será acatada, como devem ser as decisões judiciais.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Sem  pretender  polemizar,  disse  que  o 
Conselho não estaria votando se o Presidente poderia tê-lo feito ou não, mas 
votando se ele, como plenário, poderia fazê-lo ou não.

Presidente -  Explicou  que  essa  discussão  seguiria  oportunamente.  No 
momento era necessário cumprir a ordem judicial.

Roberto Machado Moreira - Entendeu que havia um equívoco na ementa 
da Resolução nº 19/97, pois ela não se limitou à decisão do Conselho pela 
intempestividade do recurso, mas adentrou no mérito, quando disse que o 
recurso foi contra ato da Diretoria que excluiu o interessado por não ter 
adquirido título social ao completar 21 anos. Na verdade, no processo não se 
encontra  nada  referente  a  este  ato  da  Diretoria,  que  o  teria  excluído. 
Encontra-se  uma  carta  do  então  Vice  Presidente  Antônio  Alcântara 
Machado Rudge concedendo prazo de 30 dias para adquirir título, sob pena 
de eliminação do quadro social. Mas nada, absolutamente nada sobre essa 
possível eliminação. Tanto é que, quando a Comissão Jurídica encaminhou à 
Diretoria determinadas indagações, uma delas questionava exatamente se 
tinha  havido  algum  ato  da  Diretoria,  relativo  ao  desligamento  do  ex-
associado, por não atendimento ao Art. 11 do Estatuto Social. E a Diretoria 
respondeu: Não foi encontrado no prontuário do interessado resposta ou 
alguma tomada de  posição  por  parte  da Diretoria  face à  carta  de  25  de 
novembro  de  1985.  Isto  é,  a  Diretoria  o  ameaçou de  exclusão,  mas essa 
exclusão  não  aconteceu,  nem  há  documento  algum  que  a  comprove.  O 
próprio  interessado  afirma  que  ele  teria  sido  informado  por  pessoa 
competente que havia sido excluído. Ora, uma informação verbal não tem o 
poder de excluir  o sócio.  Realmente,  não há nada de positivo sobre essa 
exclusão em 1º de novembro de 1991. O que se encontra  é uma carta do 
Diretor de Controladoria Financeira Andrea Amato, de 13 de novembro de 
1993, comunicando ao sócio a sua exclusão por ato da Diretoria, em reunião 
de 9 daquele mês. Esta decisão é documentada. Perguntou, então, se o sócio 
teria tomado conhecimento, porque a partir deste momento é que correria o 
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prazo para o recurso.  O que se vê no processo é que a Diretoria  seguiu 
exatamente as normas de notificação que constam do Estatuto. Ela mandou 
carta,  pelo  endereço  existente  no  Clube;  procurou localizá-lo;  a  carta  foi 
devolvida; houve a notificação por Cartório, tendo o Cartório alegado que 
não  o  encontrou;  usou-se  um  meio  estatutário  de  colocar  um  aviso  no 
quadro por  determinado período.  O que mais poderia fazer a Diretoria? 
Agora, três anos depois, em 5 de março de 1996, o interessado vinha pedir 
revisão,  discutindo o mérito de sua exclusão,  mas não justificando, como 
deveria fazer, o porquê de somente quase três anos depois interpor recurso. 
Um sócio que vem de longa data, que passou anos sem se preocupar em 
pagar a mensalidade, alegando, por exemplo, que não o fazia porque não 
podia entrar  no  Clube.  Não resta  dúvida que ocorreram com relação ao 
associado em questão numerosos desacertos e erros por parte da Diretoria. 
No  processo  há  vasta  demonstração  de  equívocos  graves  por  parte  da 
Diretoria. Mas o interessado aproveitou-se de tudo isso, omitindo-se de uma 
providência mais efetiva, que deveria ter tomada. Inadmissível que o sócio 
não  soubesse  que  estava  desligado.  Ninguém  é  sócio  tantos  anos  e  fica 
ingenuamente  achando  que  foi  ou  não  desligado,  que  não  recebeu  os 
documentos. Finalmente, disse que por tudo isso entendia que o recurso não 
deveria ser apreciado e que o pleito era indiscutivelmente intempestivo.

Carlos Cavalcanti de Araújo - Enfatizou que o Conselho é soberano e não 
pode ceder a pressões pífias e o que recurso já havia julgado intempestivo 
por duas vezes. Se o Conselho estava sendo chantageado, no sentido de que 
o caso iria para a justiça comum, que assim fosse. E os Conselheiros têm que 
honrar  o  voto  dos  associados  que os  elegeram.  Foi  pela  manutenção  da 
intempestividade do recurso.

Renato  Taglianetti -  Fez  algumas  retificações  a  situações  abordadas  em 
plenário.  Por  exemplo,  foi  feita  a  exigência  da  compra  de  um  título. 
Realmente foi feita essa exigência e fundamentada no próprio Estatuto que 
então  estava  em  vigor.  O  dispositivo  estatutário  que  declarava  que  os 
descendentes  de  sócios  Familiar,  ao  atingirem  a  maioridade,  tinham 
assegurado o direito de se tornarem sócios contribuintes Individuais, isento 
do pagamento de jóias, mas não do título. Jóia não se confunde com título. 
Jóia é uma quantia que se paga,  quando exigida pelo Clube,  para que o 
indivíduo tenha ingresso no Clube. Título é um bem de valor, é um bem, é 
negociável. Conseqüentemente, quando a Diretoria, depois de alguns anos 
desta pessoa ter adquirido a maioridade, ele não fez uso do direito de se 
transformar  em  sócio  contribuinte  e  efetivo.  O  que  ele  fez  é  que  ele 
permaneceu sem o pagamento de suas anuidades.  O que acontece é que 
numa  das  revisões  feitas  na  seção  de  cadastro,  verificou-se  essa 
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irregularidade, porque de fato ele não tinha o tal título. Então saiu essa carta 
de 1985, assinada pelo Dr. Rudge, então Presidente, em que ele pede a esse 
interessado que compre o seu título e o apresente dentro de 30 dias, sob 
pena de não ser incluído ou excluído do quadro de sócios. Ele não deu a 
menor satisfação durante os tais 30 dias. Lembrou sobre a existência de uma 
ata da reunião da Diretoria, decidindo pela exclusão por não ter adquirido o 
título  de sócio.  Este  senhor  foi  cobrado em 1988 e  pagou.  Em 1989,  não 
pagou.  Em 1990,  não pagou.  Em 1991,  não pagou.  Em 1992,  não pagou. 
Novamente  a  seção  de  cadastro,  fazendo  um  exame  da  situação  dessa 
pessoa,  verificou  que  ele  não  só  não  tinha  atendido  aquele  pedido  da 
compra do título, que fora objeto de uma decisão da Diretoria de excluí-lo 
por esse fato. Mas sobreveio outro fato. Primeiro, a exclusão por falta de 
aquisição de título, que foi inteiramente suplantado pela verificação da falta 
de contribuição das suas anuidades durante dois ou três anos seguidos. E aí 
ele  foi  excluído  por  falta  de  pagamento.  Também  existe  ali  a  ata  dos 
trabalhos da Diretoria, quando o excluiu por falta de pagamento. Esta peça 
sobrepõe-se à primeira, indiscutivelmente. Quanto à exclusão por falta de 
pagamento,  todo  mundo  sabe  que,  se  eu  sou  devedor,  eu  tenho  que 
procurar o meu credor e pagá-lo. Se não o fizer, ou se porventura o credor - 
e ele afirma isso - se recusar injustamente ao recebimento, tem o direito à 
consignação em pagamento. Conseqüentemente, ele poderia ter promovido 
essa ação. Se ele se sentia com o direito de freqüentar o Clube, e lhe era 
recusado  o  ingresso,  por  que  ele  não  recorreu  então,  quando  ele  podia 
recorrer?  Como  ele  diz,  como  a  Diretoria  não  deu  satisfação,  então  a 
Diretoria não deu seguimento àquela manifestação, quando ele apresentou 
esta condição,  quando lhe foi  pedido o título e ele disse que não queria 
comprar  esse  título,  ele  não  só  estava  desconsiderando  a  disposição  do 
Estatuto. Porque o Estatuto dá o direito de o Clube exigir do sócio que se 
apresenta, que quer ter o direito de ser sócio, exigir dele a compra de um 
título ou a apresentação desse título. E ele não o fez. Quando ele foi excluído 
por  falta  de  pagamento,  ele  deixou  decorrer  o  prazo,  para  pedir  o  seu 
direito de reingresso. Há um dispositivo que diz que o sócio que porventura 
deixe  de  pagar,  e  é  excluído  por  falta  de  pagamento,  pode  pedir  a  sua 
recondução. Para isso, ele terá que pagar o que está devendo ao Clube em 
dobro. Se nesse pedido que ele deve fazer à Diretoria, ele não for atendido, 
predispondo-se a pagar o que devia pagar, que é pagar em dobro, então ele 
teria  recurso para o Conselho . E aqueles que examinarem o nosso Estatuto 
vão verificar que, nos atos da Diretoria,  quando exclui sócio por falta de 
pagamento, este ato, que é um ato imperativo imposto à Diretoria, não é do 
conhecimento do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo só toma 
conhecimento  das  suspensões  e  da  eliminação.  A  exclusão  não  é  nem 
suspensão nem eliminação. A exclusão é estritamente pelo fato de não ter 
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pago as suas contribuições. Então, uma de duas. Ao pedir a sua readmissão 
no Clube ele deve pagar.  Faz a prova de que ele pagou em dobro o que 
tinha que pagar. Há uma ata da reunião da Diretoria eliminando o sócio por 
falta  de  apresentação do título  de  sócio.  Este  direito  a  Diretoria  tinha  o 
direito de fazer, é a minha interpretação. Se porventura se conseguiu coisa 
diferente, se quiseram confundir jóia com a compra de título, isso é outra. 
Talvez a Diretoria se porventura concordar com essa interpretação, fizeram 
evidentemente por uma questão de simpatia ou comodidade.

Paulo Roberto Chaves de Lara (aparte) - Ponderou que existiam duas atas 
da Diretoria, em dois momentos distintos. Uma delas, eliminando o sócio 
por  não  ter  título.  E  outra,  de  alguns  anos  depois,  por  não  ter  pago  as 
mensalidades, naquele período em que o interessado já tinha sido excluído.

Renato  Taglianetti -  Negou,  porque  isto  fora  nos  períodos  anteriores  e 
subseqüentes.  Disse que analisar  a  questão  da tempestividade era  muito 
fácil. Em 1979, quando o interessado completou 21 anos, o Clube não podia 
impor-lhe a condição de sócio. Ele foi se manifestar, foi inscrito no cadastro, 
4  anos  depois  do pai  ter  sido sócio.  Isto  é  verdadeiramente  estranhável. 
Dizer  que  o  Clube  se  recusou  a  receber  as  mensalidades  não  só  não  é 
verdade,  como  ele  poderia  ter  feito  consignação  em  pagamento,  como 
possibilita o Código Civil. Quando ele explica que estava proibido de entrar 
no Clube, que este era um ato atrabiliário praticado pela Diretoria, ele tinha 
também o recurso de ir à Justiça por isso. Considerou as explicações e os 
fundamentos  do  recorrente  inclusive  ofensivos  aos  Conselheiros, 
entendendo  inadmissível  que  o  interessado,  que  se  fez  representar  por 
brilhante advogado, não tenha apresentado nenhum argumento de caráter 
jurídico  para  defender  seu  pedido.  Conseqüentemente,  este  recurso  não 
deveria ter sido objeto do equívoco cometido pela Diretoria ao remetê-lo ao 
Conselho, porque a exclusão por falta de pagamento não é de conhecimento 
deste Órgão.  Trata-se de ato de competência da Diretoria.  Sócio que não 
paga, convidado a pagar, como ele foi efetivamente, não serve. O fato de ele 
alegar  que  a  notificação  foi  enviada  em outro  endereço  não  se  justifica, 
porque  o  Estatuto  determina  que  o  sócio  comunique  a  alteração  de  seu 
endereço. E ele não comunicou e nem podia comunicar, porque ele mesmo 
diz que não se sentia sócio. O interessado não só é parte ilegítima, como sua 
manifestação contra o ato da Diretoria que o excluiu por falta de pagamento 
foi  apresentada  completamente  fora  de  tempo.  Portanto,  era  dever  do 
Conselho confirmar a decisão anterior, pela intempestividade do recurso.

José Manssur - Salientou que via naquela discussão a intransigente defesa 
de princípios, lastreada talvez em razões ideológicas, que buscavam desafiar 
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o  senso  comum,  já  por  duas  vezes  manifestado  soberanamente  pelo 
Conselho.  Para  que  o  plenário  pudesse,  mais  uma  vez,  decidir  pela 
tempestividade ou não do recurso, mister analisar-se o conteúdo da decisão 
de 19 de outubro de 1985, remetida ao recorrente pelo então Vice-Presidente 
da Administração Antônio de Alcântara Machado Rudge, e a resposta dada 
a esta notificação pelo interessado, datada de 25 de novembro do mesmo 
ano.  A  notificação  do  Clube  ao  recorrente,  no  sentido  de  que  para 
permanecer  no  quadro  social  após  ter  completado  21  anos  de  idade ele 
deveria transferir um título social para o seu nome no prazo de 30 dias, a 
contar do recebimento daquele aviso,  indiscutivelmente caracterizou uma 
deliberação, com o apontamento de uma sanção, em caso de transgressão do 
preceito  nela  contido.  Embora não haja  nos autos  o  recibo  de remessa e 
entrega dessa notificação,  o interessado teve pleno conhecimento de seus 
termos  ao  respondê-la  ao  então  Vice-Presidente  de  Administração  -  o 
mesmo que lhe endereçara aquela deliberação em 19 de outubro de 1995. O 
aspecto  fundamental  da  questão  era  definir  qual  a  real  natureza  de  sua 
carta-resposta.  No seu entender,  um mero pedido de reconsideração, não 
um recurso, porque o próprio interessado assim o reconheceu. E se recurso 
fosse sua resposta de 25 de novembro de 1985, jamais poderia endereçá-la 
ao  próprio  órgão  prolator  da  decisão,  mas  sim  àquele  superiormente 
hierárquico, o Conselho Deliberativo, tanto que dele se valeu, quando lhe foi 
negado  ou  entendido  negado  algum  direito.  Além  disso,  o  recorrente 
pleiteou  que  caso  não  entendido  possível  a  reconsideração  solicitada  à 
Diretoria, que esta mesma Diretoria submetesse a questão ao Conselho do 
Clube. Julgou irrepreensível a decisão do plenário quando do julgamento do 
recurso  ordinário  e  que  decidiu  pela  sua  intempestividade,  decisão 
ratificada quando do julgamento do recurso de revisão interposto por 18 
Conselheiros e que deveria ser mantida nesta oportunidade pelo Conselho, 
sob pena deste proferir  decisões contraditórias.  Considerou,  ainda, que o 
parágrafo único do Art.  76 do Estatuto Social  estabelece que o Conselho 
pode rever suas decisões uma só vez e, por incrível que pareça, o plenário 
estava,  e  já  no  avançado  da  hora,  examinando  a  revisão  da  revisão.  A 
intempestividade  estava  configurada  de  forma  induvidosa.  Pediu  ao 
plenário  que  julgasse  pelo  bom  senso  e  pelo  equilíbrio  de  cada  um, 
reconhecendo  que  o  recurso  de  10  de  maio  de  1996  deveria  ter  sido 
apresentado cerca de 11 anos atrás, razão pela qual, diante de sua flagrante 
extemporaneidade,  não tinha o condão de ressuscitar  um tema que já se 
encontrava irremediavelmente sepultado.

Paulo  Roberto  Taglianetti -  Pediu  ao  Sr.  Presidente  que  consultasse  o 
plenário  para saber  se a matéria  estava suficientemente esclarecida e  em 
condições de ser votada.
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Presidente - Tendo o Conselheiro Sérgio Vergueiro solicitado, na qualidade 
de cabeça de um outro recurso já apreciado pelo Conselho, que lhe fosse 
assegurado o direito  de novamente se pronunciar,  perguntou se plenário 
concordava em franquear a palavra aos dois oradores inscritos, aquele e o 
Conselheiro  Eduardo  Lobo  Fonseca,  e  que  não  fossem  mais  aceitas 
inscrições, seguindo-se o processo de votação. Tendo o Conselheiro Arlindo 
Virgílio Machado Moura também pedido a palavra e o Conselheiro Paulo 
Roberto Taglianetti insistido que sua proposta fosse colocada em votação, 
submeteu ao plenário a proposta  supra,  que foi  acolhida por  maioria  de 
votos. Deu por encerrada a fase de discussão e anunciou o início da votação.

Sérgio Vergueiro - Pediu que fosse lida a íntegra da Resolução objeto do 
recurso. (O Conselheiro Renato Taglianetti interferiu, entendeu dispensável 
a leitura da Resolução, já que esta havia sido distribuída com a convocação).

Presidente -  Atendendo  ao  pedido  do  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro 
(contestado pelo Conselheiro Renato Taglianetti, que entendeu dispensável 
a leitura considerando que a cópia da mesma tinha sido distribuída com a 
convocação),  leu a íntegra da Resolução nº 19/97,  prestando em seguida 
esclarecimentos finais e submetendo a matéria à votação.

Deliberação
O plenário,  em cumprimento  à  determinação  judicial  contida  na  liminar 
concedida  pelo  Juiz  de  Direito  da  8ª  Vara  Cível  do  Foro  Central,  nesta 
Capital,  na Medida Cautelar  Inominada (Processo  nº  2.466/97)  intentada 
por Luiz Fernando Carneiro contra o Clube, apreciando Recurso de Revisão 
interposto  pelo  referido  Sr.  Luiz  Fernando  Carneiro,  resolveu  negar-lhe 
provimento,  mantendo  sua  decisão,  objeto  da  Resolução  19/97  de  1º  de 
setembro de 1997, que julgou intempestivo Recurso Ordinário contra ato da 
Diretoria que o excluiu do quadro social por não ter adquirido título social 
ao completar  21 anos de idade,  como determinava o Art.  11 do Estatuto 
Social, vigente a partir de 1970.

Presidente -  Como o Conselheiro Sérgio  Vergueiro  pediu para fazer sua 
declaração de voto na tribuna, respondeu que a fizesse por escrito, que a 
faria constar da ata.

Transcrição da declaração de voto apresentada pelos Conselheiros Sérgio 
Vergueiro e Eduardo Lobo Fonseca
“Entristecido  pelo  truncamento  das  discussões  sem  audiência  dos 
Conselheiros inscritos, declaro meu voto pela tempestividade do recurso do 
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associado Luiz Fernando Carneiro, eis que, em nenhum momento nos autos 
vislumbra-se  fato  gerador  da  tempestividade  não  havendo,  portanto,  a 
preclusão.  Entretanto,  o  resultado de todas as  discussões  havidas para  o 
Esporte  Clube  Pinheiros  foi  atingido,  e  acreditamos  que  jamais  um 
associado será excluído do Clube sem os cuidados determinados pelo nosso 
Estatuto Social.”.

Presidente -  Encerrada  a  apreciação  deste  item  da  pauta,  devolveu  a 
presidência  dos  trabalhos  ao  Presidente  José  Edmur  Vianna  Coutinho  e 
reassumiu a Vice-Presidência.

- Assume a Presidência o Presidente José Edmur Vianna Coutinho.

Presidente (José  Edmur  Vianna  Coutinho)  -  Agradeceu  ao  Sr.  Vice 
Presidente pela brilhante condução dos trabalhos.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-12/97  -  Segunda  discussão  e 
votação  da  proposta  subscrita  pelo  Conselheiro  Adalberto 
Luiz  Federighi  e  outros  cinqüenta  e  um  Conselheiros,  de 
alteração do parágrafo único do Art. 41 e do Art. 42 e seus 
parágrafos, todos do Estatuto Social, bem como discussão e 
votação de sua redação final.

Presidente -  Comunicou os dispositivos estatutários que regem a matéria, 
colocou-a  em  discussão  e,  como  não  havia  inscritos,  passou  à  votação. 
Primeiro,  leu todos os dispositivos  objeto desta reforma,  submetendo-a a 
nova discussão e aprovação.

Votação e deliberação
Durante o processo de votação, manifestaram-se os Conselheiros Adalberto 
Luiz  Federighi,  Eduardo  Lobo  Fonseca  e  Silvia  Schuster,  apenas  para 
esclarecer aspectos da redação dos dispositivos.
Decidiu-se, então:
sobre o parágrafo único do Art. 41 do Estatuto Social:
Aprovada emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, alterando 
o  texto  deste  dispositivo  aprovado  em  primeira  e  segunda  discussões, 
ficando prejudicada a proposta da Comissão Especial de Redação;
sobre o Art. 42, “caput”, do Estatuto Social:
Aprovada  emenda  do  Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré,  dando 
nova redação ao texto deste dispositivo aprovado em primeira e segunda 
discussões,  tornando  prejudicada  a  proposta  da  Comissão  Especial  de 
Redação;
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sobre os parágrafos do Art. 42 do Estatuto Social:
Aprovada emenda do Conselheiro  Sérgio Luiz Bourgogne Sodré ratificando 
a  redação  do  §1º  aprovada  em primeira  e  segunda discussões,  portanto 
tornando prejudicada a proposta da Comissão Especial de Redação a este 
dispositivo;
Aprovada a redação proposta pela Comissão Especial de Redação aos §§2º e 
3º aprovados em primeira e segunda discussões.
Redação final do parágrafo único do Art. 41, do Art. 42 e seus parágrafos:
“Art. 41 - ...
 Parágrafo  único  -  As  pessoas  referidas  neste  artigo  serão  julgadas  pelo 
Conselho Deliberativo que, para apuração dos fatos, constituirá Comissão 
Processante composta por três (3) Conselheiros.”

“Art.  42  -  A  apuração  dos  fatos  suscetíveis  de  acarretar  as  penas  de 
suspensão  e  de  eliminação  será  feita  através  de  processo  administrativo 
disciplinar,  a  cargo da comissão que se comporá de um (1)  Conselheiro, 
indicado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, um (1) Diretor de Área 
ou Adjunto, sócio há mais de dez (10) anos e um associado com mais de 
cinco (5) anos de Clube, designados pela Diretoria, dando-se ao interessado 
amplo direito de defesa e recurso.

§1º - A Comissão elegerá, dentre seus membros, o Presidente.
§2º - Qualquer  dos  Diretores  mencionados  no  artigo  82  poderá 

suspender  o  sócio,  preventivamente,  do  exercício  de  seus  direitos,  não 
podendo a medida preventiva exceder a trinta (30) dias.

§3º - Os  pais  ou  representantes  legais  serão  obrigatoriamente 
notificados da instauração de processo administrativo disciplinar contra os 
filhos e tutelados menores de dezoito (18) anos, bem como contra os que 
forem comprovadamente deficientes ou incapacitados, na forma do §1º do 
artigo 9º.”.

Presidente - Lembrou que a alteração dos dispositivos ora aprovados tinha 
vigência  e  aplicação  imediatas,  após  o  seu  registro  legal, 
independentemente  da  aprovação  da  discussão  e  votação  das  alterações 
propostas pelos mesmos Conselheiros ao Regimento Processual Disciplinar, 
cuja apreciação provavelmente seria incluída na pauta da próxima reunião 
plenária.  Agradeceu  o  trabalho  dos  Conselheiros  Sílvia  Schuster,  Renato 
Taglianetti e Walter Silva, na condução e na redação das propostas relativas 
à redação dos dispositivos alterados.

Item 3 - Várias.
Eduardo Lobo Fonseca - Tratou de assunto que vem sendo explorado pela 
Imprensa nos últimos meses, relativo ao envolvimento de dois atletas do 
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Clube  com  “doping”,  entendendo  essencial  que  sejam  tomadas 
providências, eventualmente constituindo-se comissão especial para apurar 
a  ocorrência  sob  todos  os  aspectos,  possibilitando  ao  Clube  tomar  uma 
posição. Um dos atletas, Eric Tebbe Borges, é Atleta Benemérito e, por ser 
um paradigma do Clube, precisa ser defendido. A outra atleta envolvida é 
Pré-Militante.  Estranhou que não tenha constado do material  distribuído 
aos Conselheiros nenhuma correspondência da Diretoria, nem da Mesa do 
Conselho  abordando  essa  questão,  que  tem  que  ser  enfrentada.  É  uma 
situação que se tornou pública e vem sendo permanentemente discutida em 
todos os jornais, portanto não é possível que o Clube ignore o fato. Disse 
que ficou um pouco chocado com a postura dos órgãos do Clube quanto a 
esses  episódios  e  que  o  Conselho,  indiscutivelmente,  merece  um 
esclarecimento  quando  um  Atleta  Benemérito  está  envolvido  em  uma 
ocorrência  dessa  natureza,  porque  é  o  Conselho  que  concede  a 
benemerência e só a ele compete cassá-la. Além disso, se esses atletas não 
estiverem efetivamente envolvidos, é fundamental que o Clube os apoie e 
defenda as suas bandeiras, uma delas, no caso, o sócio Atleta Benemérito. 
Solicitou ao Sr. Presidente que, na qualidade de representante do Conselho, 
instasse a Diretoria a tomar a providência cabível para tratar do assunto da 
atleta  Pré-Militante,  e  que  o  Conselho  trate  da  situação  do  Atleta 
Benemérito, pois o que ocorreu caracteriza que ambos estão envolvidos em 
infração potencial ao Estatuto. Tendo o Conselheiro Mário de Britto Pereira 
lhe perguntado se ele, orador, permitiria um esclarecimento do Presidente 
da  Diretoria  a  respeito,  respondeu  que  seria  oportuno,  mas  que  a 
manifestação  da  Diretoria  poderia  ser  solicitada  diretamente  pelo 
aparteante. Concluindo, disse que seria excelente um esclarecimento, mas 
isso  não  supriria  a  necessidade  do  devido  processo,  para  evidenciar 
exatamente o ocorrido.

José  Manssur  (aparte) -  Disse  que  o  alerta  do  orador  era  totalmente 
providencial, mas não havia necessidade de antecipação, porque enquanto 
não estiver  terminado  todo  o  aspecto  investigatório,  com decisão,  milita 
presunção de inocência, e, ao que sabia os atletas estavam se defendendo.

Eduardo Lobo Fonseca - Respondeu que não era o caso de julgar os atletas, 
mas de apurar o que estava realmente acontecendo para saber que posição 
tomar, o que aliás, no seu entender, é o espírito que norteia a atuação das 
comissões no Clube. Seu pedido, então, era absolutamente natural.

José Manssur -  Falou que sua intenção foi apenas deixar  ressalvado que 
talvez  o  Clube  tenha  dificuldade  de  apurar,  em  termos  de  sindicância, 
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enquanto o processo respectivo não estiver findo, com as suas conclusões de 
mérito, com as suas conclusões de exames, de prova e contraprova.

Eduardo Lobo Fonseca -  Respondeu que isso claramente era  a comissão 
quem deveria dizer. Porque não se pode partir sempre do princípio de que 
não se deve fazer a comissão porque não se tem capacidade de fazer.

José Manssur - Disse que não gostaria de denegrir a imagem de quem ainda 
teria o direito de se defender.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Entendeu  que  o  orador  estava  incorrendo  em 
equívoco,  porque  quando  se  constitui  uma  comissão  formada  por 
Conselheiros, para apurar algum fato, não se pode partir do princípio de 
que sua função é prejudicar alguém, sob pena de estar-se levantando uma 
suspeição contra todos os Conselheiros e todos os que possam participar. É 
importante que se verifique o que aconteceu, sem pensar em julgamento. 
Existe um fato, um registro e é preciso apurar.

Leila  Eleny Amaro  Marques  (aparte)  -  Observou  que os  tramites  legais 
ocorrem fora do Clube e que, depois de tudo decidido é que o Clube teria 
que se posicionar de uma forma forte  e equivalente.  É necessário que se 
tenha  calma  e  se  espere  que  os  processos  tramitem  normalmente.  Até 
porque  os  atletas  têm  idade  suficiente  e  livre  arbítrio,  devendo  arcar 
também com as conseqüências. Se forem inocentes, o que a priori são, ótimo 
para  o  Clube.  Além  disso,  é  bom  que  o  Clube  não  haja  com  muito 
paternalismo, para que esses atletas venham a ter maior responsabilidade e 
maior cuidado com o nome do Pinheiros.

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que o Clube dispõe de um Estatuto e de um 
Regimento Disciplinar e não há como não entender positiva uma atuação 
consciente do Conselho e da Diretoria. Em paralelo ao trâmite externo,  o 
Clube não pode prescindir de fazer a apuração internamente.

José  Ricardo  Pinheiro  Lima  (aparte)  - Falou  que  entendia  justa  a 
reivindicação do orador, no sentido de que o Clube se aprofundasse mais 
sobre  os  fatos.  Conhece bem os dois  atletas  e  está sendo aguardado um 
diagnóstico.  O  Atleta  Benemérito  Eric  teve  a  sua  prova  feita,  refeita  na 
Bélgica  e  o  exame  resultou  negativo.  A  atleta  está  também  no  mesmo 
procedimento.  Basicamente  a  carreira  de  Eric  já  se  encerrou,  ele  não  ia 
participar  dos jogos,  mas  foi  solicitado pelo  Presidente  da Confederação 
Brasileira. Está afastado há muito tempo, nem tem sido visto no Clube. A 
atleta,  por  exemplo,  é  Campeã  Brasileira  de  Polo  Aquático,  categoria 
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Feminino,  é  professora  de  Educação  Física.  A  Diretoria  atuará  tão  logo 
conheça o resultado final, mas ainda não é o momento. Neste momento é 
importante preservar o nome desses dois atletas, que sempre representaram 
bem o Pinheiros, e o nome do próprio Clube. Finalmente, opinou no sentido 
de que a falha talvez não tenha sido dos atletas, mas da própria Comissão 
Técnica. 

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que as argumentações dos aparteantes não 
eliminavam  a  importância  de  se  instaurar  uma  comissão.  Ao  contrário, 
salientavam  a  necessidade  de  maiores  informações  sobre  o  ocorrido.  O 
importante era entender que se trata de um fato relevante e será muito pior 
para  os  atletas  e  para  o  Clube  se  não  houver  uma  posição,  que  pode 
inclusive ser esta: não há ainda condição de se saber o que aconteceu, mas o 
Clube demonstrou que atuou dentro  dos  seus  limites.  No momento  não 
importa a conclusão da comissão, mas será precipitado  tomar uma decisão 
antes  de  fazer  uma comissão,  porque  seu  intuito  é  exatamente  ajudar  a 
decidir. Imaginar que se vai decidir antes da comissão, porque ela poderá 
não ajudar é um contra-senso no raciocínio.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  (aparte) -  Observou  que  o  registro  do 
orador era importante, porque o fato já era público. Mas nessa questão, o 
importante chama-se prova e contraprova. Enquanto isso não vier a lume, 
não  podemos  fazer  nada.  Considerando  que  a  Diretoria  já  estava 
acompanhando  o  processo,  sugeriu  que  esse  acompanhamento  seja 
reforçado, para futuramente tomar as medidas favoráveis ou contrárias.

Eduardo Lobo Fonseca - Finalizou falando da sua preocupação e convicção 
de  que  qualquer  atitude  do  Conselho  nunca  pode  ser  presumida  como 
prejudicial a ninguém. 

Anna Maria  da Carvalheira Baur -  Elogiou  os  eventos  de  encerramento 
realizados pela Diretoria  e pelo Conselho em dezembro do ano passado, 
dando ênfase ao Reveillon. Pediu a inserção em ata de voto de louvor ao 
Conselheiro  José  Manssur,  pela  sua atuação  em plenário  durante  1997  e 
neste início de ano, o qual disse admirar muito pelo seus pronunciamentos 
inteligentes e benéficos ao Clube, no seu entender um dos grandes oradores 
do Conselho.

José Ricardo Pinheiro Lima - Comentou sobre a repercussão que vem tendo 
decisão da Diretoria de Promoções Sociais, no sentido de realizar um baile 
de Carnaval dirigido a pessoas acima de 40 anos de idade. A divulgação 
desse evento gerou diversas críticas, tanto por parte dos pais quanto dos 
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sócios adolescentes. Sugeriu que fosse feita uma pesquisa prévia junto aos 
associados, para saber sobre a aceitação dessa idéia, em que pese sua boa 
intenção. Perguntou se as pessoas com menos de 40 anos de idade seriam 
impedidas de participar e sugeriu que se estudasse a possibilidade de fazer 
os  bailes  em  determinados  horários  para  as  diferentes  faixas  etárias. 
Reportando-se  à  Diretoria  de  Serviços  Sociais,  sugeriu  que os  uniformes 
fossem adequados à estação, pois no verão os funcionários passam muito 
calor;  bem como  reclamou  da  falta  de  opção  nos  cardápios  e  pequenos 
detalhes  que  precisam  ser  melhor  administrados,  tanto  nas  lanchonetes 
como nos restaurantes.

Sérgio Henrique de Sá -  Preliminarmente,  tornou a lamentar o pequeno 
número  de  Conselheiros  presentes  durante  o  item  Várias,  insistindo  na 
necessidade  de  se  promover  uma  alteração  regimental  para  sanar  o 
problema, matéria que já vem sendo estudada pelo Sr. Presidente, segundo 
tomou conhecimento. Com relação ao Carnaval, comentou que atualmente 
quem freqüenta os bailes são os sócios entre 18 e 23 anos. Mas o público de 
25 a 35 anos é o que freqüenta o Clube. A restrição pretendida pela Diretoria 
é  um  tanto  quanto  perigosa,  podendo  trazer  reflexos  consideráveis  na 
presença nos bailes de sábado e de terça-feira. Perguntou à Diretoria por 
que não foi escolhida uma outra dependência do Clube, ou um outro dia, 
eventualmente sexta-feira, para realizar o baile dos quarenta. A repercussão 
dessa medida fatalmente será desagradável  perante os associados que se 
sentirem impedidos de comparecer ao baile. Em que pese uma mudança de 
decisão  demandar  uma série  de esforços  para  tentar  reverter  o  processo 
iniciado, inclusive porque o evento já foi divulgado no jornal do Clube, seria 
interessante, ainda que em caráter emergencial, que se analisasse com mais 
profundidade o problema, para evitar comentários.

Leila Eleny Amaro  Marques (aparte) -  Apoiou a  iniciativa da Diretoria, 
dizendo que não se tratava de restrição. A idéia era prestigiar um grupo de 
sócios de determinada idade, utilizando-se uma segunda-feira, dia em que o 
baile de Carnaval é muito menos procurado. 

Sérgio Henrique de Sá - Enfatizou tratar-se de restrição.

Leila  Eleny  Amaro  Marques  -  Negou,  dizendo  que  a  segunda-feira  de 
Carnaval é uma noite na qual o Clube recebe menos gente, os sócios mais 
jovens normalmente viajam ou vão a outros  bailes mais  freqüentados.  A 
tentativa é válida e pode ter sucesso.
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Fábio  Eduardo Nesti (aparte) - Concordou que o baile da segunda-feira de 
Carnaval  é pouco prestigiado,  acreditando até que seja a decadência dos 
bailes. Então, talvez tenha surgido daí a idéia de se fazer um Carnaval para 
pessoas de 40 anos de idade.

Sérgio  Henrique  de  Sá -  Embora  louvando  o  intento  da  Diretoria, 
considerou  o  evento  efetivamente  restritivo,  porque  a  comunicação  foi 
muito clara. Perguntou se a idéia é permitir somente a entrada de pessoas 
com mais de 40 anos de idade. Questionou, também, como seria encarada a 
questão se fosse o inverso: no sábado, no domingo e na terça-feira o pessoal 
acima de 40 anos não pudesse freqüentar. Ponderou que tem que haver um 
equilíbrio e endossou a sugestão do Conselheiro José Ricardo Pinheiro Lima 
no sentido de que fosse feita uma pesquisa de opinião a respeito, mesmo 
considerando os estudos que já devem ter sido feitos pela Diretoria. Se hoje 
existe prejuízo na freqüência aos bailes,  isso vai acabar aumentando com 
essa restrição. É necessário rever a decisão e informar os sócios da forma 
menos onerosa possível, sob pena da freqüência ser baixa, além de segunda-
feira, nos demais bailes. Para concluir, pediu providências da Diretoria com 
relação à roda gigante e ao carrossel do Parque Infantil, que são mecânicos e 
dependem da operação de um funcionário. Reclamou no final de semana 
não havia  funcionário  operando  aqueles  equipamentos,  nem existe  placa 
informando o horário de funcionamento. 

Roberto Machado Moreira - Entendeu interessante a idéia do Conselheiro 
Sérgio Henrique de Sá, no sentido de que a Diretoria repense sua idéia com 
relação ao baile de Carnaval, porque ela não é totalmente errada. Soube que 
a Festa dos Veteranos foi um sucesso. O contato com os jovens é muito bom, 
nos rejuvenesce. Mas deve-se dar uma chance também para aqueles que já 
não são jovens. Comentou que a idéia tinha muitos pontos positivos e que 
nela não havia uma exclusão do jovem.

Presidente  da  Diretoria,  Cezar  Roberto  Leão  Granieiri -  Atendendo  ao 
convite  do  Sr.  Presidente,  passou  a  prestar  os  esclarecimentos  então 
solicitados.  Comunicou  que  imediatamente  após  constatado  o  problema 
com o Atleta  Benemérito  Eric  Tebbe Borges,  a  Diretoria  tomou algumas 
providências. Explicou que o atleta foi comunicado uma semana antes que 
dele  seria  colhido  material  para  o  exame  de  doping.  Ora,  uma  pessoa 
razoavelmente inteligente uma semana antes, poderia ter alegado qualquer 
dificuldade e evitado a colheita de material.  Essa espontaneidade que ele 
teve  comprovou  sua  inocência,  em  que  pese  o  assunto  ainda  estar  sub 
judice.  Houve a contraprova,  que  é  feita  com o mesmo material,  só  que 
depois de alguns dias,  e  ela foi confirmada. Mas nesse espaço de tempo, 
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segundo  foi  informado,  foi  colhido  material  e  enviado  para  um  outro 
laboratório também renomado,  com trabalhos internacionais nessa área e 
deu negativo. Discorreu sobre a conduta pessoal e esportiva de Eric, que 
além de ter o título máximo que um atleta pode conseguir no Clube, é um 
profissional  da  área,  fazendo  acreditar  e  defender  sua  inocência.  Mas  a 
Diretoria terá que aguardar a prova final para eventualmente tomar uma 
providência mais rígida. Com relação à menina, conforme noticiado, houve 
uma colheita  de  material  durante  a  competição.  Ela  estava  treinando na 
Austrália há um mês e meio, a serviço da Seleção Brasileira, E também já foi 
confirmado que,  se  ela  tomou alguma coisa,  foi  lá  durante  o  torneio.  A 
contraprova do caso dela está prevista para o dia 4 de fevereiro. Trata-se de 
uma  Pré  Militante.  Acrescentou  que  a  prova  de  doping,  embora  esteja 
extremamente  desenvolvida,  ainda  existem  muitas  dúvida  sobre  ela.  Os 
elementos que são considerados doping podem ser encontrados em colírio, 
em remédios para o nariz, citando até o caso de um jogador de futebol que 
teve  problema  dessa  ordem,  por  ingestão  de  alimento.  O  que  dá 
tranqüilidade à Diretoria é que este tipo de doping não é como essas drogas 
mais pesadas.  Os estimulantes podem às vezes ser  ingeridos até de uma 
forma  inocente  ocasionam  esse  tipo  de  situação.  Para  tranqüilizar  o 
Conselho e associados, disse que o Clube está completamente isento desse 
tipo de ocorrência e que o nosso médico é profissional renomado e está há 
bastante tempo no Clube. São fatos isolados que aconteceram externamente, 
a serem comprovados. A Diretoria está acompanhando de perto e assim que 
tivermos  qualquer  informação  confirmada dará  a  merecida  satisfação  ao 
Conselho.  Com  relação  ao  baile  de  Carnaval  dos  quarenta  anos, 
demonstrou-se satisfeito, entendendo que a polêmica travada em plenário 
sinalizou a necessidade desse baile. Explicou que tradicionalmente o Clube 
fazia 4 bailes de Carnaval, dois deles mais freqüentados - o do sábado e o da 
terça-feira,  porque,  tradicionalmente,  para  evitar  congestionamentos,  o 
pessoal vem na terça-feira para o  Clube. O Carnaval vem se modificando há 
algum tempo, por uma série de influências, tendo hoje suas características 
completamente mudadas. No último baile realizado no Clube, a Diretoria 
percebeu que dessa mudança da música surgiram queixas. Então o espírito 
desse baile da segunda-feira é um orientador. A idéia é dizer ao associado 
que o baile é voltado para as pessoas que têm acima de 40 anos, com um 
conhecimento de música de Carnaval diferente da música moderna. A idéia 
não é restringir a freqüência dos mais novos, mas trazer de volta ao baile o 
associado que está deixando de vir porque a música não é aquela com que 
está acostumado no Carnaval. O jovem que hoje pula o Carnaval de uma 
forma que é incompatível com uma pessoa de mais idade. Aí tem até uma 
preocupação  com  o  jovem,  até  um  prestígio,  porque  haverá  dois  bailes 
voltados para ele, onde a modernidade da música de Carnaval será seguida 
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e um voltado para o pessoal  de mais idade,  no qual ele poderá também 
comparecer. Essa é a intenção. Perguntado, respondeu ao Conselheiro José 
Ricardo Pinheiro Lima que ele poderia trazer sua filha de 16 anos ao baile 
de segunda-feira.

Presidente - Em atenção ao tema abordado pelo Conselheiro Eduardo Lobo 
Fonseca sobre os dois atletas, disse que o Conselheiro estava com a razão e 
que a questão era importante e merecia todo cuidado. Fez um reparo apenas 
para esclarecer que tão logo as notícias surgiram, imediatamente havia se 
comunicado com o Presidente da Diretoria para tratar  do assunto,  tendo 
ficado  estabelecido  que  seria  absolutamente  necessário  aguardar  o 
desenvolvimento dos fatos como eles estavam acontecendo na realidade, e 
não com aquilo que estava sendo publicado. Disse que não nomeou uma 
Comissão Especial para averiguar o que estava acontecendo por entender 
que a questão ainda não estava muito clara, o que significava que as duas 
Presidências do Clube estavam a par de todos os fatos e que seria dada a 
solução mais conveniente para o caso. Informou o número de Conselheiros 
que tinham assinado a lista de presença, o horário e deu por encerrados os 
trabalhos às 23h40m.

Obs: Esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  439ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 16 de fevereiro de 1998.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
OAB/SP 2.248 OAB/SP 7.465

mlf.
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