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ATA  RESUMIDA  DA  440ª  REUNIÀO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 1998

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

2) MESA DIRETORA
Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
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,  submeteu ao 
plenário  proposta  de  inserção em ata  dos seguintes  votos de pesar:  a)  pelo 
falecimento do ex-Conselheiro e ex-Presidente da Comissão de Obras, Sr. Júlio 
Roberto Pasquini Albien, tendo se associado à proposta os Conselheiros José 
Roberto Coutinho de Arruda e Antonio Alberto Foschini; b) pelo falecimento do 
associado Sílvio Saraiva; e, c) pelo falecimento da Sra. Júlia Daneluzzi Rossi, 
mãe do Conselheiro João Paulo Rossi, Presidente da Comissão de Esportes, e 
do  Sr.  João  Manoel  Rossi  Filho,  Membro  do  Conselho  Fiscal.  Aprovada. 
Apresentou proposição do Conselheiro Benedito Dias Ramos Neto, no sentido 
de  consignar  em  ata  voto  de  pesar  pelo  falecimento  da  Sra.  Edna  Gomes 
Martins, ex-atleta do Basquete Feminino. Aprovada. Em seguida, informou que 
representou  o  Conselho  na  cerimônia  oficial  de  abertura,  e  também  na  de 
encerramento, do 28º Amway Banana Bowl - Copa Mundial de Tênis Juvenil, 
recentemente realizado no Clube, destacando a importância desse evento, que 
contou  com  a  presença  de  várias  autoridades  esportivas  e  de  renomados 
tenistas. Leu carta enviada pela Diretoria,  informando que, face às alterações 
ocorridas com relação ao “doping” nos meios esportivos, inclusive a adição de 
novos produtos a lista dos considerados proibidos e as formas de seu controle, 
deliberou criar  uma Comissão,  composta,  entre  outros,  pelos  doutores  Paulo 
Sérgio Martino Zogaib e Hermano Augusto Lobo, com a finalidade precípua de 
cumprir  um  extenso  programa  referente  ao  “doping”,  sob  a  supervisão  da 
Diretoria  de  Esportes,  abrangendo  o  desenvolvimento  de  reuniões  com 
supervisores  e  técnicos  das  seções  esportivas  competitivas,  reuniões  com 
atletas, seguindo cronograma previamente definido com os diretores Adjuntos e 



Técnicos das seções esportivas, a confecção do manual de orientação que será 
distribuído a todos ao atletas, técnicos e dirigentes; reunião-palestra, dirigida aos 
técnicos das seções esportivas competitivas, com palestra ministrada pelo Dr. 
Paulo Sérgio Martino Zogaib, médico do Clube, além de especialistas da área 
que serão convidados, cujos principais objetivos são: esclarecer aos técnicos o 
motivo da preocupação com relação à prevenção de problemas relativos ao uso 
de  produtos  proibidos;  conscientizar  os  técnicos  sobre  o  assunto  e  suas 
repercussões;  diagnosticar quais são as dúvidas dos profissionais;  e,  reunião 
com  as  seções  competitivas,  coordenadas  pelo  Departamento  Esportivo,  de 
acordo com a  disponibilidade e cronograma previamente  elaborado,  onde os 
atletas serão orientados adequadamente, terão oportunidade de questionar suas 
dúvidas e receberão um manual  de orientação sobre produtos proibidos pelo 
COI (Comitê Olímpico Internacional).  Finalizando, a Diretoria diz acreditar que 
este programa prestará relevantes serviços à comunidade esportiva, servindo de 
modelo a outras instituições que, como o Pinheiros, propugnam cada vez mais 
pelo desenvolvimento do esporte em no País. Depois da leitura, o Sr. Presidente 
acrescentou que a Comissão foi criada para constituir um precioso elemento de 
prevenção com relação ao problema “doping” e que a carta da Diretoria tinha 
sido lida inclusive porque o assunto foi debatido em plenário algumas vezes, e 
nessas  ocasiões  foram  chamados  para  se  manifestar  os  Presidentes  do 
Conselho Deliberativo e da Diretoria, em momentos em que foi até sugerida a 
nomeação de uma comissão para acompanhamento dos fatos que envolveram 
nosso Atleta-Benemérito Eric Tebbe Borges. Esses problemas foram alvo antes 
dessas  manifestações,  e  vêm  sendo,  depois  dessas  manifestações,  de  um 
contínuo acompanhamento pelas duas Presidências, principalmente porque Eric 
era Militante e passou a Sócio Contribuinte e, depois, foi elevado à importante 
categoria  de  Atletas-Beneméritos.  Existem  circunstâncias  envolvendo  o  caso 
desses atletas que não permitem que pura e simplesmente se leia uma notícia 
de jornal ou se tenha uma notícia de televisão a respeito da matéria, notícia que 
em  geral  não  vem  baseada  em  fatos  concretos,  verídicos  e  definitivos.  As 
Presidências cuidaram de se reunir com Eric Tebbe Borges e ouviram dele um 
relato que preocupa, em especial porque ele nega, categoricamente, que tenha 
ingerido ou tenha sido objeto de injeção que houvesse permitido encontrar no 
material  que  foi  coletado  essas  substâncias,  que  seriam  esteróides 
anabolizantes. Deu-nos a conhecer também o inteiro teor da defesa que ele fez 
junto  à  Confederação  Brasileira  de  Natação  e  dos  exames  que  já  fez,  até 
mesmo  em  outros  lugares  no  Exterior,  que  resultaram  negativos.  E  nessa 
apresentação,  na  qual  ele  é  assistido  por  um advogado  muito  conhecido  no 
campo esportivo,  Dr.  Valed Perry,  a leitura da exposição impressiona,  dando 
mesmo  conta  de  que  pode-se  esperar  no  futuro,  se  não  no  campo 
administrativo, mas já em termos judiciais, que Eric terá ganho de causa. Por 
isso as Presidências estão atentas a todos os passos que estão sendo dados 
por  esse  rapaz,  e  por  quem  o  assiste,  no  sentido  de  que  o  Conselho  seja 
chamado  a  se  manifestar  talvez  no  futuro  de  alguma forma,  em relação  ao 
Atleta,  a  favor  ou  contra  ele,  mas  baseado  em fatos  definitivos,  com ampla 
discussão em plenário,  na justiça, enfim,  de tal  forma que não haja qualquer 
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dúvida, como hoje paira sobre tudo que aconteceu em relação a esse moço. 
Disse que fez questão de dar este depoimento porque a posição do Eric é muito 
delicada dentro do Clube. E mesmo profissionalmente, ele foi atingido em cheio 
por essas circunstâncias que foram relatadas. Então o Clube está ao lado do 
seu Atleta-Benemérito, procurando dar a ele toda a assistência possível, dentro 
daquilo  que o  Clube  pode  dar.  Prosseguindo,  convidou  os  Conselheiros  que 
estão se recandidatando ao Conselho nas eleições de 09 de maio, a comparecer 
a  uma  sessão  de  simulação  do  processo  eleitoral,  desde  a  votação  até  à 
apuração propriamente dita, a ser realizada às 20 horas do próximo dia 28 de 
abril,  para  a  qual  receberão  convite  prévio.  Comentou  que  se  tratará  de 
momento  muito  interessante,  porque  estão  sendo  adotados  novos  métodos 
eletrônicos de grande precisão, que garantem muita fidelidade nos resultados. 
Em nome da Mesa do Conselho, propôs a inserção em ata de voto de pronto 
restabelecimento  do  Conselheiro  Alício  Antunes de Oliveira,  que se encontra 
hospitalizado. Aprovado. Propôs, também, fosse inserido em ata voto de pronto 
restabelecimento  da  Sra.  Maria  Cecília  Pinto  e  Silva  Carvalhal,  esposa  do 
Conselheiro  Ricardo  Coutinho  Carvalhal,  recentemente  submetida  a  uma 
intervenção  cirúrgica  e  que  se  encontra  em  plena  recuperação.  Aprovado. 
Submeteu ao Conselho proposta do Conselheiro Friedrich Theodor Simon, no 
sentido de consignar em ata voto de louvor ao Grupo de Teatro do Clube, pela 
apresentação  da  peça  “Sua  Excelência  o  Candidato”,  voto  secundado  pela 
Conselheira Nice de Lima. Aprovada. Leu proposição da Conselheira Nice de 
Lima,  pedindo  fosse  inserto  em  ata  voto  de  louvor  ao  Diretor  de  Higiene  e 
Saúde, Conselheiro Antonio Avelino Luz Pessôa de Souza, pela solidariedade 
demonstrada à funcionária Aparecida Glória Monteiro Alvarenga, ao interceder 
no sentido providenciar a hospitalização e cirurgia de seu filho, graciosamente. 
Aprovada,  tendo  endossado  o  voto  o  Conselheiro  José  Manssur.  Levou  à 
consideração  do  plenário,  em seguida,  proposta  de  iniciativa  do  Conselheiro 
Paulo Roberto Taglianetti, de inserção em ata de voto de congratulações com o 
Conselheiro Eduardo Ribas de Oliveira Machado,  pela sua nomeação para o 
Conselho Consultivo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, 
tendo a Mesa se associado à proposição. Aprovada. 

Primeiro Secretário
Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria os relatórios 
A.V.O. - Análise da Variação Orçamentária referentes ao meses de janeiro e 
fevereiro de 1998 e o Balanço Patrimonial  do Clube em 31 de janeiro e em 
fevereiro de 1998.
Informou  o  recebimento  das  seguintes  cartas  da  Diretoria:  1)  dando 
conhecimento que o Sr. Roberto Eduardo Bruno Centurión foi nomeado para o 
cargo  de  Diretor  Adjunto  de  Processos  e  Métodos  do  Patrimônio;  2) 
comunicando que o serviço de pipoca e algodão doce, que funcionou no Clube 
devidamente  autorizado  pelo  Conselho  por  cerca  de  10  anos,  foi  extinto,  a 
pedido  do  concessionário,  por  problemas  de  saúde,  com a  concordância  da 
Diretoria e respaldo em cláusula contratual, tendo o contrato sido rescindido em 
fevereiro deste ano. No momento não há deliberação a respeito do destino a ser 
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dado a este serviço. Tão logo decida a respeito de sua posição, a Diretoria dará 
conhecimento ao Conselho.
Comunicou  que  a  Mesa  recebeu  da  Diretoria  o  Registro  de  Ocorrência  nº 
261/98, de 27 de novembro de 1997, relatando fatos ocorridos na Portaria do 
CCR/CE no dia 14 de novembro de 1997, envolvendo o Conselheiro Philip Wolff 
e o Associado Eduardo Mello de Figueirôa, tendo sido autuado o competente 
processo, de nº CD-12/98. A Mesa do Conselho Deliberativo realizou diligências 
para melhor esclarecimento dos fatos, como é permitido pelo Art. 11, parágrafo 
único,  I  do  Regimento  Processual  Disciplinar.  Dessas  diligências  resultou  o 
conhecimento, através de declaração assinada por Philip Wolff e Eduardo Mello 
de  Figueirôa,  de  que  houve  fatos  que  levaram  ambos  a  se  equivocar,  não 
constituindo  infração  disciplinar  e,  portanto,  não  têm  gravidade.  Assim,  as 
diligências levam à determinação do arquivamento deste R.O, o que foi feito pelo 
Sr. Presidente com fundamento no Art. 11, parágrafo único, II e no Art. 19, I, 
todos  do  Regimento  Processual  Disciplinar,  tendo  sido  determinado  o 
arquivamento do processo como um todo após ciência a este Conselho.
Tornou a solicitar aos Conselheiros que forneçam à Secretaria seus endereços 
eletrônicos na Internet, explicando que no último teste foram obtidos melhores 
resultados.
Informou está disponível, no telefone 817.9875, uma secretária eletrônica, cujos 
recados são coletados pela Secretaria duas vezes ao dia, às 12 e às 20 horas.

Renato Taglianetti - Abordou questão relacionada à redação final da proposta 
de  alteração  do  Art.  9º  do  Regimento  Processual  Disciplinar,  tendo  sido 
lembrado pelo Sr. Presidente que a matéria seria apreciada no item 2 da pauta. 
Elogiou o trabalho das funcionárias da Secretaria do Conselho.

José Manssur - Prestou homenagem póstuma, registrando voto de saudade, ao 
Engenheiro  Julio  Roberto  Pasquini  Albien,  seu  amigo  desde  a  infância. 
Comentou que num curto espaço de tempo, o Conselho perdeu três brilhantes 
engenheiros, lembrando Antonio Guerra e Ruy Lansaro Paganini. Subscreveu o 
voto de louvor aprovado para o Grupo de Teatro do Clube, tecendo comentários 
sobre autores brasileiros que vêm se destacando, desde Nelson Rodrigues, e, 
recentemente o pinheirense Marcos Caruso, autor da peça “Sua Excelência o 
Candidato”,  demonstrando,  inequivocamente,  que  a  pujança  do  Clube  não 
permanece apenas na área esportiva, mas o é também, fundamentalmente, no 
aspecto cultural.  Elogiou a peça e os Conselheiros que fizeram parte de seu 
elenco, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny e Hugo Nivaldo Napoli, em nome 
de quem cumprimentou todos os demais partícipes da peça. Destacou, também, 
o apoio da Área Cultural  dirigida por Carlos Augusto de Barros e Silva, que, 
entende,  tem se revelado de forma brilhante no exercício dessa atividade de 
grande projeção para o Clube. Finalmente, propôs a inserção em ata de voto de 
louvor  aos  Srs.  Alcides  Zamora  e  David  de  Mello,  prestadores  de  serviços 
responsáveis,  respectivamente,  pelo  videoteipe  e  taquigrafia  das  reuniões. 
Aprovado. 
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Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur  -  Referiu-se  ao  "Carnaval  dos  Anos 
Dourados",  com  ênfase  à  "Noite  da  Terceira  Idade",  tecendo  comentários 
elogiosos e felicitando a Diretoria pela iniciativa. (Durante o discurso da oradora, 
o  Sr.  Presidente  interrompeu  para  alertar  sobre  o  prazo  regimental  para 
manifestação). Finalizando, parabenizou a Diretoria pelo evento, desejando que 
no próximo ano ele se repita dentro do mesmo espírito.

Mário Lima Cardoso - Registrou o apoio que vem sendo dado pela Diretoria a 
uma atividade que chamou de "obra social", desenvolvida pelo Departamento de 
Assistência  Social  em  parceria  com  o  Departamento  de  Recurso  Humanos. 
Trata-se de um curso de alfabetização proporcionado aos funcionários,  cujas 
aulas são ministradas pelas nossas psicólogas, sem ônus para o Clube, fora do 
expediente  de trabalho  dos empregados e  que,  de  uma forma indireta,  trará 
satisfação  ao  próprio  associado.  Enalteceu  o  trabalho  que  vem  sendo 
desenvolvido  pela  atual  Presidente  do  D.A.S,  Sra.  Márcia  da  Silva  Leonelli. 
Comentou que, finalmente, foi realizado um sonho de três anos do Diretor de 
Serviços  Gerais  Nilson  José Iasi:  a  Horta  da  Escolinha,  elogiando  o  projeto. 
Propôs fosse inserto em ata voto de louvor à Sra. Márcia da Silva Leonelli e ao 
Sr. Nilson José Iasi pelas felizes iniciativas. Aprovado.

Presidente  -  Como havia esgotado o tempo regimental,  consultou o plenário 
sobre a prorrogação do Expediente para que os três Conselheiros inscritos se 
manifestassem. Aprovado.

Miguel Carlos Cagnoni - Propôs que se consignasse em ata voto de louvor ao 
Sócio Honorário Gustavo França Borges, pela conquista de Medalha de Ouro na 
última etapa da Copa do Mundo de Natação. Teceu comentários elogiosos sobre 
o  nadador  em questão  e  estendeu  o  voto  ao  Presidente  da  Diretoria  Cezar 
Roberto Leão Granieri, porque a carreira de Gustavo no Clube iniciou-se na sua 
gestão. Aprovada.

Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo -  Apresentou proposição no sentido de 
inserir em ata voto de louvor ao médico Fábio Morato Castro, filho do falecido 
Conselheiro Milton Morato Castro, ex-Diretor do Clube, pela recente publicação 
de um livro sobre Rinite Alérgica. Aprovada.

Sérgio Henrique de Sá - Fez pormenorizado comentário e homenageou o autor 
Marcos  Caruso;  mais  o  elenco:  Denise  de  Mattos  Faro  Migliore,  Eduardo 
Capozzi, Pedro Casseb, Hugo Nivaldo Napoli e Maria Cristina Nogueira de Sá 
Pikielny; decoração geral: Moacyr Lopes de Almeida; contra-regras: Alessandra 
Calabrez de Sá e Renata Lepage;  Diretor Cultural, Carlos Augusto de Barros e 
Silva, Diretor de Marketing, Carlos Roberto Sá de Miranda Bório; funcionários: 
Rosana Moreno, Mauro de Oliveira Júnior, Camilo Egidio, Claudiomar Pucci e 
Antonio Dimas Nascimento;  bem como elenco:  Aimam Hammoude e Marcelo 
Franceschini; diretor geral, Edinaldo Freire; cenógrafo, Luiz Augusto; assistente 
de cenografia, Fábio Lufuargui; cenotécnico, Marcelo Moselli; projeto de luz de 
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Nilton Saiki; trilha sonora de Gilmas Guido; operadora de luz, Claudia Rodrigues; 
operador de som, Ricardo Fleitas; maquiador, Heberley Reis; e apoio de João 
Paulo Kupcinskas, todos envolvidos na exibição da peça teatral “Sua Excelência 
o  Candidato”,  propondo  fosse  inserido  em  ata  voto  de  louvor  a  todos  eles. 
Aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 439ª reunião extraordinária, realizada em 

16 de março de 1998.
Presidente  - Não  havendo  objeção,  deu  por  aprovada  a  ata,  conforme 
apresentada,  nos  termos  do  Art.  82  do  Regimento  Interno  do  Conselho 
Deliberativo.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-12/97  -  Segunda  discussão  e 
votação  da  redação  final  da  proposta  subscrita  pelo 
Conselheiro Adalberto Luiz Federighi e outros cinqüenta e um 
Conselheiros, de alteração do Art. 9º do Regimento Processual 
Disciplinar.

Presidente  - Comunicou os dispositivos estatutários e regimentais que regem a 
matéria e que foi enviada aos Conselheiros a documentação mínima necessária 
ao  exame  e  deliberação,  inclusive  o  projeto  de  redação  final  elaborado  pela 
Comissão Especial de Redação, desde logo lembrando que nesta oportunidade 
caberiam apenas  emendas  de redação,  cuja  votação terá  preferência  sobre  a 
redação final. Informou que o Conselheiro Adalberto Luiz Federighi havia proposto 
uma  emenda  que  ele,  proponente,  considerava  substitutiva,  mas  que  não  a 
aceitara  como  tal  porque  ela  não  tinha  sido  protocolada  com  72  horas  de 
antecedência,  nem  foi  subscrita  por  20  Conselheiros  como  determina  o 
Regimento do Conselho nos §1º e alínea "b" do §2º, ambos do Art. 44.
O Conselheiro Renato Taglianetti, pela Comissão de Redação, a cujos membros, 
Conselheiros Silvia Schuster e Walter Silva agradeceu a prestigiosa cooperação, 
não obstou a aceitação da emenda, que apenas corrigia omissão observada pelo 
proponente, submetendo, então, a decisão ao plenário.
O  Sr.  Presidente  leu  a  redação  da  emenda  de  redação,  bem  como  sua 
justificativa.
O Conselheiro Adalberto Luiz Federighi realçou o trabalho feito pela Comissão, 
operosa  e  eficiente,  dizendo  que  apresentou  a  emenda  porque  a  redação  é 
fundamental  em  qualquer  norma  legal,  estatutária,  regimental.  Fez  outros 
comentários, abordando a justificativa que havia apresentado.
A  Conselheira  Silvia  Schuster,  referindo-se  a  regras  de  redação,  prestou 
esclarecimentos sobre o projeto apresentado pela Comissão, que concluiu pela 
desnecessidade de se abrir um novo parágrafo para poder falar do anterior.
O Conselheiro Adalberto Luiz Federighi tornou a defender sua emenda.
Não  havia  mais  oradores  inscritos,  o  Sr.  Presidente  passou  ao  processo  de 
votação da matéria.
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Deliberação
Submetida  a  matéria  à  votação,  o  plenário  resolveu:  1)  sobre  o  Art.  9º  do 
Regimento  Processual  Disciplinar:  1.1)  aprovada  emenda  subscrita  pelo 
Conselheiro Adalberto Luiz Federighi, passando este dispositivo a ter a seguinte 
redação final: “Art. 9º - As Comissões Processantes Permanentes, com término 
de mandato coincidente com o do Presidente da Diretoria, serão compostas de 
três (3) membros, sendo um Diretor de Área (*B) ou Diretor Adjunto, sócio há mais 
de dez anos, um Conselheiro e um sócio com mais de cinco (5) anos de Clube. 
§1º - Compete ao Presidente da Diretoria designar o membro Diretor e o membro 
sócio, e ao Presidente do Conselho Deliberativo, indicar o membro Conselheiro. 
§2º  - Os membros das Comissões Processantes  Permanentes elegerão o seu 
Presidente e poderão licenciar-se ou ser substituídos, sem prejuízo do andamento 
do processo. §3º - Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, o substituto deverá 
ser  designado  no  prazo  de  três  (3)  dias;  2)  sobre  o  Art.  15  do  Regimento 
Processual  Disciplinar:  2.1)  aprovada  a  proposta  da  Comissão  Especial  de 
Redação, que manteve a redação aprovada em primeira discussão, a saber: “Art. 
15  -  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 Art. 9º do Estatuto Social.”

Item 3 - Apreciação do processo CD-04/98, referente ao pedido da Diretoria, 
de  autorização  para  alienar  ações  ordinárias  escriturais  e  ações 
preferenciais escriturais da TELERJ, bem como ações preferenciais 
nominativas e ações ordinárias nominativas da TELEBRÁS.

Presidente -  Comunicou os dispositivos estatutários e regimentais que regem a 
matéria, que foi objeto de exame e parecer das Comissões Jurídica e Financeira. 
Como não havia inscritos, submeteu o pedido da Diretoria à votação.

Deliberação
Submetida a matéria à votação, o plenário resolveu aprovar pedido da Diretoria 
feito com base no Art. 87 do Estatuto Social, de autorização para alienar 20.025 
ações  ordinárias  escriturais  e  18.411  preferenciais  escriturais  da  TELERJ,  e 
500.153 ações preferenciais nominativas e 34.076 ações ordinárias nominativas 
da TELEBRÁS, devendo a Diretoria resolver, a seu critério,  a oportunidade da 
venda para que se alcance um melhor preço.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-05/98,  referente  à  proposta  da 
Diretoria  de  utilização  de  recursos  do  Fundo  Especial  para 
execução da obra denominada “Praia do CCR”.

Presidente -  Comunicou os dispositivos estatutários e regimentais que regem a 
matéria,  lembrando  que  foi  enviado  aos  Conselheiros  o  material  mínimo 
necessário  ao  exame  e  deliberação,  onde  se  encontravam  os  pareceres  das 
Comissões  de Obras,  Jurídica  e  Financeira,  favoráveis  à  sua  apreciação  pelo 
plenário.
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Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré  -  Considerou  a  obra  boa  e  necessária, 
discordando  apenas  do  seu  projeto,  com  respeito  aos  materiais  a  serem 
utilizados. Não tinha sido previsto nada sobre a cobertura plástica, e a própria 
Comissão de Obras em seu parecer sugeriu que se faça uma proteção enquanto 
não for instalada a cobertura, entendendo que a madeira de ipê deva ser tratada, 
seja pintada anualmente.  Isso não é um bom costume na construção civil  e a 
madeira nunca deve receber água. Questionou se o "deck" de ipê seria fechado, 
ou vazado, porque se for vazado ele deixará passar água. Estranhou que se tenha 
optado por piso de madeira para receber água diuturnamente, porque se trata de 
um processo que já vem sendo abandonado, existe a possibilidade de acúmulo de 
resíduos, restos de alimentos, insetos, etc, mesmo que ele seja fechado. Pediu 
que  a  Diretoria  prestasse  explicações  a  respeito,  preferentemente  naquele 
momento,  explicando,  inclusive,  como  seria  a  cobertura,  porque  também  este 
ponto  não  tinha  ficado claro.  Perguntou se  o  material  plástico  seria  amarrado 
horizontalmente na estrutura de madeira.

Presidente  -  A exemplo do que é feito normalmente, disse que aguardaria os 
vários pronunciamentos e depois pediria ao Sr.  Presidente da Diretoria que se 
manifestasse ou indicasse alguém para fazê-lo.

Anamaria  Andrade  Damasceno  (aparte)  -  Perguntou  se  o  orador,  como 
engenheiro, poderia explanar quais as outras alternativas que se poderia ter para 
solucionar o problema, por um preço menor talvez.

Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré  -  Atendendo  ao  aparte  disse  que  não  tem 
alternativas e que analisara a questão não do ponto de vista do custo, mas da 
funcionalidade, da estrutura e da resistência. Preocupou-se em esclarecer, com 
relação à cobertura plástica, que a norma brasileira, que considera a incidência 
dos ventos, manda utilizar o vento tanto de pressão, isto é, de cima para baixo, 
como  o  de  sucção,  e  os  valores  são  iguais.  No caso,  a  pressão  seria  muito 
grande. Disse que continuava aguardando a respostas às perguntas que fez.

Presidente  da  Diretoria,  Cezar  Roberto  Leão  Granieiri  -  Disse  que  foram 
tomados todos os cuidados. O escritório contratado para a apresentação do pré-
projeto  em  questão  é  da  mais  alta  qualidade,  seu  pessoal  da  mais  alta 
competência e o projeto definitivo será feito a partir da aprovação do Conselho. 
Alie-se a isso a equipe técnica do Clube, os engenheiros que estão trabalhando já 
há  bastante  tempo,  sob a direção do Diretor  de Patrimônio  Arnaldo  Couto  de 
Magalhães  Ferraz,  que  tem  a  preocupação  para  que  todas  as  perguntas  e 
preocupações  sejam  encerradas  com  um  trabalho  da  mais  alta  qualidade. 
Explicou que a cobertura a que o orador se referiu não existirá. A parte plástica já 
foi retirada do projeto original. Sobre a forma de sustentar estão sendo previstos 
todos os cálculos necessários para que se tenha garantia com relação a pressões 
do  vento,  etc,  para  que  não  haja  problemas.  Os bancos  serão  de  madeira  e 
receberão  os  devidos  tratamento  e  manutenção.  Hoje  a  manutenção  além de 
periódica é preventiva.
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Ruy Sérgio de Azevedo Sodré (aparte) -  Considerando a afirmação de que a 
cobertura  de  plástico  não será feita,  deduziu  que o piso de  madeira  receberá 
sempre água de chuva e a pérgola também receberá. Assim, Ter-se-ia apenas o 
problema  de  segurança,  que  uma  vez  solucionado  afastaria  a  hipótese  de 
acidente.

Cezar Roberto Leão Granieiri -  Afirmou que o piso será de madeira e  que a 
cobertura plástica foi eliminada do projeto exatamente para evitar um alto custo de 
manutenção e garantir total segurança com relação às instalações. Ali seria um 
depósito  de  folhas  e  haveria  a  preocupação  com a  pressão.  Consultado  pelo 
orador se o piso receberia um tratamento superficial, com verniz, respondeu que a 
madeira  sofrerá  um  tratamento  especial  para  suportar  todas  as  condições 
climáticas e que já existem tratamentos na madeira para suportar da melhor forma 
possível  as  intempéries,  sob  manutenção  constante.  O  Departamento  de 
Patrimônio tem procurado fazer com que as manutenções sejam preventivas e 
não corretivas, em todas as situações, para que o Clube tenha uma conservação 
natural  das suas instalações.  Considerando comentários  do Conselheiro,  disse 
que o assento dos bancos é horizontal e ele sofre efeitos, que têm sido evitados. 
O orador concluiu que estava se referindo à parte estrutural da obra.

Hélio  de  Maria  Penteado  (aparte)  -  Complementando  as  informações  do  Sr. 
Presidente  da  Diretoria,  acrescentou  considerações  de  ordem  arquitetônica. 
Explicou que a pérgola tem apenas um efeito decorativo, inclusive no sentido de 
definir o espaço na sua altitude etc. Quanto ao deck, a opção por madeira é de 
natureza  estética,  já  que  o  material  tem  uma  determinada  textura  que  é 
interessante aproveitar o seu efeito. Mas é claro que a opção por madeira implica 
em uma manutenção específica, como qualquer outra solução implica em coisas 
decorrentes.  Então,  basta saber se haverá manutenção e como ela será feita. 
Considerando as explicações da Diretoria, entendeu que a discussão não poderia 
se  centrar  nestes  aspectos,  mas  no projeto  como um todo.  Acrescentou  que, 
pessoalmente, achava que a Diretoria tinha buscado profissionais e era preciso 
acreditar  nas  propostas  que,  se  forem  ruins,  no  futuro  o  Conselho  poderá 
modificá-las.

Joaquim Dias Tatit  (aparte)  - Referindo-se  ao  pergolado,  ponderou  que hoje 
existem  soluções  maravilhosas  que  dispensam  toda  essa  preocupação  que 
estava sendo levantada. Perguntou por que executar uma obra com um material 
cuja manutenção era trabalhosa e por que não utilizar um pergolado de concreto e 
um  piso  cerâmico  ou  similar,  ou  até  mármore,  que  evitaria  essa  despesa 
continuada. 

Anamaria  Andrade  Damasceno  (aparte)  -  Considerando  a  atual  política  de 
contenção  de  despesas  no  Clube,  indagou  se  este  seria  o  momento  de  se 
executar uma obra desse teor, que necessitará de tanta manutenção.
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Presidente - Esclareceu que aquela manifestação era intempestiva, porque o Sr. 
Presidente da Diretoria estava prestando esclarecimentos pedidos sobre a obra 
em si, deixando a critério deste responder, ou não, à pergunta.

Cezar  Roberto  Leão  Granieiri  -  Disse  que  as  preocupações  colocadas  pela 
Conselheira são permanentes e o Clube sempre tem que procurar racionalizar os 
seus  custos,  diminuir  as  suas  despesas.  Exatamente  o  que  a  Diretoria  está 
buscando.  De outro  lado,  isso  não  pode  impedir  que  o  Clube  continue  a  ser 
modernizado com novas obras,  porque,  se não,  hoje  talvez não existisse,  por 
exemplo, a garagem maravilhosa que mudou a vida do sócio, o Centro Esportivo, 
etc. Em todos os momentos deste Clube colocou-se pensamentos dessa forma, 
de que não era o momento. E a Diretoria sempre achou que o Pinheiros, seja pelo 
seu pioneirismo, seja pela sua posição, tem que ser ousado e estar na frente em 
todos  os  sentidos.  A  obra  proposta  é  de  um  valor  razoável,  e  também 
complementa  uma  obra  muito  maior,  que  foi  feita  no  Boliche,  deixando  uma 
instalação completa, por bastante tempo. 

Deliberação
Submetida  a  matéria  à  votação,  o  plenário  resolveu  autorizar  a  Diretoria  a 
executar  o  Projeto  Executivo  de  Arquitetura  denominado  “Praia  do  CCR”, 
utilizando recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$74.000,00 (setenta 
e quatro mil reais), nos termos do inciso II, do Art. 142, do Estatuto Social.

Item 5 - Apreciação do processo CD-07/98, referente à proposta da Diretoria 
de  utilização  de  recursos  do  Fundo  Especial  para  execução  de 
obras nos muros na Av. Brigadeiro Faria Lima e na Rua Angelina 
Maffei Vita.

Presidente  - Comunicou os dispositivos estatutários e regimentais que regem a 
matéria, que foi objeto de exame e parecer das Comissões de Obras, Jurídica e 
Financeira,  favoráveis  à  sua  apreciação.  Não  houve  inscrições  de  oradores, 
motivo pelo qual, desde logo, levou a proposta à votação pelo plenário.

Deliberação
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu autorizar a 
Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$33.000,00 
(trinta e três mil reais), nos termos do inciso II, do Art. 142, do Estatuto Social, 
para a execução do Projeto “Muro Faria Lima”, referente a obras nos muros na 
Avenida  Brigadeiro  Faria  Lima,  na  Rua  Angelina  Maffei  Vita  e  na  Rua  Hans 
Nobiling.

Item 6 - Várias.
Anna Maria da Carvalheira Baur - Mencionando desfile realizado pela Diretoria 
em  homenagem  à  mulher  pinheirense,  comemorativo  do  Dia  Internacional  da 
Mulher, detalhou o evento como um todo. Tornou a se referir ao Carnaval, que 
neste  ano  tornou-se  conhecido  não  só  no  Clube,  mas  externamente,  tendo  o 
órgão municipal respectivo enviado o Rei Momo, representado pelo Conselheiro 

10



Higino Carlos de Freitas Oliveira - que veio acompanhado por mulatas que ficaram 
no  palco  enquanto  ele  circulava  pelo  salão,  mais  Rainha  e  Princesas, 
embelezando a festa.

Hélio  de  Maria  Penteado -  "Em vez de  umas  poucas  e  formais  palavras  de 
despedida, aproveito para recolocar idéias que acredito ainda terem atualidade. 
Pincei algumas como derradeira contribuição. Este Conselho, como disse certa 
ocasião, reúne mais de duzentos cérebros com ricas e variadas experiências de 
vida, de cultura e de conhecimento profissional. Enorme potencial para se dedicar 
ao contínuo aprimoramento de nosso Clube em suas múltiplas demandas. Válida 
essa afirmação, facilmente se constata que os produtos de nosso trabalho são 
pobres, rotineiramente pobres. Reconhecer essa verdade é o passo inicial para 
esta Casa, que é a legítima representante do corpo associativo, rejeitar o papel de 
caudatária da Diretoria e assumir o difícil encargo de definir as diretrizes maiores 
do Pinheiros-do-Amanhã, do Pinheiros-do-Futuro. Há que se descomplicar nossas 
tarefas  atuais,  criar  linhas  de  trabalho  paralelas,  tomarmos  as  iniciativas  do 
debate  das  grandes  teses  pinheirenses.  Refiro-me  a  esses  procedimentos  de 
filigrana  jurídica  tão  em voga:  preliminares,  argüições  e  por  aí  afora  que  nos 
cerceiam apreciar o mérito de questões sobre as quais esta Casa tem o dever de 
se pronunciar. Tudo sob a égide de nossas leis, leis que violentamos ao aprovar a 
utilização de recursos do Fundo Especial para cobrir despesas de Custeio sem 
tentar, ao menos, configurar a excepcionalidade da decisão; verdadeiro estupro 
dos Estatutos, decisão que nos envergonha, sem similar nos anais desta Casa 
nos vinte anos que aqui convivo. Afastemos os gestos de aparência,  o faz-de-
conta que serve a todos e nos faz contentes, mas é ilusório e nos distancia dos 
verdadeiros deveres. Apenas, para exemplificar: Há anos me pergunto porque o 
Presidente  Vergueiro  inventou  cantar  o  hino  do  Pinheiros  ao  início  de  nossas 
reuniões como se este Clube fosse uma “segunda pátria”,  pela  qual  devamos 
morrer ou, ao menos, chorar suas desventuras. Falsas aparências porque o ECP 
é uma sociedade à qual se filia e se paga para freqüentar, por opção pessoal e, 
igualmente, dela se desliga. E, nesse meio tempo, cultiva-se grandes e perenes 
amizades.  Nada  a  ver  com  o  fatalismo  que  nos  liga  a  verdadeira  Pátria  por 
nascimento  ou  adoção,  conceito  cujos  contornos  se  reconfiguram nos tempos 
atuais  com a  prática  crescente  da  dupla  nacionalidade  e  da  proposta  de  um 
mundo  globalizado,  sem  fronteiras,  que  os  sábios  apregoam.  Essas  besteiras 
pegam, iludem, fazem história, tomam o lugar das questões maiores. Por que em 
lugar disso não se aprofundar, por exemplo, no assunto dos títulos sociais? Terá o 
Pinheiros condições de se manter, no futuro, com apenas vinte e cinco mil sócios 
pagantes? Eis um tema para se meditar.  Outro tema: Como o Pinheiros irá se 
inserir na atual concepção, nos rumos do esporte mundial, o segundo negócio do 
mundo nas palavras do dirigente Arthur Nuzman, com todas as implicações, elos 
e interesses imagináveis?  Quais serão os limites que balizarão sua prática no 
Clube e que necessidades de instalações e equipamentos decorrerão? E assim 
por diante; muitas e muitas questões estão formuladas no anteprojeto do Plano 
Diretor  de  Desenvolvimento  já  apresentado  a  este  Conselho  e  sobre  o  qual 
comissões paritárias realizaram avaliações preliminares, sugeriram a inclusão de 
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outras  proposições,  e  cujos  relatórios  foram  sonegados  aos  Conselheiros,  se 
encontram  engavetados  no  Conselho  e  na  Diretoria,  fato  que  constitui 
desconsideração, desrespeito àqueles que dedicaram seu entusiasmo ao trabalho 
mas desrespeito maior a esta Casa que deve ser o centro desses debates e não 
apenas, por omissão, o órgão homologador de um projeto concebido por mentes 
inspiradas, como se tal fosse possível. Ainda exemplificando, a Comissão da qual 
participei  propôs  a  realização  de  um  fórum  para  tratar  somente  da  tema  “O 
Pinheiros  e  o  Esporte”  cujas  conclusões  embasariam  a  concepção  do  Plano 
Diretor  no  que respeita  às  instalações  esportivas.  Propôs,  também,  uma ação 
política institucional para o enquadramento urbanístico de nossa área objetivando 
eliminar o lobby anual em torno do IPTU. São questões à margem do processo 
maior do Plano Diretor cujas providências já deveriam ter se iniciado. Optou-se 
por  engaveta-las.  Senhor  Presidente,  Não  vou  me  alongar.  As  questões  são 
muitas  e  não  serei  ainda  mais  enfadonho.  A  divulgação  dos  relatórios  das 
comissões paritárias cobrei em mais de uma oportunidade, sem sucesso. Saio 
cobrando uma derradeira vez." (O pronunciamento foi integralmente transcrito, a 
pedido do orador).

Anamaria Andrade Damasceno -  Também parabenizou o Diretor de Serviços 
Gerais Nilson José Iasi, pela Horta da Escolinha, pois as crianças aprenderão a 
valorizar  o  verde  e  lidar  com  ele.  Destacou  a  dedicação  do  Diretor  Nilson, 
trabalhador  incansável  que  começa  a  circula  no  Clube  desde  8  horas. 
Discordando da Conselheira Anna Maria da Carvalheira Baur,  criticou o desfile 
realizado em homenagem à mulher  pinheirense,  cujo  objetivo  deve ter  sido  o 
melhor possível, porém o resultado foi  desastroso. Tecendo comentários, disse 
que suas amigas, que normalmente aplaudem tudo o que a Diretoria faz, e voto 
unânime, concluíram pelo extremo mau gosto, pedindo que futuramente seja feita 
homenagem à altura das associadas.

Mário Lima Cardoso -  Tornou a externar seu reconhecimento pelo trabalho do 
Diretor de Serviços Gerais - a quem tinha se referido inicialmente como adjunto, 
mas que é executivo, bem como aos Departamentos de Recursos Humanos e de 
Assistência Social, entregando à Mesa do Conselho relatório minucioso sobre o 
trabalho  de  alfabetização  dos  funcionários  que  estes  vêm  desenvolvendo. 
Passou,  então,  a  dar  ênfase  ao trabalho  que vem fazendo o  atual  Diretor  de 
Serviços Sociais, Alberto João Domingues Filho, o qual recebeu respeitosamente 
as  críticas  dos  freqüentadores  da  Lanchonete  da  Piscina.  Dando  detalhes  a 
respeito, comentou que no último final de semana foi proporcionado aos sócios 
um  serviço  de  excepcional  qualidade  naquela  lanchonete.  Pediu  que  idêntica 
providência  se  estenda  à  Lanchonete  do  Tênis.  Aproveitou  para  registrar  a 
funcionalidade, a beleza e a diagramação do Boletim Informativo dos funcionários 
do Clube, redigido por uma comissão editorial constituída dos funcionários Artur 
Palaia  Rodrigues,  Gerente  Administrativo  do  Departamento  de  Recursos 
Humanos; Rosana Moreno, Gerente de Promoções Sociais e Culturais e Elizabeth 
Gonçalves,  elaborado  com  assuntos  de  interesse  coletivo,  sem  personalizar 
muito, falando sempre em tese. 
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Adalberto Luiz Federighi  -  Deu seu testemunho a  respeito  dos serviços que 
estão sendo inaugurados na Lanchonete da Piscina, que muitas vezes ocupou a 
tribuna  para  criticar,  concordando  com  os  elogios  tecidos  pelo  orador  que  o 
antecedeu.  Convidou  os  Conselheiros  para  conferir  a  melhoria.  Pediu  que  a 
Diretoria  examinasse  a  viabilidade,  não  só  do  ponto  de  vista  técnico,  mas  do 
ponto  de  vista  econômico,  no  sentido  de  que  um  dos  dois  aparelhos  de  TV 
existentes na Sede Social funcionasse como assinatura de canal, de pagamento; 
bem como que fosse providenciada uma antena para o aparelho de TV existente 
no recinto da Piscina, pois a imagem é ruim. Disse que este assunto poderia ser 
cuidado pelo Diretor de Patrimônio Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz que, aliás, 
providenciou  satisfatoriamente  o  conserto  das  janelas  da  lanchonete, 
possibilitando a ventilação do recinto.

Mário Avancini (aparte) - Concordou com o orador, com relação à assinatura do 
canal para uma das TV da Sede Social, dizendo que possui esta facilidade em 
sua  residência  e  que  isso  não  encarece  muito  as  despesas.  Dirigindo-se  ao 
Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieiri, elogiou a reforma do recinto 
do  Boliche,  mas,  como bolicheiro,  reclamou pelo  fato  de  terem tirado de lá  o 
aparelho de TV, pedindo, desde logo, fosse o mesmo recolocado.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinham assinado a lista de 
presença, o horário e deu por encerrados os trabalhos às 22h55m.

Obs: esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  441ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  
Deliberativo, realizada no dia 27 de abril de 1998.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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