
ATA  RESUMIDA  DA  442ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1998

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete de abril  de mil novecentos e noventa e oito, em segunda 
convocação, às vinte e um horas e quarenta e um  minutos, tendo assinado a 
lista de presença cento e sessenta e seis Srs. Conselheiros.

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

3 EXPEDIENTE
Presidente  - Determinou o recolhimento da lista de presença e avisou aos 
Conselheiros  que,  para  que  a  reunião  se  iniciasse  naquele  momento  era 
preciso  que  houvesse  pelo  menos  50  Conselheiros.  Como  havia  número 
suficiente  iniciou  a  reunião.  Tendo  em  vista  que   não  havia  inscritos  no 
Expediente,  e  ninguém  que  quisesse  se  manifestar,  comunicou  que  não 
haveria o item de apreciação da ata porque, evidentemente, a ata relativa à 
reunião  ordinária  anterior  só  poderia  ser  objeto  de  apreciação  na próxima 
reunião extraordinária, passou ao item 1º da ordem do dia.

Item 1 - Apreciação do processo CD-10/98,  referente à proposta da 
Diretoria de concessão de título de Atleta-Benemérito a Erik 
Michael Seegerer, da seção de Polo Aquático.

Carlos Cavalcanti de Araújo - Mencionou a honra de comentar a proposta 
da  Diretoria  de  concessão  de  título  de  Atleta-Benemérito  ao  Erik  Michael 
Seegerer.  Discorreu  sobre  a  trajetória  do  atleta,  solicitando  que  os 
Conselheiros  lessem o  curriculum de  sua  vida  esportiva,  e  em seu  nome 
pediu o apoio do Conselho à proposta da Diretoria de concessão do título de 
Atleta Benemérito, proposta que vê com muito agrado e satisfação.

Paulo Roberto Chaves de Lara -  Falou de sua afeição por Erik Michael 
Seegerer  e  Guilherme  Pinciroli  e  sobre  a  outorga  do  título  de  Atleta 
Benemérito a eles, mas que considerou a proposta da Diretoria antiestatutária 
e  não  poderia  ser  aprovada  pelo  Conselho.  Explicou  que  os  dois  atletas, 
sendo militantes, deveriam receber o título de Sócio Contribuinte, enquanto 
que aquele que já é Sócio Contribuinte passa a ser Atleta Benemérito, pois o 
título  que  o  Pinheiros  reserva  aos  militantes,  na  hipótese  de  eles  se 
destacarem no esporte, é o título de Contribuintes sem título. Eles passam a 



ser  Sócios  do  Clube  sem  precisar  comprar  título.  Este  é  o  título  que  é 
reservado  aos  Militantes.  Para  ser  Atleta-Benemérito   neste  Clube  é 
necessário  preencher  uma série  de  requisitos.  Um deles  é  ser  no mínimo 
Campeão Olímpico, Mundial ou Internacional. Disse que estão passando por 
cima do Estatuto, ao conceder o título de Atleta-Benemérito  a um Militante 
que  não  consegue  ter  sequer  as  condições  estabelecidas  para  os  Sócios 
Contribuintes  serem Atletas-Beneméritos.  Assim,  pede  a  retirada  de pauta 
dos processos em questão.

Mário Carotini (aparte)- Lembrou ao Conselheiro Paulo Lara que o Guilherme 
Pinciroli é sócio desde que nasceu, que o orador citou a palavra Militantes 17 
vezes e elencou os títulos conquistados pelos dois atletas.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Agradeceu o aparte do Conselheiro, que já 
foi o responsável pela seção de Polo Aquático, mas dizendo que  o que ele 
falou  se  aplica  a  um  dos  atletas,  portanto,  em  um  dos  casos  estava  se 
cometendo uma infração ao Estatuto e que o assunto deveria ser retirado de 
pauta para melhor estudo e para que depois se possa dar uma decisão justa 
a ambos.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda (aparte)-  Perguntou  se  o  que  o 
Conselheiro se a sua irresignação era pelo fato de o candidato não ser sócio 
ou por ele não ter cumprido os requisitos de natureza esportiva.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Respondeu que por ambas as razões e que 
nenhum  deles  preenche  as  condições  estabelecidas  no  Estatuto  para  a 
concessão do título de Atleta-Benemérito.

Paulo Carotini (aparte)- Deixou claro que tem admiração pelo Conselheiro e 
de sua intenção de dirimir um equívoco por parte dele, explicando a diferença 
entre os dois casos.

Eduardo Lobo Fonseca (questão de ordem)- Perguntou se podia ser dado 
ou não o título de Atleta Benemérito a um  Militante.

Presidente  -  Resolveu  a  questão  de  ordem  declarando  que  todo  Atleta 
Militante  ou  Sócio,  pelo  Estatuto  tem direito  de  ser  levado  à  condição  de 
Atleta-Benemérito.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse que gostaria de encerrar lamentando 
a decisão do Presidente do Conselho  e dizendo que estão passando por 
cima  do  Estatuto,  interpretando  da  forma  como  bem  entendem,  para 
conseguir outorgar os títulos que quiserem, a quem bem entendam. Pede aos 
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Conselheiros que acompanhem seu voto, no sentido de retirar de pauta este 
processo, por ser antiestatutário. 

Presidente  -  Informou  ao  Conselheiro  que  a  Diretoria  poderia  propor  a 
retirada do processo e o plenário aprovaria ou não a retirada.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Discordou  do  Presidente  e  disse  que 
achava um absurdo.

Presidente  - Disse que o Conselheiro demonstrou hoje, aliás com bastante 
ênfase, que não está a par do Estatuto Social do Clube. Inclusive porque toda 
a matéria argüida pelo mesmo foi resolvida na alteração estatutária de 1991. 
Continuou dizendo que em segundo lugar, no nosso Regimento, no seu Artigo 
39,  que  para  se  retirar  uma  proposição  somente  é  possível  mediante 
solicitação fundamentada e aprovação do Plenário. Se o proponente, que era 
a  Diretoria,  quisesse retirar,  era  um direito  que lhe  cabia.  Se  não,  só  lhe 
restaria  dar  andamento  aos  trabalhos.  (Pausa).  Perguntou,  a  seguir,  ao 
Presidente  da  Diretoria  que  negou-se  a  retirar  a  proposta  e,  por  isso 
determinou a continuação da discussão da matéria.

José  Manssur -  Discorreu  sobre  a  questão  de  ordem  levantada  pelo 
Conselheiro  Eduardo  Lobo  Fonseca  e  que  diante  da  decisão  do  Sr. 
Presidente,  nada  mais  haveria  de  ser  dito.  Discorreu  ainda  sobre  as 
conquistas esportivas dos dois atletas e concluiu que ambos preenchem os 
requisitos para receber a benemerência desta Casa. 

Presidente  - Não havendo mais inscritos, deu por encerrada a discussão e 
passou à votação. Aprovado por maioria. 

Item 2 - Apreciação do processo CD-11/98, referente à proposta da 
Diretoria  de  concessão  de  título  de  Atleta-Benemérito  a 
Guilherme de Andrade Pinciroli, da seção de Polo Aquático.

Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues -  Falou  sobre  o  currículo  esportivo  de 
Guilherme de Andrade Pinciroli, do Polo Aquático, dizendo que a  proposta de 
concessão do título de Atleta-Benemérito atende aos requisitos estatutários, 
conforme  parecer  favorável  da  Comissão  Jurídica,  corroborado  com  os 
pareceres também favoráveis das Comissões de Sindicância e de Esportes. 
Disse que Guilherme sem dúvida é merecedor desta concessão, por se tratar 
de  um  atleta  exemplar,  que  vem  participando  de  competições  oficiais 
esportivas,  sempre  defendendo  o  Clube  e  a  Seleção  Brasileira,  tendo  se 
distinguido.  Motivo pelo  qual  pede seja deliberado por  este Conselho esta 
homenagem para  este atleta, representante das cores do nosso Pinheiros.
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Presidente  - Não havendo mais inscritos, deu por encerrada a discussão e 
passou à votação. Aprovado por maioria.

Item 3 - Apreciação do processo CD-08/98,  referente à proposta da 
Diretoria de concessão do ingresso do Atleta Luís Fernando 
Vallim Weffort, da seção de Judô, como sócio Contribuinte, 
na  classe  Individual,  independentemente  de  aquisição  de 
título.

Edgard Ozon - Recomendou a aprovação da concessão do título aos dois 
atletas  militantes  e  disse  que  tinha  em  mãos  o  curriculum  de  ambos, 
consultando a Presidência se poderia falar sobre os dois casos para ganhar 
tempo.

Presidente  -   Respondeu  dizendo  que  era   melhor  falar  de  cada  um 
separadamente.

Edgard Ozon - Falou inicialmente do atleta Marcos Martins Curi, sobre seu 
ingresso no Clube e seu perfil de atleta.

Presidente  -  Informou  ao  Conselheiro  que  o  processo  que  estava  em 
discussão dizia respeito a Luís Fernando Vallim Weffort.

Edgard Ozon - Disse que se confundiu e comentou a vida esportiva do atleta 
em questão e pediu ao Conselho que aprovasse esta proposta da Diretoria, 
porque ele preenche tudo o que reza o Artigo 122. Continuou, dizendo que 
agora falaria do outro processo.

Presidente  -  Informou  ao  Conselheiro  que  cada  processo  teria  uma 
apreciação própria e não havendo mais inscritos, passou à votação. Aprovado 
por unanimidade.

Item 4 - Apreciação do processo CD-09/98,  referente à proposta de 
concessão  de  ingresso  do atleta  Marcos  Martins  Curi,  da 
seção  de  Judô,  como  sócio  Contribuinte,  na  classe 
Individual, independentemente de aquisição de título.

Edgard Ozon -  Falou  sobre  a  ficha  de  Marcos Martins Curi  e  que esses 
atletas se integraram ao Clube no transcorrer dos anos e são um exemplo 
para todos os que praticam a modalidade de Judô no Clube. Então, além de 
merecer esses títulos cuja concessão estava sendo proposta pela Diretoria, 
eles  continuarão  a  competir  pelo  Clube,  independentemente  de  serem 
associados,  pois  eles  estão  integrados  ao  espírito  esportivo  do  Pinheiros. 
Comunicou  também  que  no  sábado  e  no  domingo,  teria  no  Paulistano  a 
participação até  de  Atletas-Beneméritos,  que nem precisam mais  competir 
pelo  Clube,  e  se classificaram no Zonal,  para participar  do  Paulistano,  do 
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Paulista, do Brasileiro e inclusive em competições internacionais. Assim, pede 
a aprovação da concessão do  título para o Marcos Martins Curi.

Presidente  - Não havendo mais inscritos, deu por encerrada a discussão e 
passou à votação. Aprovado por maioria. 

Item 4 - Várias
Roberto Machado Moreira - Lamentou não ter sido aprovada a proposta do 
Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca, porque seria uma oportunidade de se ter 
esse item tão importante discutido, onde poderiam ser levantados assuntos 
da  maior  importância,  pelo  menos  nesta  reunião,  ante  uma  platéia  mais 
numerosa de Conselheiros. Discorreu sobre um assunto, que há cerca de dois 
anos,  vem trazendo a este  Conselho,  que é o problema das funcionárias, 
cabeleireiras e cabeleireiros deste Clube. Disse que trazia na boca o travo do 
fracasso,  pois  não  conseguiu  sensibilizar  a  Diretoria  da  importância  do 
problema.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) - Lembrou ao Conselheiro que 
esses serviços são terceirizados, assim como a jardinagem e  alguns comins 
no serviço de Bares e Restaurantes. Que o Clube não tem nada a ver com o 
pagamento  dessas funcionárias.  Elas não são lesadas.  Elas têm todos os 
pagamentos, inclusive do 13º. Que os serviços delas são cumpridos dentro 
das leis que regem esse compromisso com o Clube. E não vê razão dessa 
continuidade, dessa insistência em terminar com este serviço fantástico, muito 
bom que a Dona Maria Tereza vem prestando ao Clube há mais de 10 anos.

Roberto  Machado  Moreira -  Discordando  da  Conselheira,  leu  frase  do 
parecer  que a  Diretoria  pediu  ao  jurista  Otávio  Bueno  Magano:  “Para sua 
segurança, obriga-se o concessionário a registrar todos os seus funcionários”, 
e  continuou  comentando  sobre  salário,  folha  de  pagamento,  Fundo  de 
Garantia  e  13º  desses  empregados  e  terminou  acrescentando  que  o 
concessionário nada paga ao Clube a título de locação, apenas e tão somente 
ressarce as despesas com água, luz e telefone. Encerrou lendo: “Fácil será 
deduzir-se que à luz fria do parecer,  o Clube está perfeitamente protegido. 
Vejam os senhores a preocupação. O Clube está perfeitamente protegido, no 
que tange à sua relação com os concessionários. Uma coisa é certa, quando 
a causa é boa e justa, não há porque esmorecer. E não o faremos. E eu repito 
a  frase.  Apesar  de  já  não  ter  mais  o  vigor  da  mocidade  e  deixo  aqui  a 
repetição dessa frase, porque não pretendo esmorecer.  Enquanto eu sentir 
que essas criaturas, que prestam serviços às nossas mulheres, aos nossos 
sócios,  ao  contrário  do  que  aqui  se  disse  em  aparte,  elas  são  lesadas 
mensalmente em benefício de concessionários que nada pagam ao Clube e 
que certamente obtêm polpudos lucros.  É uma luta  que eu tenho,  que eu 
mantenho e que eu não desistirei.”
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Anna Maria da Carvalheira Baur - Abordou aspectos referente ao “Recanto 
da  Jardinagem”,  um  espaço  onde  os  alunos  terão  suas  primeiras 
experiências,  cultivando,  colhendo  verduras,  legumes  e  flores.  Discorreu 
sobre  a  importância  desse  contato  da  criança  com  a  terra  e  que  esteve 
presente no dia da inauguração, citando nomes de pessoas, que ela lembrou, 
estavam  lá,  especialmente,  José  Carlos,  Zezinho,  de  4  meses,  neto  do 
Presidente da Diretoria.

Eduardo  Lobo  Fonseca -   Aproveitou  a  última  seção  de  Várias  desta 
legislatura e disse que apesar de não ser candidato e não perder o mandato, 
sabe que sempre quando há uma eleição, muitos companheiros não retornam 
e então registra seu agradecimento à todos que têm sempre colaborado com 
o Clube e especialmente com ele, às vezes discutindo, às vezes criticando, 
mas sempre participando de uma maneira muito  engrandecedora e deseja 
boa sorte a todos. Fez referência ainda, sobre correspondência que recebeu 
da Diretoria a respeito do uso de protetor solar na piscina e sobre o tema 
“doping”, que considera um assunto de extrema importância e leu notícia a 
respeito de uma atleta do Pinheiros,  que saiu no jornal “O Estado de São 
Paulo”  e  “Folha  de  São  Paulo”:   “A  jogadora  brasileira  de  Polo  Aquático, 
Daniela Raddi  foi  suspensa ontem por um ano,  contado a partir  de 14 de 
janeiro, por ter sido flagrada no exame antidoping no Campeonato Mundial de 
Esportes Aquáticos, disputado na cidade australiana de Pert.  O controle de 
droga  na  atleta  constatou  a  presença  de  anfetamina  e  diurético.  Com  a 
confirmação do doping, a seleção brasileira perdeu a décima colocação no 
Campeonato  Mundial,  passando  para  o  décimo  segundo  e  último  lugar.”. 
Passou à Mesa os dois recortes e sugeriu que se acompanhasse, no âmbito 
interno do Clube, o que está acontecendo, com comissões próprias para isso.

José Paulo de Camargo Mello -  Comentou sobre fato  ocorrido na “Noite 
Espanhola”  a  pedido  de  uma  ex  Conselheira,  Maria  Angélica  Masagão 
Prochaska:  “A música foi muito boa. A comida foi boa, mas fria. O show foi 
bom.  Entretanto,  logo  após  o  show,  meia  noite  e  meia,  não  havia  mais 
sangria,  refrigerante,  vinho  ou  qualquer  outra  bebida,  mesmo  que 
quiséssemos pagar. Nem mesmo água. Os sócios iam buscar bebida no Pub 
e traziam para o restaurante. Havia um homem acompanhando uma mulher 
dentro do toalete feminino, usando palavras de baixo calão e amparando a 
mulher  que  regurgitava.”  Ela  pergunta  então:  “Como um homem entra  na 
toalete das mulheres?” Ela falou que deu queixa aos seguranças, que foram 
atrás de alguém que pudesse ter entrado na toalete,  mas tudo ficou como 
estava. Ela relata que não há nas festas nenhuma pessoa que fique dentro da 
toalete, durante eventos, para impedir que coisas como essa aconteçam. E 
assim as sócias são submetidas a esse vexame. O Conselheiro  disse que 
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relatou  isso  apenas  como  auxílio  à  Diretoria,  para  que  sejam  tomadas 
providências.

Presidente - Comunicou aos Conselheiros que não havia mais inscrito, dando 
por  encerrada  a  reunião,  cuja  lista  de  presença  foi  assinada  por  166 
Conselheiros, às 22h45min. 

***

Obs: esta ata foi integralmente aprovada na 443ª Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 25 de maio de 1998.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

eap
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