
ATA  RESUMIDA  DA  447ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO 
CONSELHO  DELIBERATIVO,  REALIZADA  NO  DIA  28  DE  SETEMBRO 
DE 1998

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

2) MESA DIRETORA
Presidente                        : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidente                 : Sérgio Lazzarini
Primeira Secretaria            : Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria "ad hoc": Luiz Koji Ohara

3) EXPEDIENTE
Presidente  -  Declarou  instalada  a  reunião,  esclarecendo  que  o  l ivro 
de presença permaneceria aberto por mais 15 minutos,  devido à forte 
chuva  que  caia  naquela  noite,  congestionando  o  trânsito  na  Cidade. 
Comunicou  a  ausência  justif icada  do  Primeiro  Secretário  Paulo  Cesar 
de  Arruda  Castanho,  que  estava  acamado,  chamando  para  substituí-
lo,  nos  termos  estatutários,  a  Segunda  Secretária  Dulce  Arena 
Avancini.  Para compor a Mesa Diretora,  submeteu ao plenário o nome 
do  Conselheiro  Luiz  Koji  Ohara,  que,  eleito,  ocupou  a  Segunda 
Secretaria  "ad  hoc".  A  seguir,  depois  de  l ido  o  respectivo 
compromisso,  empossou  o  Sr.  Berardino  Fanganiel lo  dos  Santos  no 
cargo de Conselheiro do Clube. 

✦✦✦

Presidente - Integrando a programação das festividades relativas ao 
99º aniversário de fundação do Clube, anunciou o início da solenidade 
de  entrega,  pela  Câmara  Municipal  de  São  Paulo,  de  placa 
comemorativa  do  Dia  do  Esporte  Clube  Pinheiros,  instituído  pela 
Resolução  Municipal  nº  013/95.  Chamou  para  compor  a  Mesa  dos 
Trabalhos  o  Vereador  Bruno  Feder,  que  representou  a  Câmara 
Municipal de São Paulo, inclusive na qualidade de autor da proposição 
objeto  da  mencionada  Resolução.  bem  como,  nos  termos  do  Art.  89 
do  Estatuto  Social,  representando  o  Clube,  o  Presidente  da  Diretoria 
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Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  mais  o  Vice-Presidente  da  Diretoria 
Sérgio  Fuchs  Cali l .  Determinou,  então,  a  execução  do  Hino  Nacional 
Brasi leiro.

É executado o Hino Nacional Brasileiro.

Presidente  - Convidou  o  Vereador  Bruno  Feder  para  proceder  à 
homenagem propriamente dita.

Pela  Câmara  Municipal  de  São  Paulo,  o  Vereador  Bruno  Feder 
entregou  ao  Presidente  da  Diretoria  a  placa  comemorativa  do 
Dia do Esporte Clube Pinheiros.

Vereador  Bruno  Feder -  Primeiramente,  eu  estou  retomando  o  ato 
de poder  homenagear  o  Clube,  e  ao mesmo tempo ser  homenageado, 
como  pinheirense  que  sou.  Mas  a  minha  satisfação  se  dá  em 
podermos repetir esta data. O Esporte Clube Pinheiros é um clube que 
representa muito para a  sociedade paulistana. E,  acima de tudo,  esta 
iniciativa,  que  foi  votada  na  Câmara  Municipal  de  São  Paulo,  através 
de  um  Projeto  de  Lei,  abriu  necessariamente  um  novo  processo  de 
discussão, não polít ica, na Câmara da Cidade de São Paulo, mas abriu 
uma  nova  forma  da  representatividade  dos  Senhores  Vereadores,  no 
sentido  de  cada  um  poder  encaminhar  e  homenagear  os  seus  clubes 
respectivos  ou  favoritos.  De  modo  que  foi  do  Clube  Pinheiros,  e  eu, 
circunstancialmente  enquanto  Vereador,  um  ato  pioneiro  de  nós 
podermos  aproximar  a  própria  sociedade  civi l  dentro  de  um contexto 
da  sua  evidência,  da  sua  importância.  Sobretudo  o  Clube  Pinheiros, 
um  clube  que  já  ofereceu  muito,  que  oferece  e  que  seguramente 
ainda oferecerá à  nossa idade, ao nosso país.  De modo que eu quero 
reiterar  o  meu  orgulho,  a  honra  de  poder  ter  iniciado  e  elaborado 
essa  lei,  e  de  me  colocar  atualmente  à  disposição  de  todos  os 
senhores.  Eu  tenho  muito  orgulho  de  ser  pinheirense.  E  creio  que,  à 
medida  em  que  eu  possa  exaltar  o  Clube,  ela  pode  ser  também 
transformada  em  uma  forma  de  perpetuar  essa  iniciativa,  deixando 
para sempre, nos Anais da Câmara Municipal de São Paulo e de nossa 
cidade, essa iniciativa. Muito obrigado a todos.

Presidente  da  Diretoria  Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  "A 
homenagem  que  nos  presta  hoje  a  Câmara  Municipal  de  São  Paulo, 
especialmente  o  nobre  Vereador  e  Pinheirense  Bruno  Feder,  autor  da 
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proposição  nº 3/95,  que criou o  “Dia  do Esporte  Clube Pinheiros”  e  o 
introduziu  no  calendário  oficial  de  eventos  da  Cidade  de  São  Paulo, 
nos  deixa  sobremodo  envaidecido.  Todavia,  sem  faltar  com  a 
modéstia,  uma  instituição  que  está  no  l imiar  dos  seus  100  anos  de 
vida,  que  reúne  40.000  associados,  e  que  se  constitui  num  dos 
maiores complexos poliesportivos do mundo, sem dúvida é merecedor 
de  tal  honraria.  O  Esporte  Clube  Pinheiros  angariou  o  respeito  do 
Legislat ivo  paulistano  porque,  sempre  em  sintonia  com  a  Câmara  de 
Vereadores,  tem participado de trabalho elaborado pelo Sindicato dos 
Clubes  Esportivos,  qual  seja  o  de  organizar  programas  esportivos  de 
atendimento  às  crianças  carentes.  À  frente  desse  trabalho,  já  por 
muitos  anos,  o  nobre  Vereador  e  amigo  Bruno  Feder  tem participado 
com entusiasmo e dedicação,  o  que sempre  ressalta  o  seu caráter  de 
homem  público,  assim  como  o  seu  grande  interesse  pelo  esporte.  O 
Pinheiros  é  hoje  uma  entidade  que  sempre  teve  e  terá  uma 
participação ativa na vida dessa nossa grande Capital.  Sua vinda para 
este  local,  em  1920,  garantiu  o  desenvolvimento  desta  região  da 
Cidade. O investimento no esporte trouxe ao longo de nossa história a 
inigualável  e  extraordinária  marca  de  mais  de  8.000  títulos  de 
campeão,  entre  campeonatos  paulistas,  brasileiros,  sul-americanos, 
pan-americanos  e  mundiais.  Nossos  jardins  e  nossas  árvores 
centenárias  dão  sua  contribuição  permanente  para  a  defesa  do  verde 
e  da  educação  ecológica.  Raras  são  as  entidades,  como  o  Esporte 
Clube Pinheiros,  que chegam a completar 100 anos,  com a jovial idade 
invejável  que apresentamos. Portanto,  Senhor  Vereador  e Pinheirense 
Bruno  Feder,  os  nossos  mais  profundos  agradecimentos  por  essa 
honraria  da  Câmara  Municipal  de  São  Paulo,  demonstrando  a 
sensibil idade  que  tem  Vossa  Excelência  para  perceber  a  contribuição 
daqueles que estão empenhados na grandeza esportiva e  social  desta 
nossa querida Cidade de São Paulo.".

Presidente -  Referiu-se  à  homenagem como  simples,  singela,  curta, 
mas profunda, pelo significado que ela traz consigo, e que o Conselho 
procurou transmitir  aos Conselheiros e Associados,  de uma forma que 
repercuta  agora  e  sempre,  principalmente  nas  vésperas  do 
Centenário,  aquilo  que  todos  sentem  pelo  Clube,  este  amor  que  se 
tem  e  o  trabalho  que  é  desenvolvido,  o  que  torna  possível  olhar  o 
futuro  com  muita  esperança,  depois  de  ter  visto,  com  ufania,  o 
passado,  e,  com  grande  satisfação,  o  presente.  Antecipou-se  em 
anunciar  homenagem  que  naquele  momento  seria  prestada  ao 

3



Vereador  Bruno  Feder,  em  razão  do  seu  trabalho,  pela  autoria  do 
projeto  que  instituiu  o  Dia  do  Esporte  Clube  Pinheiros  no  calendário 
da  Cidade,  bem  como  pelo  fato  de  ter  se  empenhado  em  várias 
ocasiões em favor do Clube.

Os  Srs.  Presidentes  do  Conselho  Deliberativo  e  da  Diretoria 
homenagearam  o  Vereador  Bruno  Feder,  entregando-lhe  uma 
estatueta.

Presidente -  Deu  por  encerrada  a  solenidade,  agradecendo  a 
presença  do  Vereador  Bruno  Feder,  que  declinou  do  convite  para 
permanecer no plenário e assistir ao restante da reunião.

✦✦✦

Presidente -  Dando  continuidade  aos  trabalhos,  passou  a 
homenagear  quatro  judocas  pinheirenses  que  participaram 
recentemente  de  dois  torneios  internacionais  e  alcançaram títulos  de 
grande  importância,  quais  sejam:  o  Atleta  Benemérito  Sérgio  Ricardo 
de  Souza  Oliveira,  Medalha  de  Prata  no  Campeonato  Mundial  por 
Equipes  realizado  na  Bielorússia  neste  mês;  Alexsander  José  Guedes, 
Medalha  de  Ouro  na  categoria  de  81Kg,  o  Atleta  Benemérito  Renato 
Dagnino,  Medalha  de  Prata  na  mesma  categoria  e  Reinaldo  Vicente 
dos  Santos,  Medalha  de  Prata  na  categoria  66Kg,  todos  no 
Campeonato  Aberto  da  Alemanha  real izado  em  Bonn.  Estendeu  a 
homenagem aos  Técnicos,  na  oportunidade representados  pelo  Atleta 
Benemérito  João  Gonçalves  Filho,  convidando  todos  para  tomar 
assento  à  Mesa  Diretora  tendo,  em  seguida,  pedido  aos  atletas  que 
exibisse  ao  plenário  as  medalhas  conquistadas  e  que  foram  muito 
aplaudidas.  Disse  que,  considerando  que  os  atletas  já  t inham 
recebido,  na  ocasião  da  premiação  nos  referidos  campeonatos,  as 
respectivas  medalhas,  ao  ensejo  da  passagem  do  99º  aniversário  de 
fundação do Clube,  entenderam o Conselho e a  Diretoria  homenageá-
los  entregando-lhes  medalhas  comemorativas  do  aniversário,  o  que 
sucedeu.  Finalmente,  referiu-se  às  atletas  que  participaram  do 
Campeonato  real izado  na  Bielorússia,  as  pinheirenses  Andrea  Berti, 
Daniele  Zangrande  e  Prisci la  Marques  que  obtiveram  a  5ª  Colocação 
nas respectivas categorias.
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Edgard  Ozon -  Saudou  os  homenageados  em  nome  do  Conselho, 
dizendo:  "É  uma  honra  para  mim  vir  a  esta  tr ibuna  homenagear  os 
atletas  ora  se  classificaram  em  campeonatos  internacionais,  como  já 
foi relatado pelo Senhor Presidente. E agradeço por esta oportunidade 
em poder saudá-los. E queria dizer aos Senhores Conselheiros que eu 
pedi  à  Mesa  do  Conselho  que  se  f izesse  esta  homenagem  para  os 
Atletas,  e  também  por  respeito  a  este  Conselho.  Porque  para  um 
atleta chegar a um campeonato internacional, como foi o que estamos 
vendo  hoje,  é  uma  soma  de  esforços.  Primeiro  o  Atleta.  Aí  os  seus 
companheiros  que  treinam com esses  atletas.  Os  Técnicos.  O  Diretor 
da  Seção.  A  Diretoria,  desde  o  seu  Presidente  até  os  Diretores.  E  a 
Mesa  do  Conselho  e  este  Conselho,  que  dá  condições  à  Diretoria  de 
promover  todos  esses  eventos.  Falando em Judô no  Pinheiros,  é  uma 
longa  história,  e  graças  ao  bom Deus,  eu  tenho  participado  há  anos. 
O  Judô  foi  fundado  no  Pinheiros  em  1945.  Por  coincidência,  o 
fundador da Seção é o nosso companheiro de Conselho, o Conselheiro 
José de Barros. E eu pediria uma homenagem a ele. (Palmas). José de 
Barros  com  outros  seus  companheiros  fundaram  a  Seção  de  Judô,  e 
hoje  nós  temos  esta  história  de  cinqüenta  e  poucos  anos.  Então, 
Senhores  Conselheiros,  eu  achei  por  bem,  repito,   solicitar  da  Mesa 
esta homenagem, para que sirva de exemplo aos nossos atletas, tanto 
do  Judô  como  de  outras  Seções.  E  é  por  isso  que  o  Pinheiros   tem 
esta  tradição  de  99  anos,  estamos  chegando  no  seu  centenário,  do 
que nos orgulhamos e, como eu disse, damos graças a Deus em poder 
participar,  ao longo desses anos,  e ter o orgulho e o prazer de poder 
servir,  sempre  que  podemos,  para  o  engrandecimento  da  nossa 
sociedade e até do nosso Brasil .".

Atleta  Benemérito  Sérgio  Ricardo  de  Souza  Oliveira - 
Representando todos os homenageados, disse: "Senhores, eu fui pego 
de  surpresa  para  falar  alguma  coisa,  rabisquei  algumas  palavras.  É 
uma  oportunidade  de  me  dirigir  aos  senhores,  em  nome  dos  meus 
colegas  e  do  meu  próprio,  apesar  de  também  eles  não  ficarem 
sabendo  disso.  Eu  agradeço  por  isso.  Em  todas  as  conquistas  que 
obtemos  na  vida,  as  mais  valorizadas  são  as  que  vêm em momentos 
de  dificuldades  maiores.  Nós,  esportistas  internacionais,  sabemos 
mais  do  que  ninguém  o  que  é  superar  a  estrutura  dos  países 
desenvolvidos,  como  França,  Japão,  Alemanha.  O  Esporte  Clube 
Pinheiros é um dos poucos clubes que se atrevem a enfrentá-los. Este 
pensamento  profissional   está  sendo  desenvolvido  há  algum tempo  e 
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visa  muito  além  da  simples  comparação  do  esporte  com  trabalho,  o 
esporte  como  meio  e  não  como  um  fim.  A  criação  do  homem 
equilibrado  social,  f ísica  e  mentalmente.  Um  homem  seguro  do 
caminho a seguir,  forte nos seus conceitos e ideais.  Nós somos muito 
mais do que espelho. Somos o fi ltro desses conceitos que aplicaremos 
em  nossos  fi lhos.  É  imperativo  dizer  ainda  que,  apesar  do  nosso 
esporte  ser  individual,  ele  possui  um  time,  uma  equipe,  que  é 
constituída  pelos  nossos  técnicos  João  Gonçalves  e  Sérgio  Baldijão, 
inclusive  temos  médicos  envolvidos.  Temos  o  nosso  amigo,  o 
Conselheiro Edgard Ozon. Temos o meu amigo também, que é Diretor 
da  Seção,  o  Arnaldo.  E  fica  ainda  um  agradecimento  especial  a  esta 
Diretoria,  que  vem  trabalhando  há  anos,  não  é  de  agora.  Então,  o 
nosso  agradecimento  ao  Presidente  Cezar  Roberto,  ao  seu  Vice, 
Sérgio  Cali l,  à  Mesa  Diretora,  aos  Conselheiros  e  aos  Associados.  E 
um  agradecimento  especial  à  minha  esposa  e  ao  meu  fi lho,  que  me 
aturam,  que  têm  paciência  e  que  nas  minhas  ausências  torcem  por 
mim e fazem parte dessas minhas conquistas todas. ".

Presidente -  Complementou  detalhando  aspectos  do  Campeonato 
Aberto da Alemanha, do qual participaram 26 países e do Campeonato 
Mundial  por  Equipes,  que  contou  com  a  participação  de  13  países, 
tendo  o  Brasil  lutado  contra  a  Itál ia  e  vencido  por  4x3  na  primeira 
rodada,  vencido  a  Bielorússia  por  4x3  na  segunda,  na  terceira, 
vencido  a  França  por  4x3  e,  na  final,  lutou  contra  o  Japão  e  perdeu 
por  5x1.  Na  categoria  Feminino,  o  Brasi l  conquistou  o  5º  Lugar, 
representado  pelas  Atletas  pinheirenses  Andrea  Berti,  Daniele 
Zangrande  e  Prisci la  Marques,  que  também  estavam  no  plenário. 
Dando  por  encerrada  a  homenagem,  convidou  os  Atletas,  Técnicos  e 
Diretores  para  continuar  em  plenário  e  assist ir  à  seqüência  da 
reunião,  tendo  declinado  do  convite  e  todos  se  retirado.  Decorrido  o 
prazo  regimental,  e  ainda  havendo votos  de  pesar,  votos  de  louvor  e 
algumas  comunicações  a  serem  feitas  pela  Mesa,  além  de  dois 
Conselheiros  inscritos,  consultou  o  plenário  sobre  a  prorrogação  do 
Expediente,  até  que  os  dois  oradores  inscritos  se  manifestassem  e 
que fossem apresentados os votos. Aprovado.

✦✦✦

Presidente  -  Em nome  da  Mesa  do  Conselho,  propôs  a  inserção  em 
ata  dos  seguintes  votos  de  pesar:  pelo  falecimento  do  Sr.  Pedro  De 
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Camillo  Neto,  Suplente  de  Conselheiro  ex-Diretor  Adjunto  de 
Recreação  Esportiva,  proposta  à  qual  se  associou  o  Conselheiro 
Alberto  Antonio  Pascarell i  Fasanaro,  Membro  da  Comissão  de 
Sindicância,  em  seu  nome  e  em  nome  de  toda  a  coletividade 
pinheirense;  pelo  falecimento  do  Sr.  Cyro  Conceição  Rainho,  pai  da 
Diretora  Adjunta  do  Departamento  Feminino  Nilde  Conceição  Rainho; 
pelo  falecimento  do  Sr.  Silvio  Pio  Valadão  Flores,  ex-Diretor  Adjunto 
de  Bocha;  pelo  falecimento  do  Sr.  Raul  Rufino  Freire,  irmão  do 
Conselheiro  Juarez  Rufino  Freire,  Vice-Presidente  da  Comissão  de 
Veteranos; e pelo falecimento da Sra. Risoleta Silveira Franco, mãe da 
Sra.  Maria  Suzana  Franco  Flaquer  que  é  esposa  do  Conselheiro 
Francisco  Flaquer.  Votos  aprovados.  Levou  à  consideração  do 
Conselho,  também,  proposta  da  Mesa  do  Conselho,  no  sentido  de 
consignar em ata votos de louvor aos destaques esportivos do período 
de  junho  a  setembro,  de  acordo  com  a  relação  distr ibuída  aos  Srs. 
Conselheiros na entrada da reunião, a saber: Judô  : ao Diretor Adjunto 
Arnaldo  Luiz  Queiroz  Pereira,  ao  Técnico  João  Gonçalves  Fi lho  e  aos 
Atletas  Alexsander  José  Guedes,  Renato  Dagnino,  Reinaldo  Vicente 
dos Santos e Sérgio Ricardo Souza Oliveira,  por resultados obtidos no 
Campeonato  Aberto  da  Alemanha  e  no  Campeonato  Mundial  por 
Equipes;  Basquete  :  Ao  Diretor  Adjunto  Carlos  Eduardo  Ferraro  ,  ao 
Técnico  Savério  Augusto  Theófi lo  e  aos  Atletas  Bruno  Enrico  Mortari, 
Guilherme Joanoni,  Lucas Moura Costa, Rodrigo Duarte Ferrari  e Vitor 
Gonçalves,  por  resultados  obtidos  nos  Campeonatos  Panamericano, 
Sulamericano e  Brasi leiro;  Esgrima  :  à  Diretora  Adjunta:  Maria  Valéria 
Espíndola  Domingues,  aos  Técnicos  Márcia  da  Si lva  Leonell i,  Ramon 
Luiz Hernandez de Leon e Cláudio Gonçalves dos Santos e aos Atletas 
André Lippe Camillo Prazeres, Carolina Santos, Carolina Xavier Silveira 
Moreira,  Catarina  Cotic  Belloube  Santos,  Daniel  Luiz  Pauli l lo,  Daniel 
Patrick Duchene, Fernando Tatit, Hanna Lee Bulcao Oya, Jul iana Korte 
Amaral,  Livia  Maximiano  Lanzoni,  Marco  Antônio  Trevizani  Martins, 
Maria  Estela  Duva,  Maríl ia  Pellegrino  Camargo  Mello,  Marina  Nami 
Haddad  Saade,  Pedro  Chiuzo  Bulcao  Oya,  Roberto  Lazzarini,  Rodrigo 
José  Marcondes  Pedrosa,  Tatyane  Spada  Vito  e  Wanessa  Corazzi,  por 
resultados  obtidos  nas  competições  Campeonato  Brasileiro,  Torneio 
Nacional  de  Porto  Alegre  e  no  Campeonato  Brasi leiro  Juvenil; 
Halterofil ismo  :  ao  Diretor  Adjunto  Francisco  Liauw  Woe  Fang,  ao 
Técnico  e  Atleta  Edmilson  da  Silva  Dantas  e  aos  Atletas  Adeilson  de 
Carvalho  Santos,  Alex  Frederic  Liauw,  Everson  Carlos  Silva,  Joel 
Fridman,  Josinaldo  Bonfim  de  Assis,  Raquel  Chiapini,  Roberto  Bruno 
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Sérgio  Chiapini,  Sandra  Candido  e  Zurmaily  Martinez  Reyes,  por 
resultados  alcançados  no  Torneio  Nacional  Interclubes;  Ginástica 
Olímpica  :  à  Diretora  Adjunta  Idely  Regina  Florence  Lelot,  ao  Técnico 
Oswaldo  Oliveira  Leal  dos  Santos  e  ao  Atleta  Michel  Moreno 
Conceição,  por  resultados  alcançados  no  Campeonato  Estadual 
Juvenil;  Handebol  : ao Diretor Adjunto Reinaldo Fernandes Campos, ao 
Técnico Washington Nunes Silva  Júnior  e  aos  Atletas Alex Fonseca da 
Si lva,  Alex  Murakami  Ohara,  Daniel  Jafet  Cestari,  Daniel  Luiz 
Sonvezzo,  Eduardo  Antônio  Amorosino,  Fábio  Ferraresi  Vanini,  Fil ipe 
Ribeiro  e  Ribeiro,  Heric  Lopes,  Ivan  Raimundo  Pinheiro,  Julio  Cali l , 
Lucas  Pestalozzi,  Lucio  Mauro  da  Silva  Martins,  Luis  Fel ipe  Barbosa 
Campos, Luis Gustavo Bisconti  Puig,  Marcelo Minhoto Ferraz Sampaio, 
Marcelo  Narezzi  Napoli,  Paulo  Rogério  Moratore,  Renato  Borreli 
Fernandez  Valentim,  Rodrigo  Narezzi  Napoli  e  Tomaz  Reuter  de 
Camargo, por resultados alcançados no Campeonato Estadual (Divisão 
Especial);  Natação  :  Diretor  Adjunto  André  Perego  Fiore,  ao  Técnico 
Fernando  Antônio  Vanzella  e  aos  Atletas  Alan  Massao  Nagaoka, 
Daiana  Barbosa  Rodrigues,  Felipe  Moreno  da  Silva,  Maisa  Correa 
Oliveira,  Paula  Cristina  Valentim  e  Renata  Proence  dos  Santos  Alves, 
por  resultados  obtidos  no  Campeonato  Brasileiro  Juvenil  de  Inverno 
-“Troféu  Daltely  Guimarães”;  Tênis  :  ao  Diretor  Adjunto  Gilberto  De 
Luccia,  aos  Técnicos  Arivaldo  Galinari  e  Ricardo  Eichenberg  Camargo 
e aos Atletas Joan Saltsman Oelschlager e Marial ice de Barros Pereira 
Alonso,  por  resultados  obtidos  no  Campeonato  Paulista  A.  R.  Ford  e 
no  Country  Open  de  Tênis;  Atlet ismo  :  o  Diretor  Adjunto  Roberto 
Azevedo  Júnior,  aos  TécnicosRicardo  de  Souza  Barros  e  Li l ian  Riedel 
Zogaib e à Atleta Fabiana Oliveira  de Campos, por  conquistas obtidas 
nas  competições:  4ª  e  5ª  etapas  do  II  Circuito  Estadual  de  Juvenil  e 
Menores  e  no  Campeonato  Estadual  de  Menores;  Voleibol  :  ao  Diretor 
Adjunto  Juracy  Telles  de  Menezes,  ao  Técnico  Si lvio  Roberto  Forti  e 
aos  Atletas  Adriano  Nascimento  da  Silva,  Bruce  Maciel  da  Silva 
Duarte,  Bruno  Augusto  Iori  Zanuto,  Danilo  Del  Bel,  Fabricio  Alves  da 
Si lva,  Fernando  Setúbal  Souza  Si lva,  Guilherme  Carvalho  Castro, 
Leandro  da  Rocha  Cavalcanti  Araújo,  Marcelo  Moraes  Barros  Leite 
Mor, Matheus de Souza Moreira, Raphael Florêncio Margarido, Rodrigo 
Eugênio  Sampaio  Correa,  Thiago  Soares  Gerbasi,  Vanderson  Lima  da 
Si lva e Vinícius Bravo Ferreira,  por resultados obtidos no Campeonato 
Metropolitano (Torneio Preparação). Antes de submeter a proposta ao 
plenário,  a  exemplo  do  que  tem  feito  em  reuniões  anteriores, 
destacou  alguns  números  representativos  da  importância  das 
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conquistas  desses  atletas,  lembrando  que  foram  torneios  real izados 
em diversos países, como também torneios nacionais,  onde 83 atletas 
receberam  Medalhas  de  Ouro,  Prata  e  Bronze,  demonstrando,  mais 
uma vez, além da solenidade que acabara de se realizar, a pujança da 
representatividade  do  Clube  no  cenário  e  internacional.  Proposta 
aprovada.

Primeira  Secretária  -  Comunicou  o  recebimento  de  carta  do 
Presidente  da  Comissão  de  Esportes,  Conselheiro  João  Paulo  Rossi, 
informando  a  composição  da  Comissão  a  partir  de  reunião  de  27  de 
agosto de 1998, a saber: Vice-Presidente: Luiz Koji Ohara, Secretário: 
Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima,  Membros:  Si lvia  Schuster  e  Mário  dos 
Santos  Guitti.  Deu  ciência,  ainda,  de  carta  recebida  da  Diretoria, 
informando  a  composição  das  Comissões  Processantes  Permanentes 
até maio de 1999, a saber:  Comissão nº 01  :   Presidente: Antonio Júl io 
Martins  Lemos,  Conselheiro:  Ricardo  Coutinho  Carvalhal  e  Membro 
Sócio:  Roberto  Gouveia  Quartim;  Comissão  nº  02  :  Presidente:  Carlos 
Roberto  Sá  de  Miranda  Bório,  Conselheiro:  José  Carlos  Apasse  e 
Membro  Sócio:  Luiz  Roberto  Teixeira  Pinto;  Comissão  nº  03  : 
Presidente:  Nilson  José  Iasi,  Conselheiro:  Paulo  Roberto Taglianetti  e 
Membro  Sócio:  José  Geraldo  Louza  Prado;  Comissão  nº  04  : 
Presidente:  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  Conselheiro:  Friedrich 
Theodor  Simon  e  Membro  Sócio:  Iracema  Camargo  Weichsler; 
Comissão   nº  05  :  Presidente:  João  Francisco  Penteado  de  Aguiar, 
Conselheiro: Ricardo Espírito Santo e Membro Sócio: Darcio Mendonça 
Falcão;  Comissão  nº  06  :  Presidente:  Moacyr  Lopes  de  Almeida, 
Conselheiro:  Walter  Silva  e  Membro  Sócio:  Mauro  Boccatell i  Junior; 
Comissão   nº  07  :  Presidente:  Raphael  Falconi,  Conselheiro: 
Mariangela Costa de Oliveira e Membro Sócio:  Antonio Inserra Junior, 
Comissão  nº  08  :  Presidente:  Marcelo  Ghilardi,  Conselheiro:  Eduardo 
Ribas  de  Oliveira  Machado  e  Membro  Sócio:  Roberto  Carlos  Vespoli 
Martel lo.  Alfinal,  colocou à  disposição  dos  Conselheiros  para consulta 
na  Secretaria  os  relatórios  A.V.O.  -  Análise  da  Variação  Orçamentária 
referente  ao  mês  de  agosto  e  o  Balanço  Patrimonial  do  Clube  em 31 
de agosto de 1998.

Presidente - Leu  carta  do  Conselheiro  Mário  Lima Cardoso,  na  qual, 
a  par de justif icar  a  sua ausência  nesta  reunião por  motivo de ordem 
particular,  estendeu  convite  do  Conselheiro  Marcelo  Grassi,  que  se 
encontrava  em  Mottingham  disputando  o  Mundial  de  Masters,  para 
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torneio  internacional  de  Tênis,  que  o  Clube  organizou  em  parceria 
com  uma  empresa  de  eventos  para  o  início  do  mês  de  outubro,  do 
qual  participarão  renomados  tenistas.  Comunicou,  ainda,  que  a 
Conselheira  Nice  de  Lima  tinha  se  associado  ao  voto  de  pesar  pelo 
falecimento do Sr.  Cyro  Conceição Rainho,  e  que o Conselheiro  Paulo 
Kesselring Carotini transmitira cumprimentos do associado e Deputado 
Federal  Gilberto  Kassab,  pela  passagem  do  aniversário  do  Clube  e 
pelo “ Dia do Esporte Clube Pinheiros”.

Achiles  Roberto  Miglioli  -  Referindo-se  ao  sucesso  de  recente 
distribuição de cerca de 1.500 mudas de árvores promovida pelo Lions 
Clube de Vila  Madalena no recinto do Clube, reiterou agradecimentos, 
em nome do Lions e em seu próprio nome, ao Presidente da Diretoria 
Cezar Roberto Leão Granieri, ao Diretor de Serviços Gerais Nilson José 
Iasi,  extensivos  aos  funcionários:  Jorge  André  Sales,  Agrônomo, 
Agapito  Santana Batista,  Jardineiro,  Antônio do Nascimento, Chefe de 
Jardinagem,  Luiz  Fernando  Machado,  Chefe  de  Serviços  Gerais,  que 
prestaram  grandes  serviços  para  o  êxito  do  evento,  bem  como  aos 
Conselheiros  Laerte  Leite  Cordeiro  e  Antônio  da  Si lva  Vi l larinhos, 
contribuíram para a consecução desse intento.

Névio Carlos  Luiz  Vito  Barattino  -  Prestou  homenagem póstuma a 
Pedro  De  Camil lo  Neto,  seu  amigo  pessoal,  relatando  sua  trajetória 
esportiva  e na Administração Pública,  associando-se ao voto de pesar 
aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata  da 446ª reunião,  realizada no dia 

31 de agosto de 1998.
Presidente – Como não houve contestação, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-19/98,  referente  à 
proposta  da  Diretoria  de  concessão  de  ingresso  do 
atleta  Luciano  Jorge  Hamuche,  da  seção  de  Polo 
Aquático,  como  sócio  Contribuinte,  na  classe 
Individual,  independentemente  da  aquisição  de 
título.

Presidente – Esclareceu sobre os disposit ivos estatutários que regem 
a  matéria,  que  recebeu  pareceres  favoráveis  das  Comissões  Jurídica, 
de Esportes e de Sindicância.
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Roberto  Machado Moreira  -  Disse  que não tinha  intenção de  votar 
contra  a  proposta,  mas  entendia  conveniente  alertar  a  Comissão  de 
Esportes, ou a quem de direito sobre determinado aspecto. Estranhou 
que  o  atleta,  inscrito  no  Departamento  Esportivo  desde  1987  e 
treinando  diariamente  durante  4  horas,  tenha  participado 
ininterruptamente  de  competições  até  1991  e,  de  1992  a  1997  se 
l imitou a uma participação por ano, ao passo que outros aquapolistas, 
no mesmo período, participaram de cerca de 6,8 competições por ano.

Paulo  Kesselring  Carotini  - Explicou  ao  orador  que  se  a  Comissão 
de  Esportes  emitiu  parecer  favorável  à  concessão  foi  porque  ela 
avaliou  a  condição  do  atleta,  dentro  das  exigências  estatutárias  e 
regimentais.  Manifestou-se,  também,  explicando  o  fato  do  atleta  ter 
participado de apenas uma competição anual desde 1992, e outros da 
mesma  modalidade  terem,  no  mesmo  período  participado  de  outras 
tantas.  Esclareceu  que  atletas  de  faixa  etária  aquém  da  categoria 
Principal,  desde  que  reunam  condições  técnicas  podem  competir  por 
esta  categoria.  O  contrário  não  acontece  com  atletas  da  equipe 
Principal, que não podem competir em categorias inferiores e têm que 
se  submeter  às  competições  definidas  somente  para  a  sua  categoria 
no calendário da Federação correspondente.

Deliberação
O Sr.  Presidente colocou a proposta da Diretoria em votação, tendo o 
plenário  resolvido  conceder  ao  Atleta  Luciano  Jorge  Hamuche,  da 
seção de Polo Aquático, o ingresso como sócio Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente da aquisição de título.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-03/98  –  Primeira 
discussão  da  proposta  da  Diretoria,  de  alteração 
estatutária  visando  a  criação  e  institucionalização 
do Centro Pró-Memória Hans Nobiling.

Presidente -  Referiu-se aos preceitos estatutários que regulamentam 
processo  de  alteração  do  Estatuto  Social,  lembrando  que  ofereceram 
emendas  à  proposta  os  Conselheiros  Roberto  Luiz  Pinto  e  Si lva  e 
Friedrich  Theodor  Simon  e  que  a  Comissão  jurídica  emitiu  o 
competente  parecer.  Para  integrar  a  Comissão  Especial  de  Redação, 
submeteu  ao  plenário  os  nomes  dos  Conselheiros  Sérgio  Luiz 
Bourgogne  Sodré,  Ricardo  Coutinho  Carvalhal  e  Antonio  Toloza  de 
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Oliveira  e  Costa  Fi lho,  sob  a  presidência  do  primeiro,  indicação  que 
foi  unanimemente  acolhida.  A  Comissão  tomou  assento  à  Mesa  dos 
Trabalhos,  para  fazer  eventuais  anotações.  Dando início  aos  debates, 
explicou  tratar-se  de  projeto  de  criação  de  vários  dispositivos  e,  na 
sua discussão, cada orador deveria tratar de toda a matéria,  inclusive 
da  emenda  do  Conselheiro  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva,  já  que  a 
Segunda emenda, de autoria do Conselheiro Friedrich Theodor Simon, 
era  de  caráter  redacional  e  seria  levada  à  consideração  da  Comissão 
para  tanto  nomeada.  Quanto  ao  âmbito  e  forma  de  votação,  seria 
obedecido  o  disposto  no  parágrafo  único  do  Art.  76  do  Regimento 
Interno do Conselho.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  -  "...  aqui  me  encontro,  um  pouco 
alertado  pelo  estado  de  saúde,  agora  já  não  preocupante,  do  nosso 
Presidente  Francisco  Lotufo  Filho,  e  a  seu  pedido  venho  aqui  fazer 
não  digo  uma  defesa  -  e  os  Advogados  já  me  olham  assim!  Não. 
Apenas  vou  colocar  aqui  a  idéia  “mater”  que  fez  com  que  viesse  a 
este  Conselho  não  a  idéia  de  criação  de  um Centro.  Ele  já  existe.  Já 
existe  um  costume,  já  existe  uma  série  de  rotinas,  que  nós  vamos 
hoje  transformar  em  realidade.  A  história  é  a  narração  de  fatos 
notáveis  -  todos  sabem disso  -  conjunto  de  conhecimentos  adquirido 
através da tradição ou de documentos;  conjunto das obras referentes 
à  história;  estudo  das  origens  e  processos  de  um  ramo  de 
conhecimento;  narração  de  acontecimentos,  cronologicamente 
dispostos.  Através  dos  tempos,  a  história  tem  sido  escrita  e  a  mais 
antiga  delas  desenhos rupestres,  desenhos  em rochas.  Sempre  havia, 
junto  aos  reis,  imperadores  e  chefes  um  escriba  que  fazia  o  relato 
escrito  dos  atos.  No  nosso  Brasi l  foi  Pero  Vaz  de  Caminha.  Corre  até 
uma  certa  piada  que  eu  costumo  contar.  Que  o  nosso  amigo  Pedro 
Álvares Cabral ia para as Índias. No entanto, por questões que não se 
sabe,  veio  para  os  índios  e  para  as  índias.  Conta  a  história  que  este 
foi o primeiro erro de Português que houve. No Egito tinha inventores 
do  vidro,  pigmentos,  geometria,  astronomia,  medicina,  esses 
conhecimentos eram fantásticos, só que deixaram escritos de tudo. Os 
tempos  caminham  e  a  história  caminha  junto.  Hoje,  os  modernos 
meios  de  comunicação  colocam  ao  dispor  das  futuras  gerações 
detalhes  mínimos  e  máximos  do  conhecimento.  O  que  antes  se 
recolhia  aos  pedaços,  hoje  se  vê  e  ouve  por  inteiro  no  mesmo 
instante.  O  mundo  se  comunica  instantaneamente,  a  história  é  hoje. 
O  Brasi l,  estranhamente,  uns  tempos  atrás,  deixou  de  lado  a  sua 
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história.  Os  acontecimentos  históricos  foram  ocupando  um  segundo 
plano. Talvez não fossem tão importantes. O raiar da televisão mudou 
tudo  e  a  história  começou  no  “tape”,  o  registro  vivo,  sonoro  e  de 
imagem  através  do  “tape”.  O  Clube  também  havia  entrado  naquele 
marasmo histórico, e de repente tomou consciência da necessidade de 
levar  para  um  registro  maior  os  seus  registros  anteriores.  Corria  o 
ano de 1962, e as reuniões da Diretoria, da qual f iz parte, como ainda 
temos aqui  o Hugo,  o Vicente,  o  Cléo,  eram realizadas na sede social 
da Rua Dom José de Barros,  no Centro.  Coube-me, pelos caminhos do 
destino,  como  Secretário,  a  lavratura  da  última  ata  da  reunião 
realizada  naquele  local,  bem  como  o  da  primeira  realizada  na  Sede 
Social  atual,  inaugurada  em  1962.  Mas  que  fazer  com  os  inúmeros 
troféus  e  medalhas,  l ivros  e  bibl ioteca,  quadros  que  pertenciam,  ao 
acervo  do  Clube?  Que  fazer  com  isso?  O  Vicente  se  lembra  bem. 
Mandamos  fazer  enormes  caixotes,  logo  apelidados  de  sarcófagos,  e 
neles  colocamos troféus,  medalhas  e  quadros  que se  encontravam na 
sede.  Mas,  antes  disso,  como  transportar  os  l ivros  importantes  do 
Clube?  Hugo  Carotini,  pai  do  Conselheiro  Paulo,  e  eu  viemos  num 
caminhão  alugado,  trazendo  o  cofre  tão  importante,  que  tinha  os 
registros  de  todas  as  escrituras,  l ivros  de   atas  etc.  Aqui  chegando 
tais pertences,  nós houvemos por bem colocá-los nos sarcófagos,  que 
ficaram  30  anos  embaixo  do  palco  do  Salão  de  Festas,  porque  não 
havia  lugar  para  pô-los  nem  para  expô-los.  E  30  anos  ficaram  lá.? 
Será  que  dormimos  todo  esse  tempo?  Ou  a  idéia  ainda  não  era  de 
registro  histórico  da  vida  do  Germânia-Pinheiros?   Graças,  porém,  a 
uma  nova  mentalidade  surgida  no  Clube,  de  amor  ao  passado 
brilhante do Pinheiros,  legado que nos permitimos sustentar até hoje. 
E os fatos do passado é que estruturaram este patrimônio imenso que 
defendemos  com  denodo  e  arrojo,  especialmente  através  dos  atletas 
como os que aqui estiveram hoje,  conscientes da nossa posição ímpar 
no  mundo  dos  esportes  e  da  recreação.  E  cada  vez  que  o  Poder 
Público  resolve  nos  ameaçar  e  assustar  com  enormes  impostos, 
esbarra  nessa  verdadeira  pirâmide  que  somos,  que  desejamos  seja 
intangível,  erguida  com  as  nossas  tradições  esportivas,  únicas  no 
mundo.  Pedra  por  pedra,  desde  1899,  fomos  levantando  este 
gigantesco patrimônio. Assim caminha o Pinheiros: forte no passado e 
fantástico  no  presente.  Certamente  um “primus  inter  pares”.  Por  isso 
é  que,  preservando  o  passado  e  construindo  o  futuro,  preparando  o 
Clube  para  os  100  e  talvez  200  anos,  é  que  estamos  a  recordar  a 
história,  através  do  Centro  Pró-Memória,  que  já  tem  12.000  peças 
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catalogadas,  150  depoimentos  em  vídeo,  quase  200  depoimentos  em 
áudio.  Sócios  abnegados  e  Conselheiros  interessados  foram pioneiros 
em  idéias  e  ações.  E   3  Diretores  e  Presidentes  da  Diretoria  e  do 
Conselho  empenharam-se  sempre  naquilo  que  denominaram  Centro 
Pró-Memória. Não é uma Comissão, não é uma Diretoria.  É um Centro 
autônomo,  satél ite  que  gravita  em  torno  do  Pinheiros,  fornecendo 
para  nós  tudo  aquilo  que  é  a  síntese  dessas  histórias,  ou  dessa 
história,  se  preferirem.  Não  é  uma  Comissão.  Não  é  uma  Diretoria. 
Não  é  uma Diretoria  Adjunta.  É  um Centro  de  Memória.  É  um Centro 
Cultural. É um Centro Pró-Memória. Aqui o nosso amigo Roberto há de 
me relembrar que no Rio Grande do Sul, em cada cidade existe o quê? 
Um  Centro  das  Tradições  Gaúchas.  Isso  não  deixa  morrer  nenhuma 
cultura  riograndense.  Nós  somos  um  Centro  de  Cultura  Pinheirense, 
se  me  permite  o  nosso  companheiro  do  Rio  Grande.  Desde  1991, 
portanto  não  estamos  criando  nada,  apenas  estamos  colocando  no 
Estatuto o que já existe. No 1º andar do Centro Esportivo está aberta 
a  nossa  amostra  permanente.  Fazemos  já  parte  de  todas  as 
associações  de  Museus  e  casas  de  história,  e  já  figuramos  entre  os 
mais  aparelhados,  cujo  acervo  é  objeto  de  comentários  elogiosos  em 
São  Paulo,  em  todo  o  país  e  até  no  Exterior.  Da  dificuldade  dos 
primeiros  passos  dos  pioneiros,  evoluímos,  com a  compreensão deste 
Conselho  e  dos  seus  Presidentes  e  Diretores  Executivos,  até 
chegarmos à multimídia,  instrumento hoje indispensável  às consultas. 
Quem for à Sede Social,  e quem vier à nossa amostra,  pelo “rato” vai 
direitinho  sabendo as  coisas  do  Clube.  E  por  que isso?  Porque  desde 
1990,  ou  um  pouco  antes,  às  terças  e  quintas-feiras,  amigos  e 
colaboradores  se  reúnem  rel igiosamente,  portanto  há  mais  de  15 
anos, aqui no Centro Pró-Memória, com o comparecimento médio de 8 
a 10 pessoas por vez.  Não é uma vez por mês. São todas as semanas 
em que Francisco Lotufo Filho, com aquele cachimbo britânico, roupas 
de estilo britânico, mas com o seu sangue italiano forte, é que leva ... 
Senhor  Presidente,  eu peço mais  dois  minutos,  vou concluir.  Então,  o 
que  se  faz  al i,  nós  recolhemos  tudo.  A  colaboração  do  Sócio  é 
espontânea.  Esse  congraçamento  de  senhores  e  senhoras,  com idade 
variável  entre  65  e  92  anos,  que  viveram  diversos  épocas  do 
desenvolvimento do  Pinheiros, e cuja constância nessas reuniões tem 
sido  a  base  da  própria  historiografia  do  Clube.  Pesquisas  são  feitas, 
consultas  são  executadas,  visitas  a  outras  entidades  e,  sobretudo,  a 
colaboração dos Sócios e o apoio das Diretorias. Recentemente, tenho 
de  aqui  lembrar  que  o  nosso  Diretor  Arnaldo  Couto  de  Magalhães 
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Ferraz,  de família  tradicional  no  bairro  do  Itaim,  até  o  próprio  nome, 
conseguiu,  por  algum amigo  ou  famíl ia,  descobrir  em  Parelheiros  um 
barco  a  remo,  de  competição,  denominado “Squiff”,  que está  hoje na 
nossa  amostra  e  que  foi  doado  ao  Clube.  Esse  barco  era  usado  aqui 
no  Rio  Pinheiros,  no  antigo  traçado,  em  1922.  Isto  é  que  faz  a 
memória  do  Clube.  Assim  caminha  o  Esporte  Clube  Pinheiros.  E  eu 
pularia  algumas  coisas  aqui  e  contaria  a  última  história  rapidinho. 
Como  é  que  este  Clube  se  tornou  o  Clube  Pinheiros?  Foi  por  um 
acordo  de  vontade  da  comunidade  (FIESP,  Associação  Comercial, 
moradores do Jardim Europa, moradores de Pinheiros e moradores do 
Itaim,  que  rapidamente  nacionalizaram  o  Clube,  de  acordo  com  os 
alemães,  e  fizeram  aqui,  em  plena  guerra,  quando  os  bens  dos 
alemães  estavam até  em vista  de  serem tomados,  nós  salvamos  este 
Clube.  É  a  última  história  que  eu  conto.  Então,  o  desenvolvimento 
deste  Clube,  dos  50  e  poucos  anos  de  Pinheiros  e  Germânia  está 
perfeitamente  catalogado  e  registrado  no  nosso  Centro  Pró-Memória, 
que  tem  tido  um  Presidente,  chamado  Presidente,  olhado  como 
Presidente,  sentido  como  Presidente  e  agido  como  tal.  Não  se 
sobrepõe  a  nenhum  Presidente.  Porque  se  não  nós  iríamos  dizer  por 
que  o  Presidente  da  Comissão  Jurídica?  Por  que  o  Presidente  da 
Comissão  de  Sindicância?.  Não.  É  porque  é  um órgão  satélite.  Se  ele 
amanhã  estiver  de  estar  vinculado  às  variações  polít icas  ou  desejos, 
nós não teremos o centro. Vamos ser honestos aqui, abrir o jogo. Não 
teremos  um  Centro.  Porque  ele  é  absolutamente  destacado,  mas  na 
realidade  se  subordina  financeira  e  administrativamente  à  Diretoria, 
ao Conselho. Eu faço um apelo final,  para que se aprove este modelo 
de  institucionalização  tal  como  ele  foi  proposto.  Isso  é  resultado  de 
15 anos de estudos. Ele é simples, mas ele diz tudo o que deve dizer.. 
Inclusive  de  chamar o Presidente de mil  anos  de defesa do Clube,  ou 
quem for  no  futuro,  de  Presidente.  Não  tem mal  nenhum.  É  até  uma 
honra para nós.  Vamos votar  na integridade,  com respeito a todas  as 
emendas,  porque isto  aqui  não é fruto  de  agora.  Levou 15 anos  para 
ser colocado no Conselho.".

Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) - Deixou registrado que 
denominação  "Pró-Memória",  mais  a  infra-estrutura  hoje  existente, 
etc,  começaram a  surgir  a  partir  de  1991.  Lembrou  que  o  Museu  foi 
fundado por seu avô, Mário Gracco Ribas, por volta de 1970, na época 
Diretor, quando, inclusive, foi publicado l ivro com a história do Clube.
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Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  -  Desculpou-se  com  o  aparteante, 
dizendo  que  seu  pronunciamento  por  escrito  citava  o  seu  avô  como 
pioneiro, mas ao ler ficou emocionado e não o mencionou.

Paulo  Rui  de  Godoy -  "No  momento  em  que  a  Associação  dos 
Advogados  de  São  Paulo  briga  no  Tribunal  de  Justiça  pela  não 
incineração  de  processos  judiciais,  indubitavelmente  memória  do 
nosso glorioso Estado. No momento em que a seita Mormom continua 
armazenando  em  um  abrigo  atômico  dados  sobre  as  famílias  que 
viveram  e  vivem  no  planeta  terra.  Tendo  em  mente  a  lamentável 
decisão  dos  legisladores  da  1ª  República  de  incinerar  os  registros  da 
entrada  de  seres  humanos  da  raça  negra  como  escravos  na  nossa 
pátria,  apagando  importantíssimos  dados  sociológicos  de  nossa 
história,  sob  equivocado  pretexto  de  destruir  uma  mancha  de  nossa 
história.  É  com  vistas  neste  quadro  que  nos  é  dado  apreciar  o  item 
“3”  da  Ordem  do  Dia.  Nestas  condições,  considerando  ainda  que  do 
passado  de  uma  sociedade  também se  colhem elementos  para  traçar 
as  diretrizes  de  seu  futuro,  considerando  feliz  e  oportuna  a 
proposição  de  institucionalizar-se  o  Museu  Hans  Nobil ing  como 
entidade  autônoma  com  personalidade  e  orçamento  próprio,  com  o 
relevantíssimo  objetivo  de  preservar  a  história  do  glorioso  Esporte 
Clube  Pinheiros,  na  sua  inexorável  marcha  para  o  seu  bicentenário. 
Relembrando,  por  derradeiro,  que  no  momento  em  que  ocorre  o 
avanço  do  endeusamento  dos  valores  materiais,  com  a  selvagem 
globalização  do  mercado,  mais  do  que  nunca  se  deve  preservar  os 
valores  humanos  dos  quais  a  história  do  Esporte  Clube  Pinheiros  é 
uma  mina  inesgotável."  Alf inal,  manifestou-se  favorável  à  aprovação 
da proposta.

José  Manssur -  "Quem  quiser  avaliar  o  destino  deste  Clube, 
perscrute  o  seu  passado.  Já  se  escreveu,  em  obra  monumental,  que 
como  não  vemos  o  futuro,  até  que  ele  chegue  a  nós,  temos  de  nos 
voltar  para  o  passado,  a  fim  de  esclarecê-lo.  Nossa  exigência  do 
passado  é  a  única  luz  que  temos  acesso  para  i luminar  o  futuro. 
Dentre  os  fatores  vitais  para  medirmos  a  grandeza  de  nosso  Clube, 
elege-se, como primordial,  a fixação de sua consciência histórica, que 
peço  l icença  para  ousar  defini-la  como  a  permanente 
contemporaneidade  dos  valores  de  nosso  passado,  ao  visarmos  os 
valores  futuros  essenciais  que  estaremos  sempre  perseguindo,  por 
isso  que  sempre  há  de  ser  este  o  nosso  escopo  social.  Não  há  como 
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confundir,  meu  eminente  e  dileto  Presidente,  consciência  histórica 
com mera recordação de  nossos  feitos  sociais,  esportivos  e  culturais, 
porquanto  é  indispensável  que  eles  se  componham  na  memória  de 
cada  um e  de  todos  que  foram a  Famíl ia  Pinheirense,  como uma das 
condicionantes  ou  diretrizes  que  lastreiam  a  própria  razão  de  ser 
deste  nosso  grande  Clube,  extensão  de  nossos  lares,  e  que  ao  longo 
de uma centúria vem sabendo escrever com letras douro seu nome na 
história sócio-esportiva e cultural de nosso País, fazendo tremular seu 
Pavilhão  intangível,  símbolo  maiúsculo  de  sua  pujança  incontestável, 
como  canto  de  glória  da  estirpe  bandeirante,  r ima  perfeita  dos 
princípios da fraternidade e da l iberdade. Todavia, Senhor Presidente, 
e  até  antes  da criação  de fato  do Centro Pró-Memória  Hans Nobil ing, 
a consciência histórica do Esporte Clube Pinheiros era um arquipélago 
de  meras  lembranças  setoriais,  que  ficavam  recolhidas  na  memória, 
apenas,  daqueles  que,  com orgulho  exemplar  tiveram o  privilégio  de 
vivenciá-las,  mas,  sem  que,  porém,  se  pudesse  falar  em  consciência 
histórica  coletiva,  propriamente  dita,  que  perpetuasse  os  feitos  de 
nossa  grande  Associação.  A  maturidade  plena  do  Esporte  Clube 
Pinheiros,  como  sociedade  associativa,  simplesmente  paradigmática, 
só  restou  alcançada,  íncl ito  Senhor  Presidente,  Senhores 
Conselheiros,  Senhores  Diretores  e  Senhores  Associados,  em  seu 
relevo  maior,  creiam-me  todos,  a  partir  do  momento  em  que 
integrados  os  fatos  e  atos  antes  existentes,  sim;  mas  que  se 
encontravam  dispersos  e  espalhados  pelas  alamedas  austeras  e 
gloriosas  desta  casa  querida  e  que,  agora,  reunidos  no  Centro,  cuja 
existência  estatutária  certamente  consagraremos,  sem  qualquer 
modificação,  haverão  de  permanecer  perpetuados,  por  gerações  e 
gerações,  servindo  de  exemplo  e  norte  a  seguir  por  aqueles  que, 
sucedendo-nos,  haverão  de  manter  vivas  as  tradições  de  nossa 
entidade.  E  essa  integração  ética,  que  retrata  a  história  indelével  de 
nosso  Clube,  que  graças  à  criação  do  Centro  Pró-Memória  Hans 
Nobil ing,  cuja  existência  institucional  consagraremos  hoje,  não  mais 
se  desfará  em  razão  da  ação  deletéria  do  tempo,  as  gerações  deste 
Clube,  passadas,  presentes  e  futuras,  ficarão  a  dever  ao  idealismo 
desses  homens  grandes,  grandes  homens,  de  caráter  sem  jaça,  que 
nos  honram e nos  honraram com sua presença maiúscula,  homens de 
seu  tempo,  bandeiras  de  dignidade  e  honradez,  nossos  colegas, 
aspecto que muito nos honram: Francisco Lotufo Fi lho,  Mário Graccho 
Ribas, Plínio de Azevedo Marques, Renato Taglianetti,  José de Barros, 
Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira.  E  a  Vossas  Excelências,  Conselheiros 
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Eméritos,  Amigos,  direi,  apenas,  que  dentre  todas  as  suas  virtudes, 
uma  resume  todas:  a  integridade,  compreendido  tal  conceito  como 
nos  ensinou  o  nosso  Professor,  em  comum,  o  sábio  Mestre  Miguel 
Reale,  como  valor  ético  por  excelência  do  ser  humano,  pois  ser 
íntegro,  como vós,   consiste  em  ser  fiel  a  si  mesmo  e  à  comunidade 
em  sua  inteireza,  em  sua  plenitude,  e  assim  sois,  para  com  todos 
aqueles  que,  como  nós,  têm  tido  a  honra  de  se  privi legiar  com  este 
convívio inigualável. O homem é o seu dever ser, ou em palavras mais 
acessíveis,  para  que  não  nos  venham  as  crít icas,  cada  ser  humano 
somente se real iza na medida em que se coloca em função e em razão 
de  um  ideal,  não  de  um  ideal  abstrato,  mas  sim  aquele  que  retrata 
plenamente  a  sua  individualidade.  O  Centro  Pró-Memória  Hans 
Nobil ing,  emérito  Senhor  Presidente,  é  antes  do  que  uma  célula 
institucional de nosso Clube, é uma instituição de história deste Clube 
e  de  São  Paulo,  posto  que  não  há  como  se  desassociar  os  marcos 
centenários  desta  Casa  com  a  evolução  social  de  nosso  Estado  e  do 
nosso País. E isso devemos aos nossos dirigentes que, ao longo desse 
tempo,  iniciando-se  com  Hans  Nobil ing,  que  hoje  lega  seu  nome  à 
perpetuação histórica de nossa Memorial, e todos aqueles nomeados e 
que porventura outros que eu não tenha tido a felicidade de lembrar, 
hoje  todos  são  homenageados na f igura desses  pinheirenses  de escol 
que foram nomeados, que se empenharam por inteiro na execução da 
idéia  acalentada  e  que  hoje  se  institucionaliza  em  nosso  Estatuto 
Social,  sem que nunca manifestassem receio  de ganhar ou de perder, 
já  que  não  há  que  se  falar  de  nenhuma  destas  f iguras,  quando  se 
labora  no  campo  da  realização  de  um  ideal.  Ei- lo,  aqui,   agora,  o 
Centro de Memória,  imperecível,  submetido ao exame do Poder  maior 
deste  Clube,  para  sua  aprovação,  para  sua  inserção  constitucional, 
sem  qualquer  alteração.  A  par  da  relevância  da  sua  consagração, 
servirá  para imortalizar  nossos  feitos épicos,  além de nos  reverenciar 
a  figura  de  todos  aqueles  íntegros  companheiros,  retos,  inatacáveis, 
qualif icativos que só podem ser alcançados por aqueles que jamais se 
afastaram,  por  meros  impulsos  emocionais  ou  de  qualquer  outra 
ordem,  à  fidel idade  de  seus  pensamentos,  ao  que  se  quer,  e  ao  que 
se faz, aspectos tão em desuso, mas que são de enorme relevância no 
plano da cidadania. É hora de concluir, Senhor Presidente, e o faço na 
certeza  de que iremos aprovar,  sem qualquer alteração,  em todos os 
seus  aspectos,  transformando de  direito  aquilo  que de  fato  já  existe, 
Centro Pró-Memória Hans Nobil ing, pois tenho a mais absoluta certeza 
que  este  Conselho,  força  viva  da  pujança  desta  instituição  secular, 
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que  é  o  nosso  Clube  querido,  sabe  e  bem  que  não  existe  cidadania 
sem consciência  histórica;  não  existe  presente,  nem luz a  descortinar 
o caminho futuro, sem que voltemos ao passado para esclarecê-lo.".

Evandro  Antônio  Cimino -  Propôs  que  fosse  transcrita  em  ata  a 
íntegra do pronunciamento do Conselheiro José Manssur.

Antonio  Alberto  Foschini -  Fez  a  mesma proposta,  com relação  ao 
discurso do Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira.

Presidente -  Embora  entendendo  que  seria  mais  oportuno  que  tais 
pedidos  fossem  votados  por  ocasião  da  apreciação  da  ata  desta 
reunião, submeteu ambas propostas ao plenário, que as aprovou.

Votação
Presidente  -  Esclareceu  que  a  emenda  do  Conselheiro  Friedrich 
Theodor  Simon  era  de  caráter  puramente  redacional,  portanto  não 
seria  submetida  ao  plenário,  mas,  sim,  levada  à  consideração  da 
Comissão  de  Redação.  Como  não  havia  mais  inscrições  de  oradores, 
colocou  a  matéria  em  votação,  na  forma  do  Art.  76  do  Regimento 
Interno,  inicialmente,  a  proposta  da  Diretoria,  e,  em  seguida,  a 
emenda modificativa do Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Si lva ao seu 
Art. 133.

Deliberação
O  plenário  aprovou  a  proposta  da  Diretoria,  com  a  emenda  supra 
citada,  resultando acolhido,  em primeira  discussão,  o  seguinte  texto: 
"Capítulo  X  -  Do  Centro  Pró-Memória  “Hans  Nobil ing"  -  Art.  126  -  O 
Clube  manterá  um  Centro  Pró-Memória,  cuja  função  precípua  será, 
estudar,  levantar   e difundir  os dados históricos de sua vida,  desde a 
sua fundação, em 07 de setembro  de 1899: I.  Para cumprir com seus 
objetivos  reunirá  troféus,  documentos,  fotos,  vídeos,  fi lmes,  revistas, 
jornais  e  outros   que tragam algum testemunho da história  do Clube. 
II.  Tomará  e  gravará  depoimentos  de  personagens  que  se  tenham 
destacado  na  administração  e  nas  atividades  esportivas  culturais, 
artísticas  e  sociais,  bem  como  proporá  homenagens  e  execução  de 
obras  comemorativas,  além  de  periodicamente,  divulgar  fatos  de 
interesse  histórico  de  nossa  sociedade.  III.  Manterá  contato  com 
entidades  assemelhadas  oficiais  ou  particulares.  Art.  127  -  O  Centro 
Pró-Memória  Hans  Nobil ing  será  dirigido  por  um  Presidente,  de  livre 
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escolha  do  Presidente  da  Diretoria,  no  transcorrer   do  primeiro  mês 
de  sua  gestão.  Art.  128  -  O  Presidente  empossado,  escolherá  dentre 
seus  pares  um Vice-Presidente   e  um Secretário.  Parágrafo  Único:  O 
Presidente  como  os  demais  membros  do  Centro,  exercerão  seus 
mandatos gratuitamente pelo prazo que deverá ser coincidente com o 
mandato  do  Presidente  que  os  nomeou.  Art.  129  -  O  Centro  será 
constituído  por  até  22  membros  indicados  pelo  Presidente  que 
deverão  ser  aprovados  e  nomeados  pelo  Presidente  da  Diretoria, 
sendo 11 designados efetivos e 11 colaboradores.  Art.  130 - O Centro 
terá  um  secretário  (a)  executivo  (a)  com  curso  de  Museologia  na 
forma do que dispõem as Leis do País.  Art.  131 - O Centro terá verba 
própria  prevista  no  orçamento  anual  do  Clube.  Art.  132  -  Os  órgãos 
de  administração   e  Departamentos  do  Clube,  deverão  prestar  toda 
colaboração  para  o  desenvolvimento  das  atividades  do  Centro  Pró-
Memória  Hans  Nobil ing.  Art.  133  -  A  organização,  atividades  seu 
funcionamento  o  exercício  de  poderes,  as  atribuições  e  competências 
de  seus  membros,  serão  objeto  de  seu  Regimento  Interno,  que  será 
elaborado  pelos  seus  membros  e  aprovado  pelo  Conselho 
Deliberativo.".  “Disposições  Transitórias  -  Art.  ...  -  O  primeiro 
Presidente  do  “CENTRO  PRÓ-MEMÓRIA  HANS  NOBILING”  será 
nomeado imediatamente  após a  publicação desta reforma estatutária 
e  seu  mandato  se  encerrará  com o  do  Presidente  da  Diretoria  que  o 
nomear.".

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-01/98,  referente  aos 
fatos narrados no Registro de Ocorrência nº 260/97, 
ocorridos  na  Lanchonete  do  Boliche  no  dia  26  de 
novembro de 1997, envolvendo um então Membro do 
Conselho Deliberativo.

Presidente  -  Mencionou  os  dispositivos  do  Estatuto  Social  que 
regulamentam a matéria,  que foi  objeto de manifestação da Comissão 
Jurídica.

Roberto Machado Moreira -  Reclamou que nas peças remetidas aos 
Conselheiros não encontrou a necessária de folha de antecedentes do 
envolvido.  Portanto,  o  Conselho  teria  que  se  louvar  no  relatório  da 
Comissão  Processante  que,  ao  recomendar  a  pena  de  advertência  ao 
envolvido  com  base  no  Art.  37,  afirmou  ter  levado  em  conta  seus 
antecedentes,  de  onde  se  depreende  que  sejam  favoráveis.  Mas 
leitura  mais  superficial  que  se  fizesse  dos  termos  do  processo  não 

20



deixava qualquer dúvida estar o envolvido incurso no Art.  38.  O sócio 
chegou  ao  bar  do  Boliche  por  volta  da  meia  noite  e  vinte  e  cinco, 
quando  não  havia  mais  condição  de  atendimento,  estando  fechado  o 
caixa.  Entrou  na  parte  interna  do  bar,  abriu  a  geladeira,  tirou  uma 
cerveja,  tomou-a  normalmente,  avisando  ao  sair  que  acertaria  a 
pendência  no  dia  imediato.  Todos  depoimentos  foram  absolutamente 
concordes  quanto  ao  acontecido  e  o  envolvido,  embora  ciente  do 
prazo  que  lhe  fora  concedido,  escusou-se  de  apresentar  defesa.  Ora, 
a  Comissão  Processante  recomenda  à  unanimidade  a  aplicação  da 
pena  de  advertência,  levando-se  em  conta  os  seus  antecedentes  - 
que,  na  verdade,  não  se  sabe  quais  são  -  e  as  circunstâncias  que 
cercaram  os  fatos  -  já  conhecidas,  lhe  pareceram  graves. 
Indiscutivelmente,  o  procedimento  do  indiciado,  ex-Conselheiro,  era 
inteiramente  condenável.  E  não  puni-lo  na  forma  estatutária  abriria 
um precedente que poderia ser grave, porque o envolvido infringiu os 
princípios  mais  fundamentais  de  civil idade,  ou  seja,  o  respeito  à 
propriedade  alheia,  o  respeito  ao  modesto  funcionário,  o  respeito  à 
ordem estabelecida,  l imitando-se  a  afirmar,  quando  advertido  quanto 
ao  seu  comportamento,  que  depois  acertaria.  O  Clube  é  uma 
coletividade  de  cerca  de  40.000  sócios,  freqüentado  por  pelo  menos 
10.000  deles.  Cabe  aos  seus  poderes  constituídos,  Diretoria  e 
Conselho  Deliberativo  em  especial,  zelar  pela  observância  de 
procedimentos  que não  constranjam,  que não incentivem à  desordem 
e  ao  desrespeito  das   normas  de  uma  convivência  harmoniosa.  A 
tolerância  e  a  compreensão  que  podemos  ter  nas  nossas  casas,  com 
os nossos fi lhos, deve ter l imites mais rígidos quando se trata de uma 
coletividade  numerosa   heterogênea  como  a  nossa.  A  impunidade 
pode  ser  um  grave  precedente.  Por  tudo  o  quanto  foi  dito  e 
justif icado; considerando os termos do Art. 34, X , ao estabelecer que 
é  dever  do  sócio  tratar  a  todos  com  respeito  e  urbanidade,  manter 
irrepreensível  conduta  moral  e  portar-se  com  absoluta  correção  nas 
dependências  do  Clube,  propôs  que  o  envolvido  fosse  apenado  com 
quinze dias de suspensão,  na forma do Art.  35,  II  do Estatuto Social, 
tendo o Sr. Presidente pedido que a proposta fosse formalizada.

Sérgio  Vergueiro -  Disse  que  no  julgamento  de  processos 
envolvendo associados torna-se necessário  que o Conselheiro  procure 
se  informar  da  melhor  forma  possível.  Como  nas  peças  enviadas  aos 
Srs.  Conselheiros  não  encontrou  qualquer  referência  ao  horário  de 
funcionamento  do  bar  em  questão,  exceto  na  declaração  do 
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funcionário.  Disse  que  na  última  quinta-feira  formulou  pedido  ao  Sr. 
Presidente  do  Conselho,  no  sentido  de  que  a  Diretoria  informasse  o 
horário  de  funcionamento  do  bar  do  Boliche,  entre  outros,  até  o 
momento não obtendo qualquer resposta. Quando di l igenciou junto ao 
setor  ficou  em  dúvida,  porque  recebeu  informações  diversas  (meia 
noite  e  meia,  uma hora,  depende do  movimento).  Assim sendo,  disse 
que  não  se  sentia  em  condições  de  condenar  o  envolvido  por  ter 
infringido  uma  regra,  em  que  pese  seu  comportamento  ter  sido 
efetivamente  imprudente,  mormente  sendo  Suplente  de  Conselheiro. 
Apontou  outras  imprudências  que  se  vê  no  Clube,  lembrando  que  o 
Regimento  é  sábio  ao  estabelecer  que  quando  a  infração  não  causar 
danos  materiais  ao  Clube,  e  não  causar  comoção  e  exemplos  pouco 
dignificantes  aos  associados,  o  processo  deve  ser  l iminarmente 
arquivado.  Quantas  e  quantas  vezes  um associado  não é  reconduzido 
a  um  comportamento  compatível  com  o  que  se  deseja,  através  do 
chamamento  pessoal,  pelo  Diretor  encarregado,  pelo  Presidente,  pelo 
Presidente  do  Conselho,  quando  se  trata  de  um  Conselheiro,  e  as 
ponderações que são feitas?

Roberto Machado Moreira (aparte) - Perguntou se o orador estava 
condicionando  o  erro,  ou  não,  do  comportamento  do  envolvido  ao 
horário de funcionamento do bar.

Sérgio  Vergueiro -  Disse  que  estava  falando  da  infringência  dos 
regulamentos  e  perfeitamente  convicto,  pelas  dil igências  que  f izera, 
que esse bar  não tem um horário  fixo e  definido.  Consequentemente, 
o  envolvido  não  infringiu  essa  área.  Ratificou  seu  pensamento  no 
sentido  de  que  o  envolvido  tinha  se  portado  com  imprudência,  mas 
não  justif icável  pelo  horário.  Como  não  era  justif icável  que  os 
horários fossem estabelecidos pelos empregados. Comentou o fato da 
Diretoria,  embora  contrariando  as  normas  legais,  ter  punido  um 
Conselheiro em exercício e ter se retratado, e o Conselho aceitou essa 
retratação.  Ninguém  estava  dizendo  que  a  Diretoria  infringiu  um 
regulamento  e  puniu  um  Conselheiro,  e,  portanto,  então,  estava 
incurso  neste  comportamento  inconveniente  e  tão  rigoroso.  Pode-se 
errar  também.  E  também  não  é  possível  admitir  que  todos  os 
associados  invadam,  se  sirvam  e  depois  acertem.  Mas  é  preciso  que 
se  tenha  regras  claras  de  convivência.  O  Clube  tem  a  obrigação  de 
estabelecer  os  horários,  até  para  dar  autoridade  aos  seus 
empregados,  porque  não  cabe  a  eles  esse  encargo  de  estar  impondo 
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restrições.  Portanto,  ao  aplicar  uma punição  é  necessário  que  o  juiz, 
neste caso o Conselho,  gradue a  pena de acordo com a contingência. 
Discordou  do  aparteante  para  apoiar  a  recomendação  da  Comissão 
Processante, advertindo o envolvido, que não é mais Conselheiro, mas 
que  como  Associado  precisa,  até  para  ser  reconduzido  a  esta 
convivência,  receber  esta  atenção  por  parte  do  Conselho,  e  não  uma 
punição severa na sua gradação.

Votação
Presidente -  Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, 
colocou a matéria em votação.
Perguntado,  o  Sr.  Presidente  respondeu  ao  Conselheiro  Severiano 
Atanes  Netto  que  não  existia  a  possibil idade  de  absolvição  do 
envolvido.
Tendo  o  Conselheiro  Severiano  Atanes  Netto  dito  que  pretendia 
formular  uma questão de ordem,  o Sr.  Presidente  perguntou qual  era 
o  dispositivo  que  estava  sendo  de  alguma  forma  ofendido,  ao  que  o 
orador  respondeu  que  o  dispositivo  era  aqueles  que  os  Conselheiros 
estavam  entendendo,  no  sentido  de  que  havia  3  possibil idades: 
ampliação da pena, sua manutenção ou a absolvição do envolvido.
Como o Presidente do Conselho entendeu que orador não identificou o 
dispositivo,  não  recebeu  a  questão  de  ordem,  lembrando  que  o 
Conselheiro poderia ter se manifestado durante a discussão.
Ao submeter  ao  plenário  a  proposta  do  Conselheiro  Roberto  Machado 
Moreira,  o  Conselheiro  Luiz  Eduardo  Fernandes  pediu  ao  Sr. 
Presidente  que  fosse  invertida  a  votação,  no  sentido  de  que  aqueles 
que estiverem de acordo com a propositura se levantassem, mas este 
respondeu que a faria na forma regimental.
O  Conselheiro  José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  perguntou  como  seria 
caso  nenhuma  das  propostas  fosse  acolhida,  pois  entendia  que  o 
plenário  decidiria  pela  absolvição  do  envolvido,  mas  o  Sr.  Presidente 
deu  por  terminada  a  participação  do  orador,  deixando  claro  que  não 
concederia nenhuma intervenção, apenas questão de ordem formulada 
em termos regimentais.

Deliberação  :
Submetida  a  matéria  à  votação,  o  plenário,  deliberando  por  votação 
simbólica, decidiu rejeitar a proposta do Conselheiro Roberto Machado 
Moreira  no  sentido  de  aplicar  ao  envolvido  pena  de  suspensão  por 
quinze  dias  e  aprovar  a  recomendação  da  Comissão  Processante 
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Especial,  aplicando  pena  de  advertência  por  escrito  ao  Associado 
Mário  Sérgio  Fernandes,  Conselheiro  à  época  da  instauração  do 
processo.

Item 5 - Várias.
Carlos  Alexandre  Brazolin  -  Contou  sobre  a  curiosidade  em 
conhecer  o  Clube  demonstrada  pelo  técnico  de  uma  instituição 
americana  considerada  exemplar  no  mundo  esportivo,  que  aumentou 
depois  de  alguns  comentários  que  ele,  orador,  fez  com  relação  a 
recentes  conquistas  obtidas  por  nossos  atletas,  principalmente  do 
Handebol,  do  Basquete,  de  Gustavo  Borges,  da  Natação,  tendo  o 
técnico  reiterado  seu  pedido.  Em  função  dessa  conversa,  agradeceu 
aos Diretores, por terem feito do Clube o que ele é hoje, pois a partir 
do  momento  que  um  norte-americano,  que  integra  uma  organização 
tão  grande,  reitera  seu desejo  de  nos  visitar  para verificar  o  que é  o 
nosso Clube, deve-se agradecer àqueles que trabalham graciosamente 
para  manter  o  Pinheiros  dentro  deste  padrão  esportivo.  Convidou  os 
Conselheiros  para  assistir  as  competições  das  quais  participam 
pinheirenses  como  Sérgio  Ricardo  de  Souza  Oliveira,  Lucas  e 
Guilherme,  duas  maiores  promessas  do  Basquete,  os  atletas  do 
Handebol,  dos  quais  90% são  associados,  que  competem por  amor  à 
camisa  contra  atletas  que  ganham  dinheiro,  pinheirenses  que  não 
deixam  de  defender  o  Clube  porque  o  Diretor  da  seção,  Reinaldo 
Fernandes  Campos  no  caso  do  Handebol,  os  segura  na  base  da 
amizade. Reiterou agradecimentos à Comissão de Esportes, ao Diretor 
de  Esportes,  aos  atual  e  antigos  Presidentes  da  Diretoria,  que 
proporcionaram e proporcionam todas essas oportunidades.

Roberto  Machado  Moreira -  Pediu  que  a  Diretoria  estudasse  a 
possibil idade  das  professoras  do  Jardim  da  Infância  poder  se  util izar 
do  Estacionamento  do  Clube,  concedendo-lhes  o  direito  a  algumas 
vagas  dentre  as  muitas  que  ficam  ociosas  de  segunda  a  sexta-feira, 
pois  diversas  delas  se  condicionam  a  deixar  seus  carros  na  rua, 
obrigando-as  a  caminhar  trechos  não  muito  freqüentados  da  Rua 
Tucumã,  nas  mais  diversas  horas,  sujeitas  aos  perigos  que  todos 
conhecemos, situação esta que lhe parece não estar  de acordo com o 
carinho,  com  as  expressões  de  profundo  reconhecimento  com  que 
sempre nos referimos aos Professores e às Professoras.
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Fábio  Eduardo  Nesti  -  Sugeriu  que  a  Diretoria  divulgue  na  Revista 
do  Pinheiros  a  existência  do  estacionamento  de  bicicletas,  que 
funciona perfeitamente e com boa qualidade de serviço. Disse que sua 
sugestão  era  oportuna  inclusive  tendo  em  vista  que  o  verão  se 
aproxima e porque os transtornos do estacionamento de veículos pode 
ser  evitado.  Sugeriu,  ainda,  que  o  sócio  seja  orientado,  também 
através  desse  veículo  informativo,  evitando  que  no  horário  das  19 
horas  não  estacione  o  seu  veículo  em  cima  da  calçada,  na  baia  de 
acesso  à  nova  portaria  do  CCR,  porque  é  uma  área  do  Clube  e  não 
está  sendo  respeitado  o  tráfego  de  carros,  fazendo  fi la  dupla  às 
vezes.

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur  -  Detalhou  cuidadosamente  os 
festejos  do  aniversário  do  Clube,  parabenizando o  Vice-Presidente  da 
Diretoria Sérgio Fuchs Cali l ,  que coordenou os trabalhos, o Diretor de 
Promoções  Sociais  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  o  Presidente  da 
Diretoria   Cezar  Roberto  Leão  Granieri  e  a  Gerente  de  Promoções 
Sociais  e  Culturais  Rosana  Moreno,  estendendo  os  cumprimentos  a 
todos  os  demais  associados  e  funcionários  que  trabalharam  e 
contribuíram para o sucesso das comemorações.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira -  Considerou  super  avaliadas  as 
previsões  para  a  execução  dos  projeto  dos  muros  e  o  do  anel 
hidráulico,  neste  particular  inclusive  acompanhando o  pensamento do 
Conselheiro Joaquim Dias Tatit  por ocasião da reunião prévia,  quando 
observou que  era  possível  achar  um preço  melhor  do  que  o  previsto. 
Como consultor de assentamento de rede, emitiu 3 pareceres: 1) deve 
ser  feito  um by  pass  entre  a  adução  e  a  saída  da  torre;  2)  deve  ser 
medido  os  pontos  de  consumo:  3)  não  há  necessidade  de  exigir  da 
firma  para  concorrer  a  isso  a  especialidade  no  tipo  de  tubo 
contratado.  Elogiou,  também,  o  bri lhante  parecer  do  Sr.  Presidente, 
que  conduziu  com  rapidez  um  requerimento,  indo  de  encontro  ao 
pronunciamento da Comissão Jurídica.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  -  Sugeriu  que  as  obrigações  e  os 
direitos  estatutários  dos  sócios  sejam  periodicamente  publicados  na 
Revista  do  Pinheiros  e  nos  quadros  de  avisos,  pois  como  membro  de 
Comissão  Processante  vem  deparando  com  o  fato  do  sócio,  na  sua 
maioria, desconhecer quais são os seus direitos e os seus deveres.
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Edgard  Ozon -  Associou-se  às  palavras  da  Conselheira  Anna  Maria, 
parabenizando  a  Presidência,  a  Diretoria  como  um  todo  e  o  corpo 
funcional  pelo  sucesso  dos  eventos  comemorativos  do  aniversário  do 
Clube,  que  notou,  têm  tido  cada  vez  mais  a  participação  dos 
associados.  Desejando  que  a  comemoração  do  Centenário  seja  ainda 
melhor,  congratulou-se com o Conselho e sua Mesa Diretora,  que tem 
apoiado a Diretoria neste sentido.

José Luiz Toloza Oliveira Costa   -  Referiu-se ao julgamento do ex-
Conselheiro  Mário  Sérgio  Fernandes,  primeiramente  deixando  claro 
que,  apesar  de não ter  sido objeto de proposição a  sua absolvição,  o 
seu  entendimento  era  de  que  ele  deveria  ser  advertido,  conforme 
decidiu  o  plenário  quase  que  unanimemente.  Esclareceu  que  sua 
indagação,  no  momento  da  votação,  se  deu  em  razão  do  Sr. 
Presidente não ter respondido se o acusado poderia ser absolvido. E a 
indagação  que  ele,  orador,  havia  feito,  era,  efetivamente,  o 
encaminhamento  de  votação,  e  não  uma  indagação.  Começou  a 
explicar como teria sido o encaminhamento de votação.

Presidente -  Interrompeu  o  orador,  lembrando-o  que  nos  termos 
estatutários  e  regimentais  o  resultado  de  um  processo  não  pode  ser 
comentado  no  item  Várias  da  mesma  reunião,  devendo  eventuais 
comentários ser feitos em reunião posterior.

José Luiz Toloza Oliveira Costa   -  Respondeu que não estava mais 
cogitando do resultado.  Sobre o resultado já  tinha se pronunciado na 
primeira  parte  da sua fala,  inclusive referendando o que foi  decidido. 
No  momento,  estava  levando  em  consideração  a  não  resposta  da 
Presidência,  sobre a  questão de que se não fosse  acolhida a  primeira 
proposição, no sentido de punir  o envolvido com suspensão,  e se não 
fosse  acolhida  a  segunda  proposição,  de  advertência,  ele  seria 
absolvido  ou  o  processo  seria  arquivado,  porque  nenhuma  das 
proposições  teria  sido  acolhida.  Reclamou  que  a  Presidência  não  o 
deixou  terminar  a  indagação,  deixando agora  em aberto  e  a  resposta 
sobre  a  decisão  da  Mesa  a  respeito  poderia  ser  dada  na  próxima 
reunião. Deixou, assim, registrada a sua tese.

Presidente -  Disse  que  não  tinha  de  estar  respondendo  a  esse  tipo 
de  indagação.  O  orador,  como  ex-Juiz  de  Direito,  sabia  que  quando 
quisesse  poderia  fazer  os  requerimentos,  deduzir  isso  de  uma  forma 

26



correta  e  legal.  Pediu  ao  orador  que  se  mantivesse  nos  aspectos 
regimentais,  deixando  para  comentar  os  resultados  na  próxima 
reunião,  com  ampla  liberdade.  Tendo  o  Conselheiro  insist ido,  deu  o 
assunto  por  ultrapassado,  informando  o  número  de  Conselheiros  que 
tinham  assinado  a  l ista  de  presença,  o  horário  e  dando  por 
terminados os trabalhos às 23hh10m.

✦✦✦

Obs: as  notas  taquigráficas,  que  correspondem  à  íntegra  dos 
trabalhos  desta  reunião,  encontram-se  à  disposição  dos  Srs. 
Conselheiros  para  consulta,  na  Secretaria  do  Conselho 
Deliberativo (2º andar do Centro Esportivo).

✦✦✦

RETIFICAÇÃO DE ATA ANTERIOR

Transcrição  integral  do  pronunciamento  do  Conselheiro  Sérgio 
Vergueiro  no  Item  2  da  Ordem  do  Dia  da  441ª  Reunião  Ordinária, 
realizada  no  dia  27  de  abril  de  1998,  em  cumprimento  à  decisão 
tomada no Item 1 da Ordem do Dia da 443ª Reunião Ordinária,  de 
25 de maio de 1998

"Item 2 -  Apreciação do processo CD-13/98, referente ao relatório 
da  Diretoria,  balanço  e  demonstração  das  contas  de  receita  e 
despesa do exercício de 1997.

Presidente - ...

Sérgio  Vergueiro -  Senhor  Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  demais 
Membros  da  Mesa;  Senhoras  e  Senhores  Conselheiros,  Senhores 
Associados e Senhores Diretores. Tenho sempre procurado manifestar com 
sinceridade,  com  lealdade  e  com  isenção  a  minha  opinião  como  membro 
deste  Conselho  Deliberativo,  sempre  que  julgo  que  posso  trazer  alguma 
contribuição,  modestas  mas  sincera,  sobre  os  assuntos  da  nossa 
agremiação.  Estamos aqui  apreciando o Relatório  da Diretoria,  relativo ao 
ano de  1997 e  as  suas  contas.  Acho que é  um dever  de  todo Conselheiro 
debruçar-se  sobre  este  assunto.  É  um  dever  principalmente  como  uma 

27



homenagem  àqueles  a  quem  nós  delegamos  as  tarefas  executivas  na 
administração do nosso clube,  porque é uma tarefa  ingente,  é  uma tarefa 
desgastante  e  é  uma  tarefa  que  exige  que  esse  espírito,  especificamente 
este  espírito  pinheirense,  que  nos  une  a  todos  nesta  Casa,  neste  Clube, 
nesta grande família. Consequentemente,  é com a mais clara convicção de 
que  as  palavras  de  apoio  ou  as  palavras  de  crít ica  são  ambas  significado 
de  apreço,  de  reconhecimento  e  de  respeito  absoluto  às  pessoas,  aos 
companheiros, aos Conselheiros e aos Associados, que desincumbem neste 
momento  as  suas  atividades.  Como  o  tempo  é  l imitado,  e  evidentemente 
este belo relatório, que traz informações amplas e precisas sobre todas as 
atividades, deve falar a todos nós por si.  Quero, em primeiro lugar, deixar 
bem  claro  o  meu  respeito  a  esta  tarefa  que  está  contida  em  todo  este 
trabalho,  que  se  alicerça  nas  Diretorias  que  antecederam  a  esta,  e  que 
sem  dúvida  será  suporte  do  trabalho  que  continuará,  porque  o  Pinheiros 
está  sempre acima de nós,  acima das pessoas,  acima,  graças a  Deus,  dos 
nossos  defeitos,  das  nossas  qualidades  e  das  nossas  vaidades.  Portanto, 
vou-me  ater  a  algumas  observações,  porque  cingido  pelo  tempo  e, 
evidentemente,  pelas  l imitações  da  minha  competência.  Mas  isso  não 
signif ica que eu não tenho apreço e que não tenha nenhuma restrição,  ao 
contrário,  só  respeito  ao  trabalho  que  vem  sendo  desenvolvido  neste 
Clube pelas Diretorias, às quais eu tenho dado testemunho neste Conselho 
,  e  especialmente  a  esta  Diretoria  que  empossamos  e  que  delegamos  há 
um  ano  atrás.  E,  realmente,  chamou-me  a  atenção  especificamente  um 
dado  que  eu  considero  da  maior  importância.  E  que  está  nas  fls.  184  do 
Relatório  da  Diretoria,  onde  consta  o  resumo das  despesas  por  Diretoria. 
Este  Conselho foi  enfático,  este  Conselho foi  determinado quando criticou 
e  quando  exigiu  posturas  da  Diretoria.  Portanto,  também  deve  ter  a 
mesma  ênfase  e  a  mesma  determinação  quando  verif ica  que  no  resumo 
das  despesas  por  Diretoria,  no  exercício  de  1997,  todas,  todas 
economizaram.  Todas  gastaram  menos  do  que  o  previsto.  Houve, 
consequentemente,  um  esforço  no  sentido  da  economia  da  administração 
atenta,  da  administração  de  acordo  com,  a  real idade.  Nós  temos  de 
administrar o nosso Clube de acordo com a realidade externa, nós fazemos 
parte  da  conjuntura  econômica  e  social  deste  país,  quer  queiramos  ou 
não.  Portanto,  se  crit iquei,  e  crit ico,  que  houve  um  aumento  muito 
importante,  muito  grande  nas  despesas  de  custeio  do  Esporte  Clube 
Pinheiros, na série histórica de 1993 para cá, vejo com alegria que há uma 
determinação expressa  nesses  números  de  uma atenção,  e  atenção não é 
uma  qualidade  que  se  possa  dar  num  universo  tão  grande  e  complexo 
como  o  de  uma  administração  de  um  Clube  como  o  nosso,  a  este  ou 
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àquele  ponto.  É  uma atenção  que  demonstra  uma intenção,  uma polít ica, 
uma fi losofia. Consequentemente, considero este resultado, esta economia 
em  todas  as  Diretorias,  esta  realização  abaixo  do  previsto  no  orçamento 
como  um  esforço  e  uma  fi losofia  que  merecem  o  meu  respeito,  o  meu 
aplauso, porque eu sei que isso é difíci l.  E foi generalizada, e foi em todas 
as Diretorias.  Isso demonstra uma diretriz.  Por quê? Porque nós temos de 
ler nos números não apenas a grandeza da tarefa que a Diretoria executa, 
não apenas a grandeza do nosso Clube e esta alta responsabil idade, como 
os  indicativos  e  resultados  da  fi losofia  da  Administração,  e  sobretudo 
como  um  comportamento  em  relação  à  nossa  conjuntura  econômica  e 
social,  repito.  Porque nós tivemos aqui  momentos,  e muitos companheiros 
estão aqui  há muito mais  tempo do que eu neste Conselho e participaram 
desses  momentos,  onde  nós  não  podíamos  saber,  numa  inflação 
estonteante,  com planos  que se  sucediam,  o  que que  ia  acontecer  no  dia 
de  amanhã.  E  essas  Diretorias  navegaram  por  mares  extremamente 
agitados  e  este  Conselho  sempre  as  apoiou  lealmente,  elogiando  e 
crit icando.  E  o  Pinheiros  singra  este  caminho  como  grande  agremiação, 
moral,  cívica,  pessoal  e  material,  porque  nem  todos  são  clubes  que  têm 
um orçamento  deste  porte,  desta  grandeza.  Vemos,  então,  que  com  este 
esforço,  nós  fechamos  o  custeio,  e  aí  o  balanço  orçamentário,  nas  fls. 
177,  traz  para  aqueles  que  não  são  profundos  nessa  matéria,  como  eu, 
uma  visão  geral  que  é  importante  porque  demonstra  tendências.  Nas  fls. 
177 está o orçamento e o balanço orçamentário, onde nós verificamos que 
o  realizado  -  interessado  é  o  real izado  -  em  1997,  no  orçamento  de 
custeio,  nós  gastamos  R$33.269.000,00  e  alguns  reais,  contra  uma 
previsão  de  R$32.643.000,00  e  alguns  reais,  com  um  déficit  de 
R$625.917,00.  Isso  demonstra  a  propriedade  deste  esforço  e  desta 
redução  de  despesas  por  Diretoria,  o  que  redundou  em uma economia,  e 
está aí  nas fls.  184, de R$2.000.565,00. Quer dizer,  se  não houvesse esta 
postura  da  Administração,  nós  estaríamos  amargando  um  déficit  de 
R$3.000.100,00.  Portanto,  ao  apontar  um  déficit  de  R$625.000,00,  é 
necessário  que  se  apontem  a  qualidade  e  a  necessidade  dessa 
Administração  contida.  Muito  bem.  Estamos  em  1998,  e  quando  vemos 
1997,  é  bom  que  traga  lições  para  o  que  nós  estamos  singrando  agora. 
Singrando  um  orçamento  previsto  em  R$38.686.000,00  de  custeio.  Não 
está aqui porque este é o relatório de 1997. Mas nós aprovamos essa peça 
de  1998  com  este  aumento,  onde  fomos  buscar  recursos,  uma  parte  no 
aumento  das  mensalidades  e  uma  parte  transferindo  recursos  do 
orçamento  de  investimento.  Então  é  muito  importante  esta  polít ica  de 
contenção.  Porque  se  eu  reduzo  os  meus  custos,  tiro  o  dinheiro  do 
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investimento, vamos jogar isso no nosso lar,  se eu reduzo os meus custos 
e para custeá-lo eu tenho de deixar de comprar instrumento de trabalho, o 
meu  automóvel,  reformar  a  casa,  eu  estou  tirando  dinheiro  do 
investimento  e  colocando  no  custeio.  Se  eu  estou  reduzindo  os  meus 
custos,  ótimo. Se eu continuo querendo ir  todo fim de semana ao Fasano, 
à Churrascaria Jardineira e a gastar dinheiro, e para isso eu reduzo o meu 
investimento,  isso  não  é  bom.  Portanto,  eu  vejo  que  nós  fizemos  uma 
redução  no  investimento  em  1997.  Realmente,  nós  investimento 
R$1.800.000,00,  a grosso modo,  contra  uma receita  de R$2.700.000,00,  e 
ainda  estamos  com  um  saldo  no  orçamento  de  investimento  de 
R$951.000,00.  Praticamente  é  o  que  nós  transferimos  para  custeio  em 
1998,  para não gravar ainda mais  a mensalidade do associado.  Também é 
verdade,  deve-se  considerar  que  esta  redução  de  investimento  é  uma 
polít ica  que  reflete  o  investimento  que  foi  feito  nos  anos  anteriores  e  na 
Diretoria  anterior  e  que  não  precisa  ser  mais  feito.  Mas  demonstra  que 
nós  pudemos  usar  este  artif ício  agora,  em  1998,  mas  se  nós 
continuássemos  com  a  mesma  polít ica,  sem  prestar  atenção  no  custeio, 
nós  temos  só  mais  uma  vez  para  ir  ao  pote  do  investimento,  vai  sobrar 
mais R$1.000.000, e depois acaba, não tem mais onde por.  Portanto,  este 
relatório,  e  o  comportamento  de  1998,  me  mostra  com  satisfação  que  a 
l inha  de  contenção  geral  de  custos  está  muito  bem  aplicada,  e  eu  me 
congratulo  com  isso  e  desejo  f irmemente  que  continue.  Porque  nós 
tivemos  um  aumento  para  R$38.000.000,00,  onde  o  Pessoal  pesa  em 
R$20.000.000,00.  Onde  o  INSS  pesa  em  R$3.500.000,00  desses 
R$20.000.000,00..  É  uma verba  muito  difíci l  de  comprimir.  E  às  vezes  um 
pouco  desagradável  de  comprimir,  mas  que  precisa  ser  comprimida, 
porque  é  um  item  dos  mais  importantes  nos  custos  do  Clube.  E  aí  é  o 
grande di lema.  Tem de manter  a  qualidade,  tem de aumentar  a  eficiência 
e  abaixar  os  custos.  Esta  é  a  demonstração  de  uma  Administração  sadia. 
...  Portanto  é  importante  que  olhemos  Lanchonetes  e  Restaurantes,  onde 
fechamos  com R$468.000,00  de  déficit.  Gastamos  meio  milhão  de  reais  a 
mais do que recebemos. Mas não é só isso. Porque este déficit  de Bares e 
Restaurantes inclui uma receita de eventos de terceiros, onde há um lucro 
de  R$700.000,00.  Portanto  nós  estamos  com  R$1.100.000,00  gastando  a 
mais  do  que  auferimos  nas  receitas  dos  nossos  Bares  e  Restaurantes. 
Bares  e  Restaurantes  é  um  setor  complexo,  é  um  setor  difíci l.  Todos  os 
clubes têm problemas, é raríssimo o clube que não tem déficit.  Mas,  olha, 
nós  estamos  com um déficit  real,  e  se  não  fosse  a  receita  de  eventos  de 
terceiros  de  quase  20%  do  nosso  movimento,  que  é  de  R$6.000.000,00. 
Consequentemente  precisamos  prestar  muita  atenção  nisso.  Porque  uma 

30



de  duas.  Num  déficit  desse,  se  nós  estivéssemos  equil ibrados,  isto  é, 
gastando o que recebemos, nós poderíamos abrir os Bares e Restaurantes, 
mal  comparando,  por  um  mês,  de  graça  e  o  resultado  seria  o  mesmo. 
Portanto  é  muito  importante.  Uma  Diretoria  competente,  como  a  que  nós 
temos certeza que temos,  precisa  por  o  dedo na ferida,  precisa  mostrar  a 
sua  competência,  economizando  como  está  economizando  nas  suas 
Diretorias e acabando com este déficit, mostrando que o Pinheiros é capaz 
de ter  Bares  e  Restaurantes  sem déficit.  E  eu acredito  que nós  possamos 
encontrar  esse  caminho.  Senhor  Presidente,  muito  obrigados.  Senhores 
Conselheiros,  obrigado  por  terem  me  dado  mais  estes  minutos.  Mas  ao 
aprovar  as  contas  da  Diretoria,  eu  queria  deixar  consignado  que  sou 
contrário  à  administração  que  gasta  e  que  eleva  os  gastos  e  que  tira 
recursos  do  investimento  e  traz  para  os  gastos,  mas  também sei  analisar 
quando começo a identificar, com muito prazer, um esforço nesse sentido, 
que eu espero que continue e que eu espero seja  cada vez mais  enfático. 
Muito obrigado, Conselheiros. (Palmas)".

✦✦✦

Obs: esta  ata  foi  aprovada  na  448ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo,  realizada  no  dia  26  de  outubro  de  1998,  com  as 
alterações já dela constantes.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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