
ATA  DA  448ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 1998

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  seis  de  outubro  de  mi l  novecentos  e  noventa  e  oito,  em segunda 
convocação,  às  v inte  horas  e  tr inta  minutos,  tendo  ass inado  a  l is ta  de 
presença cento e c inqüenta Conselheiros.

2)2) MESA DIRETORA
Presidência            : José Edmur Vianna Coutinho e Sérgio Lazzar in i
Vice-Pres idente     : Sérgio Lazzar in i
Pr imeiro Secretár io: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretár ia: Dulce Arena Avancini

3)3) EXPEDIENTE
Presidente  -  Ao  declarar  instalada  a  reunião,  esclareceu  que  manter ia  o 
l ivro  de  presença  aberto  por  mais  tempo,  tendo  em  vista  a  forte  chuva  que 
caia naquela noite, compl icando o trânsito.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

Presidente  -  Convidou  para  tomar  posse  o  Suplente  de  Conselheiro  Luiz 
Del la  Manna,  que  não  compareceu.  Em  nome  da  Mesa  do  Conselho,  propôs  a 
inserção  em  ata  de  votos  de  pesar  pelo  falecimento  do  Conselheiro  Efet ivo 
Francisco  Lotufo  Fi lho,  que,  entre  inúmeros  serviços  prestados  ao  Clube, 
pres idiu  o  Conselho  Del iberat ivo  durante  três  gestões,  bem  como  que  fosse 
inserto em ata voto de pesar pelo falecimento do At leta Benemérito Rolf  Egon 
Kestener,  ex-Conselheiro  e  ex-Diretor  Adjunto  de  Polo  Aquático.  Aprovado. 
Propôs  fosse  observado  um  minuto  de  si lêncio  em  memória  destes  i lustres 
p inheirenses.

- É observado um minuto de s i lêncio.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  -  Convidado  para,  em  nome  do  Conselho 
Del iberat ivo,  prestar  homenagem  póstuma  ao  Dr.  Francisco  Lotufo  Fi lho, 
manifestou-se  dizendo  o  seguinte:  ". . .  Talvez  o  tempo  seja  curto  para  falar 
de  tanto.  Mas  eu  queria  desde  já,  minha  querida  amiga  Dulce  Avancini,  que 
levasse  à  Famí l ia,  Dona  Cel i  e  f i lhos,  o  nosso  mais  profundo  sentimento  de 
pesar.  Acho  que  como  amiga  poderá  mais  do  que  nós  levar  esse  abraço  de 
conforto  diante  deste  infausto  acontecimento.  Escrevi  a lguma  coisa  com  o 
meu coração.  Talvez  não seja  fe l iz ,  mas!  Lotufo.  Chamado aos  83 e  lembrado 
para  sempre.  Nem sempre  é fáci l  fa lar  de  pessoas,  v ivas  ou mortas.  Ás  vezes 
esquecemos  pequenos  grandes  detalhes  e  divulgamos  grandes  pequenos 
deta lhes.  É  impossível  conhecer  o  ínt imo  de  cada  pessoa  para  saber  com 
certeza o  que é realmente  importante  para cada um de nós.  De quantos bons 
pequenos  êxitos,  sat isfações  e  prazeres,  com pequena  duração  no  tempo,  se 
faz  uma  vida?  Uma  paixão,  no  sent ido  mais  amplo,  a inda  que  fugaz,  pode 
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t razer  um  imenso  crescimento  da  pessoa,  como  pode  fazê- la  despencar  no 
mais  profundo  dos  abismos.  Os  prof issionais  da  mente,  os  pesquisadores, 
saberão  mais  do  que  nós.  Resta  àqueles  que  estudam  e  fa lam  de  outras 
pessoas,  portanto,   apenas  re latar  o  que  viram  e  ouviram.  Nunca  se  lhes  é 
permit ido  atr ibuir  a  outras  pessoas  falas,  gestos  e  pensamentos  que 
pertencer iam  somente  àquele  ser  humano,  a  não  ser  que  tenham,  os 
relatores,  part ic ipado  dos  atos  e  fatos  histór icos.  Assim,  falar  de  Francisco 
Lotufo Fi lho,  advogado, com um curr ículo impress ionante,  não é fáci l .  Busquei 
um  pouco  e  recordação  e  lembro-me,  porém,  de  fatos  que  poderiam  marcar 
uma personal idade. Ao ser indicado como candidato à Presidência deste órgão 
(que  exerceu  com dignidade,  prof ic iência,  tolerância  e  energia  reconhecidas, 
por  seis  anos,  te lefonou-me.  Eu  só  conto  aqui lo  que  eu  part ic ipei:  “Você  é  o 
meu vice”.  Não me perguntou, apenas disse.  E  assim foi.  Era a  sua  l iderança. 
Voltava  eu  do  Rio,  onde  trabalhara  durante  a lguns  anos  e  logo  recebi  um 
telefonema  do  Lotufo:  “Venha  para  o  meu  Rotary”.  Não  me  perguntou. 
Apenas d isse.  Era a sua bondade.  Juntos bata lhamos para conseguir  um lugar 
d igno  para  a  então  Comissão  Pró-Memória.  Foi  realmente  dif íc i l .  Nunca 
reclamou,  nunca  se  i rr i tou,  nunca  esmoreceu.  E  conseguiu.  Seu  a lto  astral . 
Fomos  companheiros  quase  sempre  nas  Assembléias  Gerais.  Por  consenso  de 
chapas,  o  Lotufo  era  o  Pres idente  e  o  que  vos  fa la,  o  Secretár io.  Durante 
muito  tempo.  Tão  acostumados  éramos  com  o  trabalho  isento  e  conci l iador 
que  não  havia  necessidade,  durante  a  votação,  de  muita  conversa  entre  nós. 
Cada  um “segurava”   os  seus  corre l ig ionár ios  mais  fogosos  e  br iguentos  e  se 
conseguia,  então,   a  tranqüi l idade  da  Assembléia.  Enquanto  a  apuração 
corr ia,  t rocávamos  conf idências.  Ríamos  juntos  e  juntos  cr i t icávamos.  Com  o 
mais  puro sent imento do dever cumprido.  As apurações,  manuais,  demoravam 
mais  de  24  horas.  “Dormir”?  Pra  que?  Sua  capacidade  de  conci l iação.  Houve 
tempo em que  rumores  surgiram sobre  a  poss ibi l idade  de  Lotufo,  com toda  a 
just iça,  ser  Pres idente  do  Clube.  Procurei-o  rapidamente  para  dizer:  “É  você, 
chegou  a  hora.”  Disse.  Não  perguntei .  Duas  baforadas  no  cachimbo 
inseparável  me  deram  a  resposta,  sem  palavras.  Não  o  ser ia,  apesar  de  lhe 
terem  prometido.  Seu  cachimbo.  Se  f izéssemos  agora  do  pranteado  e 
homenageado um retrato  fa lado,  certamente  o cachimbo far ia  parte.  Às vezes 
confundido  com  empáf ia.  Não  era;  escondia  -  sem  dúvida  -  o  seu  caráter 
t ímido,  a  sua  inter ior idade  predominante.  Nem nas  roupas  gostava  das  cores 
mais fortes.  Cinza,  marrom, camisa branca,  sapatos sóbr ios. Mãos nas costas, 
andava  por  este  Clube como se  seu quintal  fosse.  E  não era?  Seus  caminhos. 
No Clube desde 19 de  maio  de  1945; Pret-a-Porter,  pronto para  vest i r ,  vest iu 
a  camisa  do  Clube  e  se  orgulhava  dela.  Não  há  lugar  em  que  não  tenha 
estado  por  todo  este  Clube.  Tênis,  Futebol ,  Conselho,  Pró-Memória. 
Conservou,  é  importante,   amizades  com  todos  os  Pres identes,  a  quem 
sempre  consultava  e  procurava  atender.  Quem  de  nós  faria  mais?  Sua 
habi l idade.  Rel ig ioso,  sempre.  Cumpridor  da  postura  da  fé  em  Deus, 
conseguir ia  sobrepor-se  ao  dest ino,  que  nem sempre  lhe  foi  ameno,  e  que às 
vezes  lhe  foi  cruel .  Sobretudo,  a  sua  fé.  Nas  andanças  pelo  Nordeste,  em 
busca  de  terras  para  mineração,  enfrentou  sozinho  coronéis  e  jagunços. 
Venceu-os  sem violência,  mas  com destemor.  E  em datas  mais  próximas  teve 
o  edif íc io  onde morava  assaltado.  Ficou cara  a  cara  com o assaltante  armado 
durante  muito  tempo,  horas  até.  Conseguiu  t i rá- lo  do  prédio  sem  alarde, 
salvando  a  todos  os  moradores.  Não  gostava  de  comentar  esses  fatos.  Sua 
coragem.  Ass im  foi  Lotufo,  o  “Lotufo”.  Assim  continuará  sendo  para  sempre. 
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Assim  o  tenho  no  coração.  Desse  modo  o  tere i  para  sempre.  Peço  aos 
senhores  que  também  o  reconheçam  e  o  recebam  como  um  dos  maiores 
p inheirenses  que  conheci ,  dotado  de  bondade,  coragem,  veia  pol ít ica,  fé, 
esperança e car idade.  E  que,  ao invés,  espero que não esteja  na minha voz a 
emoção,  possa  este  Conselho  entender  o  que  eu  vou  propor,  ao  invés  da 
homenagem  do  s i lêncio,  sejamos  honestos,  e  com  todo  o  respeito  -  pedimos 
uma  grande  e  entusiasmada  salva  de  palmas,  porque  campeão  era  o  Lotufo. 
Era a sua conquista maior.".

Paulo  Kesselring  Carotini  -  Convidado  para,  em  nome  do  Conselho 
Del iberat ivo,  prestar  homenagem  póstuma  o  Atleta  Benemérito  Rolf  Egon 
Kestener,  recentemente  fa lecido,  manifestou-se  dizendo  o  seguinte:  ". . .  A 
mim  muito  me  orgulha  poder,  s ingelamente,  prestar  uma  homenagem  a  um 
grande  nome,  a  um  grande  desport ista,  a  um  grande  ser  humano,  que  foi  o 
nosso amigo Rolf  Egon Kestener.  Antes de ler  a lgumas coisas que coloquei  no 
papel ,  para  que  lembremos  quão  grande  foi  o  valor  desse  homem,  queria 
colocar  das  palavras  do  meu  grande  amigo,  Conselheiro  Pedro  Paulo,  com 
referência  a  uma  das  pessoas  que  mais  amei  neste  Clube,  que  mais  admire i , 
que  mais  tentei  seguir  seus  conselhos,  de  postura  e  honradez,  Dr.  Francisco 
Lotufo  Fi lho.  Rolf  Egon  Kestener,  nascido  a  8  de  julho  de  1930,  f i lho  do 
nadador  e  saltador  do Germânia,  George  Herbert  Kestener,  aprendeu a  nadar 
com Erich  Montag,  que  o encaminhou para  a  equipe  infanto-juveni l  do  Clube, 
onde  part icipou  de  vár ios  campeonatos  paul istas  e  bras i le i ros.  Em  1946, 
passou  a  compet ir  na  categoria  de  Adultos,  alcançando  vár ios  t ítu los 
paul istas  e  brasi le iros,  dando  in íc io  à  sua  part ic ipação  em  disputas 
internacionais.  Compet iu, em 1948, nas Ol impíadas de Londres,  como fina l ista 
na prova de revezamento 4x200 Livre,  conquistando o oitavo lugar.  Part ic ipou 
a inda da prova de 1.500, nado l ivre, class if icando-se em décimo quarto lugar. 
Em 1949,  recebeu  do  Conselho  Del iberat ivo  o  Títu lo  de  At leta  Benemérito  BA 
nº  22.  Em  2  de  outubro  de  1950,  bateu  o  recorde  sul-americano  no 
revezamento  4x200,  nado  l ivre.  Conquistou  vár ios  t ítu los  em  vár ios 
campeonatos paul istas  e bras i lei ros,  até 1955. Foi  fundador  da Seção de Polo 
Aquático,  juntamente  com  vár ios  outros  nadadores  do  Clube,  conquistando 
inúmeros  t í tu los  paul istas  e  bras i le i ros.  Campeão  Sul-americano  em  1954  e 
em  1958.  Conquistou  Medalha  de  Bronze  no  2º  Jogos  Pan-americanos  em 
1955,  no  México.  Em  1º  de  maio  de  1971,  sagrou-se  Campeão  da  21ª 
Travess ia  de  São  Paulo  a  nado,  na  represa  Bi l l ings,  na  categoria  de 
Veteranos.  Part ic ipou  de  algumas  competições  de  Masters,  destacando-se  na 
prova  de  200,  nado  medley,  da  qual  foi  recordista  bras i le i ro.  Dir ig iu  a  Seção 
de  Polo  Aquát ico  do  Esporte  Clube  Pinheiros  durante  dez  anos,  de  1971  a 
1981. Famí l ia com 4 f i lhos nadadores e aquapol istas: Sí lv io Mamede Kestener, 
Campeão Brasi le i ro  Juveni l  de Natação  em 1978. E  Beneméritos  Raul  Mamede 
Kestener,  em  Polo  Aquático,  E  Cláudio  Mamede  Kestener,  em  Natação,  nas 
Olimpíadas  de  Moscou.  Mônica  Mamede  Kestener,  na  Natação.  Foi  sa l tador 
juveni l  em 1944,  Vice-Campeão  Paul ista.  Vole ibol ista  da  2ª  Div isão  em 1949, 
Campeão  Paul ista.  Handbolista  de  campo  da  2ª  Divisão,  em  1952,  foi 
Campeão pelo  Colégio  Visconde de  Porto  Seguro.  Foi  apontado  pelo  Conselho 
Técnico,  em  1955,  como  o  mais  destacado  elemento  no  setor  de  Polo 
Aquático.  Diretor  de  Polo  Aquát ico  da  Seleção  Paul ista  de  Natação.  E 
Delegado  da  Confederação  Bras i le i ra  de  Desportos  na  época,  na  e l iminatór ia 
para  o  Campeonato  Mundia l  de  Polo  Aquático  no  México.  Foi  Conselheiro  do 
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Esporte  C lube  Pinheiros  no  período  de  1958  a  1990.  Todos  esses  t í tu los  não 
chegam, com certeza ao t í tu lo  desta mensagem deixada por sua própr ia  f i lha, 
na  sua  Missa  de  7º  Dia,  que  eu  gostar ia  de  ler  aos  colegas:  “Como  sempre, 
eu  lhe  escrevi  cartões  e  bi lhetes  nas  datas  importantes.  Não  poderia  deixar 
de passar  esta.  Estão  na  verdade aqui  todas  as  pessoas  que gostam de você, 
que  o  admiram   e  que  o  acompanharam nas  diversas  fases  da  sua  vida;  que 
tem  por  você  um  car inho  especial .  Você  era  uma  pessoa  simples,  e  pela  sua 
simpl ic idade  conquistou  o  coração  de  tanta  gente.  Era  um  homem  honesto, 
justo  e  por  isso  a  admiração  e  o  respeito  de  tantas  pessoas,  de  lugares 
d iferentes, do Bras i l  inte iro e até do Exter ior. Como homem nos ensinou a ser 
coerente.  O que se pensa,  o que se acredita,  com o que se faz e como se faz. 
Como  desport ista,  um  exemplo  de  amor  ao  Clube,  ao  esporte,  de  uma 
maneira  em  geral,  pr incipalmente  o  aprender  a  compet ir ,  a  lutar  pelo  seu 
sonho,  a  combater  o  bom  combate.  Como  marido,  um  fie l  companheiro  de 
todas  as  horas,  sempre  preocupado  com a  famí l ia ,  um guardião  s i lencioso.  E 
sempre,  sempre  presente.  Esta  sua  presença,  que  agora  é  mais  forte  do  que 
nunca, é  o que nos dá forças para continuarmos. Como pai,  que melhor posso 
falar,  muito  amor  desde  que  me  conheço  por  gente.  Foi  o  que  sempre  senti . 
Só recordações boas,  desde a época em que nos levava para  a  escola,  para  a 
natação,  para  as  festas,  para  as  compet ições,  nas  nossas  viagens  de  fér ias, 
nos  passeios,  nas  conversas  em  casa,  nas  br incadeiras,  em  tudo  um  pai .  Só 
tenho que agradecer e muito a Deus o poder ter  compart i lhado momentos tão 
r icos,  tão  l indos,  tão  signif icat ivos.  Somos  pr ivi legiados.  Obrigado  por  tudo, 
meu Pai.  E que você siga o seu caminho, que continuará com certeza cheio de 
energia,  muita  a legr ia  e  fé.  Vamos  juntos  tentar  fazer  um  mundo  melhor, 
mais  justo,  mais  fe l iz ,  e  com  certeza  vamos  nos  encontrar  em  breve.  Até  e 
muito  obr igado  por  tudo  o  que  nos  ensinou  durante  esses  anos, 
pr incipalmente  sermos  uma  famíl ia.  Obrigado.  Amamos  você.”.  Este  é  o 
reconhecimento dos  própr ios  f i lhos,  e  que ref letem tudo  aqui lo  que o Rolf  foi 
na vida. Na minha pr imeira competição,  eu não me saí  tão bem. Encostado no 
trampol im da  nossa  p isc ina  ol ímpica,  com 6  anos  de  idade,  e le  se  acercou de 
onde eu estava e disse: “Meu f i lho,  a  c lassi f icação não importa.  Você já é um 
campeão compet indo. E muito mais pelo C lube Pinheiros.”.

PRESIDENTE  -  Registrou  o  recebimento  de  vár ias  manifestações  de  pesar 
pelo  falec imento  do  Conselheiro  Francisco  Lotufo  Fi lho  e  do  ex-Conselheiro 
Rolf  Egon  Kestener  e,  entendendo  que  todos  os  presentes  se  associaram  a 
esses  votos  deixou  de  fazer  referências  espec ia is.  Comunicou  que  f izeram 
questão  de  comparecer  nesta  homenagem  póstuma  ao  Dr.  Francisco  Lotufo 
Fi lho,  os  membros  do  Centro  Pró-Memória,  a lém  do  Conselheiro  Pedro  Paulo 
de Sal les  Ol iveira,  os  Srs.  Pl ínio  de Azevedo Marques -  Vice-Presidente,  Dulce 
Arena  Avancini  -  Secretár ia,  Augusto  Joaquim  Pires,  Henrique  Peters,  Jacob 
Tabacnik,  José de Barros,  Luiz  Ernesto  Machado Kawal l ,  Osmar  Rocha, Tars i la 
Pousa  Machado  e  Wi l ton  Guimarães,  a  todos  agradecendo  a  honrosa 
presença.  Ainda  em nome da Mesa  do  Conselho,  propôs a  inserção  em ata  de 
voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Álvaro  Ayres  Lopes,  pai  da  Conselheira 
Mir iam  Lopes  Freixosa.  Aprovado.  Deixando  os  momentos  tr istes,  que 
enlutaram o Clube, passou a transmit i r  a a legr ia  decorrente de fe i to real izado 
por  uma  at leta  pinheirense,  a  judoca  Daniel le  Zangrando,  que  conquistou 
Medalha  de  Prata  na  categoria  Leve,  no  Campeonato  Mundial  Sub-20, 
real izado  em  Cal i ,  Colômbia,  de  09  a  12  de  outubro  de  1998.  Deta lhou  a 
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compet ição,  da  qual  part ic iparam,  nessa  mesma  categoria  de  até  57Kg,  23 
at letas  de  62 países.  Na  pr imeira  luta  Daniel le  venceu uma at leta  inglesa;  na 
segunda,  uma  romena;  na  semif ina l  uma  cubana;  e,  na  f inal  enfrentou  uma 
japonesa.  Falou  sobre  a  trajetór ia  da  at leta  desde  1995,  propondo,  em nome 
da Mesa  do Conselho,  que fosse  inserto  voto de  louvor  a  Daniel le  Zangrando, 
exaltando,  assim,  outra  vez,  os  fe i tos  daqueles  que  com  persistência  e 
d isc ipl ina,  e levam bem alto  as  suas  cores  e  mais  do  isto,  as  cores  do  Brasi l . 
Aprovado.  A  seguir,  convidou  o  Presidente  da  Diretor ia  Cezar  Roberto  Leão 
Granier i  para  entregar  à  at leta  uma  lembrança,  representada  por  uma 
Medalha  Comemorativa  do  99º  aniversár io  de  fundação  do  Clube,  uma  vez 
que  aquela  já  havia  recebido,  na  oportunidade  própr ia,  a  medalha 
correspondente ao fe ito, a qual foi ex ibida ao plenár io que a aplaudiu. Propôs 
que o voto se estendesse  ao Diretor  Adjunto de Judô Arnaldo Luiz  de Queiroz 
Pereira,  bem  como  aos  Técnicos  João  Gonçalves  Fi lho  e  Sérgio  Malhado 
Baldi jão, que se encontrava presente.  Aprovado.

Daniel le  Zangrando  -  "Em  pr imeiro  lugar,  boa  noite,  Senhoras  e  Senhores. 
Ao  Senhor  Pres idente,  aos  componentes  da  Mesa.  E,  com  certeza,  é  muito 
mais  fáci l  lutar  uma  f inal  de  campeonato  mundia l  do  que  falar  diante  de  um 
microfone.  Eu  só  queria  agradecer.  Este  é  o  meu  pr imeiro  ano  lutando  pelo 
Esporte  Clube  Pinheiros.  Ass im,  quero  agradecer  por  todo  o  car inho  que  eu 
venho recebendo nesses meses,  eu comecei  aqui  em abri l ,  e  estou muito fe l iz 
pelo  reconhec imento  do  meu  trabalho  que  eu  venho  tendo  aqui  no  Esporte 
Clube  Pinheiros.  Quero  agradecer  espec ia lmente  ao  Sérg io  Bald ijão,  ao  Sr. 
João  Gonçalves,  que  está  viajando  no  momento,  e  ao  Arnaldo,  e  a  todos 
vocês que estão reconhecendo este meu trabalho. Obrigada.".

PRESIDENTE  -  Submeteu  ao  plenár io  proposição  de  autor ia  do  Conselheiro 
José  Manssur,  no  sentido  de  que  fosse  consignado  em  ata  voto  de  louvor  a 
toda  a  equipe  Pr incipal  de  Basquete,  que  vem part ic ipando  com destaque  do 
Campeonato  Paul ista,  estendendo  o  voto  ao  Diretor  Adjunto,  Car los  Eduardo 
Ferraro  e  ao  Diretor  de  Esportes,  Salvador  Par is i  Neto.  Aprovada.  Propôs, 
também, em nome da  Mesa do Conselho,  fosse  inserto  em ata voto de  pronto 
restabelecimento  da  Conselheira  Mariângela  Costa  de  Oliveira,  que  se 
encontra em tratamento de saúde. Aprovado.

Primeiro  Secretário  -  Deu  ciência  do  recebimento  das  seguintes  cartas  da 
Diretoria:  1)  informando  sobre  os  fatos  relat ivos  ao  vendaval  que  at ingiu  o 
Clube  no  dia  03  de  outubro,  bem  como  tornando  públ ico  seu  agradecimento 
aos  funcionár ios,  sócios,  conselheiros  e  diretores  que  se  encontravam  no 
Clube  naquele  horár io  e  que  part ic iparam  do  mut irão  então  organizado,  que 
permit iu  que  no  dia  seguinte  sequer  se  percebesse  os  acontec imentos 
ocorr idos  na  noite  anter ior;  2)  comunicando  o  afastamento,  a  pedido,  do  Sr. 
Aguinaldo  Quintana  Júnior,  do  cargo  de  Diretor  Adjunto  de  Carteado  junto  à 
Diretoria  de  Relações  Sociais;  3)  sobre  a  nomeação  do  Sr.  Luiz  Orlando 
Caruso,  o  cargo  de  Diretor  Adjunto  de  Carteado;  4)  do  Pres idente  Cezar 
Roberto  Leão  Granier i  comunicando  que  no  per íodo  de  18  a  25  de  outubro 
estar ia  ausente  por  motivo  de  viagem,  sendo  subst i tu ído,  na  ocasião,  nos 
termos  estatutár ios,  pelo  Vice-Presidente  Sérgio  Fuchs  Cal i l .  Colocou 
d isposição dos  Conselheiros,  para  consulta  na  Secretar ia,  os  re latór ios  A.V.O. 
-  Anál ise  da  Var iação  Orçamentár ia  referente  ao  mês  de  setembro  de  1998  e 
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o Balanço Patr imonial  do Clube em 30 de setembro deste  ano.  Corr igiu  lapsos 
lançados  no  Movimento  da  Secretar ia  enviado  com a  convocação,  a  saber:  1) 
constou  a  just i f icat iva  de  ausência  do  Conselheiro  Pedro  Guilherme  de 
Vergueiro  Lobo,  que  compareceu  e  assinou  a  l ista  de  presença;  2)  deixaram 
de constar  as  just if icat ivas  de  ausência  dos  Conselheiros  Maria  José  Vi l laça  e 
Nelson  da  Cruz  Santos,  que  foram  apresentadas  em  tempo  hábi l .  Comentou 
que foi  def inido o s istema para  o envio das convocações via  Internet,  sobre o 
qual  vár ios  Conselheiros  têm  se  manifestado  sat isfator iamente.  Expl icou  que 
na  entrada  da  reunião  foi  deixado  formulár io  para  que  o  própr io  Conselheiro 
anote o seu endereço eletrônico,  caso já não o tenha fornecido à Secretar ia.

Presidente  -  Consultou  o  plenár io  sobre  a  prorrogação  do  Expediente  pelo 
prazo  necessár io  para  que  oito  Conselheiros  inscr i tos  se  manifestassem. 
Aprovado.

José  Manssur  -  Também homenageou  o  Dr.  Francisco  Lotufo  Fi lho,  ass im se 
pronunciando:  ". . .O  Esporte  Clube  Pinheiros  chora  a  morte  de  um  de  seus 
f i lhos  mais  I lustres.  Morreu  Franc isco  Lotufo  Fi lho.  Era,  a  todos  os  respeitos, 
um  Homem  simplesmente  exemplar.  Foi  um  grande  Advogado,  formado  em 
1938,  pela  nossa  g lor iosa  Faculdade  de  Dire i to  do  Largo  São  Francisco, 
deixando  no  Foro,  onde  patrocinara  causas  importantes,  vest íg ios  indeléveis 
do  seu  notável  saber  jurídico.  Foi  um  Magistrado  exemplar,  exercendo  tais 
at ividades  como  Juiz  do  Tr ibunal  Regional  Ele i tora l ,  para  o  qual  fora 
nomeado, em 1974, permanecendo na Corte até 1978. Foi,  também, jornal ista 
d ist int íss imo,  atuando  como  redator  do  jornal  “O  Estado  de  S.  Paulo”, 
patr imônio  da  imprensa  nacional.  Atuou,  com  bri lho  inexcedível ,  na  esfera 
sindical ,  em  períodos  dif íceis  da  história  de  nosso  País,  ao  lado  de  vultos 
histór icos  da  nacional idade,  como  Roberto  Simonsen  e  Antônio  Ermír io  de 
Morais.  Mas,  acima  de  tudo,  Senhor  Pres idente,  o  nosso  querido  Doutor 
Lotufo  era  um pinheirense  de  escol .  Sócio  há  mais  de  50  anos,  a  histór ia  de 
nosso  Clube  traz  muito  de  sua  própr ia  histór ia.  Era  membro  vital íc io  deste 
Conselho  Del iberat ivo,  tendo  sido  seu  Presidente  de  1970  a  1976.  Na 
at ividade  executiva  de  nossa  entidade,  exerceu  as  funções  de  Diretor  de 
Esportes.  Morreu,  no  exercíc io  das  funções  de  Presidente  do  Centro  Pró-
Memória  Hans  Nobi l ing,  que  hoje  haveremos  de  inst i tucional izar,  como  um 
dos  ramos  vi ta is  da  existênc ia  desta  ent idade  e  que,  emocionadamente, 
pudemos  reverenciar  na  reunião  passada,  cujas  manifestações,  por  in ic iat iva 
do  nosso  amigo-di leto-Conselheiro  Cimino  hão  de  permanecer,  em  sua 
íntegra,  nos  Anais  desta  Casa.  Homens  há  que  não  morrem;  simplesmente 
desvanecem.  Homens  há,  meus  amigos  queridos,  que  por  onde  passam 
deixam  pegadas  indeléveis;  umas  vis íve is,  outras  não.  As  v is íve is 
mater ia l izam-se  em  suas  obras  mater iais ,  no  mór  das  vezes  de  duração 
efêmera.  As  invis íveis,  estas  se  perenizam  no  espaço  e  no  tempo,  por  isso 
que cr istal izadas em seus exemplos de caráter, dignidade e integridade. Este, 
sem sobra  de dúvida,   o  maior  legado do Dr.  Francisco Lotufo  Fi lho,  não só à 
sua  geração,  como  a  seus  pósteros  que  consigo,  tal  como  este  modesto 
companheiro  que  vos  fala,  t iveram  o  pr iv i légio  de  conviver  aqui  e  fora  dos 
umbrais  desta  Casa.   O  imenso  orgulho  com o  qual  vos  falo,  é  só  comparado 
à  máxima  alegr ia  e  tr isteza  a  que  esta  homenagem  me  remete.  Orgulho  por 
ter  convivido  neste  Conselho,  hoje  uma  das  razões  maiores  de  meu  sofr ido 
v iver,  como  na  Santa  Casa  de  Miser icórdia  de  São  Paulo,  com  um  homem 
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modelar,  que  sempre  trabalhou para  o  apr imoramento  e  desenvolv imento  das 
refer idas  inst itu ições,  g lór ia  e  tradição  do  sagrado  chão  de  Pirat ininga. 
Alegr ia  por  ter  pr ivado,  durante  anos,  com  esse  homem  sempre  cordial , 
f raterno,  lea l ,  amigo  dos  seus  amigos.  Alegr ia  de  poder  ter  permanecido  ao 
seu  lado  nas  lutas  e  d if iculdades  que,  por  vezes,  acudiram  não  só  ao  Clube 
que tanto  amava,  como à  entidade benef icente,  que tem na miser icórdia,  sua 
própr ia  razão  de  ser,  lembrando-me,  ainda  hoje,  da  dist inção  que  me 
outorgou  ao  me  sol ic i tar  que  opinasse,  com  relação  ao  conteúdo  da  frase 
histór ica,  com  a  qual  cravou  em  pedra,  que  jamais  se  apagará,  o  amor  que 
sempre  manifestou  por  esse  Clube  e  que  hoje  se  encontra  perenizada  no 
monumento  existente  defronte  à  nossa  Sede  Socia l.  Tristeza  por  estar 
prestando  homenagem  póstuma  para  alguém  a  quem  respeitava  não  apenas 
como amigo,  mas  como  paradigma  a  ser  observado,  não  só  de  vida,  como  de 
conduta  ét ica.  E  que  é  a  v ida  senão  relâmpagos  de  dias,  horas  e  minutos? 
Viver  é  um  dom,  um  ta lento  oferecido  por  Deus  -  ta lento  esse  que  podemos 
enterrar  ou  dinamizar,  fazendo-o  render  frutos,  oferecendo-os  como  legado 
às  gerações  futuras,  para  que  sirvam de  exemplos  a  ser  seguidos.  Esta  foi  a 
missão terrena da vida esplendorosa de Francisco Lotufo Fi lho,  que haverá de 
estar  sempre  presente,  em  nossa  memória,  como  representante  l íd imo  da 
f ibra  pinheirense.  O  Professor  Sí lvio  Romero  acentuou  de  certa  fe i ta:  Os 
povos  têm  dois  jaz igos  de  rel íquias;  um  no  espaço:  o  cemitér io;  outro  no 
tempo:  a  tradição.  O  espaço  é  precár io  e  tudo  que  nele  tem assento  perece; 
o tempo  é perene e eterniza o que recolhe. Deixemos a terra no seu trabalho 
de  transformação  cont ínua,  devolvendo-nos  em  seiva  os  corpos  que  lhe 
confiamos,  busquemos  no  tempo  a  herança  das  a lmas.  Vou  concluir , 
recolhendo  das  palavras  de  Hél io  Rosa  Baldy,  seu  contemporâneo  na 
Faculdade  de  Dire ito  de  São  Paulo,  a  últ ima  homenagem,  Senhor  Pres idente, 
que, de públ ico, prestarei  àquele a quem tanto admirei  e a quem tanto amei: 

“Morre!  Germinarão as sagradas sementes
Das gotas de suor, das lágr imas ardentes!
Hão de frut if icar as fomes e as vigí l ias!
E um dia,  povoada a terra em que te deitas
Quando aos beijos do sol ,  sobrarem as colheitas,
Quando aos beijos do amor,  crescerem as famí l ias,
Tu, Dr. Lotufo,  cantarás na voz dos sinos,  nas charruas,
No esto da mult idão,  no tumultuar das ruas,
No clamor do trabalho e nos hinos da paz!
E subjugando o olv ido, através das idades,
Dentro  do  coração  do  Esporte  Clube  P inheiros  e  de  seu  coração 
viverás!".

Plínio  de  Azevedo  Marques  -  Refer indo-se  ao  Dr.  Francisco  Lotufo  Fi lho, 
d isse  o  seguinte:  "Na  qual idade  de  Vice-Pres idente  do  Centro  Pró-Memória, 
eu  não  poderia  deixar  de vir  a  esta  tr ibuna para  dizer  poucas  palavras.  O Dr. 
Francisco  Lotufo  Fi lho,  Presidente  da  Comissão  Pró-Memória,  foi  um  desses 
homens  que  eu  não  posso,  que  eu  não  tenho  palavras  para  descrevê- lo. 
Porque  aqueles  que  aqui  me  precederam  falaram  de  uma  forma  br i lhante,  e 
eu  estou  so l idár io  com  essas  palavras.  Senhores  Conselheiros,  como  velho 
Conselheiro em idade desta Casa, eu não poderia deixar de vir  a esta  tr ibuna, 
para  dizer  aos senhores que eu sou um velho amigo,  companheiro  no  esporte 
na  vida  social ,  eu  e  o  Dr.  Francisco  Lotufo  Fi lho  sempre  andamos  aqui  pelo 
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nosso  Esporte  Clube  Pinheiros.  No  Torneio  das  Classes  Libera is,  nós  sempre 
est ivemos  lá,  há  tr inta  anos,  e  ainda  hoje  ainda  temos  aqui  a lguns 
remanescentes.  E  o  Dr.  Lotufo,  com  aquele  je itão  dele,  sempre  com  o 
cachimbo  na  boca  e  sorridente,  percorr ia   aquelas  quadras  de  Tênis 
defendendo  os  Advogados  naquele  torneio.  Portanto,  Senhores,  é  com  muita 
saudade que eu sinto neste momento do meu grande amigo Lotufo, eu queria, 
Senhor  Presidente  do  Conselho,  que  o  senhor  mandasse,  como  é  de  praxe 
nesta  Casa,  os  meus  profundos  sent imentos  pelo  fa lecimento  do  Dr.  Lotufo, 
ocorr ido no dia  11 de outubro de  1998.  E  vai  f icar  na história  deste  Conselho 
Del iberat ivo  que  o  Dr.  Lotufo  ocupou  a  Pres idência  desta  Casa  durante  três 
mandatos,  com  ser iedade,  com  dignidade  que  honram  as  tradições  desta 
Casa.".

Hugo  Nivaldi  Napoli  -  Associou-se  às  manifestações  de  pesar  pelo 
falecimento  do  Dr.  Francisco  Lotufo  Fi lho  e  pelo  falec imento  do  Atleta 
Benemérito  Rolf  Egon Kestener.  Em seguida,  informou sobre  a  estré ia,  no dia 
11  de  novembro,  da  peça  teatral  "Camas  redondas,  casais  quadrados.",  de 
Ray  Connny  e  John  Chapman,  traduzida  pelo  teatró logo  João  Bittencourt, 
convidando  os  Conselheiros  para  prest igiá- la.  Pediu  l icença  ao  Sr.  Pres idente 
para se ret i rar,  em razão de ensaio da peça antes programado.

Presidente  -  Leu  carta  da  Conselheira  Nice  de  Lima,  na  qual ,  a  par  de  se 
sol idar izar  com as  famí l ias  enlutadas,  sugeriu  que  fosse  promovido  um outro 
t ipo de homenagem póstuma ao ex-Pres idente  Francisco Lotufo Fi lho e ao ex-
Conselheiro Rolf Egon Kestener.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia  -  Propôs  a  inserção  em  ata  de  voto  de 
louvor ao Dr.  João Benedicto de Azevedo Marques,  pelo trabalho desenvolv ido 
nos  quatro  últ imos  anos  à  frente  da  Secretar ia  de  Assuntos  Penitenc iár ios  do 
Governo  do  Estado  de  São  Paulo,  dando  ênfase  à  trajetór ia  deste 
Conselheiro. Aprovado.

Edgard  Ozon  -  Endossou  os  votos  de  pesar  antes  aprovados,  pelo 
falecimento  do  Dr.  Francisco  Lotufo  Fi lho  e  do  ex-Conselheiro  Rolf  Egon 
Kestener.  Depois,  refer iu-se  ao  vendaval  ocorr ido  no  dia  03  de  outubro, 
d izendo  que  esteve  no  Clube  no  dia  seguinte,  um domingo  ensolarado  e  com 
centenas  de  associados  nos  diversos  setores,  f icando  estarrecido  ao  tomar 
conhecimento  dos  acontecimentos  da  noite  de  sábado,  quando  se  pensou até 
em interd itar  o Clube. Comentando detalhes,  julgou preponderante o trabalho 
real izado  pela  Diretor ia,  auxi l iada  por  sócios,  conselheiros,  diretores  e 
funcionár ios,  possib i l i tando  que  o  Clube  funcionasse  normalmente  desde  o 
iníc io da manhã seguinte. Destacou o Presidente Cezar Roberto Leão Granier i , 
bem  como  algumas  pessoas  que  presenciou  ajudando  na  oportunidade, 
mencionando  o  Diretor  de  Serviços  Gerais  Ni lson  José  Ias i,  o  Gerente  Geral 
Antonio Celso Monari ,  o Supervisor de Manutenção Dionel Vi l lablanca, o Chefe 
de  Portar ias  e  de  Fiscal  Socia l  Luiz  Antonio  Soares  e  Rodrigo.  Por  tudo, 
demonstrou-se  orgulhoso  do  car inho,  do  amor,  da  dedicação  e  da 
responsabi l idade com que o Clube é tratado e sol ic i tou que, ao invés de votos 
de  louvor,  todos  os  envolvidos  neste  episódio  fossem  aplaudidos,  na  pessoa 
do Sr.  Pres idente da Diretor ia.  Foi  prestada a homenagem, através de palmas 
prolongadas.
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Presidente  -  Tendo  ouvido  o  toque  ins istente  de  um  aparelho  de  telefonia 
celu lar,  pediu  ao  seu  portador  que  o  desl igasse,  lembrando  que  estava, 
v is ive lmente,  af ixada  naquele  auditór io  placa  alusiva  à  da  le i  munic ipal 
especí f ica.  Disse que, in ic ialmente,  t inha entendido que a simples providência 
de  af ixar  o  aviso  ser ia  sufic iente  para  impedir  a  ut i l ização  desses  aparelhos 
durante  a  reunião,  mas,  infel izmente,  estava  sendo  obrigado  a  advert i r  um 
usuário. Pediu que o fato não se repet isse.

Anna Maria  da Carvalheira  Baur  -  Propôs fosse consignado em ata  voto de 
pesar  pelo  recente  falec imento da  Professora de  Tai-chi-chuan,  Sra.  Bel  Yuen 
Pui  Ying  Lee,  esposa  do  Sr.  Danie l  Lee,  sócio  que  também  leciona  Tai-chi-
chuan  no  Clube.  Aprovado.  Associou-se  à  proposta  o  Conselheiro  Eduardo 
Ribas Olive ira Machado.

4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  447ª  Reunião  Extraordinária, 

realizada em 28 de setembro de 1998.
Presidente  -  Pediu  ao  Conselheiro  Sever iano  Atanes  Netto,  que  usava  o 
microfone  de  aparte,  que  ocupasse  a  tr ibuna  para  apresentar  a  sua 
observação sobre a ata,  na forma regimental.

Severiano  Atanes  Netto -  Disse  que  evitava  ler  as  notas  taquigráf icas, 
atendo-se  somente  ao  resumo  da  ata.  Propôs  que  constasse,  na  parte  da 
votação  do  Item  4  da  Ordem  do  Dia  (processo  CD-01/98):  ":  .. .  Como  o 
Presidente  do  Conselho  Del iberat ivo  entendeu  que  o  orador  não  identi f icou  o 
d isposit ivo,  não  recebeu  a  questão  de  ordem,  lembrando  que  o  Conselheiro 
poderia  ter  se  manifestado  durante  a  discussão.".  Expl icou  que  quem 
entendeu  que  o  Conselheiro  não  t inha  identif icado  o  disposit ivo  e  não 
recebeu a questão de ordem foi  o Sr. Pres idente.

Presidente  -  Esclareceu  que  isso  não  se  deve  levar  à  conta  de  uma 
discussão do plenár io e que,  na ocasião apenas  perguntou, como determina  o 
Regimento,  a  qual  disposit ivo  estatutár io  ou  regimental  o  orador  estava  se 
refer indo.  Como não  foi  respondido,  era  isso  que  constava  na  ata.  Consultou 
o  p lenár io  se  atenderia,  ou  não,  ao  que  o  Conselheiro  estava  propondo.  Não 
tendo havido objeção, deu a ata por aprovada, com a ret if icação supra.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-14/98  –  Primeira  discussão  da 
proposta  subscrita  pelo  Conselheiro  Ricardo  Coutinho 
Carvalhal  e  outros  cinqüenta  e  três  (53)  Conselheiros,  de 
alteração do inciso VI, do Art. 6º, do Estatuto Social.

Presidente  -  Esclareceu  quais  são  os  d isposit ivos  estatutár ios  que 
regulamentam  a  matér ia,  lembrando  que  a  mesma  não  recebeu  emendas  e 
que  a  respeito  emit iu  parecer  a  Comissão  Jur ídica.  Expl icou  que  a  proposta 
pretendia  al terar  o  inciso  VI,  do  Art .  6º  do  Estatuto  Socia l,  para  deixar  de 
exig ir  que  o  at leta,  para  receber  t ítu lo  de  Atleta  Benemérito,  tenha 
part ic ipado  de  compet ições  ofic ia is  em  modalidades  esport ivas  compet it ivas 
o límpicas, para tanto e l iminando a palavra "ol ímpicas" do texto.

Renato  Taglianetti -  Enfat izou  a  necess idade  de  se  compreender,  de  uma 
vez  por  todas,  que  o  Estatuto  foi  perfei tamente  aprec iado  pelo  Conselho, 
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art igo  por  art igo,  palavra  por  palavra.  Quanto  à  e l iminação  da  palavra 
"ol ímpicas",  lembrou  que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho,  que  pres idiu  a 
Comissão  Especia l  de  Ordenação  da  Atual ização  Inst i tucional  que  elaborou  o 
projeto de  a lteração de 1991 -  que hoje prat icamente  representa  o Estatuto  - 
teve  oportunidade especial  de  expl icar  porque foi  introduzida  esta  palavra  no 
texto  estatutár io.  Na  época,  ponderou-se  que  exist iam  abusos  na  concessão 
da  honrar ia,  chamando  de  uma  forma  tão  poderosa  a  atenção  do  Clube.  O 
p lenár io  concordou com a  tese e adotou a proposta,  criando essa dif iculdade. 
Em  segundo  lugar,  quando  se  fala  em  "ol ímpico"  é  prec iso  admit i r  que 
realmente  os  organizadores  das  Ol impíadas,  quando  não  consideram  esporte 
o límpico  determinada  modal idade,  o  fazem  com  absoluta  convicção, 
competência  e honest idade.  Perguntou se a  evolução fora tão grande a  ponto 
de  se  poder,  novamente,  reformar  o  Estatuto,  desta  vez  e l iminando  a  causa, 
isto é,  considerando que não há ou não haverá mais abusos. Se a organização 
mundial  porventura  não  incluiu  o  Bolão  como  esporte  ol ímpico,  foi  porque 
essa  prát ica  de  esporte  ainda  não  mereceu sê-lo.  Disse  entender  que  um dos 
fatores  que  contr ibuíram  para  a  apresentação  da  presente  proposta  baseou-
se  exatamente  em  equívoco  ditado  por  um  excesso  de  generosidade  e  de 
amizade  prat icado  pelo  ex-Pres idente  da  Diretor ia  Ar l indo  Virg í l io  Machado 
Moura,  que,  reconheceu o valor  de  um bolonista  pinheirense  que representou 
o  Bras i l  e  sagrou-se  Campeão  Mundial  de  Bolão,  que  não  é  um  esporte 
o límpico.  E  o  Conselho  acabou  lhe  concedendo  o  t í tulo  de  Sócio  Benemérito, 
porque  ele  não  poderia  ser  At leta  Benemérito.  Chamou a  atenção  do  p lenár io 
para  o  fato  do  Comitê  Olímpico  Internacional  (COI),  que  é  composto  por 
pessoas  da  melhor  qual idade,  conhecedoras  da  prát ica  dos  esportes 
existentes  no  mundo  inte iro,  até  hoje  não  ter  acolhido  o  Bolão  como  esporte 
o límpico.  Se  a  palavra  "ol ímpicas"  for  e l iminada,  provavelmente  os  abusos 
que  determinaram  a  sua  inclusão  no  Estatuto  voltarão  a  ocorrer.  Porque, 
amanhã,  até  campeonato  de  futebol  de  botão  poderá  obr igar  ao 
reconhecimento  de  alguém que  venha a  conquistar  o  Campeonato  Mundia l  da 
categoria  e  o  Conselho  terá  que  premiar  essa  pessoa  com  o  t í tu lo  de  Atleta 
Benemérito.

Edgard  Ozon  -  Lembrou  que  desde  1970  o  r igor  das  exigênc ias  para  que  o 
at leta  receba  a  concessão  do  t í tu lo  de  Atleta  Benemérito  vem  aumentando, 
porque  houve  uma  evolução  na  prát ica  do  esporte,  tanto  no  Clube  como  no 
Mundo.  Quando o Pinheiros  passou a part ic ipar  de competições internacionais 
houve  uma  enxurrada  de  processos  dessa  natureza.  Então,  um  grupo  de 
Conselheiros  atuou  propondo  que  fossem  maiores  as  exigências  para  a 
obtenção  do  t í tu lo,  o  que  em  um  primeiro  momento  o  amedrontou,  achando 
que não exist i r ia mais At letas Beneméritos.  Mas, depois de ref let ir  a respeito, 
também entendeu  que  o  t í tu lo  deveria  ser  mais  va lor izado.  Daí  houve  outras 
a lterações  como,  por  exemplo,  elevando  de  5  para  7  anos  o  tempo  de 
inscr ição  do  at leta  no  Departamento  Esport ivo,  a  exigência  de  exemplar 
comportamento,  porque  houve  alguns  casos  de  at letas  indisc ipl inados,  e,  nas 
compet ições,  de  três  campeonatos  bras i le i ros  e  um  internacional,  passou-se 
para Olimpíadas,  Campeonato Mundia l  e  Campeonato Panamericano, pr imeiro, 
segundo  e  terceiro  lugares.  E,  mesmo  dif icultando,  o  Conselho  vem 
concedendo  t í tulos  de  Atleta  Benemérito.  Portanto,  o  legis lador  do  Estatuto 
realmente  foi  muito  inte l igente,  criando  em  outros  disposit ivos  a 
poss ibi l idade  do  Clube  reconhecer  o  valor  dos  seus  at letas,  como  foi  o  caso 
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do  Campeão  Mundial  de  Bolão  Rogério  Arkie  e  do  judoca  Douglas  Eduardo 
Bri to  Vieira,  Vice-Campeão  nas  Ol impíadas  de  Los  Angeles  quando  a inda  não 
contava  com  os  7  anos  de  inscrição  no  Departamento  Esport ivo,  que 
receberam  o  t í tulo  de  Sócio  Benemérito,  e  do  nadador  Gustavo  França 
Borges,  Campeão  Ol ímpico,  Vice-Campeão  Ol ímpico,  que  passou  a  Sócio 
Honorár io.  Para que a modal idade se torne ol ímpica depende das Federações, 
das  Confederações,  do  Comitê  Ol ímpico  Bras i le i ro,  das  Federações  e 
Confederações  Internacionais,  do  Comitê  Ol ímpico  Internacional.  Como  o 
Clube  tem  uma  tradição  esport iva,  é  necessár io  evitar  uma  modif icação 
estatutár ia  um tanto  doméstica,  sob  pena  de  voltar  a  faci l i tar  a  concessão  e 
desmerecer  o  t í tu lo  de  Atleta  Benemérito.  Pediu  que  o  plenár io  atentasse 
para  o  fato,  tomando  muito  cuidado  com  a  reforma  do  Estatuto.  Caso 
contrár io,  toda  vez  que  surg ir  a lgum  problema,  quer  na  parte  esport iva,  na 
social  ou em qualquer ou área,  será fei ta uma alteração.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  -  Disse  que  desde  o  seu  pr imeiro  mandato 
como  Conselheiro,  em  1986,  se  empenhou  em  lutar  pelo  endurecimento  dos 
requisi tos  para  a  concessão  do  t í tu lo  de  Atleta  Benemérito.  Inicia lmente  não 
obteve  apoio,  porque  não  havia  no  Conselho  uma  prát ica  de  se  quest ionar  a 
outorga  da  honrar ia.  Aos  poucos,  foi  conquistando  determinadas  opiniões  e, 
f ina lmente,  quando  da  reforma  de  1991  apresentou  uma  proposta  que 
entendia  r igorosa,  mas,  mais  r igorosa  ainda,  foi  a  proposta  da  Diretor ia. 
Deve-se valor izar  o  t í tu lo de At leta  Benemérito.  A  própr ia  fala  do Conselheiro 
Paulo  Kesselr ing  Carot in i  no  início  da  reunião,  desvendando  a  vida  esport iva 
e  mostrando  as  conquistas  de  Rolf  Egon  Kestener  pelo  Clube,  demonstrou  o 
nível  de at leta  que o Conselho deve homenagear.  Contou que em determinada 
ocasião contestou uma proposta da Diretor ia de ingresso de at leta  como sócio 
Contr ibuinte.  Em uma outra  oportunidade,  como  havia  um atleta  que  não  era 
de esporte ol ímpico,  o Bolão,  e que, portanto,  não poderia  receber o t í tu lo de 
Atleta  Benemérito,  a  Diretor ia  conseguiu  fazer  uma  manobra  diversionista  e 
propor  o  t í tu lo  de  Sócio  Benemérito,  o  que  foi  aprovado  pelo  Conselho.  Mais 
adiante, lutou contra a outorga do t í tulo de At leta Benemérito a um Mi l i tante, 
entendendo  que  essa  benesse  é  reservada  aos  sócios  do  Clube.  Porque  o 
Mil i tante tem como prêmio o fato de se tornar sócio Contr ibuinte sem adquir i r 
t í tu lo.  Além  disso,  o  Estatuto  diz  que  serão  aquinhoados  com  o  t í tulo  de 
Atleta Benemérito aqueles que part ic iparem de Jogos Panamericanos, ou seja, 
aqueles  que  se  real izam  de  4  em  4  anos,  que  são  real izados  com  a 
part ic ipação  de  todos  os  países  das  Américas.  Não  se  trata  de  um  Torneio 
Panamericano. A poss ibi l idade de se ret i rar  a palavra "ol ímpicas" do Estatuto, 
deixando  que  todos  os  prat icantes  de  todo  e  qualquer  esporte  possam  vir  a 
receber  a  benemerência,  faz  acreditar  que  poderão  ser  agraciados  com  esse 
t ítu lo,  por  exemplo,  os  prat icantes  de  Peteca,  de  Pião,  de  Bol inha  de  Gude, 
de  Danças  de  Salão,  de  Carteado.  Cada  sócio  que  é  transfer ido  para  a 
categoria  de  Atletas  Beneméritos  se  transforma  num  ônus  para  os  demais, 
porque  ele  deixa  de  pagar  a  sua  contr ibuição.  Aprovando  a  proposta  o 
Conselho estar ia  retrocedendo e  negando o que foi  fei to  na reforma de 1991, 
isto  é,  tornando  fáci l  o  que  f icou  mais  r igoroso  porque  havia  essa 
necess idade.  Ressaltou  que  os  esportes  ol ímpicos  são  organizados  e  sofrem 
uma  fiscal ização  que  cert i f ica  que  seus  vencedores  merecem  láureas  e 
aplausos,  enquanto  que  os  esportes  que  não  são  ol ímpicos  não  passam  por 
um  controle  de  um  Comitê  Ol ímpico.  Comentou  que  de  determinado  esporte 
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part ic ipam  apenas  4  países,  de  absolutamente  pouca  expressão  e,  no 
entanto,  qualquer  um  pode  se  sagrar  campeão  em  um  esporte  dessa 
natureza.  Embora  não  haja  demérito  para  esses  campeonatos,  não  se  pode 
abr ir  a  poss ibi l idade  incalculável  de  transformar  todos  os  associados  em 
Atletas Beneméritos.  Propôs que o plenár io reje i tasse a proposta, mantendo o 
Estatuto  exigindo  que  aquele  quiser  ser  At leta  Benemérito  do  Clube tenha  de 
part ic ipar  no mínimo de um esporte ol ímpico.

Arlindo  Virgíl io  Machado  Moura  -   Considerou  o  tema  vita l  para  o  C lube, 
por  fazer  parte  da  sua  essência.  Portanto,  era  preciso  que ele  fosse  bastante 
esmiuçado,  para  que  se  tomasse  uma  dec isão  sábia.  Contou  que  em  1990 
part ic ipou da elaboração das novas normas  para  a  outorga  de t í tu lo  de Atleta 
Benemérito  aos  esport istas  pinheirenses  que  se  destacassem.  E,  realmente, 
como  foi  af i rmado  na  tr ibuna,  a  idéia  era  reforçar  as  exigências  para  que 
fosse at ingida essa láurea.  No passado as exigências eram menores. Além dos 
5 anos de convivênc ia no Clube, contavam pontos para a benemerência t í tu los 
regionais,  estaduais  e  nacionais.  Sabiamente,  esses  t í tulos  que  geravam esse 
d ire ito  passaram  a  ser  t í tulos  internacionais:  Ol ímpicos,  Panamericanos, 
Sulamericanos  e  Mundiais.  Entendeu  que  estava  havendo  uma certa  confusão 
com  relação  às  exigências,  que  são  muito  maiores  hoje  do  que  eram  no 
passado.  A  discussão  se  travou  justamente  em função  da  concessão  do  t í tu lo 
de  Sócio  Benemérito  ao  nosso  Campeão  Mundial  de  Bolão,  decisão  que 
acredita  tenha  dado  or igem  à  proposta  em  tela.  A  ret irada  da  palavra 
"ol ímpicas"  do  texto  estatutár io  não  tornava  mais  fác i l  a  obtenção  do  t í tu lo. 
Ela  até  poderá  abr ir  alguns  esportes  que  ainda  não  são  ol ímpicos,  e  que 
talvez  não  venham  a  sê-lo.  Mas  nem  por  isso  deixam  de  ser  esportes 
importantes,  cuja  dif iculdade  para  se  obter  um  laurel  dessa  magnitude  é 
muito  grande.  Exempl if icando,  disse  que  se  o  Clube  t ivesse  um  Campeão  de 
Roland Garros, ou um Campeão da Taça Davis,  ou um Campeão do Aberto dos 
Estados  Unidos,  ou  um  Campeão  de  Wimbledon,  tratar ia  de  homenageá- lo 
como um esport ista  ímpar.  Este  é  o  objet ivo.  Demonstrando ar itmeticamente, 
concluiu  que  se  exist i r  um  Campeão  Mundia l  entre  80  mi lhões  de  pessoas, 
esse  Campeão  tem  de  ser  homenageado,  porque  ele  é  uma  pessoa  ímpar.  A 
proposta  diz  que  para  ser  um  Atleta  Benemérito,  o  at leta  precisa  ser  ou 
Campeão  ou  Vice-Campeão  Ol ímpico,  ou  Medalha  de  Bronze  em  uma 
Olimpíada,  ou  Campeão  ou  Vice-Campeão  Panamericano,  ou  Medalha  de 
Bronze  em  um  Campeonato  Panamericano,  ou  Campeão  ou  Vice-Campeão 
Mundial ,  ou  Medalha  de  Bronze  em  um  Torneio  Mundial  of ic ia l .  Não  se  trata 
de  um  torneio  qualquer,  mas  um  torneio  of ic ia l  de  uma  Federação 
internacional ,  o que não é fáci l  e que está muito mais di f íc i l  do que era antes 
de 1990.

Laís  Helena Pinheiro  Lima e  Silva  (aparte)  -  Tendo o  orador  mencionado 
como  exemplo  Roland  Garros  e  outras  compet ições  de  alt íss imo  nível , 
perguntou  se  o  Estatuto  se  refer ia  ao  esporte  ol ímpico  ou  à  compet ição 
o límpica.  A  pedido  do  Conselheiro  Ar l indo,  tornou  a  esclarecer  o  seu  aparte. 
(O  Sr.  Pres idente  interrompeu  para  expl icar  que  o  Estatuto  fala  em 
compet ições  ofic iais).  Ponderou que vár ios  esportes  estão  no caminho  de  ser 
considerados ol ímpicos.
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Arlindo  Virgíl io  Machado  Moura  -  Respondeu  que  o  Estatuto  prevê  a 
premiação  para  o  esporte  ol ímpico,  em  competições  of ic ia is.  A  proposta 
pretendia  estender  essa  premiação  para  outros  esportes,  mesmo  que  não 
o límpicos.  A  referência  ao  Tênis,  que  hoje  é  considerado  ol ímpico,  mas  que 
antes  das  últ imas  Ol impíadas  não  era,  não  inval idava  o  exemplo  que  deu. 
Existem  esportes  que  hoje  não  são  o l ímpicos  e  que  futuramente  serão.  Nem 
por  isso  e les  deixam  de  ser  esportes  importantes  ou  com  um  grau  de 
d if iculdade muito  grande.  Tomando como exemplo um campeonato de Peteca, 
Mundial ,  de  uma  Federação  internacional ,  com  a  part icipação  de  inúmeros 
países,  d isse  entender  que  se  um  atleta  pinheirense  se  sagrar  Campeão 
Mundial ,  ele  merecerá ser  homenageado com essa honrar ia.  Sal ientou que até 
por  concordar  com  as  preocupações  apresentadas  na  tr ibuna  é  que  t inha  em 
mente  que o Clube não poderia  ter  deixado de  homenagear  um atleta  como o 
Gustavo  Borges  apenas  porque  ele  a inda  não  contava  com  7  anos  de  Clube. 
Portanto,  não  se  tratou  de  uma  manobra  divers ionista.  É-nos  importante  que 
o  Clube  tenha  na  sua  galer ia  esport istas  da  magnitude  de  Gustavo  Borges  e 
de  Douglas  Vie ira.  Para  f inal izar,  esclareceu  que  a  dif iculdade  permanece  a 
mesma.  São  t í tulos  internacionais,  outorgados  por  Federações  internacionais, 
t ítu los  o l ímpicos,  panamericanos.  Apenas  será  aberta  a  possibi l idade  de 
aparecerem  grandes  at letas  em  outras  modal idades  esport ivas,  federadas, 
confederadas,  porque  a  necess idade  do  At leta  Benemérito  é  o  paradigma,  o 
modelo.

Edgard Ozon (aparte)  -  Disse que era necessár io  comparar  a  di f iculdade do 
tre inamento  da  Peteca,  do  Bolão  e  outros  com  a  de  esportes  como  o 
Atlet ismo,  Voleibol ,  Basquete,  Judô  e  Natação.  São  pequenos  aspectos 
técnicos  que  todos  os  comitês  anal isam tudo  isso.  Amanhã,  se  o  Bolão  vier  a 
ser  ol ímpico,  o  Conselho  terá  sat isfação  em  conceder  um  t í tu lo  de  Atleta 
Benemérito a um integrante do Bolão, e ass im por diante.

Arlindo  Virgíl io  Machado  Moura  -  Para  encerrar,  expressou  sua  sat isfação 
em ver  a  matér ia  discutida  daquela  forma,  imperando  a  preocupação  para  se 
tenha  regras  c laras,  mas  efet ivamente  apertadas  para  que  se  at inja  a 
benemerência.  Entretanto,  existem  esportes  não  ol ímpicos  que  sofrem  a 
mesma  fiscal ização,  têm  o  mesmo  r igor  do  esporte  ol ímpico.  Quem  mi l i ta  na 
área esport iva sabe que a tensão de um esporte da categoria de ol ímpico não 
se  dá  somente  pelos  fatores  das  suas  d if iculdades.  Existe  todo  um 
envolv imento  pol í t ico,  interesses.  Alguns  esportes  demoram  para  se  tornar 
o límpicos, mas são importantes no mundo. O Futebol demorou um tempo para 
ser  ol ímpico.  O  Futsal  não  é  o l ímpico  e  é  um  esporte  mundial .  E  se  o  Clube 
t iver  algum  at leta  Campeão  Mundia l  de  Futsal ,  será  dif íci l  até  para  o 
associado  que  prat ica  o  esporte  compreender  por  que a  modal idade  não  está 
sendo prest igiada.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  -  Sobre  a  questão  da  concessão  do  t í tulo  de 
Sócio  Benemérito  a  Rogério  Arkie,  entendeu  que  até  pode  ter  ex ist ido  o 
casuísmo,  como  já  exist iu  em  outras  épocas,  com  outras  modif icações. 
Certamente  esse  bolonista  não  lutou  para  ser  Sócio  Benemérito,  mas  um 
Atleta  Benemérito.  Então,  houve  um  fato  gerador.  Pr imeiro,  para  laurear  um 
atleta,  que  talvez  tenha  t ido  um  tre inamento  superior  ao  de  um  atleta 
o límpico  que  tenha  integrado  uma  seleção  e  f icado  sem  jogar,  ou  de  outro, 
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que  tenha  sido  campeão  por  equipe,  mesmo  perdendo  todas  as  lutas  da 
compet ição.  Este,  não.  Este  foi  lá,  sozinho.  Não  foi  por  equipe.  E, 
representando o Clube e o  Bras i l ,  conquistou o Campeonato Mundia l  de Bolão 
no país  do  Bolão.  Mesmo que o  esporte  que ele  prat ique  não  tenha  a  d ifusão 
do  At let ismo,  do  Futebol ,  ou  de  qualquer  outro  esporte  ol ímpico,  trata-se  de 
um  Campeão  Mundia l  de  um  campeonato  dir ig ido  por  uma  Federação 
internacional .  Não se deve menosprezar  os esportes que não são ol ímpicos.  O 
Clube  tem  grandes  at letas  que  poderão  se  tornar  campeões  mundia is,  não 
porque  são  ol ímpicos.  O  Thriat lo,  por  exemplo,  não  é  ol ímpico  mas  está 
sendo difundido no mundo inte iro. E nós já temos grandes at letas no Thriat lo. 
E  se  amanhã  vier  um Campeão  Mundia l  de  Thriat lo,  por  que  não  dar  a  e le  o 
laurel  de  Atleta  Benemérito?  Ou  será  que  ele  se  esforçou  menos  porque  não 
se  trata  de  uma  Ol impíada?  Absolutamente.  Manifestou-se  tota lmente 
contrár io  à  teor ia  de  que  esporte  é  o  ol ímpico,  o  resto  não  é.  Esporte  é 
esporte,  em qualquer local ,  em qualquer área e em qualquer parte do mundo. 
Por  que  não  conceder  um  laurel  de  Atleta,  e  não  de  Sócio  Benemérito,  para 
um esport ista?  Em primeiro  lugar,  e le  é  um esport ista,  é  sócio.  E  foi  à  custa 
dele,  não  de  Federação  nem  de  Clube,  nem  de  ninguém.  Em  segundo  lugar, 
se  for  para  fa lar  em  um  casuísmo,  Rogério  disputou  o  Campeonato  Mundia l 
representando  o  Bras i l .  Um campeonato  que  não  é  menos  importante  do  que 
os  outros  que  estão  no  marketing  esport ivo.  O  Vole ibol,  por  exemplo,  se  o 
Bras i l  não  t ivesse  se  sagrado  Campeão  Ol ímpico,  não  ter ia  valor  nenhum 
neste  país.  Disse  que  respeitava  a  defesa  do  esporte  ol ímpico,  mas  era 
tota lmente  contrár io  à  at i tude  de  dizer  que um esporte  o l ímpico  é  aquele  em 
que a pessoa mais se emprega.

Carlos  Fernandes  Andrade  (aparte)  -  Apoiou  a  pretensão  do  autor  da 
proposta,  dizendo  que  o  Pinheiros  não  vive  só  de  esportes  ol ímpicos.  Da 
mesma  forma,  defendeu  a  tese  do  Conselheiro  Ar l indo,  por  julgar  ser  este  o 
caminho certo.

Ricardo Coutinho Carvalhal  -  Agradeceu o aparteante,  entendendo que seu 
pronunciamento dever ia ter  antecedido o do Conselheiro Ar l indo.

Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Si lva  (aparte)  -  Confessou-se  receosa  em 
apoiar  a  idéia,  tendo  em  vista  a  diversidade  dos  esportes  ol ímpicos.  Disse 
que  dever ia  ser  const itu ída  uma  comissão  espec íf ica,  com  a  f inal idade  de 
def in ir  cr i tér ios  a  serem considerados,  dentro  das  18  modal idades  esport ivas 
o límpicas  existentes  no  Clube,  para  que  o  Conselho  possa  conceder  aos 
at letas  não  ol ímpicos,  de  express iva  notor iedade  mundia l ,  a  mesma 
consideração  de  um  esport ista  ol ímpico.  (O  orador  respondeu  que  isso  ele 
não  t inha  negado).  Cont inuando,  entendeu  que  não  se  deve  abr ir  exceções. 
Além disso, a intenção extrapola a competência do Clube. A decisão está mais 
a  nível  do  COI,  Comitê  Ol ímpico  Internacional.  E  é  necessár io  respeitar  a 
hierarquia  esport iva,  que  não  é  nova,  ela  vem  desde  os  pr imeiros  Jogos 
Olímpicos.  Portanto,  dever ia  ser  aberto  aqui  um  comitê  de  discussão,  para 
renovar  o  Estatuto,  de  forma  a  abranger  as  hipóteses  advindas  da 
notor iedade.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  -  Refer indo-se  ao  l ivro  “Cem  Anos  de 
Olimpíadas”,  de Si lv io Lancelott i ,  disse que nos Jogos de Atenas,  os pr imeiros 
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da  Era  Moderna,  1896,  competiram  atletas  de  9  as  modal idades  esport ivas. 
Nas  últ imas  Ol impíadas,  havia  30  modal idades.  Ass im,  a  idéia  da  aparteante 
v inha  de  encontro  à  defesa  da  proposta.  A  proposta  trazia  apenas  uma 
alteração.  O  mais  importante  é  que  todas  as  outras  exigências  para  a 
concessão  continuar iam  em  vigor  e  o  at leta  ser ia  valor izado,  sendo  ou  não 
o límpico.  Lembrou  que,  tal  qual  a  aparteante,  também  foi  at leta,  nasceu  no 
esporte  e  pode  observar  que  nunca  teve  o  valor  que  hoje  tem um esport ista. 
Se  for  um  grande  at leta,  tem  de  ser  laureado.  E  o  clube  chama-se  Esporte 
Clube Pinheiros. Não é Associação Recreativa Pinheiros.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  (aparte)  -  Reaf irmou  sua  posição,  no 
sent ido de que só os esportes ol ímpicos podem ser agraciados,  como também 
entendeu que nem todos os esportes ol ímpicos devem ser agrac iados, a part i r 
do  momento  em  que  se  agreguem  novos  esportes.  Porque  a  cada  4  anos 
surgem  novos  esportes,  que  podem  vir  a  ser  considerados  o l ímpicos.  Na 
Austrál ia,  onde  serão  real izadas  as  próximas  Ol impíadas,  fa la-se  que  as 
danças  de  salão receberão  o  t ítu lo  de  esporte  ol ímpico.  A  preocupação  é  que 
o  Clube  comece  a  conceder  t í tulo  de  At leta  Benemérito  a  todo  mundo  que 
saiba  dançar  "o  tchan".  Até  mesmo  os  esportes  ol ímpicos  deverão  ser 
f i l trados  pelo  Conselho,  na  medida  em  que  o  que  se  estabeleceu  foi  há  15 
anos.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  -  Respondeu  que  a  hipótese  da  dança 
eventualmente pode vir  a  acontecer,  mas,  neste  caso,  certamente  será cr iada 
a comissão mencionada pela Conselheira Laís.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  -  Perguntou se  na  redação  do  Estatuto  estava 
implíc i to  se  a  concessão  poderia  ser  fe i ta  considerando-se  o  esporte  em  que 
o  at leta  est ivesse  inscr i to,  tendo  o  orador  esclarecido  que  sua  proposta  não 
a lterava o restante do texto vigente.

Presidente  -  Respondeu  que  para  saber  o  que  foi  discutido  na  ocasião  ter ia 
quer  recorrer  aos  arquivos,  mas  que era  c laro  que não  exist ia  outra  restr ição 
a lém  dos  7  anos  de  inscrição  no  Departamento  Esport ivo.  Perguntado  se 
signif icava  se  o  at leta  ganhou  na  modal idade  em  que  ele  estava  inscr i to, 
respondeu que isto não estava escr i to.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  -  Comentou  que  t inha  entendido  que  não 
dever ia ser ret i rada mais uma restr ição. O ideal  seria subst i tu i- la.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  (aparte)  -  Corroborando  a  tese  do 
orador,  disse  que,  como  bolonista,  teve  a  oportunidade  de  acompanhar  o 
começo da  carre ira  de Rogério  Arkie  e a  dif iculdade do tre inamento,  de 5 a  8 
horas  por  dia.  Então,  ex iste  uma  complexidade.  Com  relação  ao  Tênis,  por 
exemplo,  se  até  há  3 anos  não havia  essa  di f iculdade,  hoje  existe  e  não é  só 
porque ele é ol ímpico.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  -  Para  encerrar,  disse  que  a  proposta  v ir ia 
corr igir  um  erro  comet ido  pelo  Conselho,  ao  conceder  o  t í tu lo  de  Sócio 
Benemérito  ao  bolonista,  que  dever ia  ter  sido  At leta  Benemérito.  As 
d if iculdades são grandes e qualquer um que at inja esse valor merece o t ítu lo.
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Roberto  Machado  Moreira  -  Observou  que  não  via  inconveniente  nenhum 
em  el iminar  a  palavra  "ol ímpicas".  Como  foi  di to,  o  fundamental  é  cr iar  o 
paradigma,  est imular  o  at leta  a  dar  o  máximo  que  ele  puder,  para  se  tornar 
um esport ista  de e l i te.  Um homem realmente  nobre  no esporte,  independente 
da  modal idade  que  prat icar.  A  preocupação  com  o  fato  de  que  o  At leta 
Benemérito  não  ir ia  pagar  mensal idade  e  que  isso  ser ia  um  prejuízo  para  o 
Clube  pode  até  ter  fundamento,  mas  o  mais  importante  é  est imular  a  cr iação 
de  at letas  com  espír i to  nobre.  A  palavra  ol ímpicas  não  foi  problema  nenhum 
para  o  Conselho,  porque  quando  ele  quis  honrar  um  atleta,  deu  a  volta  por 
c ima,  e  o  nomeou Sócio  Benemérito.  Acontecia  uma longa discussão em torno 
de  uma  palavra  que  em  s i  não  t inha  mais  o  s ignif icado  de  1991,  em  virtude 
da  evolução.  Embora  reconhecendo  que  a lguns  oradores  t inham se  refer ido  a 
determinada  modal idade  de  uma  forma  até  um  pouco  pejorat iva,  enfat izou 
que  o  que  realmente  importa  é  o  at leta,  com espír i to  nobre,  com espír i to  de 
compet ição,  capaz  de  queimar  as  suas  forças  pelo  Clube  e  honrar  a  sua 
bandeira,  cr iando  um  paradigma  que  seja  um  exemplo  para  a  mocidade, 
independentemente  de  prat icar  um  esporte  o l ímpico  ou  não.  Manifestou-se 
favorável  à  proposta,  pois,  mais  do  que  nunca,  na  sociedade  de  hoje  é 
preciso  est imular  a  juventude  nesses  ideais  de  esport ista  na  mais  al ta  e  na 
mais  nobre  expressão  da  palavra.  Pediu  que  o  plenár io  comungasse  com  o 
espír i to  da  proposta,  e  que  não  se  dissesse  que  ser iam  abertas  as  porte iras 
para  muitos  e  muitos  At letas  Beneméritos,  porque  o  Conselho  será  o  juiz, 
sensato suf ic ientemente para premiar realmente aquele que merece.

Votação
Colocada  a  matér ia  em  votação,  o  Sr.  Presidente  anunciou  que  a  proposta 
t inha sido aprovada por 53 contra 50 votos.
O  Conselheiro  Marcelo  Faval l i  pediu  que  fosse  real izada  contagem  nominal , 
tendo  o  Conselheiro  Roberto  Machado  Moreira  dito  que  a  votação  nominal 
t inha que ser aprovada pelo plenár io.
O Sr.  Pres idente  expl icou que o pedido  de ver if icação  não deve  ser  objeto  de 
votação.  Respondeu  ao  Conselheiro  Roberto  Machado  Moreira  que  o  Art.  77 
do Regimento do Conselho fala em ver if icação de votação.
O  Conselheiro  José  Manssur  pediu  que  fosse  observada  a  parte  f inal  do  Art. 
73 do Regimento Interno.
Pautando-se  em  norma  assentada  em  discussões  havidas  desde  a  gestão  do 
Presidente  Roberto  Luiz  P into  e  Si lva,  o  Sr.  Pres idente  esc lareceu  que  o 
Regimento não prevê a hipótese de que o plenár io  se manifeste  a  respeito  de 
um  pedido  de  ver if icação  de  votação.  Feita  a  ver if icação,  o  Sr.  Pres idente 
anunciou o seu resultado.

Deliberação  :
O Conselho  resolveu aprovar,  por  63 contra  47  votos,  em pr imeira  discussão, 
proposta  subscr i ta  por  cinqüenta  e  quatro  (54)  Conselheiros,  pretendendo 
a lterar  o  inciso  VI,  do Art .  6º  do Estatuto  Social,  para  deixar  de  exigir  que  o 
at leta,  para  receber  t í tu lo  de  At leta  Benemérito,  esteja  part ic ipando  de 
compet ições  ofic iais  em  modal idades  esport ivas  competi t ivas  ol ímpicas, 
e l iminando,  para  tanto,  a  palavra  "ol ímpicas",  f icando  assim  redigido  este 
d isposit ivo,  após  a  pr imeira  discussão:  Art.  6º  -  O  Clube  se  const i tui  de 
sócios  distr ibuídos nas seguintes categorias:  I  -  .. .  VI  -  At letas  Beneméritos  - 
Os  que,  inscr itos  no  Departamento  Esport ivo,  com  exemplar  comportamento, 
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e  part ic ipando  de  compet ições  of ic iais  em  modal idades  esport ivas 
compet it ivas,  defendendo  o  Clube  ou  a  Seleção  Bras i le i ra,  há  sete  (7)  anos 
ininterruptos,  no mínimo, tenham, nesse per íodo, conquistado medalhas até o 
terceiro lugar em Jogos Ol ímpicos ou Pan-americanos promovidos pelo Comitê 
Olímpico  Internacional  (C.O.I .) ,  em  Campeonato  Mundial  na  categoria  de 
adultos  promovido  por  Federação  Internacional  ou,  a inda,  hajam  se  sagrado 
recordistas  ol ímpicos,  mundia is  ou  pan-americanos  na  categoria  de  adultos, 
desde que homologados os recordes.  §1º - .. ." .

Presidente  -  Perguntado  se  não  ser ia  o  caso  de  nomear  a  Comissão  de 
Redação,  respondeu  ao  Conselheiro  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  que 
entendia  desnecessár ia  esta  providência  regimental ,  pois  se  tratava  tão 
somente da ret irada de uma palavra do texto.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-03/98  –  Segunda  discussão  da 
alteração  estatutária  visando  a  criação  do  Centro  Pró-
Memória  Hans  Nobiling  resultante  da  proposta  formulada 
pela  Diretoria,  bem  como,  se  for  aprovada,  discussão  e 
votação  da  redação  final  apresentada  pela  Comissão 
Especial de Redação.

Presidente  -  Refer iu-se  aos  preceitos  estatutár ios  e  regimentais  que  tratam 
a matér ia,  expl icando como seriam os processos de discussão e de votação.

Votação do texto aprovado em primeira discussão
Como  não  havia  Conselheiros  inscr itos  para  fa lar,  o  Sr.  Pres idente  submeteu 
a  matér ia  à  votação  disposit ivo  por  disposit ivo,  tendo  o  plenár io  acolhido  a 
proposta  da  Diretor ia,  parcialmente  a lterada  por  emenda  a  ela  oferec ida, 
rat i f icando  os  exatos  termos  da  Resolução  nº  24/98,  de  28  de  setembro  de 
1998. 

Discussão da proposta da Comissão Especial  de Redação
Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  -  Enfat izou  a  qual idade  do  projeto 
e laborado  pela  competente  Comissão,  dizendo  que  a  ordenação  dos  art igos 
proposta deixou o texto  mais  coerente.  Apresentou as seguintes propostas de 
emendas  a  seguir  transcr i tas:  1)  No  t í tu lo  proposto  ao  Capítu lo  X,  el iminar  a 
expressão  Da  Inst i tucional ização.  Redação  proposta  :  Capítu lo  X  -  Do  Centro 
Pró-Memória  Hans  Nobi l ing.  Just if icat iva  :  A  sistemát ica  de  redação  do 
Estatuto Social  está a  recomendar sejam seguidas as normas de def in ição dos 
Órgãos  do  Clube.  As  reformas  efetuadas  no  Estatuto  Social  sempre 
obedeceram  a  essa  regra,  convindo  mantê- la  como  foi  aprovada  em  primeira 
d iscussão:  "Do  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobi l ing".  2)  Art.  126a  -  Redação 
proposta  :  "O  Clube  manterá  um  Centro  Pró-Memória,  com  a  denominação 
Hans  Nobi l ing,  com função  precípua  de  levantar,  arquivar,  estudar  e  difundir 
dados  histór icos  do  Esporte  Clube  Pinheiros."  Just i f icat iva  :  Pelas  mesmas 
razões  ditadas  na  emenda  ao  t í tu lo  do  Capítu lo,  é  preciso  subst i tuir  a 
expressão  "Fica  inst i tucional izado"  por  "O  Clube  manterá",  tudo 
recomendando  que  se  mantenha  a  redação  aprovada  na  pr imeira  discussão, 
acrescida  da  expressão  "com  a  denominação  de  Hans  Nobi l ing".  Esse  é  o 
sistema de redação de todo o Estatuto Socia l .  3)  Art.  126c, "caput" -  Redação 
proposta  :  "O  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobil ing  é  const i tu ído  de  até  vinte  e 
dois  (22)  membros,  sendo  onze  (11)  efet ivos  e,  os  demais,  colaboradores  e 
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dir igido por um (1) Presidente,  auxi l iado por um (1) Vice-Presidente e um (1) 
Secretár io."   Just i f icat iva  :  O  Centro  pode  funcionar  com  menos  de  22 
membros,  não  havendo  a  obr igator iedade  da  Diretor ia  completar  esse 
número.  Ademais,  na  pr imeira  discussão  foi  aprovada  a  expressão  "até  vinte 
e  dois  (22)  membros"  .  4)  Art.  130 -  Proposta:  Exclu ir.  Just if icat iva  :  Part indo 
do pr inc ípio  de  que o que a  lei  determina,  será  cumprido  pela  Diretor ia,  este 
d isposit ivo  se  torna  desnecessár io.".  Quanto  a  esta  últ ima  emenda,  o  Sr. 
Presidente  o  esclareceu  que  o  disposit ivo  já  t inha  sido  aprovado  em segunda 
d iscussão.

Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva  -  Perguntou  se  dentro  do  conceito 
d iret ivo do Clube era poss ível  ut i l izar  os  termos Pres idente  e Vice-Presidente, 
ao  invés  de  Diretor  e  Vice-Diretor,  tendo  o  Sr.  Pres idente  respondido  que  o 
mérito já t inha sido votado.

José  Roberto  Coutinho de Arruda  -  Concordou  com a  pr imeira  emenda  do 
Conselheiro  Pedro  Paulo  de  Sal les  Ol ive ira,  não  só  por  uma  questão  técnico-
leg is lat iva,  mas por força da técnica usada no própr io Estatuto.

Votação da Redação Final
Durante  a  votação  o  Conselheiro  Pedro  Paulo  de  Sal les  Ol iveira  prestou 
esclarecimentos  ao Sr.  Presidente  sobre  sua  emenda ao  "caput"  do Art.  126c, 
tendo  o  Conselheiro  José  Roberto  Cout inho  de  Arruda  indagado  se  o 
acréscimo  da  palavra  "até"  não  mudaria  a  idéia  do  que  t inha  s ido  decidido. 
Neste  sentido,  o  Sr.  Pres idente  esclareceu  que  a  matér ia  já  estava  sendo 
votada, não cabendo mais discussão a respeito.

Deliberação  :
A  votação  se  real izou  dentro  da  forma  estabelecida  pelo  Regimento  Interno, 
ou  seja,  disposit ivo  por  disposit ivo,  tendo  o  Conselho  resolvido  aprovar,  com 
emendas,  a redação proposta pela  Comissão de Redação, passando o Estatuto 
Socia l  a  ter  o  seguinte  texto,  no  que  se  refere  à  cr iação,  no  Estatuto  Socia l, 
do  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobil ing:  "Capítu lo  X  -  Do  Centro  Pró-Memória 
Hans  Nobi l ing  -  Art .  126a  -  O  Clube  manterá  um  Centro  Pró-Memória,  com a 
denominação  Hans  Nobil ing,  com  função  precípua  de  levantar,  arquivar, 
estudar e difundir dados históricos do Esporte Clube Pinheiros.  Art .  126b - No 
cumprimento  de  seus  objet ivos  cabe  ao  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobil ing, 
dentre  outras  at iv idades:  I  -  reunir  t roféus,  documentos,  fotos,  vídeos, 
f i lmes,  revistas,  jornais  e  outros  conhecimentos  e  técnicas  na  procura  de 
d ivulgar  e  esclarecer  assuntos  ou fatos  relacionados com a  histór ia  do Clube; 
II  -  tomar  e  gravar  depoimentos  de  personagens  que  se  destacaram  nas 
at ividades  administrat ivas,  esport ivas,  cultura is,  art íst icas  e  sociais;  III  - 
propor  homenagens  comemorat ivas  e,  per iodicamente,  divulgar  fatos  de 
interesse  histór ico  do  Clube;  IV  -  manter  contato  com  ent idades 
assemelhadas  ofic iais  ou part iculares.  Art.  126c -  O Centro  Pró-Memória  Hans 
Nobi l ing  é  const itu ído  de  até  v inte  e  dois  (22)  membros,  sendo  onze  (11) 
efet ivos  e  os  demais  colaboradores  e  dir ig ido  por  um  (1)  Pres idente, 
auxi l iado  por  um (1)  Vice-Pres idente  e  um (1)  Secretár io.  §1º  -  O  Pres idente 
da  Diretor ia,  no  pr imeiro  mês  de  sua  gestão,  nomeará  por  l ivre  escolha,  o 
Presidente  do  Centro.  §2º  -  O  Pres idente  empossado,  escolherá  dentre  seus 
pares  um Vice-Presidente  e  um Secretár io.  §3º -  O Pres idente  do  Centro  e  os 
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demais  membros  exercerão  seus  mandatos  gratuitamente  por  prazo 
coincidente  com  o  mandato  do  Pres idente  da  Diretor ia  que  os  nomear.  Art. 
126d -  A organização,  funcional idade e o exercício dos poderes,  bem como as 
atr ibuições  e  competências  serão  objeto  de  Regimento  Interno,  e laborado 
pelos  membros  do  Centro  e  aprovado  pelo  Conselho  Del iberat ivo.  Art.  126e  - 
O Centro terá verba própr ia prevista no orçamento anual do Clube. Art.  126f - 
O  Centro  contará  com  um(a)  Secretár io(a)  Execut ivo(a),  com  curso  completo 
de  Museologia,  na  forma  do  que  d ispõem  as  Leis  do  País.  Art.  126g  -  Os 
Órgãos  de  Administração  e  os  Departamentos  do  Clube  deverão, 
obr igator iamente,  prestar  colaboração  no  desenvolv imento  e  nas  at iv idades 
do Centro."
O Capítu lo das Disposições Gerais passará a ser o nº Xa.
No Capítu lo  das Disposições Transitór ias,  que  passará  a  ser  o  nº XI,  constará 
mais  um  art igo,  de  nº  148a .  Neste  caso,  mantendo  coerênc ia  com  a  emenda 
ao  t í tu lo  do  Capítu lo  X,  o  Sr.  Pres idente  submeteu  ao  plenár io  proposta  da 
Mesa  do  Conselho  no  sentido  de  subst i tu ir  a  expressão  " inst itucional ização" 
por  "cr iação".  A  proposta  foi  aprovada,  tendo  este  art igo  f icado  ass im 
redigido:  "Art.  148a  -  O  Presidente  e  os  demais  membros  do  Centro  Pró-
Memória  Hans  Nobi l ing  serão  nomeados  após  o  registro  e  a  publ icação  da 
criação  e  terão  seus  mandatos  encerrados  juntamente  com a  gestão  do  atual 
Presidente da Diretor ia.".

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-24/98,  referente  ao  Recurso 
Ordinário  interposto  pelo  associado menor  Ricardo Carvalho 
Guimarães Rodrigues, representado por sua mãe e associada 
Cláudia  de  Carvalho,  contra  penalidade  de  trezentos  e 
sessenta  (360)  dias  de  suspensão  que  lhe  foi  aplicada  pela 
Diretoria em decorrência do processo CI-048/97.

Presidente  -  Inic ialmente,  c i tou  os  art igos  e  incisos  do  Estatuto  nos  quais  a 
matér ia  está  capitu lada.  Informou  que  o  Conselheiro  Paulo  Rui  de  Godoy 
t inha  requerido  que  a  discussão  se  processasse  como  em  reunião  secreta, 
mas  não  colocou  o  pedido  em  votação  porque  Regimento  Interno  exige  que 
20  Conselheiros  subscrevam  proposta  neste  sent ido  e  que  a  Mesa  do 
Conselho,  mesmo  podendo,  entendia  que  não  dever ia  propor  que  a  sessão 
fosse  secreta.  Expl icou  que  o  recurso  t inha  duas  partes  que  mereciam 
discussão  própr ia.  A  pr imeira,  era  a  alegada  infração  do  §2º  do  Art.  38  do 
Estatuto  Socia l ,  pois  o recorrente  entendia  que a soma das penas  havidas em 
processos  d ist intos  não  poderia  ser  maior  do  que  um (1)  ano.  A  outra  parte 
do  recurso  era  o  pedido  de  diminuição  da  pena  para  que  nela  fossem 
inc lu ídos os 120 dias resultantes do processo anter ior.

Discussão da preliminar de nulidade do processo
Paulo  Rui  de  Godoy  -  "Senhor  Pres idente,  Egrégio  Conselho.  O  Art.  2º  do 
Estatuto  do  Clube,  como  o  estatuto  de  qualquer  sociedade  civi l  insta lada  no 
terr i tór io  bras i le i ro,  af i rma  que  o  Clube  se  regerá  pelas  le is  do  nosso  país. 
Cuida-se  no  presente  julgamento  de  recurso,  de  infração  penal  de  lesões 
corporais  leves  prat icadas  por  menor  adolescente  de  15  anos  de  idade. 
Segundo o Art.  227 e seu § 3º,  inciso IV, da Consti tuição Federal  vigente - “é 
dever  da  famí l ia ,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  cr iança  e  ao 
adolescente,  com  absoluta  pr ior idade,  o  direi to.. .  à  educação,  ao  lazer.. .  à 
cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  l iberdade  e  à  convivência  famil iar  e 
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comunitár ia.. .  §  3º  -  O  direi to  à  proteção  espec ia l  abrangerá  os  seguintes 
aspectos:  IV  -  garantia  de  pleno  e  formal  conhec imento  da  atr ibuição  do  ato 
infracional ,  igualdade  na  relação  processual  e  defesa  por  prof iss ional 
habi l i tado  . ..” .  Por sua vez,  af i rma o Art.  207 da Lei  nº 8.069/90 -  Estatuto da 
Cr iança  e  do  Adolescente,  (ECA):  ”Nenhum  adolescente  a  quem  se  atr ibua  a 
prát ica  de  ato  infracional ,  ainda  que  ausente  ou  foragido,  será  processado 
sem  defensor.. .”.  Trata-se  de  lei  de  ordem  públ ica,  va le  dizer  que 
irrenunciável  o  dire i to  do  adolescente  de  ser  defendido  por  advogado, 
devendo  ser  nomeado  um  advogado  a inda  que  o  envolv ido  expressamente 
declare  não  querer  um  advogado  como  defensor.  No  caso  em  julgamento,  o 
menor-recorrente  não  foi  defendido  por  prof issional  habi l i tado,  ou  seja,  por 
advogado. O inciso VII do Art.  76 do Estatuto do Clube afi rma que: “Compete 
ao  Conselho  Del iberat ivo:  VII  -  del iberar  sobre  recursos  interpostos  de  suas 
própr ias  decisões  e  de  atos  da  Diretor ia.”.  e  nos  eu  parágrafo  único  af i rma 
que:  “Nos  casos  de  sua  competência,  o  Conselho Del iberat ivo  é  soberano  nas 
suas  decisões. ..”.  Por  sua  vez,  o  Art .  88  do  mesmo  Estatuto  afrma  que  os 
Diretores  do  Clube  “respondem  por  prejuízos  que  causarem  por  infração  da 
lei”.  No  caso  em  julgamento  houve  infração  da  le i  porque  o  Clube 
compulsor iamente,  se  a  famí l ia  do  menor  não  nomeou,  dever ia 
compulsor iamente  nomear  um  advogado  para  defesa  do  menor  no  processo 
administrat ivo  gerador  do  presente  recurso.  Ass im,  prel iminarmente, 
proponho  seja  decretada  de  of íc io  a  nul idade  desde  o  seu  começo   do 
presente  processo  administrat ivo  d isc ipl inar,  que  deverá  ser  refe ito  e 
somente  ter  iníc io  após  a  nomeação  de  um  advogado  para  defesa  do  menor 
adolescente  envolv ido  no  processo  em  julgamento,  decreto  de  nul idade  que 
proponho  não  só  porque  se  trata  de  infração  de  norma  de  ordem  pública, 
como também para evitar-se a caracter ização de i legal idade que viabi l ize, nos 
termos  do  refer ido  art.  88  do  Estatuto  do  Clube,  ação  judic ia l  de 
responsabi l idade  civ i l .  Proponho também que o  processo  a  part i r  do presente 
momento  passe  a  ter  tratamento  especia l,  passe  a  correr  em  segredo  de 
just iça,  sem divulgação  do  mesmo fora  do  âmbito  do  Conselho  e  da  Diretor ia 
do  Clube,  para  se  evitar  as  sanções  do  Art.  27  do  Estatuto  da  Cr iança  e  do 
Adolescente,  que  afi rma:  “Divulgar,  tota l  ou  parcialmente,  sem  autor ização 
devida,  por  qualquer  meio  de  comunicação,  nome,  ato,  ou  documento  de 
procedimento  pol ic ia l,  administrat ivo  ou  judic ia l  relat ivo  a  cr iança  ou 
adolescente  a  que  se  atr ibua  ato  infracional:  Pena:  multa  de  três  a  vinte 
salár ios  de  referência,  apl icando-se  o  dobro  em  caso  de  re incidência.” 
Todavia,  se  entender  o  Egrégio  Conselho,  dentro  da  mesma  competência 
absoluta  que  lhe  dá  o  refer ido  parágrafo  único  do  Art.  76  do  Estatuto  do 
Clube,  que  melhor  atende  aos  interesses  do  Clube  dar-se  o  caso  por 
encerrado,  com  o  cumprimento  até  aqui  das  suspensões  d isc ipl inares  já 
apl icadas  ao  menor  envolvido,  medida  de  boa  pol í t ica  penal  não  só  prevista 
no Estatuto da Cr iança e do Adolescente, que recomenda como melhor terapia 
o  convív io  do  menor  com  a  sua  famí l ia  e  com  sua  comunidade,  bem  como  a 
prát ica  do  esporte  e  do  lazer  que  o  Clube  tem  por  objet ivo,  pol í t ica  penal 
também adotada  no  inciso  II  do  Art .  19  do  Regimento  processual  Discipl inar 
do  Clube,  que  af i rma:  “A  Comissão  Processante  poderá  recomendar, 
fundamentadamente,  o  arquivamento  do  processo  d isc ipl inar  quando  ver if icar 
qualquer  das  seguintes  circunstâncias:  . . .  II  -  que  o  arquivamento  do 
processo  atende  melhor  aos  interesses  associat ivos.”  Resumindo  : 
prel iminarmente  :  proponho  a)  que  o  Conselho  de  of íc io  anule  o  processo  “ab 
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ini t io”.  B)   em  qualquer  hipótese  que  a  part i r  do  presente  momento  o 
presente  processo  corra  em  segredo  de  just iça:  e  no  mérito, 
a lternat ivamente,  que  se  for  considerado  de  melhor  interesse  da  Sociedade 
Pinheirense:  c)  que se  dêem por  cumpridas  todas  as  suspensões  d isc ipl inares 
apl icadas  ao  envolvido  até  a  presente  data  ,  no  presente  processo  e  em 
processos  anter iores  ,  arquivando-se  os  mesmos.  Esta  a  proposição  do 
Conselheiro que vos fala.  Obrigado.".

Presidente  -  Esc lareceu  que  a  reunião  não  poderia  se  transformar  em 
secreta,  porque  não  se  tratava  de  um  julgamento  de  um  tr ibunal  penal . 
Quanto  à  questão  da  anulação  “ab  ini t io”,  levou o  assunto  à  consideração  do 
p lenár io.

José  Manssur  -  Entendeu  que  a  questão  poderia  ser  singelamente  resolvida 
e dir imida. O processo penal tramita e se decide no âmbito da just iça comum, 
portanto  a  instância  penal  é  autônoma  da  instânc ia  infracional,  discipl inar  e 
“ interna corpor is”,  e  que diz  respeito apenas e tão somente aos interesses do 
Clube.  Ser ia  discutida  e  decidida  uma  infração  de  caráter  disc ipl inar,  interna 
da  associação,  que  diz  respeito  ao  corpo  associat ivo  e  à  entidade  Esporte 
Clube  Pinheiros,  que  possui  norteamento  própr io,  disc ipl ina  especí f ica, 
Regimentos própr ios,  para del iberar  sobre assuntos de seus interesses.  O que 
se  passa  na  alçada  cr iminal ,  em  sede  públ ica,  por  del i tos  que  transgr idam 
normas  do  Código  do  Menor  ou  do  Código  Penal  propr iamente  ditos,  são 
questões  que  devem  ser  resolvidas  fora  do  Conselho,  perante  a  autor idade 
competente.  Quanto  aos  interesses  do  Clube,  defendeu  o  disposto  nos  Arts. 
14  e  15  do  Regimento  Processual  Discip l inar  -  que  está  em  vigor  e  que 
nenhuma  norma  externa  poderá  revogar,  porque  não  atenta  contra  nenhum 
preceito  de  le i ,  e  é  a lgo  que  d iz  respeito  à  soberania  do  Conselho,  que  não 
pode  ser  afetada  por  nenhuma  decisão  externa  que  venha  macular  sua 
independência  e  sua  dignidade  -  concluindo  que  o  procedimento  obedeceu 
p lenamente  às  normas  legais  do  Clube:  foram  noti f icados  os  pais  de  um 
menor,  que  não  prat icou  uma  lesão  corporal  de  natureza  leve,  a  natureza  foi 
muito  mais  do  que  leve;  prat icou  um  ato  infracional,  um  ato  de  indiscipl ina, 
que  re i teradamente  vem  prat icando.  Disse  mais,  que  por  comiseração  da 
própr ia  Diretor ia,  atenta  ao  fato  de  que  o  menor  merecia  uma  outra 
oportunidade,  não  se  lhe  apenou  com a  sanção   da  e l iminação,  que  ser ia  até 
cabível  no  caso,  diante  da  gravidade  do  ato  prat icado  e  dos  re iterados 
antecedentes  que  maculam  a  vida  pregressa  do  envolvido  dentro  do  nosso 
Clube. Para não haver mais  delongas, nul idade ou julgamento secreto,  porque 
esse  expediente  não  faz  parte  do  ideár io  do  Pinheiros,  a  matér ia  t inha  que 
ser votada apl icada a sanção cabível ,  para que lhe servisse de exemplo, a f im 
de  que  o  Clube  tente,  num  ato  heróico  e  últ imo,  sa lvar  um  pouco  do  que 
restava de dignidade do recorrente, se é que ela ainda exist ia.

-  Durante  o  pronunciamento  do  orador,  assumiu  a  Pres idência  da  reunião  o  
Vice-Presidente Sr. Sérgio Lazzar ini .

Renato  Taglianetti -  Chamou  a  atenção  para  a  tendência  da  classe  dos 
advogados, de se fazer a função casuíst ica de defender os exercentes de uma 
determinada profissão.  Qualquer pessoa que entre no Clube não é equiparado 
àquele  que vive  lá  na  rua.  Na rua,  o  suje i to  não tem nenhum compromisso,  a 
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não  ser  aquele  normal  determinado  pelas  nossas  leis .  Aqui  o  indivíduo  tem 
que  ser  apresentado  por  4  sócios,  que  atestam a  sua  capac idade  de  conviver 
no Clube.  Neste  caso,  observou  tratar-se  de  uma  agressão  covarde  prat icada 
pelo  recorrente.  Disse  que Diretor ia  foi  até  de  uma  generosidade  ímpar,  pois 
e le,  orador,  ter ia  proposto  a  el iminação,  porque  pessoas  como  o  recorrente 
não  são  d ignas  de  permanecer  na  nossa  sociedade.  E  quando  a  Consti tu ição 
assegura  o  direi to  de  defesa,  e  até  faz  com  que  se  dê  a  um  indivíduo  um 
defensor,  e la  se  refere  a  pessoas  carentes,  que  não  têm sequer  o  dire ito  de 
poder  talvez  comer.  O  sócio  do  Clube  tem condições  de,  querendo,  contratar 
advogado.  Agora,  querer  obr igator iamente  que  o  Clube  proporcione  um 
advogado  cr iar ia  a  obr igação  de  pagar  esse  advogado,  demonstrando  mais 
uma  manifestação  corporat ivista,  uma indignidade  sem nome.  Lembrou  que  o 
recorrente  vem  repetindo  o  seu  comportamento,  merecendo, 
ind iscutivelmente,  ser afastado do convív io do Clube. Julgando inacreditável  a 
agressão  prat icada,  disse  que  se  fosse  fe i ta  qualquer  concessão  o  Conselho 
estar ia  conduzindo  o  interessado  à  penitenciár ia,  como  estavam  fazendo  os 
seus  pais.  Além disso,  o  fato  de  não  se  lhe  apl icar  o  justo  cast igo  servirá  de 
est ímulo  para  que  muitos  jovens  do  Clube  prat iquem  senão  o  mesmo  fato, 
casos  semelhantes.  E logiou  a  manifestação  do  Conselheiro  José  Manssur, 
d izendo acreditar  que os Conselheiros sabem preservar a moral idade do Clube 
e  dist inguir  o  sócio  que merece o nosso convívio,  e  o  sócio  que faz  tudo para 
não  merecer  o  nosso  convívio.  Os  dir igentes  do  Clube foram escolhidos  pelos 
Conselheiros  e  o  que  a  Diretor ia  faz  deve  ser,  em pr imeiro  lugar,  prest igiado 
pelo  Conselho.  Final izando,  manifestou  sua  certeza  de  que  o  plenár io 
repel i r ia  aquela  pretensão  descabida  e  imoral  que  foi  prat icada,  expressa  no 
recurso.

-  O  Presidente  José  Edmur  Vianna  Coutinho  reassumiu  a  Presidência  durante 
o discurso do orador.

Votação da preliminar de nulidade do processo
Submetida  à  votação,  o  Conselho  reje itou  a  proposta  do  Conselheiro  Paulo 
Rui de Godoy, pretendendo anular o processo "ab in i t io".

Discussão da preliminar de infração do §2º do Art.  38
Presidente  -  Colocou  em  discussão  a  questão  re lat iva  a  poder  ou  não  se 
acrescer  o  tempo  de  penal idade  a  que  foi  sujei to  um  sócio,  em  determinado 
processo, a um outro.  Ou seja,  sobre a poss ibi l idade de um sócio ser apenado 
com  120  dias  mais  360  dias,  como  estava  acontecendo.  Ou  se  isso  não  era 
poss ível,  e  o  máximo que se  poderia  considerar  para que uma pessoa  cumpra 
uma penal idade ser ia  o  prazo de 1 ano,  como pretendia  a  recorrente,  mãe do 
menor.

Renato  Taglianetti  -  Considerou  até  um  atrevimento  a  pretensão, 
expl icando  que  eram  vár ias  as  fal tas  cometidas  pelo  recorrente. 
Evidentemente,  cada  fa l ta  foi  aprec iada  por  uma  comissão  composta  por 
pessoas competentes,  inclusive Conselheiros,  que sabem muito bem dist inguir 
uma  fal ta  de  outra  fal ta.  E  cada  fal ta  recebe  a  apreciação  dessa  Comissão, 
com  a  qual  a  Diretor ia  concorda,  ou  não.  Inexiste  a  possibi l idade  de  querer 
somar  as  fal tas,  como  se  fossem  uma  fal ta  só,  e  querer  somar  todas  as 
penal idades,  como  se  fossem  uma  só.  Em  dire i to  comum  isso  pode  exist ir , 
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porque,  por  exemplo,  por  uma  série  inf in ita  de  motivos  o  indiv íduo  pode  ser 
condenado a  50,  60,  80,  100 anos,  mas  a  lei  determina  que o máximo que se 
possa  deter  um  indiv íduo  é  de  30  anos.  No  caso  do  Clube,  isso  não  se 
apl icava.  Final izando,  disse  que  era  impossível  sequer  aceitar  ou  discutir  a 
tese defendida no recurso, estando certo que o Conselho o acompanharia.

José  Manssur  -  Lembrou  que  a  penal idade  de  suspensão  está  prevista  no 
Art. 38, §1º do Estatuto Socia l  e o que o §2º do mesmo art igo estabelece que 
a  pena  não  poderá  ser  superior  a  1  ano.  A  lei ,  autônoma,  soberana, 
independente,  do Clube, não dist ingue a hipótese de reunião de penas.  Aonde 
a  le i  não  dist ingue,  não  compete  ao  julgador  d ist inguir.  E  o  Conselho  não 
t inha  se  reunido  para  julgar  a  le i ,  mas  para  julgar  segundo  a  le i .  Para  cada 
fato  gerador,  há  que se  apl icar  a  sanção cabível .  Se  forem reunidas  as  penas 
para  d iversos  fatos,  para  que  não  se  ult rapassasse  1  ano,  chegar-se-ia  à 
iniquidade bruta l  de  a lguns del i tos  f icarem impunes  dentro  do Clube,  o  que é 
inadmissível.  A  jur isdição  penal  estabelece  c laramente  a  reunião  de  penas.  É 
uma  questão  de  pol í t ica  legislat iva,  pol í t ica  carcerár ia,  interesses  do  Estado. 
Observou  que  no  Clube,  além  de  a  lei  não  expl icar  e  não  expl ic i tar,  não  há 
esse  interesse,  porque o maior  interesse  aqui  é  apl icar-se  a  sanção,  havendo 
indiscipl ina, e não prest ig iar a impunidade.

Votação da preliminar de infração do §2º do Art. 38
O  Sr.  Pres idente  colocou  em  votação  a  prel iminar  argüida  no  recurso,  no 
sent ido de que a Diretor ia ter ia infr ingido o §2º do Art. 38 do Estatuto Socia l , 
sob  o  argumento  de  que  a  soma  de  penal idades  resultantes  de  processos 
d ist intos  não  pode  exceder  um  (1)  ano,  tendo  o  plenár io  reje itado  a 
prel iminar.

Discussão do mérito
Presidente  -  Interrompeu o Conselheiro  Nelson da  Cruz Santos,  que já  t inha 
começado  seu  pronunciamento,  consultando  o  plenár io  sobre  o 
prosseguimento  da  reunião  até  se  decidisse  sobre  a  matér ia,  tendo  em  vista 
que já era meia noite.  Aprovado.

Nelson da Cruz Santos  -  Lamentou que o plenár io est ivesse até aquela hora 
d iscutindo  ocorrência  tão  sér ia,  envolvendo  jovens  com  uma  conduta  anti-
social ,  quase criminosa.  Quanto à tese de que a cr iança tem que ser auxi l iada 
e  ela  só  deve  ser  punida  em  últ ima  hipótese,  disse  que  às  vezes  a  punição 
serve  como  alerta  para  essa  criança,  ou  até  como  um  exemplo  para  as 
demais,  que  possam  estar  tentando  fazer  a  mesma  coisa.  O  interessado 
cometeu um ato  gravíss imo,  não  só  por  fer i r  uma outra  menina  quase  da  sua 
idade,  mas  pelo  fato  dessa  menina,  ao  ser  agredida,  ter  deixado  de 
freqüentar  a  nossa  sociedade,  enquanto  o  agressor  aqui  continuou.  Absurdo 
prender  a  agredida  e  não  o  agressor.  Estranhou  que  alguém  tenha  pedido  a 
absolv ição do recorrente.  A  famí l ia ,  embora  tendo fe i to  uso do seu dire i to  de 
recorrer,  até  já  aceitou  que  esse  jovem  teve  um  comportamento  anti-soc ia l, 
ao d izer  que está  providenciando  psicólogo  para  tratar  dele.  Reportou-se  aos 
depoimentos  constantes  dos  autos,  concluindo  que  o  envolv ido  era  um 
agressor  contumaz,  neste  caso agindo  a  pedido de  alguém, que não  parou de 
agredir  por  vontade  própria,  prec isou ser  impedido.  Quem sabe  cont inuar ia  e 
a  vida  da  agredida  estar ia  sendo  lamentada.  Mais  do  que  isso,  o  recorrente 
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af irmou  que  um  dos  envolv idos  desfer iu  pontapés  próximos  aos  órgãos 
genita is  da associada,  quer d izer,  e le  teve intenção de fer i r,  porque o genita l 
representa  para  qualquer  pessoa  uma  de  suas  formas  de  identidade  pessoal . 
Portanto,  t ratava-se  de  um réu  confesso,  ta lvez  mais  que  um mero  agressor. 
Lembrou  que  em  determinada  ocasião  havia  dito  que  o  Conselho  t inha  a 
obr igação,  como  os  jardineiros  têm,  de  el iminar  as  ervas  daninhas  do 
canteiro  das  f lores,  tendo  então  sido  muito  cr i t icado.  Af irmou  que  não  se 
arrependeu  por  ter  se  pronunciado  daquela  forma,  inclus ive  considerando  as 
ocorrências  envolvendo  o  recorrente,  jovem  que  não  aproveitou  as  muitas 
oportunidades  que  teve  para  reparar  os  seus  erros  e  voltar  a  ser  como  os 
demais,  quer ido  de  toda  a  sociedade  p inheirense.  Tornou  a  se  refer i r  aos 
fatos  objeto  do  processo,  observando  que  nada  just if icar ia  tão  bruta l 
conduta.  Acrescentou  que  cr ianças  patológicas  precisam  de  um  tratamento, 
que  nem  sempre  é  só  afago.  Mesmo  se  constrangendo  com  a  punição  de 
jovens,  seu  objet ivo  é  proteger  os  outros  jovens,  que  não  cometem  essas 
agressões,  a  exemplo  da  sócia  agredida,  que  deixou  de  vir  prat icar  natação. 
E  não  cabe  à  sociedade  pinheirense  tomar  todas  as  medidas  que  devem  ser 
postas  em prát ica.  A  esses  jovens,  depois  de todas agressões que cometeram 
contra  a  nossa  sociedade,  ao  invés  de  suspensão  dever ia  ser  proposta 
e l iminação do quadro socia l,  porque são indiv íduos totalmente anti-sociais.

Edgard  Ozon  -  Falou  sobre  a  di ferença  que  existe  entre  os  demais  jovens  e 
os  jovens  que  são  encaminhados  para  o  esporte,  que  no  Clube  são 
f iscal izados  pelos  pais.  Os  envolv idos  são  jovens  que  não  têm  um 
comportamento  digno  e  é  grande a  responsabi l idade  da  Diretor ia  em resolver 
esses  casos,  em  que  ela  deve  ser  apoiada  pelo  Conselho  para  o  bem  do 
Clube.  Satisfe ito,  comentou  que  recentemente  veio  ao  nosso  cinema,  e  de 
repente  entraram  uns  vinte  jovens,  que  se  sentaram  na  últ ima  f i le ira, 
falando,  br incando,  conversando,  etc.  Qual  não  foi  o  seu  espanto,  quando  o 
f i lme  começou  e  esses  jovens  se  comportaram  e  não  disseram  nenhuma 
palavra.  Isso  demonstra  a  boa  condução  no  que  diz  respeito  aos 
procedimentos  d isc ipl inares.  Defendeu  a  reje ição  do  pedido,  como  forma  de 
prest igiar  a  Diretor ia  e  em  respeito  aos  40.000  associados  que  o  Clube 
possui.

Presidente  -  Lembrou  que  o  Conselheiro  Paulo  Rui  de  Godoy  havia  pedido 
que fosse real izada votação secreta e que a votação secreta ser ia regimental , 
caso não houvesse requerimento em sent ido contrár io.

José  Roberto Coutinho de Arruda  -  Propôs  que  a  votação  fosse  simbólica. 
Aprovado.

Deliberação sobre o recurso
Levada  a  matér ia  à  votação  do  plenár io,  foi  negado  provimento  ao  Recurso 
Ordinár io  interposto  pelo  associado  menor  Ricardo  Carvalho  Guimarães 
Rodrigues,  representado  por  sua  mãe,  sócia  Claudia  de  Carvalho,  que 
p le iteava,  em  síntese,  d iminuir,  360  para  240  dias,  penal idade  de  suspensão 
que lhe foi  ap l icada  pela  Diretor ia  em decorrênc ia  do  processo  administrat ivo 
d isc ipl inar  CI-048/97,  para  que  nela  fossem  inclu ídos  os  120  dias  de 
suspensão  também  apl icada  pela  Diretor ia,  resultante  de  processo 
administrat ivo disc ipl inar  pelo mesmo respondido.
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Presidente  -  Entendendo  que  a  prorrogação  do  prazo  da  reunião  a lém  da 
meia  noite  deu-se  somente  para  que  se  encerrasse  a  discussão  e  a  votação 
do  processo,  informou  o  número  de  Conselheiros  que  ass inaram  a  l ista  de 
presença,  o  horár io  e  deu  por  encerrada  a  reunião  aos  vinte  minutos  do  dia 
27 de outubro de 1998.

✦✦✦

RE TI F I C A Ç Ã O  D E  AT A  AN TER I O R

Transcrição  parcial  da  votação  do  Item 4  da  Ordem do Dia  da  447ª  Reunião 
Extraordinária,  real izada no dia 28 de setembro de 1998,  em cumprimento à 
decisão tomada no Item 1 da Ordem do Dia desta Reunião:

"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 - .. .

Votação
Presidente  -  Não  havendo  mais  quem  quisesse  fazer  uso  da  palavra,  colocou  a 
matér ia  em votação.
Perguntado,  o  Sr.  Presidente  respondeu  ao  Conselheiro  Sever iano  Atanes  Netto  que 
não exist ia a possib i l idade de absolv ição do envolv ido.
Tendo  o  Conselheiro  Sever iano  Atanes  Netto  d ito  que  pretendia  formular  uma 
questão  de  ordem,  o  Sr.  Pres idente  perguntou  qual  era  o  disposit ivo  que  estava 
sendo  de  alguma  forma  ofendido,  ao  que  o  orador  respondeu  que  o  disposit ivo  era 
aqueles  que  os  Conselheiros  estavam  entendendo,  no  sentido  de  que  havia  3 
poss ibi l idades: ampl iação da pena, sua manutenção ou a absolv ição do envolv ido.
Como  o  Presidente  do  Conselho  entendeu  que  orador  não  identi f icou  o  disposit ivo, 
não  recebeu  a  questão  de  ordem,  lembrando  que  o  Conselheiro  poderia  ter  se 
manifestado durante a discussão.
Ao submeter ao plenár io .. .".

XXX

Obs: esta  ata  foi  aprovada  na  449ª  Reunião  Ordinár ia  do  Conselho  Del iberat ivo, 
real izada  no  d ia  30  de  novembro  de  1998,  com  as  al terações  já  dela 
constantes.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf .
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