
ATA RESUMIDA DA 455ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 31 DE MAIO DE 1999

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

2)2) MESA DIRETORA
Presidente em exercício: Sérgio Lazzarini
Vice-Presidente “ad hoc”: Pedro Paulo de Salles Oliveira
Primeira Secretária em exercício: Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário “ad hoc”: José Roberto Coutinho de Arruda

- Anunciado pelo Sr. Presidente, foi executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Declarou instalada a reunião, desde logo comunicando a ausência justificada do Presidente 
José  Edmur  Vianna  Coutinho,  que  estava  com problemas  com sua  saúde,  bem como justificou  a 
ausência  do  Primeiro  Secretário  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  cujo  pai  estava  hospitalizado. 
Convidou a Segunda Secretária Dulce Arena Avancini para ocupar a Primeira Secretaria e  submeteu ao 
plenário o nome dos Conselheiros Pedro Paulo de Salles Oliveira e José Roberto Coutinho de Arruda, 
que foram eleitos pelo plenário e passaram a ocupar, respectivamente, a Vice-Presidência e a Segunda 
Secretaria “ad hoc”. Determinou o recolhimento do livro de presença.

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente  –  Comunicou que  havia  recebido  propostas  de  votos  de  pesar  pelo  falecimento  do  ex-
Conselheiro  Arnaldo  Lembo,  e  do  ex-pinheirense  João  do  Pulo,  as  quais  submeteria  ao  plenário 
oportunamente. Colocou em votação proposição de iniciativa do Conselheiro Edgard Ozon, de inserção 
em ata de voto de pronto restabelecimento do Conselheiro José de Barros. Aprovada. 

Pedro  Paulo  Salles  de  Oliveira  -  Convidado  para,  em  nome  do  Conselho  Deliberativo,  prestar 
homenagem póstuma ao Sr.  Mário Gracco Ribas, manifestou-se dizendo o seguinte: “...  falecido há 
pouco, em 23 de maio corrente, aos 86 anos. Conheci Mário Ribas mesmo antes de sua entrada para o 
Clube. Por intermédio do meu pai, tive contato com Mário Ribas, securitário. De personalidade forte e 
vibrante em tudo o que fazia, destacou-se no Clube dando a ele toda a energia de que era possuído. 
Como Suplente, e posteriormente Conselheiro, permaneceu neste Conselho de 1966 a 1978, sendo que 
nesse período foi Diretor Tesoureiro, Diretor Secretário, cargos na Diretoria Executiva. Foi também da 
Comissão de Sindicância, na gestão de 1970 e de 1974. Conheci de novo Mário Ribas em 1960, quando 
a ele me apresentei de novo, na beira da piscina. Era então pela primeira vez candidato ao Conselho. 
Fora pedir o seu voto, ele que estava já auxiliando o Polo Aquático. Fez mais do que isso. Não só deu o 
seu voto como me ajudou e muito na minha primeira eleição. Mário Ribas tinha uma característica. 
empregava-se de corpo e alma em cada tarefa, em cada pequeno trabalho. Tinha, até na avançada 
idade, uma energia vital que o impelia para entre coisas nadar todos os dias. Ainda no ano passado, 
como fazia sempre, visitou o Centro Pró Memória logo após ter nadado por algum tempo. Gostava disso. 
E após o esforço, sempre passava no Centro, com aquele seu falar loquaz e às vezes irônico e até 
mordaz, mas sempre sugerindo medidas para o nosso Centro e para o nosso Clube. Centro de que ele 
nem sabia, fazia parte, embora não quisesse a ele pertencer. Para nós, era sempre oportuna a sua 
visita. Era muito bem vindo. Tinha de ser assim. Foi o primeiro sócio Conselheiro que teve a ousadia de 



imprimir um livro denominado História do Esporte Clube Pinheiros, editado em 1968. A elaboração desse 
livro consumiu dois anos do seu esforço, eis que os trabalhos foram iniciados em 1966. Jornalista que 
também era, soube redigi-lo. E vale aqui repetir a frase final sobre a nossa figueira. Diz ele no livro: 
“Talvez, nas noites quietas, se passarmos junto a esta velha árvore, que teima em viver apoiada em dois 
braços amigos, talvez ouçamos o seu murmúrio provocado pela aragem leve que baloiça seus galhos 
esguios (?). Talvez.”. Daí à criação, à inauguração do Museu Hans Nobiling, em 10 de janeiro de 1970, 
foi  um passo dado pelo enérgico  e devotado pinheirense Mário  Ribas.  Eu,  como curiosidade,  para 
aqueles que não conhecem, trouxe aqui este livro impresso pelo Clube, que fez pela primeira vez a 
nossa história, que foi posteriormente repetida nos 90 anos, e será agora nos 100. Esta é uma atitude 
pioneira que o Clube avalizou. Mas da configuração desse livro à criação do Museu, em 10 de janeiro de 
1970, foi um passo. Ele e Herbert Kremer, um valoroso e digno jornalista de um jornal alemão de São 
Paulo, e Alceu Mainardi de Araújo, da Academia Paulista de Letras, fizeram brotar, pela vez primeira, o 
interesse pela nossa história tão rica e entusiástica. Aqui estão Alceu Mainardi de Araújo, já falecido, 
Mário Ribas, Herbert Kremer, e ao fundo João Havelange, que foi convidado. Teria sido companheiro de 
natação do Mário Ribas. Isso está no museu em lugar de destaque. Hoje, demolida a Casa de Barcos, 
onde pela primeira vez se instalou o Museu, esse Museu se acha integrado ao Centro Pró Memória. 
Integrado como Mário Ribas, ele está sempre conosco. Devotado pinheirense, magnífica expressão da 
sua geração, magnífico trabalho em prol do Clube. Magnífico. Conheci de novo Mário Ribas no ano de 
98. Mário Ribas afetuosamente bateu no meu ombro e disse: “Vamos fazer a sua campanha e do meu 
neto Eduardo.” E ficamos seis ou sete horas na porta dos Veteranos, a pedir votos. E nessa hora, eu 
conheci o Mário Ribas de novo. Ele tinha 84 para 85 anos, se não me engano, ou 85, e agüentou firme 
as  sete  horas  comigo  ali.  Esse  era  o  Mário  Ribas.  Ele  devotou-se  ao  seu  neto  Eduardo  e  o  fez 
Conselheiro. Eduardo, seu avô foi um pinheirense de força indestrutível e nós, neste Conselho, vemos 
em você o seu digno continuador. Fale, brigue, participe, empenhe-se, como você tem feito. Porque é de 
gente assim, de jovem assim que precisamos nas futuras gerações. Até breve, Mário Ribas. Bem vindo, 
Eduardo....”.

Presidente - Submeteu ao plenário proposta de inserção em ata de voto de pesar pelo ex-Conselheiro 
Mário Gracco Ribas, avô do Conselheiro Eduardo Ribas de Oliveira Machado. Aprovada.

Dulce Arena Avancini - Pronunciou-se homenageando o atleta pinheirense João Carlos de Oliveira, o 
João do Pulo, recentemente falecido, dando ênfase às suas conquistas esportivas, sua vida profissional 
depois de um acidente automobilístico que resultou na amputação de uma das pernas e sua carreira 
política.

Presidente - Colocou em votação proposta da Conselheira Dulce Arena Avancini, idêntica à apresentada 
pelo Conselheiro Marcelo Grassi, no sentido de consignar em ata voto de pesar pelo falecimento do 
atleta João do Pulo. Aprovado. Também submeteu ao plenário proposta da Mesa do Conselho subscrita 
pelos Conselheiros Edgard Ozon e Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, de inserção em ata de voto de 
pesar pelo falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Arnaldo Lembo. Aprovada. Colocou em votação 
proposição do Conselheiro José Manssur, a qual em nome da Mesa e em seu próprio nome endossou, 
bem como o fez o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, no sentido de inserir em ata voto de 
louvor Associado Dr. Jorge Tadeu Flaquer Scartezzini, pela sua nomeação para o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça. Aprovada.

Carlos Fernandes Andrade - Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do atleta João do Pulo. 
Parabenizou a Mesa do Conselho pelo relatório anual que apresentou, julgando-o de alta qualidade. 
Elogiou  a  atuação  da  empresa,  propôs  fosse  inserto  voto  de  louvor  à  Diretoria  da  Associação  de 
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Médicos de São Paulo - Blue Life, pelo patrocínio do Voleibol e do Tênis do Clube, bem como pela 
participação  na  formação  de  novos  ídolos  na  modalidade,  como  os  brasileiros  Guga  e  Fernando 
Meligeni,  que vêm se destacando em Roland Garros. Lembrou que a Blue Life,  em parceria com o 
Clube, assumiu e patrocinou o Banana Bowl,  um dos sete maiores campeonatos infanto-juvenis do 
mundo, que neste ano recebeu o próprio nome da empresa. Aprovado.

Edgard  Ozon  -  Noticiou  recentes  conquistas  do  Judô,  dizendo  que  a  nossa  equipe  Adulto  estará 
participando dos Jogos Pan-americanos com 7 atletas do Masculino, 7 do Feminino. Informou que no 
Campeonato Paulistano de Judô o Pinheiros venceu em todas as 7 categorias de peso, fato inédito nos 
clubes de São Paulo e do Brasil. Na categoria peso pesado, foram pinheirenses o campeão e o vice; 
peso meio pesado, campeão; peso médio, campeão, vice e terceiro colocado; meio médio, campeão, 
vice e dois terceiros colocados (chaves A e B); peso leve, campeão e terceiro colocado; peso meio leve, 
campeão e vice; e,  no peso ligeiro,  campeão e vice. Duas atletas do Feminino, dentre as que irão 
disputar o Pan-americano, sagraram-se campeãs; na categoria Sênior, o vice-campeão. Disse que todo 
o êxito da modalidade deve-se ao apoio recebido da Diretoria Adjunta da seção, aos Técnicos João 
Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro dos Santos Oliveira, além do Conselho, que apoia a 
Diretoria porque sabe que a prática de esporte competitivo é importante para o Clube, como o é o 
recreativo, o social e o cultural. Comunicou, finalmente, que o Clube competirá no Campeonato Paulista 
Estadual a ser realizado no mês de junho, em Americana, acreditando que 70% desses campeões e 
vice-campeões serão classificados, aumentando a admiração de todos pelo Pinheiros e pelo que ele faz 
pelo esporte.

Wilma de Almeida Gonçalves – Contou que três pinheirenses integrarão a equipe brasileira de Saltos 
Ornamentais que disputará os Jogos Pan-americanos: Cassius Duran, Emerson Neves e Evelyn Wintler. 
Acrescentou que o Pinheiros é um celeiro de campeões e que, em todas as equipes nacionais, 90% dos 
saltadores são do nosso Clube. Pediu que nas obras a serem executadas no ano 2000 a Diretoria inclua 
o aquecimento da piscina externa, favorecendo os atletas da modalidade e os associados como um 
todo.

Presidente - Tendo esgotado o tempo regimental, propôs a prorrogação do Expediente por 30 minutos, 
para que os Conselheiros inscritos pudessem se manifestar. Aprovado.

José Ricardo Pinheiro Lima - Associou-se aos votos de pesar pelos falecimentos de João do Pulo e de 
Mário Gracco Ribas, que muito honraram o nome do Clube. Parabenizou o Presidente da Diretoria 
Cezar Roberto Leão Granieri e o Diretor de Esportes Salvador Parisi Neto, que têm conseguido manter 
os esportes do Clube com tantas glórias.  Propôs a inserção em ata de voto de louvor à seção de 
Basquete, extensivo ao Diretor Adjunto Carlos Eduardo Ferraro e ao Técnico Marcel, pois o Clube por 3 
vezes neste ano venceu o Marathon Franca. Destacou os atletas Brenno Blassioli e Danilo Padovani, 
convocados para a Seleção Brasileira de Basquete que disputará os Jogos Pan-americanos. Estendeu o 
voto aos atletas Lucas Costa e Guilherme Joanoni, este que integrou o Torneio da Nike, foi convidado 
pela NBA e recusou essa proposta sob o argumento de que quer participar dos próximos Campeonatos 
Paulista e Brasileiro defendendo as cores do Pinheiros. Aprovado.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia - Apresentou proposta no sentido de inserir em ata voto de louvor à 
associada Maria Lídia Flandoli, jornalista que há 8 anos vem comandando com competência o programa 
Gazeta Meio Dia, exibido pela TV Gazeta de São Paulo. Aprovado.
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Sílvia Schuster - Convidou os Conselheiros para prestigiar Torneio Internacional de Bocha no começo de 
junho, quando a equipe pinheirense estará competindo com outras da América Latina. Propôs fosse 
inserido  em ata  voto  de  louvor  à  Diretoria,  que  vem apoiando  equipes  integradas  por  sócias  que 
disputarão a Copa Sindi-clube de Voleibol Feminino de Veteranas. Aprovado.

Luiz  Eduardo  Dutra  Rodrigues  -  Prestou  contas  do  trabalho  da  Comissão  Financeira,  detalhando 
resultados obtidos pelo Clube em março deste ano, conforme publicado nos destaques encaminhados 
juntamente  com a convocação,  elaborados com base no Balanço Patrimonial,  no relatório  A.V.O.  - 
Análise da Variação Orçamentária e na conta Patrocínio Pró-Amador.

Walter Silva - Em nome de mais de 4.000 freqüentadores da seção e em seu próprio nome, apresentou 
voto de agradecimento ao Diretor de Relações Esportivas Antonio Moreno Neto, por atender a pedido de 
instalação de uma balança na Hidroginástica.

Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, o Balanço 
Patrimonial  do  Clube  em  30  de  abril  deste  ano.  Informou  o  recebimento  de  cartas  da  Diretoria, 
informando sobre a nomeação dos seguintes Diretores Adjuntos para o biênio 1999/2001: Francisco Del 
Posso  Games  -  Diretor  Adjunto  de  Suprimentos;  Isnaldo  Niccoli  Martini  -  Diretor  Adjunto  de 
Restaurantes; Mário Marrese - Diretor Adjunto de Higiene e Saúde; Edwin Zollner - Diretor Adjunto de 
Higiene e Saúde da Sauna Masculina; Luisa Severo Brioschi Zollner - Diretora Adjunta de Higiene e 
Saúde da Sauna Feminina;  Marcelo Filardi  -  Diretor Adjunto de Medicina Esportiva (of.  DI.139/99 e 
DI.146/99). Leu correspondência da Diretoria, que a Mesa do Conselho encaminhou aos Conselheiros 
pelo correio, regulamentando a emissão de convites para as festas juninas de 1999 aos convidados dos 
Conselheiros.

Anamaria Andrade Damasceno - Contestou a natureza do voto proposto pelo Conselheiro Walter Silva.

Presidente - Esclareceu tratar-se de um voto pessoal de agradecimento ao Diretor, manifestação esta 
que não foi submetida ao plenário.

Primeira Secretária - Convidou os Conselheiros a acessar o site do Conselho na Internet e opinar sobre 
a solução dada ao problema da lentidão do aparecimento das páginas no vídeo. Leu carta do Conselho 
Fiscal, agradecendo o Conselho pelos votos recebidos por ocasião de sua reeleição na reunião de 26 de 
abril.

Edgard Ozon - (Pela ordem) - Com base no Art. 39, II, do Regimento do Conselho, propôs a inversão da 
Ordem do Dia, passando o item 3 a ser o item 2, tendo o Sr. Presidente dito que submeteria tal proposta 
ao plenário no momento oportuno.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação das atas das 453ª e 454ª reuniões ordinárias, realizadas, respectivamente, 

nos dias 19 e 26 de abril de 1999.
Deliberação:
Não houve qualquer contestação e o Sr. Presidente deu por aprovadas as atas.

Presidente -  Submeteu ao  Conselho a  proposta  de  inversão da  pauta de iniciativa  do Conselheiro 
Edgard Ozon. Aprovada.
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Item 2 - Apreciação do processo CD-07/99, referente à proposta subscrita pelo Conselheiro Cezar 
Roberto  Leão Granieri  e  outros sessenta (60)  Conselheiros,  de concessão do título  de 
Sócio Benemérito ao Conselheiro Efetivo Roberto Luiz Pinto e Silva.

Sérgio Vergueiro – Referindo-se à matéria, disse: “Um quarto de século marca o meu relacionamento 
com o nobre Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva. Conheci-o quando trouxe o meu filho, hoje Diretor 
da minha empresa, para jogar futebol com as crianças do Clube. Aliás, no dia em que eu cheguei com o 
Ricardo, meu filho, pelas minhas mãos, conheci também o nobre Conselheiro Ovídio, que trazia o seu 
filho com o glorioso uniforme do São Paulo Futebol clube, nunca mais esquecerei essa oportunidade. E 
encontrei um grupo de abnegados, juntamente com o Roberto Luiz Pinto e Silva, Gilberto Rogê Ferreira, 
Álvaro Aranha, Aldo Malagoli e inúmeros companheiros que abnegadamente organizavam o futebol das 
crianças, então ocupando o grandioso horário do meio dia às duas, aos sábados, no Campo B. E nos 
reuníamos todas  as  terças-feiras  no  restaurante  deste  clube,  para  combinar  a  próxima  rodada,  na 
semente do que é hoje o futebol das crianças, que é um orgulho de organização do Esporte Clube 
Pinheiros. E o nobre Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva desde dessa data já me chamava a atenção 
por algumas qualidade, e alguns defeitos. Pois vejam os senhores que o maior craque do time que eu 
dirigia era o Rodrigo, filho dele. Pequenino, franzino. Já que o Bob, o filho mais velho, era craque já 
consagrado entre os pequenos. E o Rodrigo marca um gol de sem pulo e fica insone de Sábado para 
Domingo e para Segunda-feira, lembrando desse gol. E no outro Sábado, não é que o Roberto Luiz 
Pinto e Silva, apitando o jogo do meu time, onde estava o filho dele – aí o seu feito – numa jogada 
normal expulsa o filho dele. Evidentemente, eu achei normalíssimo como técnico daquele time. Mas 
devo confessar que eu comecei a perceber o rigor com que o Roberto Luiz Pinto e Silva exercia os 
mandatos que lhe eram atribuídos, sendo juiz de uma partida de pequenos futebolistas. E isto é uma 
qualidade que não muda. Aquele que é responsável, ele é responsável. Nasceu assim e será sempre 
assim, Aquele que é rigoroso e equânime, é capaz de expulsar um atleta como o Rodrigo, mesmo sendo 
seu filho.  E acompanhei essa qualidade do Roberto Luiz  Pinto e Silva,  que todos conhecemos por 
“Trinta”, e que anos depois perguntei a ele por que “Trinta”. E, então, soube que quando foi para o 
CPOR, ele era o número “Trinta”.  E,  portanto,  assim ficou conhecido como “Trinta”,  e  este apelido 
incorporou-se à sua personalidade. Tanto que quando telefonamos a ele, às vezes  esquece o nome de 
Roberto Luiz, e fica meio de saia justa, e ele diz “Não. É o “Trinta” mesmo que está falando. Pode falar.” 
E o Roberto Luiz também demonstrava já uma qualidade que o acompanha: a discrição. A discrição com 
que exerce com dedicação as missões que recebe. A discrição que demonstra firmeza de caráter e 
sobretudo uma visão ampla e humana do poder. O poder é o que põe à prova o homem, as pessoas. O 
exercício do poder deve ser absolutamente respeitado e temido por nós perante nós mesmos. Porque aí 
é que nós nos pomos em contato com as partes perigosas das nossas personalidades. E ao longo 
desses anos, vendo a dedicação do Roberto Luiz à sua família, a dedicação discreta às missões que 
recebia,  pude  acompanhá-lo  com  muita  admiração.  E  tive  a  satisfação  de  quando  indicado  como 
candidato à  Presidência  deste  Conselho,  consultei  o  Fernando Xavier,  que foi  o  patrono da  minha 
candidatura, sobre o nome do Secretário, Secretário que é um dos pontos básicos do desempenho do 
Presidente, como também o é o Vice Presidente, como também o é o 2º Secretário. E tive a felicidade 
de sugerir e ver aprovado com entusiasmo a indicação do Roberto Luiz como Secretário, caso a minha 
candidatura tivesse sucesso. E esse sucesso começou com o meu oponente, a quem eu tive a honra de 
ter não como oponente, mas como concorrente a prestar serviços ao nosso clube, o nobre Conselheiro 
Cardia, cujo filho honra a nossa Casa com a sua presença. Não foi um oponente, foi um concorrente 
respeitável e amigo. E pude, então, durante 4 anos, partilhar desta fidelidade que demonstra Roberto 
Luiz Pinto e Silva. Fidelidade não a mim, não à mesa. Fidelidade ao Esporte Clube Pinheiros, entendido 
como parte da nossa família, e, portanto, receptor desta dedicação que ele sempre deu e da qual fui 
testemunha.,  com a sua competência,  com o seu equilíbrio,  com a sua prudência,  mas com a sua 
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firmeza. E durante 4 anos tive, junto aos demais companheiros da Mesa e das Comissões, este apoio 
permanente do Roberto Luiz como 1º Secretário desta Mesa. E pudemos participar, juntamente com 
este Conselho, de todas as dezenas e dezenas e dezenas de reuniões que envolveram a atualização 
estatutária; não somente no trabalho extremamente bem coordenado pelo nosso atual Presidente do 
Conselho,  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  que  me  deu  a  honra  de  coordenar  essa  comissão,  mas 
extremamente bem estruturado pela Secretaria do Conselho, na pessoa do Roberto Luiz Pinto e Silva. 
Eu fui efetivamente muito feliz nesses 4 anos de gestão. Feliz pelos meus companheiros de Mesa e de 
Comissões, e feliz pela paciência e pela magnanimidade dos Conselheiros que estiveram durante esses 
4 anos comigo. E tive a honra, o prazer, a satisfação de passar ao Roberto Luiz a Presidência dessa 
Mesa, com a maior tranqüilidade, sabendo que passava a uma pessoa extremamente competente, e 
que  assim  o  demonstrou,  trazendo  não  somente  o  trabalho  normal  das  reuniões  ordinárias  e 
extraordinárias que temos, mas a complementação fundamental, com a regulamentação, conseqüência 
necessária da atualização estatutária, e que tão bem foi conduzida pelo Roberto Luiz nos 4 anos que se 
sucederam à  atualização  estatutária.  E  sobretudo  essa  discreta  dedicação  total  ao  Esporte  Clube 
Pinheiros, de um homem experiente, de um homem que na FIESP coordenava os debates do Grupo 14, 
que naquela época debatia, discutia e trazia a um acordo o Grupo 14 da FIESP, com nada mais, nada 
menos  que  o  Lula  representando o  Sindicato  dos  Metalúrgicos.  E  esta  experiência  de  diálogo,  de 
ponderação, de respeito às opiniões oponentes, isso é um detalhe absolutamente importante em todos 
nós que pretendemos participar de um órgão colegiado, estarmos preparados e identificados às opiniões 
opostas às nossas, as mesmas boas intenções que temos nas nossas opiniões. E esta qualidade o Dr. 
Roberto Luiz representa com muita justiça um homem equilibrado e respeitador das opiniões alheias. 
Portanto,  foi  com  extrema  satisfação  que  fui  um  dos  subscritores  dos  138  Conselheiros  que 
subscreveram a proposta de concessão deste título ao nobre Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva, 
merecido e merecedor. E tenho certeza de que os demais apenas não o subscreveram por não terem 
tido oportunidade, porque ele seria, sem dúvida nenhuma objeto da assinatura de todos os componentes 
do Conselho Deliberativo. Portanto, eu me regozijo com esta indicação, e como um dos subscritores, 
não poderia deixar de vir aqui dar o testemunho de um quarto de século de admiração que tenho por 
este amigo, por este Conselheiro, por este sócio do Esporte Clube Pinheiros. E ao encerrar esta minha 
manifestação, tenho certeza de que estamos concedendo com a maior justiça, com a maior propriedade 
este título que é proposto, porque quem o receberá merece sobretudo na sua inteireza a honra de ser 
um Benemérito do Clube.”.

Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) – Em abono às palavras do orador, estendeu a honraria aos já 
falecidos pais do Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva, responsáveis pela sua boa formação moral.

Sérgio Vergueiro – Secundando a sugestão, finalizou dizendo que esta concessão o emocionava por ser 
realmente um título de mérito a uma pessoa que o merece na sua inteireza e a uma família que o 
merece também.

José Manssur – Pronunciou-se, dizendo: “... Há grandes homens, Senhor Presidente, que fazem com 
que todos se sintam pequenos.  Mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos 
perante si  se sintam grandes. Assim é Roberto Luiz Pinto e Silva.  Não irei  eu aqui,  agora, Senhor 
Presidente, desfilar o curriculum desse companheiro exemplar. Por mim fê-lo, com maior autoridade, 
com maior competência e com maior brilho o ilustre Presidente de sempre Sérgio vergueiro, que me 
precedeu nesta tribuna. Presidente que teve a honra de ter Roberto Luiz como Secretário, no trabalho 
de sistematização de nossa lei maior, e que teve também em Vossa Excelência, Senhor Presidente, o 
Presidente  daquela  Comissão,  da  Comissão  de  Redação.  Vou realçar  apenas  e  tão  somente  dois 
atributos que desde o início me impressionaram vivamente na figura de Roberto Luiz Pinto e Silva. A 
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humildade. Não fora ela o apanágio dos nobres, a personalidade, que é tão essencial para o homem 
quanto  o  perfume  o  é  para  a  flor.  Bem  aventurado,  Senhor  Presidente,  aqueles  que  podem  ser 
reverenciados por seus pares logo após o exercício de determinadas funções. Mormente no momento 
atual  em que este país  passa por uma das mais  sérias crises de moral  e  de ética,  de normas de 
conduta, de normas ontológicas, violentadas em todos os níveis de nossa sociedade. E com que alegria 
podemos, neste momento tão triste da nacionalidade, reverenciar um homem que faz do atributo da 
dignidade  a sua virtude maior. Vou concluir, Senhor Presidente, e vou fazê-lo citando o maior poeta 
contemporâneo da Língua Portuguesa, com liberdade poética, Fernando pessoa: Roberto Luiz Pinto e 
Silva é grande, pois é grande em tudo o que faz. Nada em sua pessoa o desmerece. Assim como a lua 
brilha toda nas águas escuras do lago, seu caráter sem jaça, a sua postura sem máculas brilhou nesta 
Casa, no seio de seus Pares, porque soube ele escrever com letras d’ouro seu nome na história do 
Conselho Deliberativo deste clube.”.

Eduardo Lobo  Fonseca  –  Manifestou-se  no  seguinte  sentido:  “...  Para  mim realmente  é  motivo  de 
emoção  poder  estar  aqui  participando  desta  sessão  em  que  o  Presidente  Roberto  Luiz  vai-se 
transformar em Sócio Benemérito. Eu me lembro também do Conselheiro Guerra, na sua cruzada para 
que fosse colocada no Estatuto uma mudança na concessão de título de Sócio Benemérito, para que 
não se transformasse em uma coisa automática ou protocolar, e daí porque esse tempo de 3 anos para 
que se possa propor essa concessão. É claro que todos os que ocupam a posição de Presidente do 
Conselho,  de  Presidente  da  Diretoria  prestam  um  trabalho  e  se  dedicam  muito  ao  Clube.  Mas  a 
benemerência é caracterizada por um algo mais. Ela não é simplesmente protocolar. Eu acho que é 
importante registrar isso no caso do ex Presidente Roberto Luiz, já tão bem citado pelo Conselheiro 
Sérgio Vergueiro. O principal motivo para mim da benemerência a que o Conselheiro Roberto Luiz faz 
jus é pelo exemplo que ele deu. O Conselheiro Roberto Luiz, e a maioria dos senhores se lembram, ele 
não só foi eleito por esta Casa, como todos os Presidentes o são, mas ele foi escolhido como um 
candidato da Casa. Isso é uma coisa ímpar na história deste Conselho. Não é esse o caminho normal da 
escolha dos Presidentes desta Casa. O que não o  diminui nem o desmerece, como citou o próprio 
Conselheiro  Sérgio  Vergueiro,  tendo  tido  como  patrono  o  ex  Presidente  Fernando  Xavier.  Mas  o 
Presidente  Roberto  Luiz  é  um caso único.  Ele  teve  a  oportunidade de  demonstrar  que é  possível 
conduzir os trabalhos por representantes de outros grupos expressivos do Clube junto a ele na sua 
Mesa,  tendo Comissões dos mais  diversos grupos,  e  sempre conseguindo manter uma atuação de 
Presidente de todos os Conselheiros e de todos os pinheirenses. Eu acho que este é um exemplo que 
não pode ser deixado de lado. É fundamental que se lembre disso. Sempre que se está a favor do 
interesse do Clube, é possível conviver com idéias diferentes, com opiniões diferentes e caminhar em 
prol do nosso maior interesse. O Presidente Roberto Luiz conseguiu fazer isso e se tornou uma figura 
ímpar na história deste clube.”.

Arlindo Vírgilio Machado Moura - Referiu-se ao agraciado, dizendo o seguinte: “... Eu quero também, de 
forma incisiva, solidarizar-me com esta outorga deste título de Sócio Benemérito ao Dr. Roberto Luiz 
Pinto e Silva. Faço coro com as palavras dos Conselheiros Sérgio Vergueiro, José Manssur e Eduardo 
Lobo Fonseca. Eu administrei o Clube juntamente com o Presidente Roberto Luiz Pinto e Silva por 3 
anos. Tive nele um companheiro de todas as horas. Pude contar com ele em todas as situações críticas 
que normalmente surgem à frente de uma administração. Se tínhamos divergências de posições, essas 
divergências foram superadas pela dedicação, pelo empenho e pelo bem maior que é o Esporte Clube 
Pinheiros. Juntos caminhamos dentro daquela lema da independência dos poderes, mas da harmonia 
entre eles. E eu gostaria de citar aqui um fato que a mim me marcou sobremaneira, um episódio muito 
grave que vivemos na história do nosso Clube. Foi num dia 8 de março, e esse dia está marcado na 
minha memória porque inclusive também é a data do meu aniversário, quando sofremos uma violência 
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muito grande, da interdição do nosso clube. Interdição essa provocada por motivos meramente políticos, 
que envolveram não só o nosso clube, mas diversos clubes, ou quase todos os clubes aqui da cidade de 
São  Paulo.  Mas  nesse  momento,  eu  pude  sentir  a  grandeza  de  caráter  e  o  companheirismo  do 
Presidente Roberto Luiz Pinto e Silva. Assim que soube dessa interdição, dessa violência, comuniquei 
ao Presidente do Conselho, e ele imediatamente se dirigiu aqui  para o Clube, e juntos, da sala da 
Presidência da Diretoria, comandamos todas as ações necessárias, para que se desfizesse aquele ato 
injusto  e  de  violência.  E  tive  nele  total  apoio  para  decisões  difíceis  que  teríamos de  tomar  e  que 
tomamos naqueles momentos tensos e preocupantes. E quando nos unimos na defesa dos interesses 
do  nosso  clube,  e  quando  nos  unimos  diante  de  situações  críticas,  se  unem  mais  os  nossos 
pensamentos e a nossa dedicação, e cria-se um vínculo muito grande de amizade e de reconhecimento. 
Eu quero neste momento, de público, reconhecer esta parceria, este companheirismo que sempre tive 
em Roberto Luiz Pinto e Silva.  Como disse o Conselheiro Sérgio Vergueiro, muitos que não assinaram a 
petição solicitando e apoiando esta honraria ao Presidente Roberto Luiz Pinto e Silva não o fizeram 
porque não tiveram oportunidade. É o meu caso também. Na ocasião, não tive oportunidade de assinar 
esta lista, mas o faria com o maior prazer. É um título merecido por todos os ângulos que se possa olhar 
e  que  faz  jus  a  um  homem  sério,  dedicado  às  coisas  do  Pinheiros,  e  que  sempre  colocou  esta 
importância do nosso clube acima de qualquer outro tipo de posicionamento político. Eu me associo 
desta forma a esta justa homenagem.”.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu aprovar a proposta, concedendo 
o título de Sócio Benemérito ao Conselheiro Efetivo Roberto Luiz Pinto e Silva.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-02/99,  referente  ao  Recurso  de  Revisão  interposto  por 
associado, representado por sua advogada, da decisão do Conselho Deliberativo, objeto da 
Resolução nº 06/99 de 29 de março de 1999, que negou provimento ao Recurso Ordinário 
apresentado contra penalidade de sessenta (60) dias de suspensão que lhe foi aplicada 
pela Diretoria em decorrência do processo CI-69/97.

Renato Taglianetti - Falou dos princípios fundamentais que devem nortear o ingresso do indivíduo que 
se associa ao Clube, que o faz para bem conviver, obrigando-se a revelar a melhor educação, tratar com 
urbanidade os empregados e identificar-se, na forma determinada pela Diretoria, ao adentrar as nossas 
dependências. A obrigatoriedade da identificação existe em função da própria defesa dos sócios e dos 
membros de sua família, além de possibilitar à Diretoria aferir a freqüência, o número de funcionários 
que deve dispor para fiscalizar o sistema, etc. O recorrente praticou gravíssimas infrações: negou-se a 
se identificar; saltou a catraca; destratou a funcionária da Portaria e adentrou o Clube; dirigiu-se ao 
Ginásio de Fitness, e, lá, também se recusou a se identificar e ofendeu o funcionário que solicitou que o 
fizesse. Ora, nenhum empregado é obrigado a ouvir desaforos de ninguém e, quando maltratado em sua 
própria honra, tem até o direito de propor uma ação judicial, não somente contra o ofensor, mas contra o 
Clube que admitiu  esse ofensor  como sócio  e,  nesta  condição,  o  ofendeu.  Nas duas defesas  que 
apresentou o recorrente chegou à perfeição de negar a existência dos fatos que lhe foram atribuídos - e 
que foram provados  -  e  a  admitir  que a  Diretoria  deveria  apenas  tê-lo  advertido.  Ora,  advertência 
também é penalidade e quem não comete nenhuma falta não admite ser advertido pelo que não fez, 
parecendo  a  ele,  orador,  tratar-se  de  uma  confissão  indireta.  Irressarcível  o  dano  causado  pelo 
envolvido, que deu mau exemplo ao negar-se a se identificar e ofender os funcionários, porque segundo 
os autos havia várias pessoas na fila da entrada, que a tudo assistiram, inclusive a exclamação usada 
contra o próprio Clube, tudo recomendando o seu afastamento, inclusive muito menos suave do que o 
decidido  pela  Diretoria.  Elogiou  a  atuação  da  Comissão  Processante,  que  propôs  um  adequado 
afastamento para que o envolvido tivesse bastante tempo para pensar nos absurdos que cometeu e se 
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castigar pessoalmente, e, se quisesse reingressar no Clube, o fizesse disposto a cumprir o Estatuto 
Social. Disse que não encontrava outro denominativo para condenar a afirmação de que o contraditório 
lhe foi negado e que o recorrente teve a sua defesa cerceada, que não uma deslavada mentira. Para 
defender que era improcedente a interpretação que o apelante deu ao dispositivo constitucional, lembrou 
trechos do texto da apresentação do projeto do atual Código Penal. Finalizou, dizendo-se certo que o 
plenário votaria repudiando aquele apelo tão indigno.

Silvia  Schuster  -  Declarou  que  como  Conselheira  se  sentiu  insultada  com  os  termos  do  recurso, 
indignando-se com o fato do interessado, sócio desde criança, entender que para entrar no Clube não é 
preciso se identificar, que a segurança está deixando a desejar, enfim, que a Comissão não falou nada 
correto, além da forma com que se referiu ao depoente Paulo Roberto Taglianetti. Manifestou-se não só 
favorável à manutenção da rejeição do recurso ordinário, mas pedindo ao plenário que a acompanhasse 
neste sentido e entendendo que deveria ter sido mais rigorosa a penalidade aplicada.

Deliberação:
Submetido à votação pelo Sr. Presidente, foi negado provimento ao Recurso de Revisão interposto pelo 
associado Marco Antonio Alves Achôa, da decisão do Conselho Deliberativo, objeto da Resolução nº 
06/99 de 29 de março de 1999.

Item 4 - Várias.
Carlos Fernandes Andrade – Pediu esclarecimentos a respeito do contrato de patrocínio firmado com a 
Blue Life  primeiramente em favor  do Tênis,  posteriormente do Voleibol,  pois  compete ao Conselho 
autorizar a celebração de contratos e este,  especificamente, não tinha sido apreciado. Pediu que a 
Diretoria de Esportes o informasse como ter acesso aos resultados dos nossos atletas, dizendo que em 
seções  menos  privilegiadas  os  feitos  esportivos  são  menos  divulgados.  Citou  como  exemplo  um 
Campeonato Brasileiro de Polo Aquático, do qual não conhecia os resultados alcançados pelo Clube, 
bem como voto de louvor aprovado para a seção de Basquete no Expediente sem que o Conselho 
tivesse conhecimento dos resultados. Referindo-se ao questionamento formulado por escrito pelo Sr. 
Presidente do Conselho, disse que estava satisfeito com os esclarecimentos que solicitou e que foram 
fornecidos pela Diretoria. Perguntou qual é o número e quais são esses funcionários que trabalham no 
Departamento de Esportes que têm seus registros de Professores ou Técnicos Desportivos no MEC ou 
no INDESP (Instituto Nacional de Desenvolvimento Esportivo), de acordo com Lei Federal de 25 de maio 
de 1998.

Wilma de Almeida Gonçalves – Informou que a imprensa noticiou que mais dois atletas dos Saltos 
Ornamentais tinham sido reconhecidos pela CBDA e, certamente, pelo Comitê Olímpico, e farão parte 
da  Seleção  Brasileira  nos  próximos  Jogos  Olímpicos:  Juliana  Veloso,  uma  saltadora  talentosa  do 
Fluminense,  bem como o  pinheirense Cassius  Duran.  Agradeceu ao  Presidente da Diretoria  Cezar 
Roberto Leão Granieri  e ao Diretor de Esportes Salvador Parisi Neto, pelo carinho com atendem às 
solicitações e propiciam aos atletas condições para participar de campeonatos, aumentar o seu talento e 
elevar cada vez mais o nome do Pinheiros e o nome do Brasil nos pódios internacionais. Comentou que 
recentemente uma equipe brasileira de seis atletas, cinco deles pinheirenses, participou de competições 
reconhecidas pela FINA (Federação Internacional  de Natação),  o Grand Prix Americano, quando foi 
semifinalista Cassius Duran e, na semana seguinte, no Grand Prix da cidade do México, Cassius Duran 
e  a  Izumi  Hashimoto  fizeram  o  índice  máximo,  índice  olímpico.  Aguarda-se  que  Izumi  Hashimoto 
também seja reconhecida pela CBDA e pelo Comitê Olímpico.
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Ruy de Salles Penteado - Sugeriu que fosse feito um levantamento para se verificar qual o problema 
existente  com  o  aquecimento  do  chuveiro  do  vestiário  da  piscina.  Com  relação  ao  relógio  digital 
existente na Pista de Atletismo, com vistas ao Centenário do Clube e para resolver o problema de 
visibilidade, sugeriu que sua instalação no recinto da piscina coberta, colocando-se um marco de certo 
porte, indicando dia a dia, quantos dias vão ser transcorridos até o Centenário.

Anna Maria da Carvalheira  Baur -  Manifestou-se detalhando e elogiando a solenidade de posse do 
Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria de 10 de maio. Parabenizou o Presidente da Diretoria 
Cezar Roberto Leão Granieri, porque ele será o Presidente do Centenário, o Presidente da passagem 
do século para o Século 21 e, também, o Presidente do Milênio.

Ricardo Coutinho Carvalhal – Também congratulou-se com o Presidente Cezar Roberto Leão Granieri 
recentemente  empossado.  Cumprimentou  a  Comissão  Financeira,  pelo  trabalho  que  vem 
desenvolvendo, transmitindo aos Conselheiros, com clareza, a posição econômico-financeira do Clube, 
possibilitando que pessoas versadas em outras áreas entendam perfeitamente tais informações.

Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Pedro Paulo de Salles Oliveira e José Roberto Coutinho de 
Arruda pela colaboração prestada nos trabalhos da Mesa,  informou o número de Conselheiros que 
tinham assinado o livro de presença e encerrou a reunião às 22h35.

XXX

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 456ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de julho de 
19999.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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