
ATA  RESUMIDA  DA  457ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  DO 
ESPORTE CLUBE PINHEIROS, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 1999

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

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

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

Presidente -  Declarou instalada a reunião, desde logo determinando o recolhimento do livro de 
presença.

3) EXPEDIENTE
Homenagem aos Atletas do Esporte Clube Pinheiros que integraram a Delegação Brasileira 
que participou dos Jogos Pan-americanos realizados em Winnipeg, Canadá nos meses de 
julho a agosto de 1999.
Presidente - Ao saudar os homenageados, lembrou que a Mesa do Conselho vem mantendo o 
hábito salutar de homenagear os associados que se distinguem quando defendem as cores do 
Clube nas mais diferentes atividades. Nesta oportunidade em que se comemoram os cem anos de 
existência do Pinheiros, o Conselho não poderia deixar de homenagear aqueles que neste final de 
século  o  representaram,  integrando  a  Delegação  Brasileira  que  recentemente  participou  dos 
últimos  Jogos  Pan-americanos,  mais  uma  vez  tornando  mundialmente  públicas  as  qualidades 
morais,  técnicas  e  esportivas  dos  atletas  pinheirenses,  os  quais  conquistaram  20  das  101 
medalhas trazidas pelos brasileiros, classificando o Pinheiros, como se um país fora, em 9º lugar 
no quadro geral  de medalhas dos Jogos,  lembrando que desses atletas foram distribuídos na 
entrada  breves  currículos  esportivos.  Convidou  para  tomar  assento  à  mesa  dos  trabalhos  o 
Presidente  da  Diretoria  Cezar  Roberto  Leão  Granieri.  Parabenizou  os  homenageados  que,  a 
pedido,  ao  terem seus  nomes  declinados  subiram ao  palco  para  receber  uma lembrança  do 
centenário, bem como aqueles que haviam conquistado medalhas as exibiram ao plenário. São 
eles: Handebol Masculino: Fábio Ferraresi Vanini, Ivan Raimundo Pinheiro e Lúcio Mauro da Silva 
Martins. Gustavo Henrique Lopes da Silva não compareceu porque estava disputando o Mundial 
Júnior. Judô Feminino: Andréa Berti Rodrigues, Danielle Zangrando, Priscila de Almeida Marques e 
Vânia Yukie Ishii. Judô Masculino: Denilson Moraes Lourenço foi representado por sua esposa, 
Sra.  Maria  Luciana  Lima  Lourenço,  pois,  juntamente  com Daniel  Andrey  Hernandes,  também 
homenageado, estava disputando campeonato na Alemanha. Natação Feminino: Juliana Machado 
foi  representada  pelo  Técnico  Alberto  Bernardo  Klar.  Natação  Masculino:  Marcelo  Augusto 
Tomazini,  Fábio  Mauro  Figueiredo  Silva  e  Stephan  Eisenhauer  Baptista.  Ginástica  Olímpica 



Feminino: Heine Milani Araújo. Patrícia Emi Aoki, foi representada pela Diretora Adjunta da seção, 
Sra.  Idely  Regina  Florence  Lelot.  Ginástica  Olímpica   Masculino:  Cristiano  Magnonn Albino  e 
Michel  Moreno  Conceição.  Polo  Aquático  Feminino:  Mariangela  Nascimento  Corrêa,  Mariana 
Barreto  Fleury,  Mariana  Delboni  Secches  e  Raquel  Kibune  Maizza  Chiappini.  Polo  Aquático 
Masculino:  Erik  Michael  Seegerer,  Atleta  Benemérito  do  Clube  e  Fábio  Amante  Chidiquimo. 
Esgrima Feminino: Carolina Xavier Silveira Moreira. Esgrima Masculino: Marco Antônio Trevizani 
Martins  e  Rodrigo  José  Marcondes  Pedrosa.  Halterofilismo:  Adeilson  de  Carvalho  Santos  e 
Edmilson  da Silva  Dantas,  Atleta  Benemérito  do  Clube.  Saltos  Ornamentais  Feminino:  Evelyn 
Wallace Winkler. Santos Ornamentais Masculino: Cassius Ricardo Duran e Emerson Souza Neves. 
Boliche Masculino: Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto. Voleibol Feminino: Carolina Demartine 
Albuquerque,  não  pôde  comparecer  porque  estava  disputando  o  campeonato  Mundial.  Em 
seguida,  o  Sr.  Presidente  estendeu a  homenagem aos  Diretores  Adjuntos  e  Técnicos  dessas 
seções,  que,  evidentemente,  tiveram uma participação  efetiva  na  conquista  desse  espaço  no 
esporte  internacional  representando  o  Brasil,  os  quais  ao  terem  seus  nomes  anunciados  se 
levantaram e foram aplaudidos pelo Conselho: Esgrima:  Diretora Adjunta Maria Valéria Espíndola 
Domingues,  que  não  compareceu;  Técnicos:  Cláudio  Gonçalves  dos  Santos,  Márcia  da  Silva 
Leonelli  e  Ramón  Luís  Hernandez  Leon.  Ginástica  Olímpica: Diretora  Adjunta  Idely  Regina 
Florence Lelot;  Técnicos:  Anatoli  Selivanov e Osvaldo de Oliveira  Leal  dos Santos.  Handebol: 
Diretor  Adjunto,  Conselheiro  Reinaldo  Fernandes  Campos;  Técnico:  Washington  Nunes  Silva 
Júnior.  Halterofilismo:  Diretor  Adjunto  Francisco Liauw Woe Fang;  Técnico:  Edmilson da  Silva 
Dantas;  Judô:  Diretor  Adjunto,  Conselheiro  Arnaldo  Luiz  de  Queiroz  Pereira;  Técnicos  João 
Gonçalves  Filho,  representado  por  sua  esposa,  Sra.  Wilma  de  Almeida  Gonçalves  e  Sérgio 
Malhado Baldijão. Natação: Diretor Adjunto André Perego Fiore; Técnicos Alberto Bernardo Klar e 
Alberto  Pinto  da  Silva.  Polo  Aquático:  Diretor  Adjunto  Wanderley  Lazareth;  Técnicos  Gilberto 
Marques Freitas Guimarães Júnior e Roberto Bruno Sérgio Chiappini. Saltos Ornamentais: Diretora 
Adjunta,  Conselheira  Wilma  de  Almeida  Gonçalves;  Técnicos:  Cristina  de  Almeida  Gonçalves 
Guimarães e Roberto Gonçalves.  Voleibol:  Diretor  Adjunto Juracy Telles de Menezes; Técnico 
Ariovaldo Fernandes Xavier  Rabello.  Boliche:  Diretor  Adjunto,  Conselheiro  Luís  Eduardo Dutra 
Rodrigues. Continuando, o Sr. Presidente aproveitou a oportunidade para destacar, ainda, nomes 
de sócios, que embora não participando da Delegação do Clube, também conquistaram Medalhas: 
Carlos Augusto Pimenta de Campos, na Canoagem, Roberto Scheidt, no Iatismo e Gustavo França 
Borges, na Natação.

Alberto Bernardo Klar - Convidado para se manifestar em nome dos homenageados, agradeceu 
o Clube pelo apoio que vem sendo dado ao esporte, garantindo que suas cores sejam respeitadas 
e valorizadas tanto no Brasil como no exterior, seja pelos seus atletas, seja pelos seus oponentes, 
sucesso que disse compartilhar com os atletas, técnicos, dirigentes da área esportiva e com os 
Conselheiros, representantes dos associados, pelo fato de todos formarem a família Pinheirense.

Presidente - Ao encerrar a parte solene, agradeceu a presença do Presidente da Diretoria à mesa 
dos trabalhos, bem como aos homenageados, Diretores, Técnicos e demais sócios, convidando 
todos para assistir à parte formal do Expediente, caso quisessem.
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Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter cívico, votos de pesar, 
de júbilo, etc.
Presidente -  Em nome da Mesa do Conselho, propôs a inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento  da  Sra.  Leonilde  Ferreira  de  Figueiredo,  mãe  do  Conselheiro  Afonso  Ferreira  de 
Figueiredo. Aprovado. Ainda em nome da Mesa do Conselho, propôs fosse inserido em ata voto de 
pesar  pelo  falecimento  da  Sra.  Iracema  Florence  Machado  Castaldi,  esposa  do  Diretor  de 
Promoções  Sociais,  Conselheiro  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  proposta  esta  subscrita  pelos 
Conselheiros Friedrich Theodor Simon e Sílvia Schuster, bem como tendo o Conselheiro Paulo 
Roberto  Taglianetti  proposto  que  o  voto  fosse  feito  em  nome  do  Conselho  como  um  todo. 
Aprovado. Propôs, ainda, fosse inserido em ata voto de pesar pelo falecimento de Paulo Rogério 
de Paula, sobrinho da funcionária Edinalva Aparecida de Paula. Aprovado. Submeteu ao plenário 
proposta do Conselheiro Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli, no sentido de consignar em 
ata votos de louvor a atletas que se destacaram nas seções de Bocha e de Boliche, conforme 
relação distribuída na entrada da reunião, a saber: Bocha: às Atletas Antonieta Primavera Pelliciari, 
Silvia  Schuster,  Mariana  Zanettin  de  Paschoal,  Isabel  de  Paulo  Lemos,  Beatriz  Luiza  Asson 
Sartorelli, Maria Celina Cimino Loureiro, Lourdes Tonelli Paschoal Diegues, Rosinha Laidês Stumer 
e Irene Zanettin de Paschoal, pela conquista do título de Campeãs Paulistas de Bocha de 1999; 
Boliche: aos Atletas Fátima Pires Dias, Fernanda Cobra Ortiz, Fernando Mendes Borini, Francisco 
Monteiro, Geraldo de Olvieira Couto, Janice Couto, João Carneiro, João De Martino Júnior, Luiz 
Roberto Leonel Arruda, Marcelo Braga Ignatti, Márcio Zanettin Paschoal, Maria Luiza Amando de 
Barros, Mário Farias, Paulo Sergio Kehdi, Rogério Arkie, Sérgio Henrique de Sá, por resultados 
obtidos em várias categorias nas competições: Campeonato Paulista de Equipes, Campeonato 
Paulista  de  Duplas,  Campeonato  Paulista  de  Tercetos,  Campeonato  Brasileiro  de  Clubes  e 
Campeonato Brasileiro Individual, tornando-os Campeões Paulistas e Brasileiros de Bowling de 
1999.  Votos  aprovados.  Levou  à  consideração  do  plenário  proposta  do  Conselheiro  Friedrich 
Theodor  Simon,  de  inserção  em  ata  de  voto  de  louvor  ao  Grupo  de  Teatro  do  Clube,  pela 
encenação da peça “Os Dous, ou o Inglês Maquinista”. Aprovada.

Primeiro Secretário - Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, os 
relatórios A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referentes aos meses de junho e julho, bem 
como o Balanço Patrimonial do Clube em 30 de junho e 31 de julho deste ano. Informou que o 
Conselheiro Waldemar Antonaccio Júnior foi nomeado para substituir o Conselheiro Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues na Comissão Financeira até o ano 2000, em virtude deste ter assumido cargo 
diretivo.  Também  comunicou  o  recebimento  de  carta  da  Diretoria,  dando  a  conhecer  que  o 
Conselheiro Eduardo Ribas de Oliveira Machado foi nomeado para o cargo de Diretor Adjunto de 
Atividades Especiais para o biênio 1999/2001, junto à Diretoria de Relações Esportivas (DI.457/99) 
e  que,  para substitui-lo  na Comissão Processante  Permanente,  o  Sr.  Presidente  do Conselho 
indicou  o  nome  do  Conselheiro  Fábio  Eduardo  Nesti  (Art.  9º,  §9º,  do  Regimento  Processual 
Disciplinar).  Quanto  aos  trabalhos  que  objetivam  instituir  a  convocação  para  as  reuniões  do 
Conselho através da Internet, tornou a solicitar aos Conselheiros que se manifestassem sobre a 
última convocação disponibilizada no site do Conselho.

Presidente - Tendo expirado o tempo regimental, propôs que o Expediente fosse prorrogado para 
que os seis Conselheiros que haviam se inscrito pudessem se manifestar. Aprovado.
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Ruy de Salles Penteado - Considerando que, com relação ao número de medalhas conquistadas 
nos Jogos Pan-americanos o Clube se classificou em 9º lugar, entendeu interessante refletir sobre 
qual colocação o Brasil teria obtido se não fossem os atletas pinheirenses. Referindo-se ao Sócio 
Honorário Jorge Pinto Corrêa, funcionário do Clube há décadas, estranhou que este tenha sido 
convidado  por  um  grupo  de  jornais  para  receber  uma  homenagem  como  Personalidade  de 
Destaque, e que do convite tenha constado que para participar do evento o homenageado teria 
que despender R$60,00. Ponderando sobre a saúde e a idade avançada do Sr. Jorge, sugeriu que 
o  Clube,  se  conveniente  fosse,  indicasse  algum  outro  funcionário  para  estar  presente  na 
solenidade.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Propôs a inserção em ata de voto de congratulações com a 
emissora ESPN Brasil, que no seu entender fez a maior e mais completa transmissão esportiva 
dos Jogos Pan-americanos já vista. Considerou-se duplamente satisfeito por ter vivenciado duas 
ocasiões  importantes.  Nos  Jogos  Pan-americanos  de  1962,  quando  era  Diretor,  o  Clube  foi 
ocupado para o treinamento de inúmeros atletas de todas as Américas, tendo o imóvel da R. Dom 
José de Barros sediado os Jogos. Passados 37 anos, esses jovens vêm sendo homenageados 
com um enorme acervo de medalhas do Brasil e do Clube. Estendeu o voto aos coordenadores da 
equipe de jornalistas e comentaristas, que acrescentou sempre esteve acompanhada de técnicos 
de cada modalidade, inclusive do Pinheiros, expondo pessoas que se dedicam anonimamente ao 
chamado esporte amador no Brasil em uma televisão de grande respeito, bem como ao chefe da 
equipe,  jornalista  José  Trajano,  cuja  manifestação sugeriu  que  ficasse constando da memória 
esportiva, na sua opinião o mais candente, o mais perfeito e humano dos pronunciamentos em 
favor do esporte. Aprovado.

Paulo Kesselring Carotini - Comentou que nesta época da globalização o Clube está integrado e 
fazendo sucesso na modernidade dos meios de comunicação. Elogiou iniciativa da homenagem 
prestada nesta noite, explicando que na fase pós competição isso é muito importante tanto para os 
atletas  quanto  para  as  crianças  de  hoje,  que  serão  os  homens  do  futuro,  enfatizando  que  o 
importante não é só a medalha ou a competição, como, também, o bom exemplo que esses atletas 
dão dentro do Clube, seja com relação à saúde e à educação, honrando a família pinheirense. 
Também parabenizou a Diretoria e os Diretores Adjuntos.  Finalizou dizendo que todos somos 
jovens perto dos 100 anos que o Clube faz neste final de milênio.

Hugo Nivaldo Napoli -  Associou-se aos oradores que o antecederam e agradeceu o voto de 
louvor consignado ao Grupo de Teatro do Clube. Convidou os Conselheiros para assistir à peça 
teatral “Procura-se um Tenor”, que seria apresentada do final de setembro ao início de outubro 
como parte integrante das comemorações do centenário do Clube, explicando tratar-se de obra de 
autoria de um americano, traduzida e adaptada pelo teatrólogo Juca de Oliveira.  Pediu ao Sr. 
Presidente que o autorizasse a se retirar, para ensaio da referida peça.

Maria Carvalheira Baur - Propôs voto de louvor à Diretoria, pela realização e êxito do evento 
“Noite Italiana”, que aconteceu no dia 27 de agosto. Aprovado.
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Arnaldo Osse Filho - Como Presidente da Comissão de Obras, informou sobre o andamento das 
obras do anel hidráulico, que foi concluída faltando apenas as redes de interligação dela com os 
diversos prédios do Clube. Disse que solicitou à Diretoria de Patrimônio uma previsão de início e 
de término dessas redes. Colocou-se à disposição para esclarecimentos mais detalhados.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 456ª reunião extraordinária, realizada no dia 29 de julho 

de 1999.
Sérgio  Vergueiro  -  Comunicou  que  tinha  em  mãos  requerimento  do  Conselheiro  Cantídio 
Salvador Filardi, que não estava presente por motivo de saúde, o qual subscrevia e passaria a ler.

Presidente -  Respondeu que havia recebido referido documento e que esclareceria a respeito, 
bem como pediu que o orador se ativesse aos preceitos regimentais ao pedir retificação da ata.

Sérgio Vergueiro - Defendeu o ponto de vista que a ata deve refletir um resumo no mínimo do que 
ocorreu e que ele, orador e o Conselheiro Cantídio entendiam que isso não havia ocorrido no que 
diz  respeito  à  manifestação deste,  na reunião  anterior,  por  isso que pediam que a  ata  fosse 
retificada com a transcrição integral das notas taquigráficas daquele depoimento.

Presidente -  Esclareceu que o requerimento do Conselheiro Cantídio era idêntico ao pedido do 
orador, mas que o Estatuto Social e o Regimento Interno estabelecem que os pronunciamentos 
sejam resumidos na ata, conforme constou daquela em discussão. Leu o resumo da ata naquele 
episódio,  entendendo-o correto e que o que o orador pretendia era fazer  um aditamento, com 
transcrição de declarações, que não procedia porque não é a função da ata. Ademais, aquela 
matéria estava judicialmente proibida de ser aventada, bem como o processo no qual tudo aquilo 
se desenvolvia tinha sido retirado de pauta,  tornando impossível  estabelecer a discussão,  sob 
pena do Presidente do Conselho cometer um crime de desobediência. Finalmente, aguardar-se-á a 
decisão judicial para apreciação da matéria.

Sérgio Vergueiro -  Com base no §3º, do Art. 82 do Regimento do Conselho, entendeu que a 
Presidência havia contestado seu pedido de retificação, motivo pelo qual o plenário deveria decidir 
a respeito, tendo o Sr. Presidente dito que o plenário decidiria.

Renato Taglianetti - Pediu que o Sr. Presidente colocasse a matéria em votação. 

José Manssur - Ponderou que o pedido ainda não havia sido colocado em discussão.

Presidente - Para esclarecer sua posição quanto ao pedido, lembrou que há quase dois anos vem 
se dispondo a prestar esclarecimentos a respeito das normas vigentes, principalmente àqueles 
Conselheiros que não têm muita  afinidade com o trato diário  com o Estatuto  Social  e  com o 
Regimento Interno, mas poucos a ele recorreram, fazendo-o partir do princípio que todos já os 
leram e assim são soberanamente senhores dessa situação.
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José Manssur - Lembrou que as decisões jurisdicionais devem ser respeitadas e observadas por 
todos, o que tornava praticamente inexistente o ato da reunião anterior, não só para salvaguarda 
pessoal da Presidência, mas para a ressalva e a integridade da Casa, que tem história e não 
merece ter em documento público a demonstração de que houve uma tentativa de discussão da 
matéria,  em que pese esta já constar das notas taquigráficas e da gravação.  Além disso,  era 
possível que se estivesse combatendo aquilo que se vem pregando com muita insistência: o cultivo 
da paz, no momento em que o Clube passa pelo seu centenário. Convocou todos a deixar de lado 
questões pessoais e pensar na coletividade e na união que sempre nortearam os princípios do 
Conselho.

Presidente - Esclareceu que havia uma contestação do pedido de retificação e que o plenário 
deliberaria a respeito. Não concedeu a palavra ao Conselheiro Sérgio Vergueiro, entendendo que 
não havia matéria em discussão. O que existia era que um pedido de retificação que havia sido 
contestado. Deu por encerrada a discussão.

José Paulo de Camargo Mello - Quis se pronunciar e, indagado, respondeu que não se referiria à 
solicitação de retificação, mas à afirmação do Sr. Presidente, no sentido da sua inexistência.

Presidente -  Deixou  claro  que  traduzira  o  requerimento nesse sentido.  Entretanto,  a  questão 
transbordou o âmbito daquilo que ele, Presidente, pretendeu estabelecer. Então, pelas colocações 
inclusive do Conselheiro Sérgio Vergueiro, a matéria iria a plenário. Havia uma contestação e o 
Regimento  prevê  que  havendo  contestação,  a  ata  seja  submetida  ao  plenário.  Disse  que 
concederia  a  palavra  oportunamente  ao  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro,  pois  que  fora  citado 
nominalmente  pelo  Conselheiro  José  Manssur.  À  observação  do  Conselheiro  José  Paulo  de 
Camargo Mello, no sentido de que a ata não poderia ser votada, e que gostaria de fazer uma 
solicitação de retificação da ata, aquela que ele, Presidente, afirmara não existir, deu por superada 
aquela fase da matéria. Mesmo tendo havido insistência do Conselheiro Sérgio Vergueiro em se 
pronunciar, dizendo que não iria subverter a ordem do dia e que o Conselheiro teria o seu direito 
regimental de se pronunciar no momento oportuno, submeteu a matéria à votação.

Deliberação:
O plenário resolveu rejeitar o acréscimo pretendido pelo Conselheiro Cantídio Salvador Filardi, 
secundado pelo Conselheiro Sérgio Vergueiro, dando a ata por aprovada conforme apresentada.

Presidente - Concedeu a palavra ao Conselheiro Sérgio Vergueiro para que se pronunciasse uma 
vez  que  entendeu  que  fora  o  seu  nome atingido  pessoalmente,  esclarecendo ao  Conselheiro 
Renato Taglianetti que não seria abordada a mesma matéria.

Sérgio Vergueiro - Falou que as opiniões divergentes devem ser respeitadas e que nelas deve-se 
identificar as mesmas boas intenções que lastreiam as nossas opiniões. Em seu nome e em nome 
do Conselheiro Cantídio Salvador Filardi, repudiou drástica e diretamente que se tivesse tentado 
levar o Conselho a alguma infração jurídica, porque não foram eles que trouxeram isso à lide. Sua 
intenção era apenas que fosse transcrito um depoimento, que não foi encerrado, que consta das 
notas taquigráficas e deveria constar pelo menos em resumo da ata. Exortou os Conselheiros a 
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conhecer  o  teor  das  notas  taquigráficas,  porque  não  há  e  não  deve  haver  segredo,  nem 
cerceamento de palavra em um órgão plenário como este, porque esta é a sua vida. É saber 
respeitar as opiniões contrárias e a liberdade de expressão.

Item 2 - Apreciação do processo CD-11/99, referente à proposta da Diretoria de venda de 
duzentos e quarenta (240) títulos sociais.

Presidente - Lembrou que os Conselheiros tinham recebido as cópias das peças principais e que 
o processo tinha sido instruído com os pareceres correspondentes das Comissões Financeira e 
Jurídica. 

Ivanilce Simeão Cappellano - Citando exemplos,  sugeriu  que a  Diretoria  reveja  o  preço dos 
títulos, que não corresponde ao valor de mercado.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  (aparte) -  Ponderou  que  ao  entrevistar  os  candidatos  a 
Comissão de Sindicância sempre aborda a questão do preço dos títulos, e,  embora haja uma 
defasagem real nos preços de julho para cá, deve-se considerar que a proposta tem validade até 
janeiro do ano 2000, quando se estará em pleno verão e quando os preços tendem a aumentar.

Ivanilce Simeão Cappellano -  Respondeu que estava apenas transmitindo sua experiência à 
Diretoria, mas que esperava que a venda fosse satisfatória para o Clube. Perguntada, respondeu 
ao Sr. Presidente que não estava fazendo uma proposta formal e que votaria a favor da proposta 
em questão.

Deliberação:
Colocada a matéria em votação, o plenário resolveu aprovar proposta da Diretoria, formulada nos 
termos  do  Estatuto  Social,  autorizando-a  a  vender  duzentos  e  quarenta  (240)  títulos  sociais, 
disponíveis  em  razão  de  exclusões,  desistências,  demissões,  desligamentos,  dação  em 
pagamento, doação e a pedido do possuidor, observando-se os critérios a seguir relacionados. 1) 
Preço do Título: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 2) Forma de Pagamento: à vista, com 
20% (vinte por cento) de desconto, ou em até dez (10) parcelas mensais, iguais e consecutivas. 3) 
Se a liquidação for feita em menos de 10 parcelas, haverá, também, um desconto proporcional, 
tomando-se por base o concedido para pagamento à vista. Por exemplo: em cinco (5) parcelas 
haverá um desconto  de 10%. 4)  Taxa de transferência:  50% de desconto sobre o  valor  que, 
normalmente, seria pago pelo adquirente, à vista ou, parceladamente, em até 10 vezes,  variando 
o  valor  da  parcela  mensal,  na  mesma  proporção  da  eventual  variação  da  taxa  base 
correspondente. 5) Os títulos serão vendidos, obedecendo o critério de antigüidade de seu registro 
no Clube. 6) Havendo maior procura que oferta, o desempate será pela  antigüidade, no Clube, do 
ascendente direto mais próximo, ou do cônjuge, ou do descendente direto mais próximo, ou do 
colateral do Adquirente, doravante  designados  simplesmente Apresentantes, conforme classes 
definidas no Artigo 19 do Estatuto Social. 6.1) Cada Apresentante poderá indicar, inicialmente, um 
Adquirente. 6.2) Após terem sido atendidos todos os primeiros Adquirentes, havendo ainda títulos 
disponíveis  e  de  acordo  com os  critérios  já  estabelecidos,  os  Apresentantes  poderão  nomear 
segundos Adquirentes e assim sucessivamente, até esgotarem os títulos colocados à venda. 7) 
Serão deduzidos do valor da venda do título, 15% referentes às despesas da transação e edital, 
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bem como os débitos devidamente atualizados, que o sócio tenha para com o clube, revertendo 
esse montante integralmente para o orçamento de CUSTEIO. 8) A renda proveniente das taxas de 
transferência  será  incorporada  ao  Fundo  Especial,  observadas  as  disposições  Estatutárias  e 
Regimentais. 9) A receita, proveniente da venda  dos títulos, também irá para o Fundo Especial, 
depois de deduzidas as despesas da transação e edital e os débitos para com o Clube, se, depois 
de  transcorrido  o  prazo  de  90  dias  do  edital  específico,  os  vendedores  do  título  não  forem 
localizados.  9.1)  Para que seja efetuada a devolução,  procurar-se-á localizar  o associado nos 
endereços constantes do cadastro, por edital afixado nos quadros sociais do Clube e pela lista 
telefônica. 10) Mesmo que o valor da venda  não seja suficiente para quitar os débitos porventura 
existentes do associado, a ele será dada total quitação. 11) Também constará do edital, a oferta 
para venda de títulos de veteranos e de candidatos a esta categoria  desde que haja expresso 
pedido do interessado nesse sentido.12) As condições especiais de venda ora aprovadas serão 
válidas até 08 de janeiro de 2000.

Item 3 - Apreciação do processo CD-04/99, referente às Representações nºs 009, 010 e 
011/99, as três de 21 de fevereiro deste ano, as duas primeiras de autoria dos 
Associados Rubens Roberto Santos Pinto Filho e Alfredo Roberto Júnior contra 
o Conselheiro Frederico Guilherme Menke Júnior e, a terceira, de autoria deste, 
contra o associado Rubens Roberto Santos Pinto Filho, todas referentes a fatos 
ocorridos na parte externa do recinto do Boliche na mesma ocasião.

Presidente -  Lembrou sobre a competência do Conselho para julgar processos desta natureza, 
que a Comissão Processante recomendou a aplicação da pena de advertência por escrito, que a 
discussão abrangeria todos os fatos e que na hora da votação haveria uma votação para cada um 
dos envolvidos.

Sérgio  Vergueiro  -  Fez  um  preâmbulo,  enfatizando  que  as  normas  do  Clube  têm  que  ser 
respeitadas, como devem sê-lo aqueles que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos na sua 
aplicação. Para que essas normas prevaleçam são necessários rigor e equilíbrio, bem como é 
fundamental que o julgamento se adstrinja ao que consta dos autos do processo. No Clube, como 
todos se conhecem e se estimam, ao julgar é preciso ser justo. Fez considerações sobre a atitude 
do sócio e a do Conselheiro envolvidos no episódio, destacando que ambos contam com ilibada 
conduta no Clube, comentou sobre o depoimento de testemunhas, sobre o parecer da Comissão 
Jurídica e a análise da Comissão Processante. Entendeu que a pena tinha que ser equilibrada, 
porque a pena amena demais é pusilânime e a pena pesada é prepotente e que ambas não unem, 
semeiam discórdia,  que  não  é  o  objetivo  do  Clube.  Como  os  fatos  ocorreram entre  pessoas 
educadas que se exaltaram, considerando que não houve troca de palavras de baixo calão, nem 
agressão física e não houve repercussão com maiores conseqüências, propôs a absolvição dos 
envolvidos, como um voto de confiança na dignidade de ambos, Associado e Conselheiro.

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) - Ponderou que gerir qualquer negócio envolve delegar 
responsabilidade e que o respeito que o orador queria dar aos envolvidos seria mais oportuno se 
dirigido à Comissão Processante, cuja manifestação clara de gestão deveria ser endossada.
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Sérgio Vergueiro - Aduziu que respeitava profundamente a Comissão, porém, ao Conselho é que 
cabia a decisão.

Paulo Rui de Godoy - Considerando que o procedimento dos dois envolvidos - Conselheiro e 
Associado - têm amparo na lei, não existindo prova de conduta dolosa de qualquer das partes, 
baseado no Regimento Processual Disciplinar propôs o arquivamento do processo, entendendo 
que o fato era de reduzida gravidade e que decisão neste sentido melhor atenderia aos interesses 
do Clube, servindo como incentivo aos envolvidos a reatar um bom relacionamento associativo.

Edgard Ozon - Lembrou que o Conselheiro é um sócio que também usufrui o Clube, mas tem o 
ônus da responsabilidade do cargo. Fez referências à boa conduta do Conselheiro envolvido e ao 
depoimento das testemunhas, salientando que a atitude do sócio envolvido não é conduta que 
deve ser coibida neste Clube, ao qual os sócios têm orgulho de pertencer. Defendeu que quando 
procurou a Segurança para registrar a ocorrência,  o Conselheiro Menke o fez porque tinha se 
sentido ofendido e injustiçado, desacreditando que este tenha agido da maneira como disseram os 
parentes do outro sócio, principalmente se consideradas as atribuições de grande responsabilidade 
que ele têm como Conselheiro. Ademais, o sócio envolvido pré julgou o Conselheiro, que ele nem 
conhecia. Concluiu que o Conselheiro Menke tinha sido vítima, e não agressor e que a Comissão 
Processante foi feliz na sua recomendação. Fez outras considerações sobre os depoimentos das 
testemunhas,  e,  para  cooperar  com  a  Diretoria  na  preservação  da  disciplina  e  do  bom 
relacionamento no Clube, propôs que o Conselheiro Frederico Menke fosse absolvido e que ao 
Sócio Rubens fosse aplicada pena de suspensão por 30 dias.

Roberto  Machado  Moreira -  Manifestou-se  mencionando  trechos  dos  depoimentos  das 
testemunhas. Baseado-se nos incisos VI e VII do Art. 38 do Estatuto Social, disse que a leitura do 
processo  não  deixava  dúvida  sobre  o  cabimento  da  aplicação  de  pena  de  suspensão,  muito 
embora  a  Comissão  tenha  se  limitado  a  dizer  que  analisou  cuidadosamente  o  ocorrido,  sem 
apresentar qualquer justificativa para sua decisão, opinando pela aplicação da pena de advertência 
aos envolvidos, cabível somente se à infração apurada não coubesse outra penalidade. Entendeu 
inconveniente a atitude do sócio Rubens Roberto ao convidar o Conselheiro Menke para ir brigar lá 
fora,  ao passo que este,  segundo as testemunhas,  chamou a atenção das crianças para que 
fechassem a torneira, com voz acima do normal. Dispensou uma análise muito profunda para que 
se verificasse que o comportamento do Sr. Rubens Roberto foi muito mais condenável, isso para 
não falar no fato inconteste, e aceito por todas as testemunhas, inclusive por ele próprio, que o Sr. 
Rubens propositalmente mandou sua filha  abrir  novamente a  torneira,  que ele  mesmo depois 
fechou, numa provocação totalmente desnecessária. Embora entendendo que as duas punições 
propostas  não  poderiam ser  iguais,  e  ainda  em desacordo  total  com as  normas  estatutárias, 
manifestou-se favorável à proposta da Comissão Processante, de aplicação de advertência escrita 
a ambos os envolvidos.

Renato Taglianetti - Disse que a Comissão Processante se equivocou quando não se preocupou 
com a repercussão da ocorrência junto às crianças que a presenciaram, principalmente aquela 
filha do sócio Rubens, imaginando que a atitude do pai, demonstrando com aquele ato de violência 
um erro que ela praticou justifica que dê continuidade ao exemplo que o seu pai deu. Assim, 
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necessário que as crianças tenham a lembrança de que esse ato de prepotência, não admitido 
pelo princípio da convivência, recebeu uma manifestação do Clube de oposição ou de repúdio. 
Manifestou-se favorável à proposta do Conselheiro Edgard Ozon, para que o sócio envolvido, por 
não  ter  revelado  condições  de  convivência,  fosse afastado do  convívio  do  Clube,  refletisse a 
respeito e se conscientizasse do crime que ele cometeu, a começar com a sua própria filha e com 
os amigos de seus filhos.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia  (aparte)  -  Discordou  do  orador,  dizendo  que,  mesmo 
considerando a atitude do Conselheiro Menke ao preocupar-se com as dependências do Clube, o 
pai da criança agiu pela emoção, ao ver sua filha de apenas dois anos de idade ser chamada à 
atenção da forma como foi.

Renato Taglianetti - Respondeu que não houve emoção, mas que o sócio chamou o Conselheiro 
Menke para brigar lá fora. (O Sr. Presidente interrompeu para lembrar que o aparte não poderia se 
transformar em uma discussão).

Luiz Eduardo do Amaral Cardia - Entendeu excessiva a suspensão do sócio Rubens por 30 dias, 
manifestando-se favorável à absolvição dos envolvidos e ao arquivamento do processo.

Renato Taglianetti - Disse que arquivar o processo seria uma solução simpática, entretanto, era 
necessário considerar o exemplo que foi dado e o compromisso que se tem para com as futuras 
gerações. Admitir o arquivamento seria solução imoral, injusta e estar-se-ia cometendo um crime.

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Como seu Presidente, explicou que a Comissão teve muita boa 
intenção, tendo procurado chegar a uma conclusão justa, baseada nos depoimentos e nos indícios 
de prova. Aproveitou para sugerir que os processos disciplinares sejam instruídos por pessoas 
preparadas,  contando-se,  eventualmente,  com  a  participação  de  universitários,  estudantes  de 
Direito, ou de Psicologia.

Ivanilce Simeão Cappellano (aparte) - Perguntou se o outro sócio envolvido tinha representado 
contra o Conselheiro Menke em represália, após este ter procurado a Segurança para registrar a 
ocorrência.

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré -  Disse que melhorando o nível das pessoas que atuam nos 
casos disciplinares, os registros deixariam de ser mal feitos e evitar-se-ia, por exemplo, que a 
mesma ocorrência fosse registrada duas vezes. Tendo a aparteante dito que já tinha presenciado 
ocorrências mais graves no Clube, que sequer tinham sido registradas, respondeu que o Clube 
deve  defender  o  sócio,  evitando  haja  agressão  com aquele  que  aqui  comparece  para  o  seu 
descanso e para o convívio com os amigos, etc.

José  Manssur  -  Baseado  no  Art.  61  do  Regimento  Interno,  propôs  que  o  Sr.  Presidente 
consultasse  o  plenário  sobre  a  possibilidade  de  enceramento  da  discussão,  passando-se  à 
votação. Aprovado.
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Votação:
Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva  -  Pretendeu  apresentar  proposta  em  outro  sentido,  mas  o  Sr. 
Presidente respondeu que já havia iniciado a votação.

José Roberto Coutinho de Arruda - Amparado em dispositivos regimentais, propôs que fosse 
realizada votação simbólica. Aprovado.

Presidente - Explicou como se daria a votação. Acolheu proposta do Conselheiro Pascoal Roberto 
Aranha Napolitano no sentido de que, como havia uma proposta de absolvição e duas de aplicação 
de  penalidades  ao  sócio  Rubens,  a  de  absolvição  seria  votada  primeiro.  Durante  a  votação, 
prestou outros esclarecimentos.

Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação,  o  plenário  resolveu  aprovar  recomendação  da  Comissão 
Processante Especial, secundada por Conselheiro, no sentido de aplicar ao Associado Rubens 
Roberto  Santos  Pinto  Filho  a  penalidade  de  advertência  por  escrito;  bem  como  absolver  o 
Conselheiro Frederico Guilherme Menke Júnior.

Item 4 - Várias.
Presidente -  A pedido da Presidência da Diretoria, lembrou aos Conselheiros sobre a Missa de 
Ação  de  Graças  pelo  Centenário  do  Clube  seria  celebrada  na  Igreja  São  José  no  dia  7  de 
setembro.

Mário Lima Cardoso - Congratulou-se com o Conselho pela homenagem prestada no Expediente 
aos pinheirenses que disputaram os Jogos Pan-americanos, lembrando que os judocas que não 
compareceram,  bem  como  o  seu  técnico,  estavam  viajando  para  disputar  campeonato  na 
Alemanha. Entendeu injusta a omissão dos nomes do Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão 
Granieri  e  do  Diretor  de  Esportes  Salvador  Parisi  Neto  nas  homenagens,  porque  estes 
proporcionaram a infra-estrutura necessária para a participação desses atletas nos Jogos. Elogiou 
a eficiência da Secretaria Esportiva e, finalizando, referiu-se a acontecimento em reunião anterior, 
protestando contra a burocracia no que diz respeito à necessidade de a Diretoria confirmar feitos 
esportivos objeto de propostas de votos de louvor apresentadas em plenário.

Presidente  - Esclareceu  que  na  ocasião  mencionada  pelo  orador  ele,  Presidente,  procurou 
explicar que era necessário que a Diretoria confirmasse os feitos, porque muitas vezes as fontes 
de informação não anunciam os resultados com a devida exatidão, bem como que a intenção não 
é cercear manifestação de Conselheiro.

Mário Lima Cardoso - Entendeu, ponderando que a intenção foi transmitir o seu entusiasmo pelas 
conquistas dos atletas e que procurará se informar melhor sobre resultados esportivos quando tiver 
que se pronunciar.

Roberto Höfling - Contou que recentemente um jato de água atingiu uma sócia que passava em 
uma das alamedas, tendo esta lhe pedido que, como Conselheiro,  tomasse providências com 
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relação  a  essa  parte  da  limpeza  do  Clube.  Disse  que  há  alguns  anos  a  Diretoria  resolveu 
transformar os canteiros do Clube em pequenas colinas, utilizando caminhões de terra argilosa, 
impermeável. Concluiu que essa medida provoca um grande desperdício de água na lavagem dos 
pisos, prejudica a infiltração de água no subsolo, que alimenta o lençol freático, as águas das 
chuvas  quando  escorrem  para  os  passeios  levam  terra  e  material  orgânico,  prejudicando  a 
fertilidade  do  solo,  bem  como  entopem  rapidamente  as  canaletas  de  águas  pluviais  e  as 
canalizações,  obrigando  o  Clube  a  contratar  empresa  especializada  para  remover  grande 
quantidade  de  terra  dessas  canaletas.  Sugeriu  que  os  canteiros  fosse  revertidos  à  situação 
anterior, planos e permeáveis. Contestou, ainda, que água tarifada pela SABESP esteja sendo 
tirada do fundo do subsolo e lançada no lago, quando a água do poço artesiano é potável, de ótima 
qualidade e que deveria alimentar os bebedouros e os restaurantes.

Dora Maria de Aguiar Whitaker (aparte) -  Acrescentou que a legislação municipal exige uma 
permeabilidade dos terrenos e a argila é impermeável. Isto deve ser corrigido pela Diretoria. Disse, 
ainda, que órgão da Prefeitura de São Paulo está fazendo campanha para a conservação da água, 
porque os recursos hídricos estão se exaurindo e que no Clube a lavagem é feita com mangueira 
de pressão. Também sugeriu que este assunto fosse estudado pela Diretoria.

Mário Lima Cardoso (aparte) - Sugeriu que o orador levasse essa questão à Diretoria da Área de 
Patrimônio,  ou à de Serviços Gerais cuja atuação vem sendo elogiada,  procurando resolver o 
problemas sem caráter de reclamação, mas de colaboração.

Roberto Höfling - Disse que a solução é muito singela, bastando retirar a terra dos canteiros e 
torná-los planos, como eram antes. Acrescentou que não estava colocando em dúvida a beleza ou 
a disposição das plantas, mas o problema técnico.

- Assume a presidência o Vice-Presidente Sérgio Lazzarini.

Sérgio Vergueiro - Acompanhou o Conselheiro Mário Lima Cardoso, que justificou a ausência de 
alguns judocas na homenagem havida no Expediente. Elogiou o pronunciamento da judoca Vânia 
Ishii  na TV,  logo depois  de conquistar  Medalha de Ouro nos Jogos Pan-americanos,  um dos 
poucos atletas que agradeceram à sua família, aos seus pais, ao Clube e ao seu ex-Técnico, 
Carmona, uma demonstração de bom caráter. Passou a tratar da comemoração do centenário, de 
cuja  Comissão  de  Honra  faz  parte,  dizendo  que  reconhece  o  esforço  da  Diretoria,  mas  que 
recebeu um convite para determinado evento com notável  falha de protocolo.  Considerando a 
necessidade da precedência na hierarquia dentro do Clube, esclareceu que a maior autoridade do 
Clube é o Presidente do Conselho Deliberativo, que deve ser sempre nomeado em primeiro lugar. 
Também quanto ao Presidente da Diretoria, deve também ser dado o seu título completo, não 
simplesmente  Presidente.  Finalmente,  reportou-se  ao Fórum Pinheiros  2000,  exortando que  o 
Conselho volte a tratar dos grandes assuntos do Clube, sua política de esportes a longo prazo ou a 
política social com relação aos títulos, motivo de preocupação do ex-Presidente Arlindo Virgílio 
Machado Moura. Lembrou que existem muitas matérias estratégicas a tratar, que são obrigação do 
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Conselho  perante  a  posteridade,  mas  este  órgão  tem  se  limitado  a  apreciar  processos 
disciplinares.

Ivanilce Simeão Cappellano (aparte) - Indagou se o orador fazia parte da Comissão dos Festejos 
do Centenário,  tendo este dito integrar  a Comissão de Honra. Perguntou por  que a Missa do 
Centenário seria celebrada na Igreja São José e não no Clube, tendo o orador respondido que a 
Diretoria poderia esclarecer a respeito, por intermédio da Mesa do Conselho.

- Reassume a presidência o Presidente José Edmur Vianna Coutinho.

Presidente  -  Esclareceu  que  o  Estatuto  proíbe,  dentro  do  recinto,  manifestações  de  ordem 
religiosa, política etc. 

Ruy de Salles Penteado - Transmitiu idéia de um associado, sugerindo que a Diretoria mantenha 
hasteada não só a Bandeira  Nacional,  mas esta ladeada pelas bandeiras de São Paulo e  do 
Esporte Clube Pinheiros.

Helmut Peter Schütt - Reportando-se a detalhes da obra “História do Esporte Clube Pinheiros”, de 
Mário Gracco Ribas, destacou a figura de Henrique Villaboim na existência do Clube, e, ao ensejo 
do centenário,  informou que estará apresentando proposta de alteração estatutária para que o 
atual Centro Pró-Memória “Hans Nobiling” passe a se chamar Centro de Memória Hans Nobiling e 
Henrique Villaboim, bem como proposição no sentido de que o Conselho oficie aos Vereadores 
ligados ao Clube, apresentando Projeto de Alteração do Nome da atual Rua Tucumã para Rua 
Henrique Villaboim, homenagens que entendeu mínimas, mas sem dúvida justas.

Presidente  -  Como não  havia  quorum para  aprovar  a  prorrogação da  reunião,  pediu  que  os 
inscritos,  Conselheiros  Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur  e  Tarcísio  de  Barros  Bandeira  se 
manifestassem na próxima. Informou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro de 
presença e encerrou os trabalhos 24 horas.

XXX

Obs: esta  ata  foi  integralmente aprovada na  458 Reunião Extraordinária  do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 25 de outubro de 1999.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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