
ATA  RESUMIDA  DA  458ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 1999

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte  e  c inco de outubro de mil  novecentos  e  noventa e  nove,  em segunda 
convocação,  às  v inte  horas  e  t r in ta  minutos,  tendo  ass inado  a  l is ta  de 
presença cento e c inqüenta e um Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Pres iden te               : José Edmur  V ianna  Cou t inho
V ice -Pres iden te        : Sérg io  Lazzar in i
P r imei ro  Secre tá r i o  : Pau lo  Cesar  de Ar ruda Cas tanho
Segunda Secretá r ia  : Du lce  Arena Avanc in i

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

Presidente  -  Declarou  instalada  a  reunião  e  determinou  o  recolh imento  do 
l iv ro de presença.

3) EXPEDIENTE
Comunicações da  Mesa ou dos Conselheiros,  propostas  de  caráter  cívico, 
votos de pesar,  de júbilo,  etc.
Presidente  -  Em  nome  da  Mesa,  propôs  fossem  inseridos  em  ata  voto  de 
pesar  pelo  fa lec imento  do  Dr.  José  Marcondes  Beniamino,  ex-Diretor  de 
Recursos  Humanos  e  ex-Suplente  de  Conselheiro  e  pelo  fa lecimento  do  Sr. 
Manoel  Carecho,  pai  do  Conselheiro  Osmar  Carecho.  Aprovados.  Ainda  em 
nome  da  Mesa,  propôs  a  inserção  em  ata  de  voto  de  pronto  restabelecimento 
do  Conselheiro  Cléo  Washington  de  Almeida,  recentemente  fo i  submetido  a 
uma  ci rurg ia.  Aprovado.  Manifestou  a  sat isfação  da  Mesa  pelo  fato  de  os 
Conselheiros  Vicente  Car los  Gonçalves  e  Nelson  Napol i  estarem  de  volta  ao 
convívio  do  Conselho  restabelecidos  de  recentes  ci rurg ias.  Submeteu  ao 
plenário  proposta  do  Conselheiro  Paulo  Eduardo  Vargas  Machado  Sartorel l i , 
no  sent ido  de  consignar  em  ata  votos  de  louvor  aos  at letas  Geraldo  de 
Olivei ra  Couto  e  João  Carneiro,  respect ivamente,  Campeão  e  3º  Colocado  no 
Campeonato  Paul ista  Indiv idual  de  Bol iche  de  1999.  Aprovado.  Apresentou  ao 
Conselho proposta  da Comissão Jur íd ica,  no sent ido de consignar  em ata  voto 
de  louvor  aos  componentes  do  Grupo  de  Teatro  Amador  do  Clube  Pinheiros, 
ao  Departamento  Cul tura l  e,  especia lmente,  aos  Conselheiros  que  atuaram na 
peça “Procura-se Um Tenor” ,  Hugo  Nivaldo  Napol i ,  Mar ia  Cr ist ina Nogueira  de 
Sá  Pik ielny  e  Francisco  Luiz  Tagl ianett i ,  este  Membro  daquela  Comissão. 
Aprovado.  



Primeiro  Secretár io  -  Colocou  à  d isposição  dos  Conselheiros,  para  consul ta 
na  Secretar ia,  os  re latór ios  A.V.O.  (Anál ise  da  Var iação  Orçamentár ia) 
referente  ao  mês de  agosto,  bem como o Balanço  Patr imonial  do Clube em 31 
de  agosto  deste  ano.  Comunicou  o  recebimento  de  duas  cartas  da  Diretor ias 
(DI.563/99)  e  (DI .546/99),  a  pr imeira,  in formando  a  nomeação  do  Associado 
Moacyr  Lopes  de  Almeida  para  o  cargo  de  Diretor  Adjunto  de  Consul tor ia  de 
Artes para o b iênio 1999/2001, junto à Diretor ia Cul tural  e,  a segunda,  sobre a 
composição  das  Comissões  Processantes  Permanentes  de  Ét ica  Disc ipl inar 
nºs  04 e  06,  ambas  para  o  b iênio  1999/2001,  a  saber:  Comissão  nº  04  :  Miguel 
Vignola  (Pres idente) ,  Fr iedr ich  Theodor  Simon  (Conselheiro)  e  I racema 
Camargo  Weichsler  (Sócia) .  Comissão  nº  06  :  Franc isco  de  Assis  Ramalho 
Além  (Presidente) ,  Wal ter  Si lva  (Conselheiro) ,  Mauro  Boccatel l i  Júnior 
(Sócio) .  Leu  car ta  do  At leta  Benemér i to  Lúcio  Almeida  Prado  de  Castro, 
tecendo  considerações  sobre  o  esporte,  e logiando  a  pessoa  do  Sr.  Presidente 
do  Conselho  e  cumpr imentando  o  Clube  pelo  transcurso  de  seu  centenár io. 
Quanto  ao  env io  da  convocação  pela  Internet,  o  Sr .  Pr imeiro  Secretár io 
expl icou  que  a  desta  reunião  ser ia  d isponib i l izada  no  s i te  do  Conselho  no 
decorrer  da  semana,  devido  aos  constantes  estudos  e  trabalhos  para  se  obter 
melhores resul tados.

Presidente  -  Comunicou  que  desde  agosto  a  Mesa  esteve  presente  em  mais 
de  70  eventos  que  const i tuí ram  o  calendário  dos  feste jos  do  Centenár io,  que 
abrangeram  aspectos  cul tura is,  socia is  e  esport ivos,  c i tando  como  exemplo  a 
Exposição  Histór ica  de  Clubes  Centenár ios  de  São  Paulo  (ECP/Esper ia);  a 
Missa  de  Ação  de  Graças  pelo  decurso  de  um  século  de  sua  fundação  na 
Igreja  São  José;  a  inauguração  do  Marco  do  Centenár io  na  Alameda Pr incipal 
ao  lado  dos  bustos  de  Hans  Nobi l ing  e  Henr ique  Vi l laboim;  a  Exposição  Um 
Século  de  Histór ia,  Germânia/Esporte  Clube  Pinheiros;  Pinheiros  Sob  o  Olhar 
das  Cr ianças,  real izado  pelos  a lunos  do  Jardim  da  Infância;  Jantar  de 
Aniversár io,  o  Quadrangular  Internacional  de  Vole ibol  Feminino  com  a 
part ic ipação  de equipe Alemã;  a  Orquestra  Sinfônica de  Campinas  regida pelo 
maestro  Beni to  Juarez;  VII  Torneio  Internac ional  Master  de  Tênis ;  Desf i le  do 
Centenár io;  Torneio  Internac ional  de  Basquete  com  a  part ic ipação  de  uma 
equipe  alemã;  a  par t ida  de  Futebol  entre  o  Pinheiros  e  uma  equipe  de 
Hamburgo;  ATP  Tour  Feminino  de  Tênis;  Encontro  Internacional  de  Judô;  as 
festas  I ta l iana  e  da  Cerveja;  e  as  Sessões  Solenes  do  Conselho  e  da 
Diretor ia,  além daquela  real izada na Assembléia  Legis lat iva  do Estado  de São 
Paulo,  comemorando o Dia do Esporte Clube Pinheiros e o seu Centenário.

Paulo  Kesselring  Carotini  -  E logiando  em  detalhes,  propôs  voto  de 
agradecimento  aos  funcionários  Nicolau  Biccari ,  Consul tor ;  Antonio  Celso 
Monar i ,  Gerente  Geral ;  Adr iana  Terranova,  Ass is tente  da  Gerência  Geral , 
Antonio  Carlos  de  Almeida,  Gerente  de  Processos  da  Qual idade;  Antonio 
Carlos  Xavier ,  Assessor  de  Serv iços  Jurídicos;  Aparec ida  Glór ia  Monteiro 
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Alvarenga,  Chefe  da  Centra l  de  Atendimento;  Ar thur  Palaia  Rodr igues, 
Gerente  Administ rat ivo;  Augusto  Cornél io  Brantes,  Supervisor  de  Hig iene  e 
Saúde;  Cél ia  Morau,  Gerente  de  Market ing;  Edson  Luiz  Raminél l i ,  Gerente  de 
Serviços  Gerais;  Elaine  da  Cunha  Gomes,  Secretár ia,  Flor inda  Emiko  Anzai 
Mathias,  Chefe  de  Tesourar ia;  José  Carlos  Murie l ,  Gerente  de  Financeiro; 
José  Eurípedes  Ferrac in i ,  Gerente  de  Supr imentos;  Luci  Medina  de  Campos, 
Chefe  do  Departamento  Esport ivo;  Luiz  Muniz  de  Souza,  Supervisor  de 
Segurança;  Márcia  Aparecida  de  Ol ivei ra,  Secretár ia,  Mar ia  Eulá l ia  Borges, 
Assistente Socia l ;  Mar ia de Lourdes Fonseca Chefe da Secretar ia do Conselho 
Del iberat ivo;  Nacip  Raydan  de  Ol iveira,  Gerente  de  Contabi l idade;  Osni  Vi tor 
Binder,  Gerente  de  Audi tor ia;  Pascoal ino  Ruffato,  Gerente  de  Serviços 
Socia is;  Rosana  Moreno,  Gerente  de  Promoções  Socia is  e  Cul tura is;  Thomas 
Wil f r id  Shaw,  Gerente  de  Patr imônio;  Yara  Domenic i  Mansur,  Gerente  de 
Recursos  Tecnológicos  e  Yara  Rovai ,  Museóloga,  representando  todos  os 
funcionár ios  que,  d ireta  ou  indiretamente,  est iveram  envolv idos  na 
organização  e  na  real ização  dos  mais  de  70  eventos  que  integraram  os 
feste jos comemorat ivos do centenár io de fundação do Clube. Aprovado.

Helmut  Peter  Schutt  -  A  propósi to  da  Missa  de  Ação  de  Graças  real izada  na 
Igreja  São  José,  suger iu  que  no  futuro  a  Comissão  dos  Festejos  do 
aniversár io  do  Clube  programe  Missa  Ecumênica,  procedimento  hoje  adotado 
em todo o mundo.

Egberto  Maia  Luz  -  Prestou  homenagem  ao  ex-Diretor  José  Marcondes 
Beniamino, associando-se ao voto de pesar antes aprovado.

Presidente  -  Tendo  expirado  o  tempo  regimental,  propôs  que  o  Expediente 
fosse  prorrogado  para  que  os  quatro  Conselheiros  que  haviam  se  inscr i to 
pudessem se mani festar .  Aprovado.

José  Manssur  -  Propôs  voto  de  louvor  ao  Conselheiro  Roberto  Machado 
Moreira,  que  no  dia  05  de  novembro  completar ia  c inqüenta  anos  de  formado 
pela Faculdade de Direi to da Universidade de São Paulo.  Aprovado.

Sérgio  Lazzarini  -  Em  seu  nome  e  em  nome  dos  Conselheiros  Luiz  Koj i 
Ohara,  Pedro  Eduardo  Maiera  Casseb,  Dulce  Arena  Avancini ,  Fr iedr ich 
Theodor  Simon e  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  propôs  voto  de  pesar  pelo 
falec imento  da Sra.  Mar ia  Urandi  Cout inho  Carvalhal ,  i rmã do Pres idente  José 
Edmur  Vianna  Cout inho,  sogra  do  Conselheiro  Flávio  Al ter thum,  t ia  do 
Presidente  do  Conselho  Fiscal  Gi lber to  Cout inho  Carvalhal ,  t ia  do  Vice-
Presidente da Comissão de Sindicância José Roberto Cout inho de Arruda e t ia 
do Membro de Comissão Processante Permanente Ricardo Cout inho Carvalhal , 
proposta  esta  que,  por  sol ic i tação  do  Conselheiro  José  Manssur,  fo i 
endossada pelo p lenár io como um todo.
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José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  -  Agradeceu  as  mani festações  de  pesar 
fei tas  em  plenár io  pelo  recente  fa lecimento  de  sua  t ia  Maria  Urandi  Cout inho 
Carvalhal.  Propôs  voto  de louvor  ao  Associado  Dr.  Carlos  Aloysio  Canel las  de 
Godoy,  pela sua recente promoção ao cargo de Desembargador do Tr ibunal  de 
Just iça do Estado de São Paulo.  Aprovado.

Nely  Aparecida  Magnani  Hildebrandi  -  Notou  que  entre  as  pessoas 
homenageadas  durante  os  festejos  do  centenário  do  Clube  não  o   foram  as 
mulheres  p inheirenses.  Lembrou  que  as  pr imeiras  Associadas  que  se 
candidataram  ao  Conselho  foram  Helena  Cremaschi  Fonseca  e  Mar ia  Helena 
Rego Uchoa Fagundes,  em 1966,  ambas alcançando  a  suplênc ia.  Já  em 1982, 
duas  sócias  p ioneiras  conquis taram  as  vagas  até  então  ocupadas  só  por 
homens:  Carol ina  Costa  Si lvei ra,  já  fa lecida,  e  a  Conselheira  Mar ia  José 
Vi l laça,  a  quem  cumpr imentou  e  propôs  voto  de  louvor  pelo  fato  de  ter ,  com 
sua  ele ição,  aberto  os  caminhos  para  que  as  demais  Associadas 
part ic ipassem da vida polí t ica e adminis trat iva do nosso Clube.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  457ª  reunião  extraordinária,  real izada  no 

dia 30 de agosto de 1999.
Presidente  -  Não  tendo  havido  manifestação  em contrár io,  declarou  aprovada 
a  ata,  conforme  apresentada.  Aprovei tou  a  oportunidade  para  lembrar  que  fo i 
encaminhada  com  a  convocação  uma  cópia  da  ata  da  Sessão  Solene  do 
Conselho  de  13  de  setembro,  fazendo  referência  às  homenagens  então 
prestadas  e  ao  envio  do  Álbum  do  Centenár io,  personal izado,  aos 
Conselheiros  que  não  compareceram  ao  evento  e  não  vieram  buscá- lo  na 
Secretar ia do Conselho.

I tem 2 -Apreciação  do  processo  CD-15/99,  referente  ao  pedido  da 
Diretoria  de  autor ização  para  vender  o  imóvel  da  Rua  Dom  José 
de  Barros  nº  296/298,  de  propriedade  do  Esporte  Clube 
Pinheiros.

Presidente  -  Leu  car ta  da  Diretor ia,  sol ic i tando  a  ret irada  do  processo  de 
pauta,  para  complementar  a  sugestão  da  Comissão  Par i tár ia,  v inculando  a 
venda do imóvel  à execução do Centro Cultura l ,  cujo projeto teve sua intenção 
anter iormente aprovada pelo Conselho.

Deliberação  :
Submetida  a  matér ia  à  votação,  o  p lenár io  resolveu  aprovar  o  pedido  da 
Diretor ia,  de ret i rada de pauta seu pedido de autor ização para vender o imóvel 
da  Rua  Dom  José  de  Barros  nº  296/298,  de  propriedade  do  Clube,  para 
complementar a sugestão da Comissão Par i tár ia cr iada na forma da Resolução 
nº  12/97,  de  26  de  maio  de  1997,  v inculando  a  venda  do  imóvel  à  construção 
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do  Centro  Cul tural ,  obra  esta  cuja  intenção  de  execução  foi  aprovada  nos 
termos da Resolução nº 25/93,  de 08 de novembro de 1993.

I tem 3 - Apreciação  do  processo  CD-14/99,  referente  à  proposta 
subscrita  por  cinqüenta  e  seis  (56)  Conselheiros  no  exercício 
do  mandato,  de  alteração  da  denominação  da  atual  Rua 
Tucumã,  confinante  com  a  sede  do  Esporte  Clube  Pinheiros, 
para Rua Henrique Vil laboim.

Presidente  -  Lembrou  que  a  Comissão  Jur íd ica  se  mani festou  e  o  parecer, 
juntamente  com  as  demais  peças  do  processo,  havia  s ido  encaminhado  aos 
Conselheiros com a convocação.

Renato  Taglianett i  -  Disse  que  a  proposta  pretendeu  demonstrar  o  que 
s igni f ica  a  ident i f icação  entre  os  descendentes  de  alemães  e  brasi lei ros, 
propondo  que  se  pedisse  à  Prefe i tura  a  mudança  do  nome  de  Rua  Tucumã 
para  R.  Henr ique  Vi l laboim.  Ponderou  que  a  grat idão  é  importante  e  não  deve 
ser  separada  da  nossa  educação,  dos  nossos  sent imentos  e,  sobretudo  do 
nosso  coração.  O  Clube  fo i  fundado  por  Hans  Nobi l ing,  acompanhado  de  Max 
Engenhardt ,  o  pr imeiro  a  contr ibuir  com  recursos  pessoais  para  comprar  a 
pr imeira  área  do  terreno  que  hoje  o  Pinheiros  ocupa.  A  despei to  dos  a lemães 
terem  escolh ido  o  Brasi l  como  a  sua  segunda  pátr ia,  e les  trouxeram  a  sua 
cul tura,  a  sua  inte l igência,  e  sobretudo  a  sua  capacidade  de  t rabalho,  e  mais 
do  que  isso,  nos  deram  seus  f i lhos,  mui tos  deles  se  encontrando  entre  os 
Conselheiros.  Como  um  dos  sócios  que  part ic ipou  da  fusão  entre  o  Sport 
Clube  Germânia  e  o  Esporte  Clube  Pinheiros,  contou  como  se  passou  aquele 
episódio  da  fusão,  o  que  impediu  que  o  patr imônio  fosse  tomado  pelos 
mi l i tares.  A  consol idação  e  a  preservação  deste  patr imônio  deve-se  a 
Henr ique  Vi l laboim.  O  pr imeiro  reconhecimento  do  Clube  fo i  promover  e 
manter  uma  herma  que  se  encontra  ao  lado  da  de  Hans  Nobi l ing,  na  a lameda 
pr incipal  deste Clube, o que não excluía a pretensão em discussão.

Egberto  Maia  Luz  (aparte)  -  Disse  que  o  regis tro  h is tór ico  sem  dúvida  deve 
ser  ext ravasado.  No  entanto,  era  necessár io  d ist inguir  inic iat iva  de 
competência.  A  competência  para  mudar  o  nome  da  rua  é  das  autor idades 
municipais.  A  in ic iat iva  pode  ser  popular ,  e,  no  caso,  procedia  e  poderia 
susci tar ,  por  intermédio  do  Conselho,  que  a  Diretor ia  se  mani festasse  junto  à 
Prefe i tura  p le i teando  que  promovesse  mensagem  à  competência  da  Câmara 
Municipal .  Hans  Nobi l ing  fo i  um  fundador  do  Clube,  exatamente  a  f igura 
central  da t ransformação do Pinheiros.  Sol ic i tou  que o  orador  encaminhasse a 
questão neste sent ido.

Renato  Tagl ianett i  -  Respondeu  que  ainda  não  havia  terminado  sua 
exposição  e  que  ev identemente  ser ia  observado.  Lembrou  que  Henr ique 
Vi l laboim,  por  ser  genro  de  Fernando  Costa,  ministro  de  Getúl io,  interveio  e 
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conseguiu  evi tar  que  hoje  exist isse  uma  Cavalar ia  no  terreno  que  o  Clube 
ocupa,  área  pr iv i legiadamente  verde  e  valor izada  da  Cidade  graças  à 
existência  do  Esporte  Clube  Pinheiros.  Em que  pese  os  t ranstornos  alegados, 
a  mudança  do  nome  da  rua  demora  um  tanto  para  se  operar  e  através  do 
Regimento  de  Custas  ser ia  fác i l  ver i f icar  quanto  custar ia  para  fazer  com  que 
no  Regis tro  Imobi l iár io  fossem  averbados  os  t í tu los  de  propr iedade  de  cada 
morador  com  o  nome  da  nova  denominação  dada  a  essa  rua.  Tornou  a 
defender  que se o  Clube existe,  quem consol idou  fo i  Henr ique  Vi l laboim e não 
há  nada  que  não  possa  ser  far tamente  compensado  a  todos  os  que  forem 
contrár ios  à  mudança  do  nome  da  Rua.  Conclamou  o  p lenár io  a  aprovar  a 
proposta,  manifestando  sua  grat idão  pelo  fato  do  Clube  ter  s ido  conservado 
da forma como fo i .

João  Bacchin  Neto  -  Defendeu  que  a  matér ia  era  completamente  at íp ica  e 
não  diz ia  respei to  à  f inal idade  e  aos  interesses  do  Clube.  Além  disso,  a 
mudança do nome dessa rua impl icar ia  em graves  danos e prejuízos,  inc lusive 
problemas  f iscais  aos  seus  mi lhares  de  propr ietár ios  e  moradores.  Em  que 
pese  a  intenção  de  se  homenagear  Henr ique  Vi l laboim,  essa  rua  também  é 
centenár ia,  ta lvez  tenha  nascido  antes  do  que  Clube.  Inc lusive  no  Exter ior , 
quando  se  menciona  a  Rua  Tucumã,  ouve-se:  “É  a  rua  do  Clube  Pinheiros?” 
Lembrou  sobre  a  existência  da  Praça  Vi l laboim,  que  poder ia  causar  confusão. 
Discordou da proposta  no sent ido de que se confunde a  Rua Tucumã com a R. 
Tucuna,  que  f ica   na  Vi la  Pompéia.  Fez  referências  ao  parecer  da  Comissão 
Jur íd ica e conci tou o p lenár io a re je i tar a proposta.

Ruy de Salles Penteado -  Disse que também era favorável  a  uma homenagem 
a  Henr ique  Vi l laboim,  pelo  papel  que  ele  teve  na  subsistência  da  grandiosa 
organização que é o Clube,  mas ser ia necessário  tomar o  cuidado de respeitar 
o  d i rei to  dos  demais  moradores  da  Rua  Tucumã,  expl icando  as  razões  pelas 
quais  essa  mudança  de  denominação  e  ouvindo  sua  opin ião  a  respei to, 
obv iamente  lembrando  de  todos  os  inconvenientes  que  essa  mudança  lhes 
venha a t razer .

Deliberação  :
Submetida  a  matér ia  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  p lenár io  resolveu 
reje i tar  a  proposta  subscr i ta  pelo  Conselheiro  Helmut  Peter  Schütt  e  outros 
c inqüenta  e  c inco  (55)  Conselheiros  no  exercíc io  do  mandato,  no  sent ido  de 
ple i tear ,  junto  à  Presidência  da  Câmara  Municipal  de  São  Paulo,  a  a l teração 
da  denominação  da  atual  Rua  Tucumã,  conf inante  com  a  sede  do  Esporte 
Clube Pinheiros, para Rua Henr ique Vi l laboim.

I tem 4 - Várias.
Hugo  Nivaldo  Napoli  -  Protestou  pelo  fato  de  que  nas  suas  várias 
mani festações  durante  nos  feste jos  do  centenár io  do  Clube,  a  Mesa  do 
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Conselho  sequer  mencionou  a  existência  do  Conselho  Fiscal,  nem o  convidou 
para  par t ic ipar  de  qualquer  solenidade.  Teceu  comentár ios  a  respei to  da 
importância,  do  trabalho  e  da  representat iv idade  do  Conselho  Fiscal ,  pedindo 
que esta mani festação fosse comunicada aos seus integrantes.

Presidente  -  Respondeu  que  razão  não  assist ia  ao  orador,  porque  todas  as 
homenagens  t inham  sido  d i r ig idas  d iretamente  pela  Comissão  Execut iva,  a 
qual  fez  todos  os  convi tes,  e  que  o  Conselho  não  teve  nenhuma  in ic iat iva 
n isso.  A  Mesa  do  Conselho,  sempre  em  que  se  mani festa,  ela  o  faz  com 
relação  a  todos  os  órgãos  do  Clube  e  que  o  orador  estava  se  refer indo 
gener icamente  a  fatos  que  aconteceram  sob  a  responsabi l idade  e  execução 
direta  da  Comissão  Execut iva.  A  Mesa  do  Conselho  organizou  e  real izou  a 
Sessão  Solene  de  13  de  setembro,  para  a  qual  houve  convi tes  aos 
componentes do Conselho Fiscal .

Renato  Taglianett i  -  Propôs  que  o  Conselho  se  mani festasse  sua  admiração 
junto  à  Associada  Tat iana  Hungr ia  Moreno,  f i lha  do  Diretor  de  Relações 
Esport ivas  Antonio  Moreno  Neto,  pelo  fato  de  ter  e la  atuado  como  intérprete 
por  ocasião da v is i ta de jogadoras de Voleibol a lemãs, que vieram disputar  um 
jogo  com  o  Clube  durante  os  feste jos  do  centenár io,  exibindo  mui ta 
amabi l idade  e  d iplomacia  no  tratamento  dessas  pessoas  e  extraordinár io 
domínio dos id iomas português, inglês e a lemão.

Presidente  -  Disse  que  anotar ia  a  proposta  e  a  colocar ia  em  votação  no 
Expediente da próxima reunião.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  -  Agradeceu  à  Comissão  de  Obras  pelas 
informações  que  prestou  na  reunião  de  30  de  agosto  de  1999,  a  respei to  do 
andamento  das  obras  do  anel  hidrául ico,  externando,  naquela  oportunidade, 
que  a  obra  estar ia  concluída.  Elogiou  o  t rabalho  de  pesquisa  do  Álbum  do 
Centenár io,  aprovei tando  para  lembrar  que  deixaram de  nele  ser  re lac ionados 
os  Diretores  Adjuntos,  perguntando  se  ter ia  s ido  d iscr iminação  ou 
esquecimento.  Sol ic i tou  que  a  Diretor ia  informasse  quantas  reuniões  foram 
real izadas  neste  ano  entre  Diretores  Adjuntos  e  os  respect ivos  Diretores  de 
Área,  pois  determinado  Diretor  Adjunto  comentou  com ele  que  havia  esperado 
19  dias  para  conseguir  uma  reunião  com  o  seu  Diretor  Execut ivo  a  f im  de 
t ransmit i r  as  necessidades  de  sua  seção.  Parabenizou  os  Diretores  Adjuntos 
do Clube pelo t rabalho que desenvolvem.

Anamaria  Andrade  Damasceno  -  Falou  que  o  f inal  de  mi lênio  é  ocasião  para 
se  fazer  um  balanço,  de  se  repensar  muitas  coisas  e  resgatar  valores, 
preservar  a  ecologia,  o  meio  ambiente,  o  patr imônio  cultura l  e  a  h is tór ia. 
Também é  necessár io  resgatar  a  educação  e  a  ét ica,  porque  sem ét ica  e  sem 
educação  ninguém  respei tará  a  ecologia,  nem  a  memória.  Conclamou  os 
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Conselheiros,  Diretores  e  Sócios  mais  ant igos,  pessoas  mais  sensíveis  à 
s i tuação  mundial  do  momento,  a  dar  exemplo  de  civ i l idade,  respei to  ao 
próximo  e  respeito  às  regras.  Parabenizou  a  Diretor ia  pelos  feste jos  do 
centenár io,  no seu entender  à  a l tura  do Esporte  Clube Pinheiros.  Para retratar 
a  questão do respeito  ao próximo e às regras,  contou que num dos eventos do 
centenár io,  um  chá  com  desf i le  de  modas  para  senhoras,  com  a  presença  do 
est i l is ta  Clodovi l  Hernandes,  uma  sócia  comprou  a  posse  de  uma  mesa, 
escolhida  no  mapa,  próxima  à  passarela.  Quando  a  pessoa  chegou,  a  mesa 
t inha  sido  mudada  de  lugar.  Outra  comprou  algumas  mesas  para  comemorar 
um aniversár io.  Chegou com as  convidadas  e  não  hav ia  a  mesa  que  ela  havia 
comprado,  tendo  sido  suas  convidadas,  não  sóc ias,  acomodadas  em  lugares 
d is tantes.  Conci tou  o  p lenário  a  começar  a  estudar  a  questão  do  desrespeito, 
sem que haja pr iv i légios.

Roberto  Machado  Moreira  -  Agradeceu  à  homenagem  que  lhe  fo i  prestada 
pelo  Conselheiro  José  Manssur,  pelos  seus  50  anos  de  formado  em  Dire ito, 
contando  parte  dessa  tra jetór ia.  Transmit iu  à  Diretor ia  observações  que 
recebeu  de  associados,  com  relação  à  super lotação  do  Salão  de  Festas  em 
um  show  infant i l  recentemente  real izado,  perguntando  se  não  ser ia  mais 
adequado  que  a  Diretor ia  fornecesse  convi tes  para  contro lar  a  lotação  do 
Salão,  porque  se  ocorresse  algum acidente  não  ser ia  possível  imaginar  o  que 
ser ia  de  t rágico  no  meio  daquela  mul t idão  de  cr ianças,  pais,  sócios  e 
v is i tantes. 

Anna  Maria  Carvalheira  Baur  -  Refer iu-se  pormenor izadamente  aos  festejos 
do  centenár io  do  Clube,  parabenizando  a  Diretor ia  e  os  Diretores  das  Áreas 
envolv idas nos vár ios eventos.

Dulce  Arena  Avancini  -  Falou  do  trabalho  desenvolv ido  pelos  funcionár ios 
pelo  Centro  Pró-Memória  “Hans  Nobi l ing”  no  decorrer  dos  feste jos  do 
centenár io,  rendendo homenagem especial  a alguém que t rabalhou em si lêncio 
e  prestou imprescindível  contr ibuição na elaboração e  na publ icação do Álbum 
do Centenário,  o Conselheiro Pedro Paulo de Sal les 
Ol ivei ra,  a  quem  agradeceu.  Lamentou  que  essa  demonstração  de 
reconhecimento  tenha  part ido  dela,  oradora,  in tegrante  do  Centro  Pró-
Memória  “Hans  Nobi l ing,  em  que  pese  a  mani festação  do  Conselheiro  Pedro 
Antonio Lousan Badra.

Mário  Lima  Cardoso  -  Fez  considerações  sobre  a  l isura  com  que  sempre  se 
houve  o  Conselho  ao  discut ir  e  del iberar  sobre  matér ias  emanadas  da 
Diretor ia,  bem como  sobre  a  contr ibuição  que  este  pode  prestar  àquele  órgão 
por  meio  de  suas  re iv indicações  e  sugestões.  Pediu  que  a  Diretor ia  de 
Patr imônio  e laborasse  um  projeto  para  melhorar  o  t rânsi to  da  Rua  Tucumã, 
real izando esse serv iço a  expensas do Clube para não depender  das ações do 
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Poder Públ ico,  porque o máximo que a Prefe itura fez fo i  enviar  por  fax a cópia 
de um projeto,  ao que se sabe de custo  re lat ivamente  baixo.  Apresentou  outra 
reiv indicação,  esta  d i r igida  à  Diretor ia  Esport iva,  no  sent ido  de  seja 
efet ivamente  implantada  a  prát ica  do  Futebol  de  Salão,  objeto  de  ant iga 
proposta  do  fa lecido  ex-Presidente  do  Conselho  Luiz  Del f ino  de  Andrade 
Cardia  e  de  outros  90  Conselheiros,  discut ida  e  aprovada  pelo  Conselho. 
Contou  que  o  projeto  desse  campo  constou  do  Plano  Diretor  do  então 
Presidente  da  Diretor ia  Celso  Hahne.  Comunicou  que  acabara  de  tomar 
conhecimento  de  que  o  judoca  do  Clube  Leandro  Mazei  havia  conquis tado 
Medalha de Prata em competição que se real izada em Colorado Spr ings com a 
part ic ipação de at letas de 27 países.

Marcelo  Favall i  -  Parabenizou  a  Conselheira  Dulce  Arena  Avancin i  e  as 
demais  pessoas  que  part ic iparam  da  elaboração  do  Álbum  do  Centenár io. 
Elogiou  o  Show  da  cantora  El iana  mencionado  pelo  Conselheiro  Roberto 
Machado  Moreira  e  parabenizou  a  Diretor ia  pela  sua  real ização,  concordando 
com  aquele  Conselheiro  no  sent ido  de  que  a  lotação  do  Salão  deva  ser 
observada  nesses  eventos.  Apresentou  reclamação  de  associados,  pedindo 
esclarecimentos  quanto  à  mudança  do  caixa  e letrônico  insta lado  na  Sede 
Socia l ,  que  antes  abrangia  a  rede  Banco  24  Horas  e  agora  só  abrange  o 
Banco  de  Boston  do  qual  mui tos  não  são  corrent is tas,  inclus ive  considerando 
a  segurança  que  é  para  o  sócio  poder  sacar  d inheiro  em  um  caixa  e letrônico 
dentro do Clube.

Presidente  -  Informou  o  número  de  Conselheiros  que  t inham  assinado  o  l iv ro 
de presença e encerrou os t rabalhos às 22h30.

XXX

Obs: esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  459ª  Reunião  Ordinária  do 
Conselho Deliberat ivo, real izada no dia 29 de novembro de 1999.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

m l f .
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