
Ata Resumida da 460ª Reunião Extraordinária,
realizada no dia 31 de janeiro de 2000

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia trinta e um de janeiro do ano dois mil, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta  minutos,  tendo  assinado  a  lista  de  presença  cento  e  cinqüenta  e  cinco 
Conselheiros.

2)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, explicando que em virtude de inúmeros 
pedidos que recebeu, devido às chuvas, deixaria o livro de presença aberto por mais 
alguns minutos para que os retardatários pudessem assiná-lo.

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter cívico, votos 
de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Convidou para tomar posse o Sr.  Manoel Morales Filho, Suplente de 
Conselheiro do Grupo A convocado para esta reunião, declarando-o empossado no 
cargo de Conselheiro do Clube após a leitura do Compromisso de Posse. Em nome da 
Mesa do Conselho, submeteu ao plenário proposições da Mesa do Conselho, a saber: 
1) no sentido de que fossem inseridos em ata votos de pronto restabelecimento: do Sr. 
Waldemar  Antonaccio,  pai  do  Conselheiro  e  Membro  da  Comissão  Financeira 
Waldemar  Antonaccio  Júnior;  do  Sócio  Honorário  Nicolau  Biccari,  Consultor  da 
Diretoria;  da  Sra.  Déa Lúcia  Cavalcanti  de  Araújo,  esposa  do  Conselheiro  Carlos 
Cavalcanti de Araújo; do Conselheiro Joaquim de Sá e do Presidente do Centro Pró-
Memória “Hans Nobiling” Plínio de Azevedo Marques (quanto a este voto, idêntica 
proposta apresentou o Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall); 2) no sentido de 
consignar em ata voto de congratulações com o associado Geraldo Magela da Cruz 
Quintão, que foi nomeado Ministro de Estado da Defesa junto ao Governo Federal; 3) 
de inserção em ata voto de louvor ao Diretor Adjunto de Xadrez Haroldo de Barros 
Salles  e  aos  demais  enxadristas  pinheirenses  que  conquistaram  o  Campeonato 
Paulista Interclubes de Xadrez, categoria Especial, que se realizou em dezembro do 
ano passado. Propostas aprovadas. Apresentou proposta da Comissão de Esportes, 
de inserção em ata voto de louvor a destaques esportivos do período de agosto a 
novembro  de  1999,  cuja  relação  fora  enviada  aos  Srs.  Conselheiros  com  a 



convocação para esta reunião, a saber: Polo Aquático: ao Diretor Adjunto Wanderley 
Lazareth, aos Técnicos Ricardo de Mello Figueirôa e Tiago Ribeiro de Almeida e aos 
Atletas Frederico Arieta Costa Ferreira, Renato Amante Chidiquimo, Marcelo Gardino 
Buzzi, Antônio Inserra Neto, Marcelo Camargo Cintra Franco, Roberto  Albuquerque 
Ribeiro  Filho,  Bruno  Pamplona  Polízio,  Fernando  Camargo  Cintra  Franco,  Tomas 
Bussamra Real Amadeo,  Marco Paulo Lemos Santos, Rodrigo Marcondes Soares e 
Rodrigo  Pamplona  Polízio,  pela  conquista  do  2º  lugar  no  Campeonato  Brasileiro 
Infanto-Juvenil realizado em setembro; Atletismo: ao Diretor  Adjunto Roberto Azevedo 
Júnior, aos Técnicos Ricardo de Souza Barros e Lilian Riedel Zogaib e aos Atletas 
Carlos Augusto Ferreira Fernandes, Marcos Ávila de Souza Pinto, Roberto Pamplona 
Rehder, Fábio de Souza Santos, Karem Borges da Silva e Fabiana Oliveira Campos, 
por resultados alcançados no Troféu Bandeirantes e no Campeonato Estadual Juvenil, 
competições estas realizadas,  respectivamente,  nos meses de agosto e setembro; 
Basquete:  ao  Diretor  Adjunto  Carlos  Eduardo  Ferraro,  aos  Técnicos  Edson  Fabri, 
Savério Augusto Theófilo e Marcel Ramón Ponikwar de Souza e aos Atletas Márcio 
Santos  Cipriano,  Guilherme  Filipin  Alves,  Márcio  Santos  Cipriano  e  Lucas  Moura 
Costa,  por  resultados  alcançados  no  Campeonato  Brasileiro  e  no  Campeonato 
Brasileiro  Sub-21,  ambos realizados no mês de agosto;  Bolão:  ao Diretor  Adjunto 
Michel Arkie e às Atletas Maria Beatriz Hettfleisch, Vera Hammer, Elizabeth Medeiros 
Bax, Gisele Migliore Paolilo, Fernanda Cobra Ortiz, Carolina Frank Gambassi, Melissa 
Machado Araújo e Silvia Alessio Loureiro,  pela conquista do 3º lugar,  categoria 1ª 
Divisão, na Taça Brasil de Clubes Campeões, realizada de abril a setembro; Esgrima: 
à  Diretora  Adjunta  de  Esgrima  Maria  Valéria  Espíndola  Domingues,  aos  Técnicos 
Ramón Luiz Hernandez de Leon, Cláudio Gonçalves dos Santos e Márcia da Silva 
Leonelli  e  aos  Atletas  Marília  Pellegrino  Camargo  Mello,  Carolina  Santos,  Priscila 
Vallinoto, Lívia Maximiano Lanzoni e André Lippe Camillo Prazeres, por resultados 
alcançados no Campeonato Brasileiro Cadete -  Individual,  em setembro;  Ginástica 
Olímpica:  à  Diretora  Adjunta  Idely  Regina  Florence  Lelot,  ao  Técnico  ao  Técnico 
Anatoli  Selivanov  e  aos  Atletas  Danilo  Marques  Oliveira  e  Silva,  Marcelo  Santos 
Soufia, Pedro Antônio Ornellas Silva, Vinícius da Costa Bombonato, Willian Sgurscow, 
Michel  Moreno  da  Conceição,  Rogério  Innocenti  Pereira,  Heron  Wolney  Peters 
Bambirra,  Rodrigo  Domingos  de  Oliveira  e  Cristiano  Magnonn  Albino,  pela 
participação  e  resultados  alcançados  no  Campeonato  Estadual  e  no  Campeonato 
Brasileiro  Adulto,  em setembro;  Halterofilismo:  ao  Diretor  Adjunto  Francisco  Liauw 
Woe Fang,  ao Técnico Edmilson da Silva Dantas e aos Atletas Zurmaily Martinez 
Reyes, Sandra Cândido Conrado, Alex Frederic Liauw, Marcos Leme Oliveira Borba 
Filho, Wellington de Oliveira, Antonio Carlos Ferreira Filho, Antônio Parente de Sousa 
e Joel Fridman, pela participação e resultados alcançados nas seguintes competições 
realizadas em agosto: Copa São Paulo Feminino, Copa São Paulo Juvenil Masculino e 
Copa São Paulo Adultos;  Judô: ao Diretor Adjunto Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, 
aos  Técnicos  João Gonçalves  Filho,  Sérgio  Malhado  Baldijão  e  Mauro  Santos  de 
Oliveira e aos Atletas Renato Dagnino, Reinaldo Vicente dos Santos, Denilson Moraes 
Lourenço, Enio Kanayama, Marinho Esteves Moreira Júnior, Alexsander José Guedes, 
Daniel Andrey Hernandes, Sérgio Ricardo de Souza Oliveira, Leandro Carlos Mazzei, 
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Marcelo Trevelin Celestino,  Marcos Martins Curi,  Cícero Coelho da Silva Coppola, 
Sandoval Rodrigues de Souza Filho e Daniel Fausto Dell’aquila, pela participação e 
resultados alcançados em diversas categorias nas seguintes competições realizadas 
nos meses de agosto e setembro do ano passado: Campeonato Brasileiro, Seletiva 
Nacional  para  o  Campeonato  Mundial,  Campeonato  Internacional  e  Campeonato 
Brasileiro Beneméritos de Judô por Equipes;; Judô: às Atletas Andrea Berti Rodrigues, 
Danielle Zangrando, Priscila de Almeida Marques, Luciana Satiko Ohi, Mariana Vieira 
de  Mello  e  Vânia  Yikie  Ishii,  pela  participação  e  resultados  obtidos  na  Seletiva 
Nacional para o Campeonato Mundial e Campeonato Brasileiro Beneméritos de Judô 
de Equipes, em agosto e setembro; Tênis: ao Diretor Adjunto Gilberto De Luccia, aos 
Técnicos Evanildo Mondeck e Ana Paula Zanonni e aos Atletas Martina Braun Schultz, 
Maria  Célia  Velloso  Carneiro,  Úrsula  Iracema  Beck  Abeling,  Maria  Cristina  Oria 
Carneiro, Beatrice Mira Chrystman, Carla Bruscagin Andrade, Rafael Porto Ferreira 
Braga, pela participação e resultados obtidos no 11º Campeonato Aberto do Limeira 
Clube,  no II  Aberto  de Tênis  do Clube Venâncio,  no II  Torneio Nacional  Botucatu 
Open, no Campeonato Brasileiro Veteranos e no Torneio Nacional SPAC de Open, em 
agosto e novembro. Votos aprovados. Apresentou ao Conselho, ainda, as seguintes 
proposições: 1) do Conselheiro Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli, de inserção 
em ata de voto de louvor ao Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, que integrando a 
Seleção Paulista de Boliche conquistou o título de Campeão Brasileiro de Seleções de 
1999;  2)  de  iniciativa  do  Conselheiro  José Manssur,  consignando em ata  voto  de 
louvor  ao  Conselheiro  João  Benedicto  de  Azevedo  Marques,  pelo  trabalho  que 
realizou  até  o  final  do  ano  passado  no  exercício  do  cargo  de  Secretário  da 
Administração  Penitenciária  junto  ao  Governo  do  Estado  de  São  Paulo;  3)  da 
Comissão Jurídica, de inserção em ata de voto de louvor e congratulações com o 
Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri,  pela sua posse no cargo de 
Presidente  do  Conselho  Superior  da  Associação  dos  Clubes  Esportivos  e  Sócios 
Culturais de São Paulo - ACESC; 4) do Conselheiro Lourival José Moraes Arroyo, no 
sentido de consignar  em ata voto de pesar  pelo  falecimento do sócio  Sr.  Giovani 
Chiavoni. Não houve contestação e o Sr. Presidente deu por aprovadas as propostas.

João Benedicto de Azevedo Marques - Agradeceu ao plenário pelo voto de louvor que 
acabara  de  ser  aprovado,  pela  sua  gestão  à  frente  da  Secretaria  Estadual  da 
Administração Penitenciária, da mesma forma que agradeceu pela inserção em ata de 
voto  de  pronto  restabelecimento  de  seu  pai,  o  Conselheiro  Plínio  de  Azevedo 
Marques.  Prestou  homenagem  ao  associado  Geraldo  da  Cruz  Magela  Quintão, 
apresentando dados biográficos desse pinheirense, o terceiro Ministro civil a cuidar da 
área  militar,  depois  do  Ministro  da  Guerra  Pandiá  Calógeras  e  do  Ministro  da 
Aeronáutica  Salgado  Filho,  no  seu  entender  os  melhores  Ministros  da  história 
republicana. Associou-se ao voto de congratulações antes aprovado.

Primeiro  Secretário  -  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros,  para  consulta  na 
Secretaria,  os relatórios A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária)  referentes aos 
meses de outubro e novembro, bem como o Balanço Patrimonial do Clube em 31 de 
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outubro e 30 de novembro de 1999. Informou que o Conselheiro Manfred Adolf Sauer 
solicitou licença pelo prazo de seis meses, a contar do dia 20 de janeiro. Finalmente, 
explicou que mais uma vez não foi possível enviar a convocação da reunião através 
da Internet, já em termos definitivos, porque tinham surgido mais alguns detalhes a 
serem atendidos para que esta efetividade seja alcançada, o que possivelmente será 
feito na próxima convocação.

Vicente Carlos Gonçalves - Demonstrou seu orgulho pelo fato de muitos Conselheiros 
pertencerem à seção de Boliche, que hoje tem aproximadamente 1500 associados 
inscritos. Propôs a inserção em ata de voto de louvor às equipes vencedoras do recém 
terminado  Campeonatão  de  Boliche  de  1999,  que  aconteceu  durante  6  meses  e 
contou  com  a  participação  de  cerca  de  1000  bolicheiros,  a  saber:  masculino  - 
Caçadores, campeã pelo 7º ano consecutivo, feminino - Guerreiras e, mista - Strike. 
Proposta aprovada.

Henrique Avancini - Propôs fossem inseridos em ata votos de louvor a dois tenistas da 
categoria  até  14  anos,  que  anteriormente,  aos  12  anos,  foram  campeões  sul-
americanos: Patrícia Coimbra e Celso Ribeiro, que estão perto de se classificar na 
Seletiva Sul-americana e ser convocados para o Circuito Europeu, cuja 8ª etapa, a 
final, será o Banana Bowl a se realizar no Clube. Falou sobre a trajetória esportiva dos 
referidos atletas e estendeu a homenagem aos técnicos, à Diretoria Adjunta da seção 
e à Diretoria de Esportes, pelo acompanhamento e apoio dados às equipes de base. 
Votos aprovados

Mário Lima Cardoso - Começou a tratar de resposta da Diretoria a uma sua solicitação 
feita em plenário, mas o Sr. Presidente o interrompeu para esclarecer que aquele não 
era o momento oportuno para abordar aquela matéria, mas sim em Várias. O orador 
insistiu em se manifestar e, como o Sr. Presidente não permitiu que isso acontecesse, 
disse que se omitiria e também não se pronunciaria em Várias.

Presidente - Disse que o orador poderia falar o que quisesse, quando quisesse, desde 
que dentro das normas regimentais.

Secretária da Comissão de Sindicância, Maria José Villaça - Relatou o trabalho da 
Comissão  de  janeiro  a  dezembro  de  1999:  foram realizadas  557  entrevistas  com 
candidatos a sócios individuais; ocorreram 27 faltas; examinados 388 processos de 
menores;  houve inclusão de 07 candidatos na ficha de sócios da classe Familiar; 
entrevistados  46  candidatos  a  militantes  nas  várias  modalidades,  bem  como 
realizadas  15 reuniões,  totalizando 998 casos  analisados,  em média  83  por  mês. 
Acrescentou que  quando  necessário  foram solicitados  dados  complementares  aos 
candidatos. Comunicou o dia, local e horário das reuniões da Comissão. Comentou 
que a Comissão estimula que às entrevistas compareçam familiares e os proponentes 
dos candidatos, que acabam funcionando como verdadeiros avalistas das indicações.
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Silvia Schuster - Informou que no dia 9 daquele mês havia se realizado, em Orlando, 
nos  Estados  Unidos,  a  7ª  Maratona  Walt  Disney  World  2000,  que  contou  com a 
participação  de  15.000  atletas  do  mundo  inteiro.  Os  3  primeiros  colocados  foram 
brasileiros,  um deles o pinheirense Aldo Virano, 3º colocado, que deu entrevista à 
imprensa enaltecendo a influência do Clube na sua formação esportiva. Propôs fosse 
inserido em ata voto de louvor ao sócio Aldo Virano, com o que o plenário concordou.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 459ª reunião ordinária,  realizada no dia 29 de 

novembro de 1999.
Marcelo Grassi - Pediu retificação da ata no item 2 da Ordem do Dia, a saber: onde se 
lê:  “relatório...1997.”,  leia-se: “último relatório....”,  e que,  devido à repercussão que 
gerou, seu pronunciamento fosse transcrito por inteiro para conhecimento dos Srs. 
Conselheiros.

Presidente - Não objetou a primeira parte do pedido. Porém, quanto à transcrição em 
ata da íntegra do depoimento do orador, perguntou onde estaria errada a ata e o 
Conselheiro  desistiu  da  segunda parte  do seu pedido.  Finalmente,  declarou  a  ata 
aprovada, com a retificação então proposta.

Item 2 -Apreciação do processo CD-12/99 -  Primeira  discussão  e  votação  da 
proposta subscrita por cinqüenta e seis (56) Conselheiros no exercício 
do mandato, de alteração do Capítulo X e dos Arts. 126a, 126b e 126c, 
todos do Estatuto Social.

Presidente - Explicou que a proposta pretendia que o nome do Centro Pró-Memória 
“Hans  Nobiling”  fosse  acrescido  do  nome  Henrique  Villaboim  e  passasse  a  ser 
chamado Centro Pró-Memória Hans Nobiling e Henrique Villaboim, bem como que 
fossem  da  mesma  forma  alterados  os  3  artigos  do  Estatuto  em  que  o  nome  é 
mencionado.  Lembrou  quais  são  os  dispositivos  estatutários  e  regimentais  que 
regulam a matéria; que a respeito se manifestou a Comissão Jurídica, cujo parecer, 
juntamente  com as principais  peças do  processo,  havia  sido encaminhado com a 
convocação. Explicou como se daria a discussão e a votação.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  -  A  par  de  justificar  seu  voto  contrário  à 
proposta, disse que Hans Nobiling, por ter fundado o Clube e Henrique Villaboim, que 
durante a guerra evitou que o Clube fosse desapropriado ou requisitado pelo Exército, 
tornaram-se as pessoas que atingiram o ponto mais alto entre os Presidentes que aqui 
passaram nesses cem anos de existência do Pinheiros. Inclusive isso é comprovado 
pelos bustos colocados na alameda da Sede Social. E é justo que se os homenageie, 
mas uma homenagem pode ou não pode funcionar. Se acrescido o nome de Henrique 
Villaboim ao Centro Pró-Memória  “Hans Nobiling”  não funcionará,  porque ninguém 
pronunciará  o  nome  completo  dessa  dependência:  “Centro  Pró-Memória  Hans 
Nobiling e Henrique Villaboim”. Portanto, seria uma homenagem justa, mas inócua no 
seu  entender.  Sugeriu  que  o  CAD  recebesse  o  nome  Centro  de  Aprendizado 
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Desportivo Henrique Villaboim, o que seria muito mais apreciado e Henrique Villaboim 
seria muito mais lembrado. Afirmou que se a proposta em debate fosse rejeitada, se 
comprometia a apresentar em 30 dias proposta formal idêntica à sugestão que ora 
apresentava.

João Benedicto de Azevedo Marques - Expôs o seu ponto de vista e o de seu pai, o 
Presidente  do  Centro  Pró-Memória  “Hans  Nobiling”  Plínio  de  Azevedo  Marques. 
Desde logo, apoiou a sugestão do Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge. 
Disse que Henrique Villaboim foi um grande pinheirense, mas se o Clube no passado 
decidiu homenagear o fundador do Sport Club Germania, Hans Nobiling, não ficaria 
bem nem para Hans Nobiling, nem para Henrique Villaboim a mudança do nome do 
Centro Pró-Memória “Hans Nobiling”. Em primeiro lugar, daria a impressão de que 
Hans  Nobiling  não  seria  suficientemente  forte  para  ter  o  nome  do  Centro  e  que 
precisaria agregar o nome de Henrique Villaboim. Por outro lado, Henrique Villaboim 
também não se sentiria bem em estar quase que sendo necessário somar-se a Hans 
Nobiling. Ponderou que se se percorrer o mundo serão encontradas situações que não 
recomendam dependências com nomes agregados, por exemplo, ninguém pensou em 
agregar ao Museu do Ipiranga o nome de Dom Pedro, ou ao Museu do Louvre um 
outro nome de um benemérito da época, etc. Disse que Henrique Villaboim mora no 
coração dos pinheirenses e se o Clube é assim hoje e pôde seguir na sua existência, 
deve isso à firmeza, à habilidade e à coragem desse ex-Presidente. Considerando que 
a principal marca do Pinheiros desde a época do Germania, ao lado da fraternidade, 
foi e será o esporte, disse que nada mais justo do que preservar a memória histórica 
do Centro Pró-Memória “Hans Nobiling” e homenagear Henrique Villaboim dando o 
seu nome ao Centro de Aprendizado Desportivo. Afirmou que também votaria contra a 
proposta em discussão,  se antecipando em ler  texto que redigiu acompanhando a 
idéia do orador que o antecedeu, nos seguintes termos: “Os sócios abaixo-assinados 
propõem o nome do ex-Presidente do Esporte Clube Pinheiros Henrique Villaboim 
para  o  Centro  de  Aprendizado  Desportivo”,  como  justa  homenagem  ao  trabalho 
desempenhado na área esportiva, em especial no período de transição do Sport Club 
Germania  para  o  Esporte  Clube  Pinheiros,  quando  o  mesmo,  através  de  gestão 
político-administrativa, impediu que o Clube perdesse o seu patrimônio em razão da 
Segunda Guerra Mundial.”. Finalmente, comentou que tinha feito contatos preliminares 
com a Diretoria e pôde verificar que não havia nenhuma oposição em se homenagear 
Henrique Villaboim com esta proposta, que lhe parecia justa, honrosa e digna e que 
evitaria alterar algo que já é uma tradição no Clube.

Helmut Peter Schütt - Observou que a importância de Henrique Villaboim é tão grande 
que não seria possível homenageá-lo dando-se o seu nome a algum pedaço do Clube, 
a  algum  prédio,  a  alguma  quadra  ou  departamento.  A  proposta  tem  por  objetivo 
reconhecer essa inquestionável importância e homenagear Henrique Villaboim na sua 
justa medida. A rigor,  deveriam existir  dois centros históricos: um com o nome de 
Hans Nobiling, guardando as recordações do Sport Club Germania e um outro, com o 
nome de Henrique Villaboim, guardando as recordações do Esporte Clube Pinheiros, 
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que ele fundou em 1942 e ninguém contesta. Henrique Villaboim, todos sabem, reuniu 
às pressas bravos cidadãos entre os quais Renato Taglianetti, que ainda hoje serve o 
Clube como Conselheiro, e impediu com essa atuação que o Clube se transformasse 
num fardel de cavalaria. Já que  o Clube nunca terá dois centros históricos, por ser 
mais prático e econômico é que se propôs que o único centro histórico do Clube tenha 
o nome de Hans Nobiling e Henrique Villaboim.

Renato  Taglianetti  -  Ponderou  que  o  centenário  do  Clube  foi  comemorado  com 
grandes festejos, mas nenhuma homenagem foi prestada a Henrique Villaboim. Disse 
que a sugestão apresentada na tribuna, que lhe parecia tardia nas comemorações do 
centenário,  pretendia  surtir  o  efeito  de  negar  o  objetivo  da  alteração  proposta. 
Lembrou que o Clube foi fundado efetivamente por alemães, porque naquela ocasião 
havia uma separação ditada entre os brasileiros, que repudiava todos os elementos de 
origem estrangeira. E esses estrangeiros, italianos, espanhóis, italianos, portugueses, 
alemães, foram forçados a fundar o seu clube para praticar o seu esporte e ter a sua 
vida  social,  porque  seus filhos  cresciam e  não tinham absolutamente  abertura  de 
nenhuma  casa  brasileira.  Quem  fundou  o  Clube  foi  Hans  Nobiling.  O  Clube  era 
preferentemente  de  alemães.  Lembrou  que  ficou  emocionado  quando  lhe 
apresentaram a proposta em discussão, porque não viu simplesmente a prestação de 
uma homenagem,  mas que o grupo que está  procurando prestá-la,  composto por 
muitos  descendentes  de  estrangeiros,  está  identificado,  tão  radicado  entre  os 
brasileiros que achou que não era justo comemorar o centenário como foi feito com 
tanta homenagem ao fundador do Clube e nada, nenhuma palavra sequer dirigida a 
quem o consolidou. Defendeu que esses dois nomes nunca devem vir separados, mas 
inteiramente e sempre associados, pois pertencem à história do Clube. Quem fundou 
o Clube foi Hans Nobiling, quem o consolidou, salvando-o, foi Henrique Villaboim. E a 
memória do Clube é baseada nessas duas figuras humanas: Hans Nobiling - fundador, 
Henrique Villaboim - consolidador e isso é que deve ser repassado para as gerações 
futuras. Julgou extraordinariamente nobre o gesto desse grande número de sócios 
descendentes de alemães que subscreveu a proposta, não só por reconhecer que o 
fundador deste Clube foi Henrique Villaboim, mas pela identificação do povo alemão, 
que enriqueceu a nossa formação e nos trouxe não só as suas pessoas, mas a sua 
capacidade e, acima de tudo, a sua cultura. Lembrou personalidades estrangeiras que 
tiveram importante papel na história da humanidade, como Gutemberg, que há mais 
de 500 anos inventou a imprensa, Eistein, que também era alemão e vários músicos 
que  enchem  todos  os  ambientes  destinados  à  cultura.  Enfatizou  que  a  proposta 
reverenciava o nome de Henrique Villaboim exatamente por aqueles que descendem 
do  fundador  do  Clube  e  deixou  claro  que  sua  intenção  era  homenagear  os 
proponentes  descendentes  de  alemães,  tão  brasileiros  quanto  qualquer  brasileiro. 
Além disso, lembrou que na Igreja de São Pedro, em frente à cúpula de São Pedro 
temos 4 evangelistas. Existe a Igreja de São Pedro e São Paulo. O Mosteiro de São 
Bento  tem a Igreja  de  São Bento  e  também a Basílica  em homenagem à Nossa 
Senhora  da  Assunção.  No  Hospital  Beneficência  Portuguesa  se  vê  a  erma  do 
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fundador e do consolidador, e o último realizador, José Ermírio de Moraes. Dizendo-se 
encantado e sensibilizado com a proposição, propôs a sua aprovação.

Roberto Machado Moreira - Disse entender que as referências aos dois pinheirenses o 
tocaram porque são homens que praticamente não se coadunam com os que vemos 
hoje no panorama brasileiro. São homens que tiveram moral, coragem, capacidade 
extraordinárias e por isso merecem o que se falou na tribuna. Opinou no sentido de 
recusar a proposta, por entender que não se deve fazer um remendo. Se não se 
prestou a Henrique Villaboim as merecidas homenagens, que seja deixada a porta 
aberta porque não faltará Conselheiro que traga ao Conselho uma proposta à altura 
de Henrique Villaboim, que não merece apenas ser colocado a remendo em um nome, 
que já é uma tradição no Clube.

Votação:
O Sr. Presidente colocou a proposta em votação.
Depois  de  o  plenário  ter  decidido  sobre  a  alteração  do  nome do  Capítulo  X  e  a 
mudança  do  Art.  126a,  a  Conselheira  Anamaria  Andrade  Damasceno  levantou 
questão de ordem, perguntando por que a votação dos itens seguintes prosseguia, já 
que os primeiros tinham sido rejeitados. O Sr. Presidente esclareceu que o plenário 
estava votando dispositivo por dispositivo da proposta, como determina o parágrafo 
único do Art. 76 do Regimento do Conselho.
O Conselheiro Marcelo Favalli também pretendeu levantar questão de ordem, mas o 
Sr. Presidente não permitiu porque o orador não apontou que dispositivo legal estaria 
sendo infringido.
O Conselheiro Roberto Machado Moreira perguntou se a proposta fosse parcialmente 
rejeitada o restante dela não estaria prejudicado, tendo o Sr. Presidente respondido 
que não e que a Comissão de Redação se incumbiria de resolver a questão, havendo 
previsão regimental para solucionar incoerências.

Deliberação:
O plenário decidiu rejeitar a proposta subscrita pelo Conselheiro Helmut Peter Schütt e 
outros cinqüenta e cinco (55) Conselheiros no exercício do mandato, de alteração do 
Capítulo X e dos Arts. 126a, 126b e 126c, todos do Estatuto Social.

Presidente - Ao proclamar o resultado da votação, corrigiu equívoco mencionado em 
plenário,  no  sentido  de  que durante  os  festejos  do  centenário  não  teria  sido  dita 
sequer uma palavra lembrando o ex-Presidente Henrique Villaboim. Afirmou que a 
lembrança  não  ocorreu  uma  vez  durante  as  festividades,  mas  várias  vezes  com 
grande solenidade o nome dele, e de seus descendentes, que foram convidados e 
participaram dessas solenidades, foi dito. Portanto, a impressão não era verdadeira. 
Cumprimentou o Conselheiro Helmut Peter Schütt, ressaltando que foi pelo mesmo 
várias vezes consultado, não só por causa desta, mas daquela proposta de alteração 
do nome da Rua Tucumã para Rua Henrique Villaboim. Elogiou o espírito que o levou 
a  elaborar  a  proposta  e  a  apresentá-la,  bem  como  porque  ela  trouxe  agora  à 
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discussão  um  assunto  verdadeiramente  importante  para  o  Clube,  que  é  uma 
homenagem duradoura e efetiva a Henrique Villaboim. Estendeu os cumprimentos aos 
demais subscritores da proposição.

Item 3 - Apreciação do processo CD-17/99, referente à proposta da Diretoria de 
concessão de ingresso do atleta Cícero Coelho da Silva Coppola, da 
seção  de  Judô,  como  sócio  Contribuinte,  na  classe  Individual, 
independentemente da aquisição de título.

Presidente - A matéria encontra-se regulamentada nos Arts. 76, IV e 122, ambos do 
Estatuto Social. Foram ouvidas as Comissões Permanentes Jurídica, de Esportes e de 
Sindicância e respectivos os pareceres foram encaminhados aos Srs. Conselheiros 
juntamente com a convocação.

Edgard Ozon - Salientou que o Estatuto é sábio, em especial seus dispositivos que 
estabelecem as concessões de honrarias a atletas. Contou que o interessado veio 
para o Clube por  indicação do ex-Conselheiro  Paulo Afonso Neubern Savaglia,  já 
falecido. Na época foi informado que aqui só eram admitidos militantes nas categorias 
Júnior e Sênior e que o atleta era Infantil ou Juvenil. Houve insistência por parte do Sr. 
Paulo Afonso, Cícero começou a treinar no Clube e foi bem sucedido. Elogiou o atleta, 
falando  da  sua  personalidade,  educação  e  postura  exemplares.  Posteriormente, 
quando o Sr. Paulo Afonso veio agradecer por terem aceito Cícero na seção, o orador 
respondeu: nós é que temos que agradecê-lo, pois nos trouxe um elemento belíssimo. 
Falou das eventuais dificuldades que podem surgir durante o trâmite de um processo 
dessa natureza. Esclareceu que o interessado formou-se em Direito no ano passado e 
que será bom recebê-lo como sócio, pois há 10 anos aprendeu a amar o Clube e 
trouxe vários títulos, quiçá continuará a competir e será talvez um Atleta Benemérito. 
Como integrante da seção de Judô, pediu a aprovação da proposta.

Votação/deliberação
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu aprovar a proposta da 
Diretoria, feita com base no Art. 122 do Estatuto Social, de concessão do ingresso do 
Atleta Cícero Coelho da Silva Coppola, da seção de Judô, como sócio Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente da aquisição de título, por atender aos requisitos 
estabelecidos no inciso I, do mesmo artigo.

Deliberação
Item 4 - Várias.

Luiz Eduardo Fernandes - Considerando que está sendo feita a reforma da seção de 
Fisioterapia, em que pese o projeto não ter sido submetido ao Conselho, sugeriu à 
Comissão  de  Obras  que  sejam  ouvidos  os  freqüentadores  da  seção  para  que  a 
Diretoria  possa conhecer  os seus anseios  e para  que não seja  feita  apenas uma 
reforma  estética.  Disse  que  os  usuários  da  Sauna  gostariam de  sugerir  algumas 
melhorias, inclusive relacionadas à circulação de água na piscina, melhora no sistema 
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de caldeiras de vapor, instalações de chuveiros no banheiro turco, etc, itens que ele, 
orador, apreciaria se considerados, ainda que em outra oportunidade.

Marcelo Grassi - Referiu-se ao Movimento da Secretaria, reclamando que não pôde 
ter  acesso  a  três  representações  contra  a  sua  pessoa,  que  já  fazem  parte  dos 
arquivos  do  Conselho.  Contou que solicitou  essas  correspondências  por  escrito  e 
depois, pessoalmente, ao Sr. Presidente, e não lhe foi permitido, acreditando que com 
isso o Estatuto Social teria sido ferido.

Presidente - Respondeu que o Regimento do Conselho realmente estabelece que todo 
Conselheiro  tem  acesso  aos  papéis  do  arquivo  da  Secretaria,  mas  que  ele, 
Presidente, ainda não tinha tomado conhecimento da mencionada solicitação, bem 
como  que  os  documentos  aos  quais  o  orador  se  referia  ainda  estavam  sendo 
examinados,  inclusive  para  efeito  de  nomeação  de  Comissão,  verificação  da 
obediência  às  formalidades  estatutárias,  etc,  e  que,  tão  logo  tal  ocorresse,  o 
Conselheiro seria prontamente atendido. Lembrou, e repetiu, que o orador já tinha por 
ele sido esclarecido que é envolvido e terá amplo conhecimento do processo,  tão 
amplo que tudo o que for dito contra ele ser-lhe-á obrigatoriamente comunicado por 
escrito para, no futuro, apresentar sua defesa. Como o Conselheiro Marcelo Grassi 
disse que ele, Presidente, teria duvidado que os Conselheiros conhecem o Estatuto, 
regimentos, etc, e perguntou a que se referia o Art. 91 do Regimento Interno, tendo o 
Sr. Presidente observado que a maneira de agir do orador era bastante diferente da 
usual, pois que ele poderia se manifestar, mas não fazer perguntas ou questionar, o 
que deve ser feito em momento adequado, porque o Conselho não é uma Casa de 
interpretação estatutária ou de consulta e que os Conselheiros queriam ouvir o que o 
orador tinha a dizer, e não as respostas que ele, Presidente, tivesse a dar. Pediu que 
o orador entrasse no assunto e discorresse a respeito.

Marcelo  Grassi  -  Respondeu  que  queria  apenas  cumprir  a  sua  obrigação  de 
Conselheiro, fiscalizando a obediência aos regimentos e ao Estatuto, bem como que 
não estava ali para atacar ninguém, mas para defender os interesses de todos e o 
melhor para o Clube e para todos os sócios. Afirmou que a questão era ética e que 
seu  pronunciamento  na  reunião  anterior  teve  toda  uma  repercussão,  devido  a 
determinado aspecto que abordou. Perguntou se todos entenderiam o que ele estaria 
falando se ele citasse simplesmente o Art. 19, item I do Regimento da Diretoria. Disse 
que  o  Estatuto  foi  motivo  de  discussão  quando  compareceu  e  levantou  a 
irregularidade  de  certos  diretores  serem  nomeados  pela  Diretoria.  Entendeu  que 
estava sendo ferido um outro preceito, o Art.  91, do Regimento do Conselho, que 
faculta  aos  Conselheiros  consultar  as  correspondências  do  arquivo  da  Secretaria. 
Perguntou por que não poderia ter acesso às três que mencionou, se se tratava de 
representações contra a sua pessoa.

Presidente - Tornou a dizer que o direito do orador é garantido e que assim que esses 
documentos  estivessem  à  disposição  ele  seria  chamado  para  vê-los.  Como  o 
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Conselheiro  Marcelo  Grassi  perguntou  se  esta  iniciativa  seria  ao  seu  bel  prazer, 
advertiu o  orador,  lembrando-o que exerce a Presidência do Conselho e que não 
estava ali  para responder esse tipo de pergunta. Disse mais,  que o orador estava 
usando e abusando do direito democrático de se manifestar e que o item Várias existe 
para que o Conselheiro discorra sobre qualquer matéria, mas não para se fazer este 
tipo de indagação. Pediu ao orador que fizesse as afirmações que quisesse, dentro do 
seu direito de Conselheiro.

Marcelo  Grassi  -  Reiterou  que  estava  cumprindo  o  seu  dever  de  fiscalizar  o 
cumprimento do Estatuto Social em geral e que, como o Sr. Presidente havia dito na 
reunião anterior, no caso do não cumprimento, que se tornasse público para que todos 
os demais Conselheiros, que representam o órgão máximo, além da Diretoria, tenham 
sempre o melhor. Reportou-se à competência do Presidente do Conselho estabelecida 
no Art. 76 do Estatuto e no Art. 14, inciso XIX, do Regimento Ido Conselho, de zelar 
pelo prestígio do Conselho, bem como pelos direitos e prerrogativas de seus membros 
no  exercício  de  suas  funções,  dizendo  acreditar  que  isto  também  não  estivesse 
ocorrendo. Ratificou sua posição no sentido de que não tem problemas pessoais com 
quem quer que seja e que não pretende atacar ninguém, mas que quer ver no Clube, 
principalmente  no  futuro,  suas  crianças,  participando,  talvez  até  defendendo  e 
representando sempre a pujança do Pinheiros. Disse, ainda, que solicitou informações 
à  Diretoria  por  intermédio  da  Presidência  do  Conselho,  pedido  este  que  não  foi 
encaminhado,  como  compete  ao  Presidente  do  Conselho  encaminhar,  e  que,  no 
entanto ele, orador, foi alvo de 3 processos e não teve o direito de saber do que se 
trata. Finalizou, afirmando que continuará aprendendo, lendo o Estatuto e cumprindo 
suas funções.

Egberto  Maia  Luz  -  Elogiou  o  Conselheiro  João  Benedicto  de  Azevedo  Marques, 
acrescentando que em sua gestão deu ao Governo do Estado e à sociedade paulista 
um grande exemplo de dignidade, o que seria confirmado pelo Secretário de Governo 
do Estado de São Paulo, Antônio Inácio Angarita Silva, também associado do Clube. 
Acrescentou  aos  nomes  dos  civis  que  dirigiram  Ministérios  militares  o  nome  de 
Custódio de Mello, que foi Ministro da Marinha. Contou que recebeu honroso convite 
do  ex-Ministro  Afonso  Arinos  de  Mello  Franco,  que  estava  elaborando  um  texto 
constitucional,  para  oferecer  sugestões,  apresentado  três,  aprovadas  por 
unanimidade, uma delas sobre a mutabilidade do prenome, outra sobre a extinção dos 
Ministérios militares e a criação do Ministério da Defesa. Finalizando, manifestou-se 
em solidariedade ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques.

João Bacchin Neto - Freqüentador do setor há 15 anos, apontou irregularidades e 
solicitou  algumas  providências  da  Diretoria  quanto  ao  Salão  de  Jogos  Carteados, 
relacionando as cadeiras de balanço, que precisam ser substituídas por outras, mais 
leves  e  mais  apropriadas  para  a  coluna,  tendo  em  vista  que  o  local  é  muito 
freqüentado por pessoas idosas; o sistema de ar condicionado, que deve ter cerca de 
40 anos, eis que o ar sai por uma canaleta sobre um corredor de mesas. Além disso, a 
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responsável que liga o ar condicionado chega após o início da sessão, com uma hora, 
duas horas de atraso. Outro incômodo são os fumantes, que não respeitam quem não 
tem esse hábito. Finalizou solicitando mais atenção da Diretoria para com o Carteado.

Pedro Antonio Lousan Badra - Tratando de questão que chamou de ética, lembrou 
que  na  reunião  passada  determinado  Diretor  foi  citado  nominalmente.  por  um 
Conselheiro, quando se discutia a peça orçamentária. Por injustiça, este diretor não 
pode responder porque como se sabe os membros da Diretoria são convidados, não 
fazem  parte  do  Conselho.  Entendeu  que  haveria  que  se  dar  a  este  Conselheiro 
licenciado  a  mesma oportunidade  que têm os  demais  Conselheiros,  para  que ele 
viesse expor a sua resposta, caso quisesse. Pensando assim, como regimentalmente 
esse diretor poderia ser convidado a fazer uso da tribuna, disse que ele seria seu 
convidado para vir se defender, inclusive para que os Conselheiros conheçam as duas 
faces da história, ainda que isso não fosse mudar o seu modo de pensar. Tudo por 
uma questão de ética e justiça: dar a quem foi mencionado o direito de se manifestar.

Presidente  -  Informou  o  número  de  Conselheiros  que  tinham assinado  o  livro  de 
presença e encerrou os trabalhos às 22h15.

***

Obs: esta  ata  foi  integralmente  aprovada na  461ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 28 de fevereiro de 2000.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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