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ATA RESUMIDA DA 476ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
25 DE JUNHO DE 2001 
 
 
111)))   DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de junho do ano dois mil e um, em segunda convocação, 
às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinqüenta e oito 
Conselheiros. 
 
 

222)))   MESA DIRETORA 
Presidente       : Sergio Lazzarini 
Vice-Presidente   : Paulo Cesar de Arruda Castanho 
Primeira Secretária : Dulce Arena Avancini 
Segundo Secretário: Paulo Roberto Taglianetti 
 
 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 
 
 

333)))   EXPEDIENTE 
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc. 
Presidente – Submeteu ao plenário propostas de votos de pesar pelos 
seguintes falecimentos: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho: Sr. Carlos 
Alberto Branco Pasqua, filho do ex-Conselheiro e ex-Membro do Centro 
Pró-Memória “Hans Nobiling” Waldemar Pasqua; Dr. Walter Cimino, irmão 
do Vice-Presidente da Comissão Jurídica Evandro Antonio Cimino; Sra. 
Irene Esther Piramo Nogueira, mãe da Diretora de Artes Maria Cristina 
Nogueira de Sá Pikielny, tendo se associado a Conselheira Marta Vella de 
Freitas; 2) de autoria do Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira: ex-
Conselheiros Otofredo Ricardo Desio e Frederico Marquezano; 3) de 
iniciativa dos Conselheiros Gilberto De Luccia, Henrique Avancini e Roberto 
Albuquerque Ribeiro e dos funcionários da seção de Tênis: Alexandre 
Gentil Machado, tenista de 15 anos de idade. Também submeteu à 
consideração do Conselho, que se associou como um todo, proposição da 
própria Presidência, no sentido consignar voto de louvor ao Dr. Antonio 
Carlos Malheiros, pela sua recente promoção ao cargo de Desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Finalmente, apresentou ao 
plenário proposições de inserção em ata dos seguintes votos de louvor: 1) 
do Conselheiro Marcelo Favalli, ao Conselheiro Marcelo Grassi, que 
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conquistou o título de Campeão, pelo Brasil, na Copa Potter para Veteranos 
45 anos, realizada em Barcelona, na Espanha; 2) de autoria do Conselheiro 
Marcelo Grassi, aos seguintes tenistas que se sagraram Campeões Sul-
americanos por Equipe: Daniela Botti (35 anos), Conselheira Beatrice Mira 
Chrystman (45 anos), Maria Célia Veloso e Ingrid Dreschler (60 anos), 
Tikara Tanaami e Hermenegildo Grassi (80 anos). Todos os votos foram 
aprovados. 
 
Primeira Secretária – Colocou à disposição dos Conselheiros, para 
consulta na Secretaria, os relatórios A.V.O. (Análise da Variação 
Orçamentária) referentes aos meses de março e abril deste ano, bem como 
o Balanço Patrimonial do Clube em 31/03 e 30/04/2001. Deu conhecimento 
das nomeações do Conselheiro Antonio Julio Martins Lemos e do 
Associado Luiz Dias Patrício Júnior para complementar o mandato de 
Membros da Comissão de Obras até maio de 2002, em substituição aos 
Conselheiros Arnaldo Osse Filho e Ronaldo de Miranda Amaral, que se 
demitiram por terem assumido cargos diretivos, bem como o Conselheiro 
Joaquim de Sá para substituir o Conselheiro Walter da Silva Bacelar de 
Barros na Comissão de Veteranos até o dia 27/11/2001. Comunicou que o 
Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca solicitou licença do Conselho até 
31/05/2002, tendo sido convocado o respectivo Suplente. Informou que a 
Diretoria oficiou comunicando que o Conselheiro Nelson Keffer Marcondes 
Machado foi nomeado Diretor Adjunto de Promoções Sociais para o biênio 
2001/2003. Finalmente, lembrou que a Mesa do Conselho, atendendo ao 
comunicado da Diretoria informando o fechamento do Clube às segundas-
feiras a partir do mês de julho, deliberou transferir as reuniões para as 
terças-feiras seguintes e cujas datas tinham sido enviadas para anotação 
dos Conselheiros. 
 
Silvia Schuster – Propôs fossem consignados em ata votos de louvor à 
seção de Judô, pela participação e resultados obtidos no Torneio Aberto da 
Alemanha (3 a 21/06/2001 - França e Alemanha), a última competição 
internacional de alto nível realizada antes do Campeonato Mundial Sênior. 
Nos dias 16 e 17/06/2001, em Bonn, Alemanha, nossos atletas da categoria 
Sênior, com um total de 27 países participantes, obtiveram os seguintes 
resultados: Alexsander José Guedes – categoria Meio Médio (-81 kg) - 
Medalha de Bronze; Priscila de Almeida Marques – categoria Peso Pesado 
(+78 kg) - Medalha de Ouro; Renato Dagnino – categoria Médio (-90 kg) - 
Medalha de Prata. Estendeu a homenagem aos demais atletas do Clube 
que participaram da competição: Andrea Berti Rodrigues, Denilson Moraes 
Lourenço, Eugênio Diniz Ribeiro, Gustavo Nogueira Rodrigues, Leandro 
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Carlos Mazzei, Reinaldo Vicente dos Santos, Sérgio Ricardo de Souza 
Oliveira, bem como ao Assessor Marcelo Ferro Catapani e aos Técnicos 
João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira. 
Aprovado. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs fosse consignado em ata voto de 
louvor ao Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura, que no último dia 11 
tomou posse no cargo de Presidente da Associação Paulista de Obras 
Públicas – APOP. Aprovado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – “Na última reunião do Conselho 
Deliberativo, no item Várias, após as homenagens prestadas pela Casa ao 
Conselheiro Plínio de Azevedo Marques, encontrando-me ausente do 
plenário o ilustre Conselheiro Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa fez 
ressalvas à decisão de V.Exa, afirmando que: “... em apenas duas horas 
antes do pleito um Conselheiro é substituído pelo Suplente”. E conclui seu 
pensamento, dizendo: “... Se essa substituição foi legal, certamente não foi 
ética, de bom senso e nem de equilíbrio”. O Conselheiro que solicitou o 
pedido de licença e foi substituído era meu pai e por não poder dar 
informações e explicações em razão de seu falecimento, faço-o em seu 
nome. O referido Conselheiro exerceu, sempre com grande amor ao Clube, 
o seu mandato durante 49 anos. Como é público e notório, encontrava-se 
gravemente enfermo mas, apesar disso, em cadeira de rodas, sempre que 
podia freqüentava o Conselho e o Clube. Pretendia vir votar, mas a 
evolução de sua enfermidade e a sua quase total deficiência visual que 
beirava a cegueira o impediu de fazê-lo. Por isso, no dia 22 de abril 
entreguei pessoalmente o requerimento de licença à Presidência, instruído 
com atestado médico. Exerceu o Conselheiro Plínio de Azevedo Marques o 
direito de pedir licença e o fez na undécima hora porque ainda tinha remota 
esperança de exercer o sagrado direito do voto. Desaconselhado pelos 
médicos, optou pela licença, que foi estatutária e regimental, legal, ética, de 
bom senso e de equilíbrio, como todos os atos que praticou nesta Casa e 
na sua vida pública e particular, além do que caracterizava um gesto de 
desprendimento e de confiança em seu Suplente, o ilustre Conselheiro Luiz 
Ernesto Machado Kawall, filho do emérito ex-Presidente Guilherme 
Machado Kawall. Lamentavelmente, dias depois veio a falecer. Em 
homenagem à sua memória e em seu nome, presto estas informações e 
esclarecimentos para que não paire nenhuma dúvida sobre o último ato que 
em vida praticou neste Sodalício.¨. 
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Sérgio Henrique de Sá – Reportando-se ao problema de racionamento de 
energia elétrica, que vem atingindo o País já há quase 2 meses, e ante as 
preocupações expostas anteriormente, principalmente pelo Conselheiro 
Luís Eduardo Pinheiro Lima, leu informações que obteve junto à Diretoria, a 
saber: “A partir de 18 de maio, a Diretoria adotou ações emergenciais no 
sentido de reduzir o consumo de energia elétrica, comunicadas aos 
associados através do Folheto Operação Apagão e da Revista do Clube. 
Os resultados obtidos vêm sendo acompanhados e monitorados 
diariamente, para que sejam, analisados comparativamente à média dos 
meses de maio, junho e julho de 2000, referência estabelecida pelo 
Governo para as metas de consumo impostas, ou seja, 20% de redução. 
Constatou-se, até o presente momento, que as referidas ações resultaram 
numa economia que tem oscilado entre 17 e 21%, ainda insatisfatória 
quanto à certeza de que estejamos protegidos contra as eventuais 
penalizações propaladas pelo Governo. Nessas condições, foram 
disparadas outras ações complementares, divulgadas por meio de 
comunicado distribuído aos sócios e afixados em diversos locais, contendo 
informações sobre restrições no horário noturno de atividades, além do 
fechamento do Clube às segundas-feiras. Espera-se com isso uma redução 
complementar de 5 a 6%, suficientes para atender as exigências da lei com 
o mínimo desconforto aos associados. Tais medidas estarão sendo 
divulgadas com maiores detalhes na próxima Revista do Pinheiros, no mês 
de julho. É importante que os Conselheiros transmitam a todos os 
associados, este é o meu intuito e o meu interesse de ter procurado a 
Diretoria, para obter essas informações, é que essa incômoda situação não 
foi causada pelo Clube e é um problema geral. Estão sendo buscadas 
alternativas dentre as quais, isto já é também fato, a aquisição de 3 novos 
geradores, cujo prazo de entrega é de 60 dias, ou seja, eu acredito que no 
início do mês de agosto, ou no meio do mês de agosto, esses geradores 
estarão chegando. Para quê? Para que minimize justamente o desconforto 
das seções que foram mais penalizadas, a meu ver o Futebol e o Tênis. 
Esses geradores permitirão flexibilizar alguns horários noturnos de 
funcionamento portanto. Lembramos que o custo da energia elétrica obtida 
através de geradores é aproximadamente 3 vezes o custo da energia 
fornecida pela Eletropaulo. Lembramos também que a Festa Junina 
funcionou, ou seja, realizou-se através do apoio do gerador. Outros projetos 
importantes na linha de co-geração encontram-se em andamento. 
Estaremos informando ao Conselho o progresso dessas iniciativas, na 
medida em que maiores detalhes forem conhecidos.“. Disse que se tornaria 
não um porta-voz, mas na qualidade de principal interessado e de 
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freqüentador assíduo do Clube, de poder posicionar os Conselheiros, 
embora a Diretoria se encontre aberta aos demais interessados. 

 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Informou feitos de pinheirenses, 
que mesmo informalmente representam o Clube, propondo a inserção de 
voto de louvor ao sócio Fernando Teles Ribeiro, pela conquista no final de 
abril do título de Campeão Norte-Americano de Saltos Ornamentais, 
categoria Master, no U.S. Master Diving Championship (Oxford, Ohio, 
EUA), associado de 63 anos de idade, por diversas vezes campeão Sul-
americano, que participou das Olimpíadas da Austrália (1956) e da Itália 
(1960) e foi Medalha de Ouro no Trampolim de 3m, nos Jogos Olímpicos da 
Nike, em Portland, EUA, em 1998. Também propôs fossem consignados 
em ata os seguintes votos de louvor: 1) à equipe de Saltos Ornamentais, 
que no início de junho conquistou o Campeonato Brasileiro de Inverno, na 
cidade do Rio de Janeiro; 2) ao sócio Ary Lopes Cardoso, que no dia 20/5 
participou da Maratona de Praga, na República Checa, com o tempo de 
3h39, o único brasileiro que disputou a prova; 3) aos associados José 
Aléssio Juliano Perfeito, Lúcia Cerqueira Alves Barbosa, Anna Cristina 
Cáfaro Driscoll, Luiz Alberto Figueiredo Souza e Sylvio Renan Monteiro de 
Barros, que participaram da 1ª Maratona dos Bandeirantes, 27/5, 
comemorando a inauguração do trecho daquela rodovia. Aprovado. 

 
Sérgio Vergueiro – Propôs fosse inserido em ata voto de pesar pelo 
falecimento do jovem Mathias Arrudão, sobrinho do Conselheiro Gilberto 
Rogê Ferreira e sua senhora Mônica Campos Rogê Ferreira, família 
tradicionalmente pertencente ao Clube. Aprovado. Como aluno da seção de 
Judô, solidarizou-se com os votos propostos pela Conselheira Sílvia 
Schuster, dizendo que o Conselheiro Edgard Ozon certamente explicaria 
melhor sobre tais conquistas, pois dispunha de mais elementos. Registrou 
que enquanto o Clube representava o Brasil num torneio que reunia 27 
países e ganhava as Medalhas, a seção de Judô continuou trabalhando 
ininterruptamente, de segunda a sexta-feira, com a mesma atenção que 
dispensava a esta representação do país, demonstrando, assim, que este é 
o espírito realmente do esporte que deve prevalecer e que prevalece no 
Esporte Clube Pinheiros, pelo menos no Esporte Clube Pinheiros tradicional 
que todos conhecemos e queremos que nunca deixe de existir. 

 
Celso Hahne – Prestou homenagem póstuma ao Dr. Plínio de Azevedo 
Marques, dizendo tratar-se de grande colaborador da administração durante 
toda sua gestão como Presidente da Diretoria (1975 a 1981), 
principalmente na aprovação do Plano Diretor, que permitiu a construção 
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das inúmeras obras executadas naquela época, sempre prestigiando, 
acompanhando a execução e fiscalizando os trabalhos. Explicou que estava 
viajando por ocasião do falecimento do Dr. Plínio, mas fez questão de 
comparecer para prestar-lhe esta homenagem àquele que denominou “o 
nosso grande companheiro, grande lutador, que ajudou muito a nossa 
administração durante a época em que fui Presidente do Clube.”. 

 
444)))   ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da ata da 475ª reunião extraordinária, realizada no 
dia 28 de maio de 2001. 

Presidente – Apresentou pedido do Conselheiro Pedro Paulo de Salles 
Oliveira, retificando o seu pronunciamento no Expediente para completar 
nomes que omitiu na relação dos integrantes do Centro Pró-Memória “Hans 
Nobiling” , passando a constar o seguinte: “... Foram pioneiros no Centro, 
alguns já falecidos: Francisco Lotufo Filho, seu Presidente; Plínio de 
Azevedo Marques, seu Presidente; Alex Loschtinin, Wilton Guimarães, 
Dulce Arena Avancini, José de Barros, Henrique Peters e Pedro Paulo de 
Salles Oliveira. Fizeram também parte: Augusto Pires, Jacob Tabacnik, 
Osmar Rocha, Waldemar Pasqua, Joaquim Dias Tatit, Luiz Ernesto 
Machado Kawall, Tarsila Pousa Machado, Jurandir Índio do Brasil 
Goldschmidt e João Benedicto de Azevedo Marques. ...”.  
 
Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata 
aprovada, com a retificação supra. 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-06/2001, referente ao Recurso 

Ordinário interposto por associado, contra penalidade de 
suspensão por trinta dias que lhe foi aplicada pela Diretoria 
em decorrência do processo nº C.P.50/00 

Presidente – Não havendo oradores inscritos para falar sobre a matéria, 
adentrou o processo de votação. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Propôs que fosse realizada votação 
simbólica tanto no caso deste processo, quanto no daquele objeto do item 
seguinte da pauta, da mesma natureza. Aprovado. 
 
Deliberação: 
Submetido à votação pelo Sr. Presidente, o plenário, por absoluta maioria 
de votos, resolveu negar provimento ao recurso, ficando mantida a decisão 
recorrida. 



7 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-07/2001, referente ao Recurso 
Ordinário interposto por associada, contra penalidade de 
suspensão por trinta dias aplicada pela Diretoria a seu filho, 
menor de idade, em decorrência do processo C.P.41/00. 

José Roberto Coutinho de Arruda – Considerou que o menor envolvido 
tinha admitido seu erro; que, se houve o erro, existiu a infração às normas 
internas do Clube, e, como tal, ele deveria ser punido. Ponderou que o 
menor possuía o exame médico em vigência, o que não justificava de forma 
alguma a sua atitude. De outro lado, não tinha antecedente nenhum. Por 
este motivo entendia que a pena de 30 dias foi um pouco exacerbada. 
Primeiro pela infração em si, considerando ainda que ele admitiu, sem 
qualquer objeção, e em razão dos seus antecedentes. Segundo, porque no 
mesmo processo houve o envolvimento de um outro associado, com uma 
folha de antecedentes “bastante recheada”, e, segundo consta, até com 
envolvimentos muito mais sérios no campo disciplinar e pessoal, que 
também foi apenado com 30 dias. Isto é, temos no mesmo processo a 
mesma moeda para pagar dois preços completamente diferentes. Por esta 
razão, propôs que fosse dado provimento ao recurso, para que a pena 
fosse convertida, na forma do Art. 35, I, do Estatuto Social, em advertência 
por escrito.  
 
Presidente – Consultado a respeito, solicitou ao orador que formalizasse 
sua proposta. 

 
Renato Taglianetti – Entendeu ter sido estabelecida na Comissão 
Processante uma confusão, entre uma pessoa que não praticou o ato 
incriminado e outra que o praticou. Evidentemente que o que praticou 
confessou o ato. Ante a confusão, não havia o que discutir. Recorreu. O 
outro, que foi acoimado de fraudador das regras que regulam o uso da 
piscina, este não recorreu, cumpriu a suspensão. No caso do menor, de 14 
anos, sem antecedentes, a mãe e o próprio menor fizeram a confissão. A 
falta cometida é aquela de que só é permitido o ingresso das pessoas no 
recinto da piscina portando exame médico, tendo em vista a necessidade 
da defesa não só daquele que vai praticar o esporte na piscina, mas de 
todos os sócios que dela se utilizam, sobretudo para evitar moléstias de 
contágio. Porém, verifica-se que o guarda só fez a observação de longe. 
Conseqüentemente, o menor deve ter pulado, propriamente não desacatou 
o funcionário que fica junto à catraca, para poder entrar no recinto da 
piscina. Mas deve ter pulado talvez outro impedimento que existia 
lateralmente na piscina. Houve um descuido muito grande, considerando 
que o menor tinha o certificado de que era portador de boa saúde, portanto 
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podia freqüentar a piscina. Assim, entendeu que a penalidade de 30 dias foi 
exagerada. Curioso o fato de que, não tendo efeito suspensivo, esse menor 
já cumpriu a penalidade, restando apenas recusar ou admitir que o 
processo por si nada representa. Dar provimento ao processo não 
representaria eliminar os 30 dias de suspensão, só se fosse para não 
constar do seu registro, mas o recorrente teria o direito e promover uma 
demanda contra Clube por ter ficado proibido injustamente de freqüentá-lo. 
Opinou no sentido de que se aconselhasse a Diretoria para que instrua 
melhor os processos, ou adote novos métodos para evitar que se produza 
essa falta. Isso em defesa dos 40.000 sócios, para que não apanhem 
moléstias que porventura possam ser causadas. Defendeu que a 
suspensão fosse transformada em advertência.  
 
Presidente – Declarou encerrados os debates e adentrou o processo de 
votação simbólica, conforme havia sido proposto e aprovado no item 
anterior. Prestou esclarecimentos sobre a votação da matéria e, 
inicialmente, submeteu ao plenário a proposta do Conselheiro José Roberto 
Coutinho de Arruda. 

 
Deliberação: 
O plenário, por maioria de votos, resolveu dar provimento parcial ao 
recurso, acolhendo proposição do Conselheiro José Roberto Coutinho de 
Arruda no sentido de reformar a decisão recorrida, convertendo referida 
pena em advertência por escrito prevista no inciso I, do Art. 35, do Estatuto 
Social. 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-04/2001 – Primeira discussão e 

votação da proposta subscrita por cinqüenta e quatro 
Conselheiros no exercício do mandato, de alteração do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo , visando á 
criação de um artigo de nº 37.a, na Seção I do Capítulo V – Da 
Ordem do Dia, denominado “A voz do Conselheiro”. 

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Como autor da proposta, em 
síntese defendeu que durante os seus 46 anos de Conselho poucas vezes 
viu ser discutidos assuntos que cumprissem a vontade dos sócios – donos 
do Clube representados pelos Conselheiros , conforme prevê o Estatuto. 
Lembrou que há questão de 12 anos, com grande luta conseguiu incluir na 
Proposta Orçamentária uma importância para ser aplicada em um bem do 
Clube: o elevador da Sede Social. Foi um trabalho forte, que se realizou 
com a vontade de servir ao sócio e, efetivamente, em função destes. A idéia 
é dar mais força e a devida importância ao Conselheiro, possibilitando que 
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ele ocupe a tribuna para trazer a vontade do associado, que irá à Diretoria, 
ou a quem de direito, para que se verifique a possibilidade de executar. 
Ademais, evitará que o Conselho se restrinja a aprovar o que vem da sua 
Mesa Diretora, ou da Diretoria, e discuta somente as idéias destas. O que 
se pretende é que a Diretoria tenha 40.000 auxiliares nas resoluções e nas 
proposituras do Clube. Quanto ao limite de Conselheiros que podem se 
pronunciar e ao tempo estabelecido para cada um deles, não são a base da 
proposição, podendo ser modificados. O importante é que se tenha “A voz 
do Conselheiro”, e não somente o sim dos Srs. Conselheiros, que precisam 
ter a sua vontade própria respeitada em favor do sócio. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Entendeu que proposta era oportuna, 
interessante quanto ao seu conteúdo, acima de tudo inovadora. Lembrou 
que em determinada ocasião pronunciou-se em defesa de proposição 
semelhante, que não chegou a ser elaborada, de iniciativa do falecido 
Conselheiro Antonio Guerra, o qual entendia que o Conselho havia se 
tornado um tribunal para julgar processos disciplinares. Não foram poucas 
as manifestações de Conselheiros criticando a ausência nas reuniões de 
temas de alta relevância, ou mesmo a discussão de assuntos atuais, até 
mesmo polêmicos, visando a um clima saudável de debates de idéias. 
Salientou que nos últimos tempos o plenário vem sendo na maioria das 
vezes um tribunal de recursos de processos disciplinares, responsabilidade 
que aproveitou para sugerir que se pense em futuramente transferir para 
um colegiado legítimo, porém reduzido. Posicionou-se pela aprovação da 
proposta. 
 
Votação: 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrados os 
debates e passou à votação da matéria, desde logo consultando se o 
plenário tinha alguma objeção votar em bloco o artigo e parágrafos criados, 
considerando que não havia sido apresentado nenhuma emenda.  

 
José Roberto Coutinho de Arruda – Ponderou que a matéria poderia ser 
votada globalmente, com exceção do §5º, que acreditava pudesse ferir o 
Art. 87, conforme a situação, consultando o Sr. Presidente se não 
configuraria uma questão de ordem, por entrar num ato de gestão da 
Diretoria, a Diretoria está dizendo, ou mesmo a Mesa do Conselho, dizer 
porque aceita ou não aceita determinada proposta. 

 
Presidente – Respondeu entendendo que o espírito de quem redigiu o §5º, 
apesar de falar que se trata de proposição, se foi aceita ou não, a idéia 
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seria de trazer uma parte de Várias para o Expediente, e não formular 
propostas específicas de votação e de aprovação. Seria dar a palavra ao 
Conselheiro, que formularia sugestões ou críticas à Diretoria, à Mesa do 
Conselho, mas que não dependeriam de aprovação. Tendo em vista esta 
expressão, pareceu-lhe que não havia nenhum óbice à proposta, que 
poderia, caso aprovada, ter a sua redação melhorada pela Comissão de 
Redação. Partindo do pressuposto de que não se tratava e não se cuidaria, 
nesta parte da sessão, de proposição a ser votada, mas meras sugestões 
ou críticas, manteve o § 5º.  

 
Votação: 
Presidente – Colocou a proposta em votação em bloco. 
 
Deliberação: 
O plenário resolveu aprovar a proposição apresentada pelos cinqüenta e 
quatro Conselheiros, de alteração do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, visando à criação de um artigo de nº 37.a, na Seção I do 
Capítulo V - Da Ordem do Dia, denominado “A voz do Conselheiro”, com a 
seguinte redação: 
“Capítulo V 

 Da Ordem do Dia 

 

 Seção I 

 Das disposições gerais 

 

Art. 37.a – A Ordem do Dia de cada reunião terá início com o item “A Voz do 

Conselheiro”, que não excederá vinte (20) minutos, no qual serão admitidas 

somente as inscrições de quatro (4) oradores por reunião, respeitada a ordem 

cronológica de inscrição. 

 §1º -  Durante “A Voz do Conselheiro” o orador poderá falar, no 

máximo, durante três (3) minutos, prorrogáveis a juízo do Conselheiro que estiver 

presidindo a reunião. 

§2º -  “A Voz do Conselheiro” precederá os itens da Ordem do Dia 

objeto de deliberação. 

§3º -  Durante “A Voz do Conselheiro” somente poderão ser 

apresentadas proposições que digam respeito à reivindicações e anseios dos 

associados, cujo encaminhamento à Diretoria, ou à Mesa do Conselho 

Deliberativo, será objeto de deliberação pelo plenário. 

§4º -  Aprovado o encaminhamento de uma proposição, a Diretoria, ou a 

Mesa do Conselho Deliberativo, conforme o caso, deverá se manifestar no prazo 
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estabelecido no inciso X do Art. 77 do Estatuto Social, contado da data do 

protocolo do expediente. 

§5º -  Em se tratando de matéria apresentada no item “A Voz do 

Conselheiro”, a resposta da Diretoria, ou da Mesa do Conselho Deliberativo, 

deverá deixar expresso se a proposição foi ou não aceita, e, em caso positivo, 

quando será efetivada. Se a proposição não for aceita, a negativa deverá ser 

devidamente fundamentada, respeitada a competência do órgão que decidiu a 

respeito. 

§6º -  As respostas às proposições em questão deverão ser encaminhadas 

aos respectivos proponentes, bem como delas deverá ser dado conhecimento ao 

plenário, o que poderá ser feito por meio da distribuição da resposta aos Srs. 

Conselheiros juntamente com a convocação para a reunião imediatamente 

seguinte. 

§7º -  Se estiverem inscritos mais de quatro (4) Conselheiros em uma 

mesma reunião, as inscrições subseqüentes às previstas no “caput” deste artigo 

não serão automaticamente consideradas, devendo o Conselheiro, caso queira, se 

reinscrever na reunião seguinte. 

§8º -  Se não houver Conselheiros inscritos para falar no item “A Voz do 

Conselheiro”, dar-se-á início aos itens da Ordem do Dia objeto de deliberação. 

§9º - Finda “A Voz do Conselheiro”, dar-se-á início aos itens 

subseqüentes da Ordem do Dia.”. 

 
Presidente – Submeteu ao plenário os nomes dos Conselheiros Pedro 
Paulo de Salles Oliveira, Luiz Eduardo do Amaral Cardia e Marcelo Favalli 
para compor a Comissão Especial de Redação. Aprovado. 
 
Item 5 - Várias. 

Ralph Jordan – Observou que a manutenção de um equilíbrio econômico, 
financeiro do Clube deverá ser objeto de muita atenção, principalmente por 
parte dos Conselheiros. Referiu-se a tema que abordou anteriormente, 
sobre a estrutura de organização, gestão, déficits e não superávits 
operacionais do Clube. Reportando-se à análise da Comissão Financeira 
enviada com a convocação, a respeito do relatório AVO (Análise da 
Variação Orçamentária), do Balanço Patrimonial de janeiro a abril/2001, 
bem como da conta Patrocínio Pró-Amador, que basicamente são 
informações de rotina. Comentou sobre o risco da quantidade de recursos 
que o Clube dispõe para coisas mediatas, imediatas e a breve prazo e a 
longo prazo, bem com os compromissos que o Pinheiros tem imediatos, 
mediatos e a longo prazo. Lembrou que o Pinheiros está atravessando uma 
fase em que o seu índice de liquidez, isto é, a sua capacidade de cumprir 
obrigações assumidas depende e muito de algumas técnicas operacionais 
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de se descontar recursos de exercício seguinte etc, o que é possível, mas 
não é tão desejável fazer, principalmente quando esse índice da 
capacidade de liquidez começa a tornar-se perene em torno de 53%. Com 
relação ao Balanço, isto quer dizer que aquele dinheiro que o Clube tem, 
dinheiro antecipado que ele aplicamos, bem como sócios que devem para o 
Clube e que deverão pagar dentro de um certo tempo, somado não dá por 
enquanto para com tranqüilidade pagar todas as obrigações assumidas em 
valores de curto e médio prazos. E a diferença é significativa. Concitou o 
Conselho a ajudar a pensar e sistematicamente conversar sobre isso a 
cada reunião, ajudando a trilhar um novo caminho, para que dentro de um 
certo prazo se consiga virar esse vetor negativo do Clube de ter metade do 
dinheiro que precisa para suprir as suas obrigações, fazendo com que 
determinado tipo de despesa, ou investimento, seja protelado. Porque não 
podemos, em princípio, mexer na quantidade de recursos, porque ele é 
uma constante, ele é um valor que a cada mês deverá entrar nos cofres do 
Clube. E como temos um sistema de gestão, uma forma de poder antecipar 
dinheiro, isso não autoriza a pensar que os meses de agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro estejam cobertos, ou seja, o Clube já 
estaria começando a montar malabarismos para procurar recursos do ano 
2001, para suprir o final de 2001, coisa que ninguém deseja, nem a 
Presidência. Disse que se preocupa com o nº 53% por repetidas vezes, 
quando o número correto é 1, quer dizer, é preciso ter, dentro de um clube 
que não gera outro recurso, a não ser a contribuição e taxas por utilização e 
por esporte oferecido, outro dinheiro que possa vir a cobrir fenômenos de 
gestão, o que atrapalha a própria Diretoria. Disse que sua intenção é 
conseguir que cada Conselheiro participe, opine e ajude a modificar esta 
situação, para que os Diretores tenham a mesma tranqüilidade. Alertando 
para o fato de que a situação não está fácil e o Clube corre rapidamente a 
um risco de buscar dinheiro adicional do contribuinte, observou que algo 
precisa ser feito. Propôs que a Comissão Financeira inicie sugestões para 
uma modificação. É muito grave administrar algo quando o dinheiro não 
chega. Lembrou que havia proposto que se mudasse a filosofia de gestão. 
Pediu que o relatório da Comissão Financeira seja analisado 
detalhadamente e que se faça um esforço para, juntos, encontrar uma 
solução. Ressaltou que mexer com recursos, principalmente em épocas 
difíceis, é mais complicado e que da forma como estamos indo não viu 
nada, nestes 4 meses de 2001, que viesse a modificar qualquer coisa que 
foi colocada recentemente aqui. 

 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Parabenizou o orador pela 
oportunidade da manifestação. Chamou a atenção no sentido de que o 
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Clube não é nenhum caso de sub-administração; é um caso típico de hiper-
administração, isto é, ao seu ver há um dispêndio excessivo em gastos de 
administração. Quanto ao relatório da Comissão Financeira, disse que a 
Comissão insiste em chamar de consolidado um negócio que é a soma de 
três números, um dos quais é aleatório. 
 
Presidente – Tendo o Presidente da Comissão Financeira Marco Antonio 
Senise Gereto interrompido o orador pelo fato deste usado o termo 
“aleatório” ao se referir ao relatório da Comissão, disse que não permitiria 
que se estabelecessem debates paralelos e que, caso o Conselheiro 
Gereto quisesse, poderia se inscrever para falar. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira - Quanto ao termo “consolidado” constante 
do relatório da Comissão Financeira, explicou que em todos os relatórios 
que já tinha lido essa expressão se referia à soma de coisas lançadas em 
rubricas diferentes. A Comissão chama de consolidado a soma de um 
orçamento definido, que é o de Custeio, de um orçamento aproximado, que 
é o de Bares e Restaurantes, e de um orçamento que é intenção, segundo 
declaração do atual Presidente, intenção de executar alguma coisa, que é o 
Orçamento de Investimentos. 

 
Marco Antônio Senise Gereto (aparte) – Disse que a Comissão 
Financeira tinha se sentido ofendida com as palavras colocadas pelo 
aparteante. 

 
Ralph Jordan – Respondeu a preocupação maior é que os trabalhos do 
corpo técnico, econômico, financeiro analisados no Conselho não deverão 
perder o vetor principal da regra que diz que a dona de casa tem de viver 
com o salário que o marido traz, ou vice-versa, a conta tem de fechar no 
30º dia, não no 22º ou 25º dia. Balanço tem duas coisa clássicas: um ativo, 
que são as nossas coisas e um passivo que é o que devemos. Pode-se 
dividir isso mais uma vez no meio. Eu tenho um ativo que eu tenho de 
pagar a curto prazo e tenho um ativo que eu preciso acertar mais para 
frente. E da mesma forma eu tenho coisas que eu tenho de pagar já, e 
Caixa Econômica Federal, eu pago a minha casa durante 30 anos. Isto é 
basicamente o balanço que o Pinheiros também enfrenta. Usamos dentro 
de nossa casa exatamente aquilo que é previsto dentro da contabilidade. E 
também usamos que todo dinheiro antecipado é adjudicado ao mês que ele 
faz parte. Então, é preciso muito cuidado em não se ater aos meses de 
janeiro, fevereiro, março, quando entrou um dinheiro antecipado porque o 
sócio resolveu pagar à vista para obter 5% de desconto. Este recurso que 
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está na nossa mão, ele teoricamente tem de chegar até dezembro. 
Arriscou-se a dizer que isso não será possível, porque nos últimos 5 anos 
não chegou, e com a tendência de ter-se que, em pouco tempo, chamar um 
dinheiro adicional. Isso não é só uma questão contábil, mas uma questão 
de gestão e não é fácil. Por isso que as pessoas colocadas na 
administração do Clube, por este Conselho, deverão ter, responsabilidade e 
ajuda. Não é só responsabilidade. Não é só jogar tijolo. Mas elas têm de 
escutar também. A Comissão Financeira, e esta, com a ajuda que ela possa 
solicitar, para que isso mude. Porque não dá para continuar com a metade 
da capacidade de pagar o que devemos. 

 
Hugo Nivaldo Napoli – Entregou à Presidência requerimento que fez com 
base no Art. 77, X do Estatuto Social e no Art. 24 do Regimento Interno, 
referindo-se ao Balanço Patrimonial do Clube em 30/04/2001, 
especificamente ao quadro denominado Serviços de Terceiros, Acumulado 
até Abr/01, onde vários serviços e respectivos valores são indicados sem 
especificação. Solicitou da Diretoria as seguintes informações: 1) Quais são 
os Serviços Especializados mantidos pelo Clube até abril de 2001, cuja 
despesa indicada foi de R$820.563,00, especificando: a) tipo de serviço 
contratado; b) nome e qualificação da ou das empresas ou profissionais 
contratados; c) data da contratação; d) se a contratação prevê só o 
fornecimento de mão-de-obra, mão-de-obra e materiais ou ambos; e) qual o 
número de funcionários colocado à disposição do Clube; 2) Que tipo de 
Serviço de Manutenção, qual ou quais as firmas ou profissionais 
contratados, prestadas ao Clube e que orçaram até abril de 2001 a despesa 
de R$431.517,00? 3) A que se refere o denominado Contrato de 
Manutenção que consumiu R$105.182,00 até abril de 2001, quais as firmas, 
empresas ou profissionais contratados? 4) Quais são as empresas ou 
profissionais liberais ou entidades que mantêm com o Clube Convênio 
Médico e Odontológico, que receberam até abril de 2001 a importância de 
R$210.000,00? Finalmente: 5) Quais os nomes das empresas ou 
profissionais contratados para fazer Gastos c/ Limpeza, no valor de 
R$260.236,00 até abril de 2001?  

 
Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa – Preliminarmente, disse que tinha 
a impressão de que sua colocação foi muito mal interpretada pelo 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques. Esclareceu que 
conheceu o Dr. Plínio de Azevedo Marques há questão de 45 anos, tendo 
aprendido a admirá-lo e a respeitá-lo profundamente e jamais usaria a sua 
figura insigne para fazer qualquer colocação que envolvesse a sua 
memória, a sua postura, a sua dignidade. Explicou que havia se referido a 
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fatos que ocorreram, independentemente das pessoas. Lamentavelmente, e 
por coincidência, foi o Dr. Plínio, pelo qual, tornou a deixar claro, dentro da 
sua consciência há uma separação profunda e definitiva entre o respeito 
que tem e continuará tendo o resto da vida e os fatos que colocou na 
tribuna. Disse que não o anima a polêmica, mas face à inoportuna resposta 
do Sr. Presidente aos fatos que registrou em seu pronunciamento de 28 de 
maio, era obrigado a retornar para colocar as coisas em seus devidos 
lugares. Disse entender que a função de Conselheiro é apresentar as 
posturas, desejos, reivindicações dos sócios, entre as quais se insere 
aquela de que os procedimentos de todos os órgãos do Clube obedeçam, 
rigorosamente, a Lei, o Estatuto, os Regimentos, pois só assim a entidade 
poderá atingir o seu segundo centenário. Que naquela oportunidade, a 
propósito da votação das contas da Diretoria, não afirmou que se estava 
pretendendo mudança do critério de votação, mas simplesmente 
recontagem, o que foi requerido em duas oportunidades pelo Conselheiro 
Hugo Ulbrich, não tendo o mesmo sido atendido. Que a sua ponderação 
era, e continua sendo, de que em uma votação simbólica, um resultado de 
77 a 76, o mínimo que o bom senso recomenda é a recontagem, inclusive 
dispensando requerimento, pois que essa iniciativa deveria partir da Mesa. 
Relendo os Regimentos do Clube, disse que não entendeu porque a Mesa 
do Conselho adotou, na última eleição, a cédula única, face ao que dispõe o 
parágrafo único do Art. 19 do Regulamento Eleitoral, que diz claramente 
que cada chapa registrada corresponderá a uma cédula. Assim, ao instituir 
a cédula única, o Sr. Presidente não estaria adotando a norma vigente, que 
só poderia ser alterada com a aprovação do Conselho. Disse que 
pessoalmente entende que a cédula única deva ser implantada, pois torna o 
pleito mais ágil, mas nem esta sua opinião, nem a do Sr. Presidente 
poderiam prevalecer sem o crivo do Conselho. Reportou-se a outro ponto 
que havia abordado e que foi questionado pelo Presidente, quanto à 
estranha agilidade com que a resolução do Conselho, referente à 
aprovação das da Diretoria, com restrição, havia sido divulgada, dizendo 
que efetuou um levantamento e verificou que a partir da Resolução nº 
9/2000, de 26/06/2000, a primeira após a posse da Mesa do Conselho, até 
a nº 08/2001, de 28/05/2001, nenhuma resolução foi divulgada em 2 dias., 
como aquela a que se referiu; a média de divulgação gira em torno de 4,5 
dias. Coincidentemente, a Resolução nº 05/2001, às vésperas do pleito, foi 
divulgada no prazo recorde de 2 dias. Informou que dispunha desse 
levantamento para consulta e submeteu o julgamento da questão ao 
Conselho. Quanto à sua colocação estranhando que na licença de um 
titular um suplente tenha assumido 2 horas após tal licença, contestada 
pelo Sr. Presidente que entendeu que um Conselheiro licenciado pode 
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assumir no momento que o desejar, disse tratar-se de situações 
completamente diferentes, reafirmando entender essa atitude se foi legal, 
não foi ética. Um Conselheiro titular licenciado tem o direito de reassumir na 
hora que melhor lhe aprouver, mas a convocação de um suplente tem toda 
uma tramitação, como se exemplifica com o prazo de 10 dias em que a 
Diretoria deve comunicar à Mesa do Conselho quais as alterações que 
ocorrerão, para efeito de composição do colégio eleitoral. Registrou que o 
Sr. Presidente tem cometido, no seu ponto de vista, algumas posturas que 
são indelicadas, contrariando o §8º do Art. 51 do Regimento do Conselho, 
como, por exemplo: negar a palavra ao Presidente da Diretoria, que queria 
dar explicações sobre as suas próprias contas, o que poderia fazer dando 
explicações gerais e passando a palavra ao Diretor Financeiro, para as 
explicações detalhadas. Nenhuma norma proíbe este procedimento; 
responder ao Conselheiro José Manssur, dizendo que ele deveria ter 
exposto seu ponto de vista, sobre emenda estatutária, na Comissão 
Jurídica. Disse que neste aspecto o Sr. Presidente se esqueceu que por ser 
Presidente da Comissão o Conselheiro José Manssur não perde a sua 
condição de Conselheiro, podendo intervir em qualquer debate, da forma 
que melhor lhe aprouver. Sobre a declaração do Sr. Presidente a propósito 
da cédula única: “... para evitar que alguns maus Conselheiros quisessem 
violar o sigilo do voto...”, disse entender que o Sr. Presidente deve 
identificar quem são os maus Conselheiros, porque todos têm o direito de 
saber se estão, ou não, incluídos nessa declaração, para que possam 
apresentar a sua defesa, se for o caso. Opinou no sentido de que o 
Presidente do Conselho não pode declarar em reunião do colegiado que 
existem maus Conselheiros, porque isso seria no mínimo um desrespeito 
aos sócios do Clube que os elegem. Finalmente, dirigiu-se aos ex-
Presidentes do Conselho mais recentes, Sérgio Vergueiro, Roberto Luiz 
Pinto e Silva e José Edmur Vianna Coutinho, entendendo que estes 
deveriam interpelar o Sr. Presidente, para que este esclarecesse 
exatamente o que estava querendo dizer ao afirmar “se num passado 
determinados assuntos não tinham a transparência necessária e a agilidade 
para levar ao conhecimento de todas decisões deste Conselho”, afirmação 
que julgou muito grave. 

 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Ficou satisfeito pelo fato 
de o orador ter desta feita se referido ao gesto do seu pai na sua presença, 
e não como o fizera da vez anterior, na sua ausência, quando ele, orador, 
não poderia esclarecer, como fez, de maneira singela e sem querer 
provocar polêmicas no Clube. Acrescentou que é muito importante usar as 
palavras adequadas. Também demonstrou satisfação pelo fato de o 
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Conselheiro Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, ao se referir ao seu pai, 
de certa forma ter dito que em nenhum momento pretendeu questionar a 
legitimidade do seu pedido de licença, porque quando, na sua ausência, 
questionou a decisão do Presidente do Conselho, lançou uma nuvem sobre 
a atitude que seu pai tomou. Por isso que ele, orador, havia se manifestado, 
porque até a undécima hora seu pai queria exercer o direito de voto; várias 
pessoas são testemunhas disso. Não o fez porque, além da enfermidade, 
estava acometido praticamente de uma cegueira que o impedia de exercer 
esse direito. Mas, ainda assim, ele queria comparecer para dizer em quem 
votaria, como coerente e transparente ele sempre foi. Disse que sua 
manifestação lida no Expediente pretendeu deixar muito claro que o 
Conselheiro Plínio de Azevedo Marques, que tinha acabado de ser 
homenageado pela unanimidade da Casa, exerceu um direito estatutário, 
regimental, legal e moral, não admitindo, parte de ninguém, e 
principalmente do Conselheiro Marcelo, que o conheceu tão 
profundamente, que de leve se questione o seu ato. Reiterou sua satisfação 
pelo fato de que o Conselheiro Marcelo estar pedindo desculpas por aquilo 
que entendeu tinha deixado nebuloso, dizendo esperar, com estas palavras, 
encerrar este episódio. Dirigiu-se ao plenário, dizendo que os Conselheiros 
não devem perder de vista que o Clube pode ter divergências políticas, mas 
há que se respeitar primeiro quem partiu, segundo o Presidente da Casa e 
o Presidente da Diretoria. Temos divergências, mas as divergências devem 
ser feitas de forma alta, respeitando a dignidade do Presidente do Conselho 
e respeitando igualmente a dignidade do Presidente da Diretoria. Pediu que 
não se transformasse o Clube numa selva de paixões políticas menores. 
Finalmente, enfatizou que continuará cultuando a memória de seu pai e 
defendendo as idéias que ele sempre defendeu no Clube. 

 
Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa – Disse que o seu pensamento a 
respeito do Dr. Plínio de Azevedo Marques foi claro e não permitia 
nenhuma outra interpretação, bem como que não o havia envolvido no 
episódio. Manteve sua postura quanto ao fato substituição de Conselheiro. 
Acrescentou que se o Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques 
tinha reclamado várias vezes que o fizera sem a sua presença, o fizera no 
local próprio, na hora própria e numa reunião a que ele esteve presente, e 
depois se retirou. Concordou como aparteante quanto ao fato de que não 
se deve partir para certo tipo de colocações e acrescentou que colocou os 
fatos de acordo com o seu modo de pensar, respeitando como respeita a 
todos, inclusive a Mesa do Conselho como entidade constituída legalmente 
eleita pelos Conselheiros. 
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Werner Fischer – Considerando que o Clube tem por objetivo a prática do 
esporte, propôs que o Conselho, aprovando as diretrizes da atual Diretoria 
de restringir o consumo de eletricidade, aprovasse uma exceção no que se 
refere ao fechamento do Clube nas segundas-feiras, autorizando o sócio 
para a prática esportiva que não implique no uso de eletricidade, como: 
Tênis, Atletismo, Vôlei e outros esportes mais. Fundamentou sua proposta 
na não interrupção dos exercícios praticados pelos sócios, principalmente 
porque muitos deles o fazem por recomendação médica e por entender que 
existem outras soluções possíveis, entre as quais fechar o Clube às 20 
horas durante a semana. 

 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – “... Em data recente, recebi cópia da carta 
DI-325/2001, do Sr. Presidente Sergio Fuchs Calil, esclarecendo que 
apesar de “todos os esforços” da Diretoria, a meta imposta pelo Governo, 
para redução do consumo de energia pelo Clube, talvez não seja cumprida. 
Causa-me desagrado essa afirmação, pois mais uma vez a Diretoria ignora 
as solicitações efetuadas em Plenário por este Conselheiro, justamente na 
última reunião. Nessa última reunião, vim a Plenário e como sugestão dei à 
Diretoria idéias que deveriam ser expostas ao Conselho e ao Associado, 
antes de se tomar uma decisão tão trágica e drástica. Como é do 
conhecimento dos senhores, eu tenho na minha vida profissional atuado 
nessa área e efetuei diversos estudos para diversas empresas. Nenhuma 
empresa tomou nenhuma decisão trágica ou drástica sem primeiro efetuar 
todos os estudos necessários, de modo a fazer a racionalização de energia, 
ou com contenção ou com estudos de melhor aproveitamento, ou com 
utilização de energia alternativa. Infelizmente a Diretoria, até o momento, 
não apresentou nenhum estudo a esse respeito, nem a mim, nem a este 
Conselho nem aos Associados. Simplesmente, decretou que Segunda-feira 
vai fechar. De longa data sabem as pessoas que são ligadas a essa 
atividade que diversos problemas o Clube possui. O nosso fator de potência 
– é um termo técnico que talvez a maioria dos associados não entenda – 
não tem sido dimensionado ao longo do tempo nas nossas cabines 
primárias. Isso ocasiona, por exemplo, numa conta de R$1.000,00, 
exemplificando, com um fator de potência médio mensal de 60%, e talvez 
isso esteja acontecendo aqui no Clube, porque não tenho notícia dessa 
medição, deverá ser uma conta de 50% a mais, pois o fator de potência 
exigido pela concessionária é de 90%. Além disso, o fator de potência 
ocasiona perdas de energia. Perdas ocasionadas por transformadores, 
iluminação, diversos outros equipamentos que levam a uma perda de 
carga, a uma perda de energia, às vezes encontradas em certos setores de 
10 a 15%. Esses estudos todos deveriam ter sido feitos antes de tomar uma 
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atitude dessa. Esses estudos não levam muito tempo. Em uma semana se 
faz um estudo desses. Faz-se um levantamento de carga, verifica-se fuga 
de corrente, verifica-se as condições de equipamentos e verifica-se a 
diferença de potencial entre terra e neutro. São diversos assuntos técnicos, 
mas que eu tenho de trazer aqui porque não tivemos orientação, nenhuma 
especificação do setor técnico da Diretoria. Sendo assim, eu quero 
demonstrar o problema de energia, que deverá permanecer por alguns 
anos, porque o Governo tem de investir pesadamente no setor, que se 
encontra estagnado há mais de dez anos. Esse problema deve ser 
abordado de forma profissional, tomando-se decisões no sentido de 
otimizar as instalações elétricas existentes e adotando-se também sistemas 
alternativos de energia. Nós temos de pensar aqui que esse problema de 
energia no Brasil veio para ficar. A questão da falta de água é paliativa. Nós 
temos de pensar em energia alternativa. Não só em geradores. Nós temos 
de pensar no aproveitamento de outras fontes de energia, de caldeiras. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira (Com assentimento do orador) – Como 
eu fiquei 35 anos no setor, sei bem da preocupação da própria Diretoria, e 
nossa, mas queria dar uma informação adicional à sua. O setor está 
precisando de 4 milhões de KW ou 4 mil megawatts. Isso corresponde a 
uma usina de porte médio no Rio Tietê. Então, o que se pensa é que esta 
situação vai prevalecer por 4 anos. Não é uma coisa que se possa, porque 
a demanda aumentou 5% ao ano nos últimos 6 anos, e não se colocou uma 
usina maior a mais em funcionamento, ou pouca coisa. Então, o problema 
não é de chuva. É o do consumo das usinas hidrelétricas no máximo de sua 
potência, o que exige mais água. Este é um problema que vai levar quatro 
anos para resolver. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (Com assentimento do orador) – 
Aduzindo à informação do Conselheiro Pedro Paulo, eu queria dizer que o 
aspecto da dramaticidade do problema energético no Brasil não é o 
problema energético em São Paulo. O déficit de energia em São Paulo é de 
2.000 megawatts. E São Paulo está construindo 4 usinas termoelétricas que 
ficarão prontas no meio do ano que vem, de 2.200 megawatts, o que 
resolve o problema de São Paulo. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Esclarecendo ao nobre Conselheiro 
Arlindo, a respeito dessa questão das termoelétricas, eu também estou bem 
a par, mas ainda pairam dúvidas a respeito. A Bolívia vendeu as jazidas de 
gás para o Brasil a dólar. A Bolívia tem uma reserva que permite a 
utilização pelo Brasil por dez anos. Quem vai explorar isso será a 
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Petrobrás. A Petrobrás garante somente o primeiro ano o preço em real. A 
partir do segundo ano, isso vai ser corrigido pelo mercado a dólar. E 
nenhuma empresa ainda, nem a Votorantin chegou contrato, em vista 
desse problema todo. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O Conselheiro está falando em energia 
alternativa. Isso é energia alternativa. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Eu estou explicando ao nobre Conselheiro 
que esse gás ainda não está disponibilizado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – É uma energia alternativa. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Então, o que nós temos de estudar é... 
(Pausa). Voltando ao meu assunto aqui, a solução proposta pela Diretoria 
de se fechar o Clube nas segundas-feiras é paliativa. Pouco vai melhorar a 
situação de consumo. 
 
Sérgio Henrique de Sá - Conselheiro Eduardo, permita-me uma aparte 
logo após a sua conclusão. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não. Eu precisaria terminar. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Não. Logo após a sua conclusão. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Pois não. A solução proposta pela 
Diretoria, de se fechar o Clube nas segundas-feiras, é paliativa. Pouco vai 
melhorar a situação de consumo, pois a maioria dos equipamentos de alto 
consumo devem continuar funcionando: bombas de piscina, de recalque, 
câmaras frigoríficas, geladeiras, freezers, porque não se pode desligar isso 
nas segundas-feiras. O fechamento do Clube poderá solucionar, sim, o 
problema do déficit orçamentário, que vem-se acumulando por diversos 
anos, pois pelos menos os bares e restaurantes não vão dar prejuízo 
nesses dias. 
 
Sérgio Henrique de Sá – É uma boa alternativa. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Então, não vamos partir para a solução do 
problema da energia, e sim do déficit orçamentário. É uma solução que o 
Conselheiro Ralph Jordan poderia abordar até melhor. Entretanto, gostaria 
de saber como que a Diretoria vai-se comportar perante os associados, que 
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pagam a sua contribuição social e taxas esportivas sociais, para usufruírem 
o Clube 30 ou 31 dias por mês, ele vai baixar o valor das mensalidades? 
Ele vai devolver ao associado o valor relativo à contribuição social e taxas 
pela não utilização do Clube um dia por semana? Sendo assim, pergunto: 
Não seria mais ousado a Diretoria atuar, como diversas empresas, que não 
querendo diminuir a sua produção, no caso atendimento aos sócios, estão 
efetuando estudos técnicos, alternativas do consumo de energia, ao invés 
de somente cortar atividades? Finalizando, solicito deste Conselho, se 
possível, já que não houve também manifestação da Comissão de Obras, 
que se nomeie uma Comissão, dentro deste Conselho, para verificação 
junto á Diretoria, das reais condições das instalações de energia do Clube, 
estudo das soluções adequadas dos problemas, que prejudiquem o mínimo 
possível os associados. Somente após a elaboração desse trabalho, é que 
o Conselho poderá opinar sobre essa solicitação da Diretoria, a respeito do 
fechamento do Clube nas segundas-feiras. 
 
Sérgio Henrique de Sá (Com assentimento do orador) - Conselheiro 
Luís Eduardo, quando eu estive na Presidência do Clube e obtive as 
informações que prestei, eu não sou da área de Engenharia, obviamente eu 
sou Advogado, então fica difícil de eu me ater à questão técnica. Mas a 
questão de números, que me foi dada, que se não foi exposto ao Conselho 
de maneira geral, foi exposto pelo próprio Presidente da Diretoria, que se 
encontra presente aqui, com relação à necessidade emergencial. Ou seja, 
ou se fecha o Clube nas segundas-feiras, em caráter emergencial ou não 
se alcança a meta de 20% de redução. Ponto um. Ponto dois. A questão da 
redução de mensalidade, que deveria ser consultado o associado, eu sou 
síndico no meu prédio comercial, e infelizmente tive de reduzir a utilização 
de um elevador. Todo mundo reclamou, mas todo mundo sabe que tem de 
haver um pouco de colaboração, pelo menos neste momento emergencial. 
As questões, essas avaliações com as empresas que V. Exa. Colocou, 
esses estudos estão sendo realizados. Só que a medida do Governo veio e 
pegou todos nós de surpresa. Tanto é que muita gente que comprou 
freezers e microondas deve estar amaldiçoando até a Quinta geração, 
porque não pode utilizá-los. Então, é o mesmo problema. Então, eu vou 
pedir ao Governo Federal que me deixe usar o meu freezer porque eu 
adquiri, eu tenho condição. Eu estou só exemplificando porque os números 
existem. Entendo a sua preocupação e acho que é até pertinente que se 
faça uma comissão, para que se esclareça até para os Engenheiros, 
inclusive a V.Exa., os detalhes técnicos, até em um documento por escrito. 
Agora, a questão primordial do associado é a seguinte, que é o seguinte. 
Eu atingi a meta. Falta 1 KW. E 1 KW, eu desligo duas lâmpadas e acabou. 
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A questão do Clube é a seguinte. Ou se fecha nas segundas-feiras ou nós 
pagamos a sobretaxa. Aí, sim, não se vai Ter uma redução na mensalidade 
do Clube. Aí vai ter um acréscimo. Muito obrigado. 
 
- É solicitado novo aparte. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Permita-me que eu esclareça a dúvida 
dele. Eu esclareço o seguinte. Quanto é que se vai economizar com o 
fechamento do Clube nas segundas-feiras? Não se sabe. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Já existe uma estimativa nesse sentido. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Perdão. O estudo não chegou a nós nem 
ao associado. Então, não seria de bom alvitre o nobre Presidente fazer um 
estudo e apresentar, dizendo que devido à redução de tais, tais, tais 
atividades, economiza-se tantos por cento. Dizer que se vai economizar 
7%, isso é na orelhada. Quer dizer, não foi feito um estudo técnico. Esse 
estudo técnico, como eu falei há um mês atrás, em uma semana se faz. 
Agora, dizer a mim que fechando nas segundas-feiras, economiza-se cerca 
de 7%, isso é aleatório. Se me disserem que vão desligar as câmaras 
frigoríficas, os freezers, aí, sim, tantos Watts vão ser economizados aqui, 
tantos Watts vão ser economizados ali, aí, sim, pode-se chegar e falar que 
vai ser de 7%. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Mas esse estudo existe. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Existe onde? Eu já solicitei tal estudo. 
 
Presidente – Senhores Conselheiros, sem debates paralelos. Por favor. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Se não se atende a um Conselheiro, que 
há um mês atrás solicitou isso, o que estamos fazendo aqui? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (Com assentimento do orador) – A 
minha dúvida, eu nem vou entrar no mérito se deve ou se não deve fechar 
nas segundas-feiras. Eu conversei com alguns associados e algumas 
pessoas com que eu conversei não gostaram da idéia de se fechar o Clube 
nas segundas-feiras. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão. A 
minha única dúvida é em relação ao setor competitivo do Pinheiros, o setor 
de Natação, dentre outros setores, eu não sei como vai funcionar. Então, 
desde já, eu gostaria até que a Diretoria esclarecesse ao Conselho, na 



23 

tribuna, enfim, para todo o colegiado, como será, como funcionará com 
essa questão de se fechar o Clube nas segundas-feiras, principalmente no 
setor competitivo. Porque, evidentemente, os atletas serão afetados com 
isso. Nós não podemos dizer aos atletas: Olha, na segunda-feira, o senhor 
não vai treinar porque.... Isso, para quem participa de setor competitivo, eu 
já participei no Tênis algumas vezes, quando era mais “moleque”, e eu não 
podia faltar inclusive ao treino. Então, eu gostaria que a Diretoria 
esclarecesse. Quanto ao mérito, eu não sou técnico e não sei. Lá em casa 
já estamos lutando para conseguir a meta. E o Clube tem de conseguir 
inclusive em razão da sobretaxa, porque aí, sim, o associado pode ser 
penalizado, e nós temos de evitar isso. Agora, a solução cabe a nós 
discutir, inclusive com a Diretoria. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Então, só esclarecendo ao nobre 
Conselheiro, a Diretoria vê como temos diversas pessoas argumentando 
essa decisão, não só na falta de prática do setor competitivo, não só na 
falta de elementos a serem fornecidos aos associados e ao Conselho, 
mostrando que essa atitude vai reduzir tantos por cento, vai atingir a meta, 
isto não está baseado em números, isso até agora não nos foi apresentado 
nada. Então, eu peço que a Diretoria veja que não é uma decisão que está 
agradando ao associado e ao Conselho. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal (Com assentimento do orador) – 
Conselheiro, eu gostaria de um esclarecimento, não seu, mas da Diretoria. 
Se o Sr. Sérgio tem tantas informações, e ele não sendo nem Diretor nem 
nada, pode ter essas informações, por que é que nós, Conselho, não temos 
isso? Gostaria de saber por que ele tem e nós não temos, sendo que nós 
representamos o Conselho. É só isso. 
 
Presidente – Eu não vou permitir debates paralelos. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Excelência, eu não vou debater. Eu só vou 
responder. 
 
Presidente – Não, Conselheiro Sérgio,... 
 
Sérgio Henrique de Sá – Eu não vou criar polêmica hoje. 
 
Presidente – Este assunto é extremamente polêmico. Primeiro, nós não 
vamos resolver o problema energético do Brasil discutindo aqui no 
Conselho. Nós temos de restringir a nossa discussão ao assunto Esporte 
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Clube Pinheiros. Se o Esporte Clube Pinheiros, para atender a crise de 
energia, deve tomar tais e tais medidas. Apenas isso. Não vamos discutir 
como resolver a crise energética do Brasil, que até o Governo Federal acho 
que não sabe como resolver. Segundo, nós estamos no item Várias. Quem 
já falou, não pode mais falar. Eu não posso permitir que se reiterem apartes 
e mais apartes, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Eu não vou apartear, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Conselheiro Sérgio Sá, o senhor já falou por duas vezes Eu 
não vou lhe dar a palavra mais. Sinto muito. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Eu só solicitei à Presidência... 
 
Presidente – O senhor já falou duas vezes. Não pode falar de novo. 
 
Olympio da Silva Caseiro (Com assentimento do orador) – Foi 
comentado aí que o Clube, fechando nas segundas-feiras, teria 7%. Agora, 
eu pergunto: Já à noite não há Tênis, não há Futebol, enfim, uma porção de 
coisas. Quanto é que vai economizar tudo isso? E mais que tem de parar 
na segunda? Agora, eu pergunto também, eu não fui informado. Fui 
informado que fecha nas segundas-feiras. Mas fecha total? As pessoas que 
vêm durante o dia praticar esporte, o Clube estará aberto para isso? 
Gostaria de saber.. 
 
Presidente – Não. A Diretoria mandou um comunicado que a Mesa do 
Conselho mandou cópia para todos os Conselheiros. Os senhores 
receberam o comunicado da Diretoria. Se os senhores não se acham 
satisfeitos com as informações da Diretoria, os senhores poderão pedir 
melhores esclarecimentos. Mas a Diretoria comunicou que o Clube vai ser 
fechado, nas segundas-feiras, para todas as atividades. 
 
Olympio da Silva Caseiro (Com assentimento do orador) – Nós temos 
as segundas-feiras, à noite não se acendem as luzes no Tênis, no Futebol, 
nem em lugar nenhum, durante o mês todo. Eu não sei como é que fica, 
como o ilustre Conselheiro falou. E aqueles que pagaram taxa de Tênis, 
taxa de Futebol e etc. etc., como é que ficam. É lógico que a Diretoria tem 
de tomar uma providência porque a coisa é séria. Disso não tenho dúvida, 
porque eu tenho indústria, tenho duas unidades grandes e sei o quanto 
estou passando. Mas precisariam melhores esclarecimentos e dar maiores 
informações. 
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Presidente - Conselheiro Lima, para concluir as suas palavras. Por favor. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – O nobre Conselheiro tem toda razão, uma 
vez que os equipamentos principais que mais consomem energia vão 
permanecer ligados. A piscina não pode esvaziar. As bombas têm de 
continuar funcionando. O freezer não pode ser desligado, porque senão 
perderemos os alimentos. Então, os aparelhos que mais consomem 
energia, e não ser o ar condicionado, que deve estar desligado, assim 
espero, vão permanecer com um gasto quase igual. Porque as luzes já 
estão sendo desligadas à noite. O que mais consumimos durante o dia? 
Então, eu peço que a Diretoria traga elementos, traga a nós, Conselheiros, 
à Comissão de Obras, dados do tipo foi reduzido porque vai-se desligar 
isso, isso, isso e isso. E assim trazer provas numéricas. Porque só dizer 
que vai economizar 7% não basta.”. 
 
“Cezar Roberto Leão Granieri (Com assentimento do orador) – Eu 
entendo a sua preocupação. Eu a considero com bastante legitimidade. O 
que eu queria que fosse também lembrado que o próprio Governo Federal 
sabe da existência desse problema desde 1994 e tomou pouquíssimas 
providências, se não nós não estaríamos passando por este estado 
emergencial. Eu tenho certeza de que a Diretoria, com a experiência que 
ela tem da gestão certamente está passando por um momento agora de 
medições. E todas as atitudes que o Clube tem de tomar, ele tem de pensar 
no Clube de uma forma geral. Se nós começarmos a tentar implantar aqui 
situações assim: O Tênis vai até às 8 horas; o Futebol vai até às nove e 
meia, de Segunda à Quinta, o Boliche vai não sei para onde, até 
determinada hora, certamente vamos criar um desequilíbrio da utilização do 
sócio aqui no Clube, numa situação emergencial. Então, eu acredito que a 
decisão relativa á Segunda-feira é uma decisão que pega a todos de uma 
forma, trazendo um menor desconforto, para nós conseguirmos o objetivo 
dos 20%. Eu acho até com muita legitimidade as suas colocações, mas nós 
também temos de dar um prazo para medições. E até se o tempo vai-nos 
dando condições de fazer correções, para que atinjamos o que hoje é uma 
determinação de 20% de economia de energia. Muito obrigado pelo aparte. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Nobre Conselheiro, o seu aparte foi muito 
proveitoso, mas o que eu solicito é o quanto se economizaria com o 
fechamento do Clube nas segundas-feiras. Justamente é verificar o que se 
economiza. Porque não se pode aleatoriamente dizer que será tanto. 



26 

Cezar Roberto Leão Granieri - Conselheiro, eu não quero polemizar, mas 
o que nós estamos buscando hoje, como os gestores do Clube, ou os 
responsáveis por isso, é a determinação principal que se chama 20% de 
economia no consumo de energia. Se nisso é necessário o fechamento nas 
segundas-feiras, são medidas que conforme o tempo vai-se passando, vai-
se acomodando. Mas nós temos de buscar os 20%. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Nobre Conselheiro, na Engenharia nós 
temos fórmulas matemáticas para se chegar a esse valor. Nós não 
podemos ir por tentativa e erro. Deu certo, não deu certo? Então, fecha na 
Terça também. Nós temos fórmulas matemáticas, nós temos meios 
matemáticos para se chegar a esse valor. E não é difícil se chegar. Em uma 
semana se chega a esses valores. E talvez se chegasse a esse valor e se 
dissesse que não vamos fechar nas segundas-feiras, mas vamos adotar 
certos parâmetros.  
 
Reinaldo Pinheiro Lima (Com assentimento do orador) – Primeiro, eu 
gostaria de informar aos senhores que este assunto é importantíssimo, sim, 
para todos nós, e tem de ser discutido agora, neste momento, e até passar 
da meia noite, porque é nossa responsabilidade junto aos associados. 
Aqueles que estão reclamando, eu peço desculpas, mas têm de agüentar 
porque este aqui é o nosso assunto. Segundo, eu gostaria de saber o que o 
Clube vai fazer se não atingir os 20%, se fechar nas segundas-feiras, qual a 
explicação que vai ser dada ao associado. Vai cobrar? Tem de dar uma 
explicação. Nós fechamos, segundo o nosso Conselheiro, diz que se fechar 
nas segundas-feiras mata os 20%, atinge-se a meta dos 20%. Mas se não 
chegar, como é que fica? (Vozes em plenário). Então, teria de ter feito 
estudos para se chegar a essa posição, e não do jeito que está sendo feito. 
 
Presidente - Conselheiro Lima, por favor. Vamos encerrar as suas palavras 
e passar ao próximo orador. 
 
- Intervenções fora do microfone. 
 
Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Então, eu também quero me 
inscrever, e nós vamos ficar aqui até amanhã cedo! 
 
Presidente - Conselheiro Vicente, esta é uma tribuna democrática. É de 
interesse do Clube, de todos os associados que os seus representantes se 
manifestem bem ou mal. A nossa obrigação é dar a palavra a todos que 
querem dar a sua opinião. E conquanto não possamos concordar com o 
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que um ou outro fale, nós temos de ouvir o que os outros têm a falar. É 
minha obrigação dar a palavra. 
 
Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Uma pergunta. É por tempo 
ilimitado? 
 
Presidente – Não. Cada orador tem um tempo regimental. Na medida em 
que são feitos os apartes, evidentemente o aparte interrompe o orador. 
 
Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Qual é o tempo regimental, Sr. 
Presidente? 
 
Presidente – Dez minutos. 
 
Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Dez minutos! O Conselheiro Lima 
está lá há quarenta minutos. 
 
Presidente – É que ele foi aparteado. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Eu não consegui concluir. 
 
Presidente - E o senhor também está falando e assim prorrogando o tempo 
dele, Conselheiro. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Conselheiro Vicente, eu estou aqui 
tentando concluir.  
 
Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Nós temos aqui 8 que querem 
falar, mas não está sendo possível. 
 
Presidente – Conselheiro, eu estou dando a palavra a quem faz os apartes. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Nobre Conselheiro Vicente, eu estou 
tentando concluir, mas de forma democrática estou dando a palavra a quem 
quer me apartear. Acho que isso faz parte da norma do Conselho. 
Concluindo, eu só solicito à Diretoria que se faça um estudo técnico, 
matemático, para se chegar a esse valor que vamos economizar com o 
fechamento nas segundas-feiras. E não dizer aleatoriamente que se fechar 
na Segunda-feira, talvez nós vamos conseguir os 20%. E com isso 
prejudicando todos os associados. Esse estudo não é demorado e já 
poderia ter sido feito. Muito obrigado a todos.”. 
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José Roberto Carneiro Novaes Júnior – “Senhor Presidente, seria 
possível pedir ao Presidente da Diretoria, Sergio Calil, ou a quem ele 
indicasse, para prestar esclarecimentos? 
 
Presidente – Eu acho que sim. Acontece que eu tenho 5 oradores inscritos. 
Ou eu deixo os oradores falarem primeiro e convido por último o Presidente 
da Diretoria, para ele dizer se quer prestar os esclarecimentos agora, ou se 
ele prefere depois mandar por escrito ao Conselho. Mas se eu der a palavra 
a ele agora eu vou interromper os outros oradores inscritos. Então, vamos 
terminar com os oradores e depois eu vou fazer a consulta se ele quer 
prestar essas informações. (Pausa). Dos oradores inscritos,. Alguém mais 
quer falar sobre o assunto economia de energia no Clube? (Pausa). O 
Conselheiro Ozon apenas. E o Conselheiro Sérgio Sá depois. Então, eu vou 
a palavra aos inscritos, para encerrar este assunto. E depois daremos a 
palavra para os outros. Conselheiro Ozon, por favor. Também está inscrito 
o Conselheiro Ruy Sodré.” 
 
Edgard Ozon – Atendendo à solicitação do Conselheiro Sérgio Vergueiro, 
esclareceu que os judocas do Clube conquistaram 3 Medalhas, uma de 
Ouro, uma de Prata e uma de Bronze, respectivamente por Priscila, 
Dagnino e Alex, participando de um campeonato na Europa, defendendo 
nome do Brasil e do Pinheiros, pois se tratava de uma competição oficial, 
êxito que devemos ao Técnico João Gonçalves Filho, com o antigo Diretor 
Arnaldo, devendo também ser considerada a aprovação e as verbas dadas 
pela Diretoria. Registrou a modéstia do Conselheiro Vergueiro, que se diz 
um humilde praticante de Judô, mas está preste a se submeter a exame 
para obter o grau de Sho-Dan, que é o primeiro grau. O segundo assunto 
que abordou, foi o seguinte: “... o Clube, em 1967, fechava nas segundas-
feiras, para limpeza de piscina e outras coisas mais. E na Diretoria de 
Waldemar Salmeron, em 1967, eu fui convidado a ser Diretor de Esportes, 
no meio da gestão, como eu já disse aqui nesta tribuna, substituindo o 
Mário Pini e Di Pietro, e percebi que nós precisávamos de um dia a mais 
para praticar esporte. Então, eu fui ao Presidente, em reunião de Diretoria, 
e foi dada, então, as segundas-feiras, após as 14 horas, para as sessões 
competitivas treinarem. E, logicamente, o sócio vinha, encontrava o Clube 
aberto, e ele também entrava. Mas só com essa finalidade, a da prática do 
esporte. E depois, de uns tempos para cá, nós abrimos totalmente o Clube. 
Muito bem. Fora as nossas responsabilidades com essa economia de 
energia, eu quero dizer que nós também aceitamos, logo no começo em 
que a Diretoria ponderou, no caso de todas as sessões. E o João 
Gonçalves está aqui e pode confirmar isso, nós temos lá 24 lâmpadas no 
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nosso Do-Jo: 8, 8 e 8. Imediatamente passamos a ter 8 lâmpadas ao invés 
de 24, quer dizer, um terço. Eu acredito que todo mundo fez isso e deve ter 
feito naturalmente economia. Então, eu perguntaria, fechando na segunda-
feira, não seria melhor, se possível, abrir somente para o esporte? Aí é 
questão de direção. E também verificarmos o funcionamento à noite, 
principalmente dos nossos restaurantes, se devem ficar abertos até a meia 
noite, uma hora, onze horas. Então, isso tudo é a Diretoria que tem de ver. 
Então, Srs. Conselheiros e Sras. Conselheiras, eu estou solicitando à Mesa 
do Conselho que faça uma consulta à Diretoria nesse sentido: 1) O Clube 
fechava nas segundas-feiras. 2) Após 1967, o Clube passou a abri a partir 
das 14 horas, somente para as sessões esportivas. 3) qual é a quota de 
KW que o Clube pode consumir e se com o racionamento implantado, com 
o que o Clube conseguiu economizar, se não é o caso de adquirir mais 
geradores, além do já comprados. Com o fechamento do Clube nas 
segundas-feiras, como nós somos os legítimos representantes dos 
associados, eles estão nos perguntando, se as despesas de manutenção 
do clube, o que já foi dito aqui, e eu estou transmitindo o que me foi 
perguntado, se as despesas de manutenção deverão cair nesses quatro ou 
cinco dias de fechamento do Clube, como bem disseram aqui, que o 
associado paga pelos 30 dias, 31 dias, se vai sofrer alguma redução, 
alguns desconto percentual? Então, eu estou com essa carta em mãos, vou 
passá-la ao Sr. Presidente e espero, como já foi dito aqui, pois eu estranhei 
que um Conselheiro, o Henrique Sá, foi à Diretoria obter informações. Eu 
acho que não é nossa função. Eu acho que a Diretoria tem de nos dar as 
informações necessárias, para nós podermos saber qual é a situação real 
do Clube, para dizer ao associado: Olha, tem de economizar mesmo, senão 
não vai fechar só um dia, vai fechar muito mais. Então, eu peço ao Sr. 
Presidente que encaminhe estas minhas perguntas à Diretoria, e acredito 
que o Sr. Presidente da Diretoria, por ofício, ou aqui nesta tribuna, vai nos 
dar essas explicações. “. 
 
Sérgio Henrique de Sá – “Senhores Conselheiros, de uma vez por todas, 
ao meu grande e ilustre amigo, a quem muito respeito, Ricardo Carvalhal, 
ao Edgard Ozon, eu não sou arauto da Diretoria. Número um. Número dois. 
Eu vim aqui somente, eu fui á Diretoria, aliás, porque eu estou preocupado, 
como todos nós, Conselheiros, estamos preocupados. Concordo com o 
Conselheiro Ozon que a Diretoria deveria trazer esses estudos. Mas tudo 
isso foi muito rápido. Não estou justificando. Eu fui à Diretoria e conversei 
porque eu sou Conselheiro, e no exercício do meu mandato preciso 
informar àqueles que votaram em mim. E fui à Diretoria e o que aconteceu? 
Em poucas palavras, eu obtive um pequeno apanhado do que vai 
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acontecer. Não sou Engenheiro. Concordo com as posições do Conselheiro 
Luís Eduardo Pinheiro Lima. Mas entendo que não só eu, como um 
Engenheiro deveria consultar o Departamento de Engenharia, independente 
de, não podemos somente esperar que a Diretoria faça. Nós votamos hoje 
o projeto da Voz do Conselheiro para que nós instemos a Diretoria para que 
não sejam só atos vindos de lá, e sim atos vindos de cá. Eu fiz o meu ato. 
Eu fui pedir esclarecimentos, obtive coma grande cordialidade do nosso 
Presidente, como obteria com qualquer outro Diretor, porque eu sou 
Conselheiro e acho que todo mundo aqui me respeita no exercício do meu 
mandato e como sócio contribuinte. ...”. 
 
Anna Maria Carvalheira Baur – “Já que estamos nesse assunto, eu sugiro 
que o Clube compre mais geradores, uns dois, para não fechar nas 
segundas-feiras.” 
 
Ruy Sérgio de Azevedo Sodré – “... Entendo perfeitamente a preocupação 
do nosso companheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, bem como de todos os 
que vieram a esta tribuna, manifestando-se sobre este problema do 
racionamento de energia. Eu acho que deve ser nomeada uma Comissão 
de alto nível, com total isenção, no sentido de verificar qual atividade que 
não deve ser interrompida, abandonada nesses horários noturnos. Penso 
eu que nós não podemos apagar as vinte e tantas quadras de Tênis que 
nós temos. Mas se nós tivermos acesas, vamos dizer, quatro quadras, ou 
seis quadras, pelo menos as turmas que disputam os campeonatos 
poderiam continuar a sua atividade. Isso também poderia ser feito para as 
equipes de outras modalidades, como o Polo Aquático, a Natação e mesmo 
o Futebol, que às vezes tem jogos programados, tem treinamentos. 
Precisaria ter uma Comissão com isenção total para justamente estabelecer 
os critérios e fazer uma distribuição honesta, para atender a todos, levando 
sempre em consideração que o esporte tem de estar em primeiro lugar, 
seja esporte infantil, juvenil ou adulto, mesmo de veteranos. Isso seria feito 
por elementos que conhecem o Clube. Eu, por exemplo, conheci muito o 
Clube, fui esportista, mas atualmente estou muito por fora das atividades 
esportivas. Seriam pessoas que conhecessem, que soubessem discriminar 
para quais elementos, para quais sessões seria dada prioridade. E ao 
mesmo tempo os Técnicos, os Engenheiros Eletricistas especialmente, para 
analisarem a carga permitida em determinado horário, durante a noite, 
como poderia ser usados, quantos Watts poderiam ser gastos e daí por 
diante. E essa Comissão acho que teria de andar depressa, estabelecer os 
critérios e partirmos em frente. A minha opinião é essa. ...”. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – “... Eu não queria aqui abordar 
especificamente o tema racionamento de energia no Esporte Clube 
Pinheiros. Mas o que eu vi aqui nesta noite me preocupa como cidadão. 
Porque nós temos uma determinação do Governo. Os erros são do 
Governo. Ele não investiu no setor como deveria ter investido. Hoje são 
necessários 40 bilhões de reais em 10 anos para se aplicar no setor. Mas o 
problema. O problema é o seguinte: Tem de economizar 20% de energia. E 
o que vi aqui é que me parece que nós estamos fora disso. Quer dizer, nós 
estamos fora. O brasileiro pensa assim: Isso não é comigo. Isso não é 
comigo. Eu não vou fazer. Ou eu vou fazer menos. Quando na realidade 
tem de se fazer é mais mesmo. Eu vou dar um exemplo claro. É possível, e 
alguns podem estar pensando assim, que o Governo esteja colocando um 
bode na sala. Ou seja, não existe o problema de energia. Este é um 
problema político em que o Governo sofre agora as conseqüências. No ano 
que vem, ele resolve o problema e ganha a eleição. Existe quem pense 
dessa forma. Não é este o problema. Existe um real problema de energia 
neste país. Existe. Nós todos aqui somos ardorosos defensores do esporte 
e do lazer. Neste momento, o esporte e o lazer não têm a mínima 
prioridade. A mínima prioridade. É isso que nós precisamos entender. Eu 
posso dizer para os senhores que foi pensado até que todas as sociedades, 
clubes de lazer devessem ser fechados à noite, sim, sempre. Porque o 
problema é muito grave. E nós estamos discutindo aqui se nós fechamos o 
Clube na Segunda-feira, se nós fechamos o Clube à noite. E se não tiver 
20% de energia economizada vai ter apagão. Vai ter apagão. Então, não 
tem de discutir se fecha, se não fecha. Está fechado. É isso que precisamos 
entender, de uma vez por todas. Não é um problema do Esporte Clube 
Pinheiros. Não vamos transformar isto aqui num problema político do 
Esporte Clube Pinheiros. Isso aqui é um problema da Nação. Nós estamos 
tendo um problema seriíssimo, grave neste momento. E é preciso que 
sociedades, como o Esporte Clube Pinheiros, que tem nome neste país, 
que tem 100 anos de existência, dê o exemplo. Se nós pudermos 
economizar mais do que 20%, nós devemos economizar mais do que 20%. 
Nós devemos dar o exemplo para o País, para o estado de São Paulo. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (Com assentimento do orador) – Eu gostei 
muito da sua explanação, uma explanação bem inflamada. Mas eu acho 
que nós também temos de ser um pouco racionais. Nós temos de nos 
basear em coisas reais. Não adianta esse ufanismo, vamos fechar para 
colaborar com o Brasil. Que nem naquela época de vamos doar ouro para o 
bem do Brasil. Mas por quê? Quanto eu preciso doar? Qual é esse valor? É 
isso que estamos solicitando, Conselheiro Arlindo. Acho que o senhor não 
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entendeu. Todo mundo está querendo economizar. Mas nós estamos 
querendo saber tecnicamente quanto precisa para se fazer isso. Então, é 
isso que estamos solicitando à Diretoria.”. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – “... diferentemente de Vossa 
Excelência, eu penso, sim, que precisa economizar e até mais do que o 
Governo está pedindo. Até mais do que o Governo está pedindo. Eu penso 
dessa forma. “. 
 
Presidente – Senhores Conselheiros, os senhores viram que há várias 
manifestações, inclusive manifestações de Conselheiros que pedem que 
sejam apresentados números e dados objetivos de referência acerca das 
medidas de racionalização do Clube. Eu consulto o Sr. Presidente da 
Diretoria, já que pediram dados numéricos, se o Sr. Presidente da Diretoria 
prefere prestar esses esclarecimentos mais tarde, por escrito, aos Srs. 
Conselheiros, ou se prefere prestá-los verbalmente hoje ou designar 
alguém que o faça. (Pausa) 
 
Sergio Fuchs Calil – “... Eu tenho recebido, ao longo dos últimos dias, 
inúmeras manifestações de associados, freqüentadores das mais diversas 
seções, falando sobre as medidas que nós devêssemos tomar para atender 
as metas do Governo. E é claro, o desconforto é generalizado. Todos nós 
sabemos das dificuldades de tomar medidas nos nossos próprios lares. E 
temos de entender que o Clube não é diferente. Nós temos de tomar 
medidas aqui no Clube também, do mesmo jeito. O associado está 
desconfortável com esta atitude de termos de fechar o Clube às segundas-
feiras. E eu também estou desconfortável. A última coisa que eu gostaria de 
fazer seria fechar o Clube às segundas-feiras, seria restringir o horário de 
funcionamento das atividades. Suspender algumas atividades noturnas. 
Suspender a iluminação. Suspender o ar condicionado. Eu sou a última 
pessoa interessada nesse tipo de atitude. Até porque ela é extremamente 
difícil para um início de gestão, que tem tantas outras preocupações para 
serem abordadas. Não faço isso porque quero. Faço isso por um dever. Eu 
não posso, como dirigente deste Clube, correr riscos. Nada que se fez foi 
feito aleatoriamente. Eu fico surpreso que alguns imaginem que as atitudes 
que nós estamos tomando sejam atitudes tomadas ao acaso. 
Absolutamente isto não é verdade. Nós temos um absoluto controle da 
situação e estamos vivendo ainda momentos de flutuação de demanda que 
não nos permite ter certeza do resultado efetivo das medidas obtidas. Os 
senhores sabem que o Governo está tomando como referência os meses 
de maio, junho e julho do ano 2000, para estabelecer as metas de redução 



33 

de consumo, que é uma redução fixada em 20% para clubes como o nosso. 
Nós temos uma média de consumo de 600.000 KWH nesses meses de 
maio, junho e julho de 2000. Por circunstâncias, para proteger a imagem do 
Clube, no dia 18 de maio nós fomos obrigados a tomar uma medida 
drástica, que foi fechar a iluminação do Clube, principalmente nas suas 
áreas externas, que eram mais expostas e que estavam sendo alvos de 
uma publicidade que poderia denegrir a imagem do Clube, como de resto 
dos outros clubes esportivos, até por aquilo que a população, de um modo 
geral, imaginam que sejam entidades como a nossa, entidades 
eventualmente vistas como mais elitizadas, e sendo portanto um objeto, um 
alvo de críticas. Então, nós tomamos essa medida de suspender a 
iluminação externas dos campos de futebol, da pista de atletismo, das 
quadras externas e das 24 quadras de Tênis. Tivemos de fazer isso. E 
temos acompanhado diariamente o consumo de energia, para saber o 
resultado dessas medidas. E o que nós temos percebido é que varia de dia 
para dia esse resultado, mercê de outros fatores que não seja apenas a 
iluminação. A iluminação responde por 46% da demanda de energia deste 
Clube. Outros itens que respondem por essa demanda são os freezers, são 
as refrigerações que são responsáveis por cerca de 20%, os motores, o ar 
condicionado. Enfim, cada tipo de utilização é responsável por uma fatia 
desse nosso consumo de energia. Os números que nós obtivemos até 
agora estão da ordem de 17, 19, às vezes até uma redução boa de 21%, 
pelo menos acima daquela meta preconizada. Mas nós não podemos 
trabalhar nessa faixa limite. Porque se nós vamos ser sobretaxados, se nós 
vamos ter a nossa energia cortada, se isso ainda está em discussão no 
Congresso Nacional, se isso é constitucional ou não é, isso não em importa 
neste momento. O que me importa é que eu tenho uma meta para ser 
cumprida. E como dirigente do Clube, eu não posso correr riscos. Eu 
preciso seguir isso que está aí. Não adianta eu contestar. Se eu não 
conseguir obter essas metas, nós corremos o risco de ter a energia cortada 
e este Clube ficar às escuras. Então, temos de nos impor alguns sacrifícios. 
E são sacrifícios difíceis, sim. Com o fechamento do Clube às segundas-
feiras, nós estamos prevendo, pelos estudos que fizemos, sim, uma 
redução da ordem de 3,8 a 4% adicionais. Com a restrição nos horários de 
funcionamento de algumas atividades, nós devemos obter mas uns 2% em 
cia disso. Isso faz com que nós tenhamos algo em torno de 6%, que 
adicionados à situação mais crítica, de 17% de redução que obtive até 
agora, isso nos leva a um patamar da ordem de 23%. Nós sabemos as 
contas que nós estamos fazendo. É inconcebível que nós tenhamos, ou que 
viéssemos a tomar medidas aleatórias, que não tivessem nenhuma base, 
que não tivessem nenhuma estatística para nos dizer o que que é que nós 
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devemos ter, o que é que nós não devemos ter. Nós estamos fazendo um 
controle rigoroso, mas até agora nós não temos uma estabilidade nessa 
redução de consumo. É como vai acontecer nas nossas casas. Nós 
reduzimos lâmpadas, que foi o que nós fizemos aqui. Nós não usamos mais 
a máquina de lavar, nós não usamos mais o microondas. Então, no primeiro 
mês, nós conseguimos uma boa redução. Depois nós começamos a usar 
um pouco o microondas, começamos a usar um pouco a máquina de lavar, 
e nós vamos ver se ainda ficamos dentro daquela redução. Eu não tenho 
nenhuma vontade de manter essas atividades noturnas suspensas. E 
também não sou irredutível nessas medidas emergenciais. O que eu vou 
fazer é uma avaliação disso. Se o Clube fechado às segundas-feiras, se a 
restrição no horário de funcionamento de algumas atividades me 
permitirem, eu quero, sim, acender algumas quadras de Tênis. Claro que eu 
quero. Eu já reduzi todas as atividades internas nos ginásios. A iluminação, 
os senhores já viram como essa iluminação está precária. Mas eu tenho de 
fazer um balanço dessa situação a cada dia, para saber até onde eu posso 
ir e até onde eu tenho de me limite. Eu estou no limite da responsabilidade 
administrativa e no limite da minha responsabilidade cívica. Eu tenho de 
trabalhar nesse contexto. Eu não quero ser mais realista do que o rei. Eu 
pretendo economizar energia. Mas não há necessidade, e até haveria por 
aquilo que o ex-Presidente, o Conselheiro Arlindo se manifestou, de 
trabalhar em redutores de 30, 35%. Mas o nível de desconforto que eu 
traria para o associado não justifica. Eu preciso manter um balanço entre 
essas duas coisas. Clubes fechados às segundas-feiras, nós temos aos 
montes. Clubes com restrições nas atividades noturnas, nós temos aos 
montes. Eu não estou inventando a roda. E nem estou fazendo isso com 
nenhum prazer. O que eu gostaria de transmitir aos senhores é uma 
absoluta necessidade administrativa. E eu preciso dos senhores como 
colaboradores. Eu não trago informações ao Conselho apenas porque não 
me pediram essas informações. Entre nove da manhã e nove da noite, 
qualquer um pode-me procurar que eu transmito as informações. Estou 
procurando transmitir na Revista do Pinheiros uma informação um pouco 
mais detalhada sobre os horários de funcionamento. Eu não posso dar uma 
informação detalhada num comunicado como esse que os senhores 
receberam, Operação Apagão, porque esse tipo de comunicado não 
comporta um detalhamento. O detalhamento vai na Revista. Cada setor 
sabe o horário de funcionamento dos vestiários e tudo isso. Porque fechar o 
Clube às segundas-feiras tem vários encadeamentos, Sr. Presidente, se me 
permite. Não é uma questão de se achar que apenas aquele setor está 
iluminado. Quando se iluminam duas quadras de Tênis, duas quadras de 
Tênis, o vestiário fica aceso, a lanchonete fica acesa, os refeitórios de 
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funcionários ficam acesos. É um processo de encadeamento que até eu 
mesmo me surpreendi quando percebi a sua extensão. Então, nós estamos 
agora fazendo essas avaliações, para tentar minimizar o desconforto ao 
sócio e atender as posturas governamentais. Eu preciso que os senhores 
sejam parceiros neste momento difícil. Nós não estamos trabalhando com 
nenhum tipo de conotação política. Certamente, isto aqui já não há mais 
espaço para isso. Nós temos é que entender que nada daquilo que está 
sendo feito está sendo feito apenas porque o Presidente do Clube quer. Os 
senhores mesmos já perceberam, pelas manifestações que chegaram a 
esta tribuna, a variedade de sugestões que existem. Este setor poderia 
ficar. Aquele setor poderia fechar um pouco mais tarde. O outro setor 
poderia ter os seus treinos suspensos. Quer dizer, cada um de nós tem 
sugestões que são sugestões emanadas das áreas que nós freqüentamos, 
não das áreas que nós não freqüentamos. Tudo é muito bom desde que 
não nos atinja. Já temos uma comissão formada para tratar do assunto de 
energia. Já temos essa comissão pronta. Já temos os números. Apenas 
que essas flutuações não me trazem conforto. Eu não consigo ainda, dentro 
do quadro atual, estar confortável com as flutuações que eu tenho obtido de 
redução de consumo: 17, 18, 29, 21, cai para 17. Então, há uma 
necessidade de nós fecharmos mesmo este Clube às segundas-feiras e 
restringir os horários de funcionamento ao nível menos desconfortável, para 
que nós ganhemos aí 6% adicionais, que se somados aos 17%, eu não 
quero me tornar repetitivo, mas como eu havia informado, somam aí e nos 
dão algo em torno de 23%. Vai funcionar precariamente? Claro que vai. Eu 
quero diminuir as atividades? Claro que não. Eu quero aumentar ao máximo 
as atividades deste Clube. Ao máximo. Mas não posso tomar uma atitude 
irresponsável nesta posição em que estou, de dirigente do Clube, porque 
isso pode atingir a todos nós que aqui estamos. Eu posso dar essas 
informações, Sr. Presidente, através de algum comunicado ao Conselho, 
que poderá distribuir isso aos Srs. Conselheiros. Mas nós já temos alguma 
coisa colocada na Revista do Pinheiros. Muito obrigado, Senhores. “ 
 
Presidente – “Senhor Presidente da Diretoria, apenas para ficar claro, as 
sugestões que foram feitas aqui em Várias por escrito, nós vamos 
encaminhar à Diretoria, para apropriá-las e ver da sua conveniência. 
Senhores Conselheiros, são... 
 
Pedro Antônio Lousan Badra – Por favor, Dr. Calil. Um aparte. 
 
Sergio Fuchs Calil – Pois não. 
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Pedro Antônio Lousan Badra – Eu escutei muito atentamente a palavra 
de Vossa Senhoria e entendi a sua preocupação no sentido da economia. 
Eventualmente passou por essa comissão e chegou às suas mãos algum 
estudo de energia alternativa, de procurar energia alternativa, fontes de 
energia alternativa? 
 
Sergio Fuchs Calil - Já. Senhor Conselheiro, a questão de energia 
alternativa é que ela não se enquadra como uma questão emergencial. Não 
se busca energia alternativa emergencialmente. Eu não consigo substituir, 
de uma hora para outra, energia elétrica por energia a gás. Esse é um 
processo que já vem sendo feito ao longo dos anos, de se ter aquecimento 
a gás nos chuveiros dos vestiários. Porque esta mesma situação que nós 
estamos vivendo hoje, há 26 anos atrás, ela era exatamente o oposto. 
Fazia-se de tudo para que substituíssemos energia vinda de combustível 
por energia elétrica. E havia até subsídio do Governo para essa troca. 
Depois nós passamos por um processo de reversão, que é o que estamos 
fazendo aqui no Clube gradativamente, e temos a maior parte dos nossos 
chuveiros hoje aquecidos a gás. Nós temos as bombas de calor, que são 
utilizadas nas piscinas, que nos ajudam muito, porque as bombas de calor 
representam uma forma de transferência de utilização de energia de alta 
eficiência. Então, aparentemente, o que se gasta com a energia para 
aquecer piscinas não é tão grande como poderíamos imaginar, num 
primeiro momento, e até eu mesmo imaginava isso. As outras alternativas, 
como energia solar, que são alternativas que já estão até sendo 
experimentadas em algumas outras entidades, que nós estamos avaliando, 
são alternativas que nós estamos vendo, mas que não são de curto prazo. 
A co-geração de energia é um projeto que nós já estamos desenvolvendo 
com investidores, para ver se nós podemos ter maior segurança no 
fornecimento de energia elétrica, independente da compra na Eletropaulo, 
uma vez que a co-geração é feita através de gás, gás da Bolívia, cuja rede 
ainda não está completamente implementada nos arredores do Clube. 
Estamos, sim. Estamos estudando. Mas nenhum desses projetos é de 
implantação imediata. 
 
Pedro Antônio Lousan Badra – Muito obrigado. 
 
Sergio Fuchs Calil - Eu apenas gostaria, sem querer ser cansativo, Sr. 
Presidente, de dizer que nós ficamos sempre entre a cruz e a espada. 
Porque adquirimos alguns geradores, 3 geradores, cujo prazo de entrega 
está estimado em 60 dias. Mas é claro, isso é muito difícil, porque todo 
mundo está procurando gerador. Mas já adquirimos 3 geradores móveis, 
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que podem ser usados num ou noutro local e são instalados sobre carretas. 
E quanto à redução de contribuições, em função dessa circunstância, eu 
gostaria de lembrar que na hora em que estivermos utilizando geradores, o 
custo da energia elétrica através de geradores é pelo menos três vezes 
maior do que aquilo que eu pago pela energia que eu compro da 
Eletropaulo. Então, nós estamos numa situação quase que inversa. Por 
causa do gerador, eu preciso cobrar mais. E isso é uma equação 
complicada de nós administrarmos.”. 

 
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 
presença, o horário e deu por encerrados os trabalhos às 23 horas.  

 
*** 

 
Obs: Esta ata foi aprovada na 477ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 31 de julho de 2001, com as retificações já dela 
constantes. 
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