
ATA  RESUMIDA  DA  402ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 23/1/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco, em segunda convocação, às 
20h30m, com cento e trinta e oito Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário : Paulo César de Arruda Castanho

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Instala a reunião, determinando a execução do Hino do Clube. Em seguida, 
chamou para tomar posse os Suplentes Sr. Silvio Dubrez Caiuby e a Sra. Vera Lúcia dos 
Santos Vallinoto que leram o termo de compromisso e foram empossados no cargo. Propôs 
voto de pesar pelo falecimento de Paulo Carvalho da Silva Filho, ex-Conselheiro, voto esse 
subscrito  pelo  Cons.  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  aprovado.  Submeteu,  ao  plenário  as 
seguintes propostas de congratulações: 1) ao ex-Conselheiro Paulo Roberto Feldmann, pela 
ocupação do posto de Presidente da Eletropaulo, proposta pela Mesa e Cons. Walter Persson 
Hildebrandi, 2) ao associado Antonio Angarita, pela ocupação do cargo de Secretário do 
Governo  do  Estado,  proposta  pelos  Cons.  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall,  José  Eddie 
Avelino,  João  Benedito  de  Azevedo Marques,  Dirceu  Bonturi  Pereira,  Francisco  Lotufo 
Filho,  José de Barros e Wilton Guimarães,  aprovados.  Comunicou que recebeu carta do 
Presidente da Diretoria, informando que estará ausente do país de 23 a 29 de janeiro e que 
nos  termos  do  Art.  83  do  Estatuto  Social,  assumirá  a  Presidência  do  Clube  o  Vice-
Presidente,  Dr.  Cezar  Roberto  Leão Granieri.  Submeteu  ao  plenário  voto  de louvor  aos 
Atletas e Técnico da Equipe Principal de Judô do ECP, pela participação do Torneio U.S. 
Open, em Colorado Springs, Estados Unidos, com atletas de 34 países, uma medalha de 
ouro, Atleta Sérgio Oliveira, e duas de bronze, pelos Atletas Judocas Sumio Tsujimoto e 
Daniel Dell'Aquia, aprovados.

Primeiro Secretário - Informou o recebimento do Relatório A.V.O. (Análise da Variação 
Orçamentária) e do Balanço Patrimonial em 30/11/94.

Hugo Nivaldo Napoli -  Fez comunicações  relativas ao setor  de Bochas e pediu que se 
registrasse: a) entre as 12 melhores equipes de Bocha da Categoria Especial da Federação 
Paulista Bochófila, o Pinheiros ficou em 4º lugar, b) a realização do 1º Campeonato Interno 
por Equipes Mistas com a participação de 145 bochófilos, c) a realização da 1ª Festa de 
encerramento do Ano.
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Sílvia Schuster - Propôs voto de louvor à sócia Vanessa Pascua de Freitas, por desde os 6 
anos participar da equipe de Ginástica Olímpica,  hoje com 23 anos  é Campeã Paulista; 
Campeã Brasileira de Aeróbica, Categoria Duplas, realizado na “A Hebraica”, 5ª colocada 
no  Suzuki  World  Cup  93,  Copa  Mundial  de  Aeróbica,  Categoria  Duplas,  realizada  em 
Tókio,  no  Japão,  aprovado.  Comunica  que  a  Equipe  de  Voleibol,  Categoria  Especial, 
disputando a Superliga, está entre as melhores equipes do Brasil do Voleibol.

Presidente - Diz que os votos serão transmitidos à associada.

José Manssur - Propôs votos de louvor ao associado, Prof. Adib Jatene, pela ocupação do 
cargo de Ministro da Saúde, ao associado Dr. Marcos Mendonça, pela ocupação do cargo de 
Secretário  de Estado da  Cultura,  ao associado Sérgio  Barbour,  Secretário  de  Esportes  e 
Turismo do Estado de São Paulo, aprovados. Por fim voto de louvor à Cidade de São Paulo, 
que será registrado em ata.

Presidente - Comunica que a relação dos destaques esportivos encaminhados com a Ata, 
pela Comissão de Esportes, está aprovada.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da Ata da 401ª  reunião,  realizada em 19 de dezembro de 
1994.
Presidente - Não havendo inscritos, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-24/94,  referente  à  Recurso  de  Revisão 
interposto  pelo  Conselheiro  Roberto  Machado  Moreira,  e  outros  13  Conselheiros, 
contra a decisão do Conselho Deliberativo, que aprovou a proposta orçamentária para 
1995, objeto da Resolução 25/94.
Presidente - Diz que o parecer da Comissão Jurídica foi encaminhado com o processo, e o 
que será discutido é a Resolução nº 18/94.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Dado parecer  da  Comissão  Jurídica  entende  que 
preliminarmente deve-se julgar o conhecimento ou não do recurso.

Presidente - Consultou o  proponente se era uma preliminar.

José Roberto Coutinho de Arruda - Sim.

Presidente - Aceitou a preliminar e submeteu ao plenário se haveria ou não necessidade da 
fundamentação, para interposição do recurso.

José Roberto Coutinho de Arruda - Explicou que mais do que a fundamentação, seria a 
especificação do que é objeto do recurso.
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Presidente - Disse que seria discutida a preliminar de fundamentação ou especificação a que 
se refere o recurso. Colocou em discussão a preliminar levantada pelo Cons. Arruda.

Antonio Guerra - Pediu a aceitação da preliminar, e não aceitação do recurso. Além disso 
salientou que os presentes não dispunham da proposta orçamentária para discuti-la.

Presidente - Esclareceu que a proposta orçamentária não deveria ser distribuída novamente, 
vez que todos tem posse desta proposta orçamentária.

Hélio de Maria Penteado - Pergunta se a decisão a ser tomada sobre a preliminar do Cons. 
Arruda passará a se constituir num modo de proceder do Conselho.

Presidente - Disse que não, pelo já especificado anteriormente e que não cabe ao Presidente 
indeferir recursos.

Hélio de Maria Penteado - Disse que não estava falando disto.

Presidente - Esclareceu que quando houver recurso de revisão, e alguém levantar preliminar 
sobre falta de fundamentação, a decisão é do plenário, e se não houver nenhuma preliminar 
de falta  de fundamentação,  revê-se a decisão objeto do recurso,  não podendo nunca ser 
indeferido pelo Presidente do Conselho.

Hélio De Maria Penteado - Disse que sua dúvida e preocupação, era se a decisão de não 
acatar o recurso, por não fundamentação, passará a se constituir em norma do Conselho.

Presidente - Disse que não.

Hélio de Maria Penteado - Informou que o Conselho não pode alterar o Estatuto e deixar 
de receber um recurso feito de acordo com as normas estatutárias, esclarece que pode-se 
acatá-lo e depois negá-lo no mérito. Se declarou decidido a votar, quanto ao mérito, contra o 
recurso.

Eduardo Lobo Fonseca - Reafirmou a colocação do Cons. Hélio De Maria Penteado. Disse 
que devemos nos esforçar ao máximo para abordar o mérito das propostas, especialmente 
neste caso em que o Estatuto não impõe nenhuma formalidade além do prazo e do número 
de subscritores do recurso.

José Manssur - Esclareceu que todo recurso tem de estar fundamentado, citando inclusive 
que nos recursos ordinários o Estatuto exige o pleno conhecimento do mesmo pelo Conselho 
e que, a Comissão Jurídica opinou pelo não conhecimento, por ser o recurso inepto, não 
esclarecendo qual ponto a ser reexaminado. (Em aparte, o Cons. Hélio De Maria Penteado, 
pediu esclarecimento sobre qual o artigo do Estatuto que trata do assunto. Disse que quando 
se discute um recurso de natureza disciplinar ou como o item seguinte da Ordem do Dia, 
acredita que os Conselheiros têm de estar informados,  mas não neste caso. Falou que o 
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objeto da revisão é muito claro). Disse que não há proposta alternativa. (Em aparte, o Cons. 
Eduardo Lobo Fonseca, disse que o recurso ordinário é recurso quanto a decisão da Diretoria 
e que o Estatuto deixa claro que nesse caso  há essa necessidade de fundamentação, quando 
se fala em recurso de revisão, que é de decisão do Conselho, não há). As normas “interna 
corporis”  do  Clube  nos  remetem  quando  de  lacunas  à  legislação  ordinária  deste  país, 
qualquer recurso tem que estar fundamentado. (Em aparte, o Cons. Paulo Roberto Chaves de 
Lara,  pediu  que  o  Conselho  reinicie  a  discussão  citando  recurso  anterior  em  que  os 
Conselheiros simplesmente alegaram não concordar com a decisão e que o mesmo foi aceito 
e a decisão alterada, que vote confirmando a decisão proferida na reunião anterior. Disse que 
não deveriam negar aos Conselheiros o direito de apresentarem um recurso de revisão, por 
terem se conduzido dentro das exigências do Estatuto e do Regimento).  Naquele caso o 
recurso citava que fora ofendida legislação ordinária, o que já era a fundamentação.

Paulo César de Arruda Castanho - Se declarou a favor da preliminar, pois a seu ver é 
necessária a fundamentação.

Votação:
Presidente - Prestou explicações sobre como seria a votação: inicialmente a preliminar a ser 
votada é a preliminar levanta de pelo Cons. Arruda, no sentido de que o recurso não deva ser 
recebido em função de não estar fundamentado. A argumentação contrária foi a de que o 
Estatuto não prevê a obrigatoriedade de fundamentação. Se a decisão for de não acolher o 
recurso,  não será  analisado o  mérito.  Se  for  de  rejeição  da  preliminar,  será  discutido  o 
mérito.

Deliberação:
O Conselho  resolveu  não  conhecer,  por  falta  de  fundamentação,  o  Recurso  de  Revisão 
interposto pelo Cons. Roberto Machado Moreira e outros 13 Conselheiros, que pretendiam 
reforma da  decisão do Conselho  Deliberativo,  objeto  da  Resolução  nº  25/94,  acolhendo 
preliminar, argüida pelo Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, pela não apreciação do 
recurso, ficando mantida a decisão recorrida que aprovou a Proposta Orçamentária de 1995.

Item 3 - Apreciação do processo CD-25/94, referente à proposta da Diretoria de 
aplicação de grama sintética no Campo de Futebol B.
Presidente - Disse que a Comissão de Obras preparou o parecer no final de semana, e o 
parecer foi distribuído na reunião, quem não houvesse tomado conhecimento favor pegar na 
Secretaria.

Otto Hermann Neumann - Explicou as condições do Campo de Futebol B, lembrou que 
neste  campo  passava  um  braço  do  Rio  Pinheiros,  afirmou  que  o  terreno  é  um campo 
movediço constituído de terras podres, que não suportaria uma área de 5.000 e tantos metros 
quadrados.  Leu  a  emenda  de  pedido  de  retirada  da  proposta  da  Diretoria,  objetivando 
resposta a questões de ordem técnica, para posterior reencaminhamento ao plenário.
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Nelson Cruz - Disse que a proposta a princípio não está bem esclarecida, e é extremamente 
grandiosa e dispendiosa, não havendo campos deste tipo em países da Europa e da América 
do Sul. Sugeriu a retirada para melhores esclarecimentos.

Waldir Lachowski - Deixou claro que a obra é válida, sem qualquer problema de saúde 
para os jovens, por não ter poeira e que seu valor (R$250.000,00) não é alto pensando na 
saúde  de  nossos  jovens  e  que  seu  custo  será  compensado  pela  queda  dos  gastos  com 
manutenção. Disse que existem nos Estados Unidos e Argentina campos de grama sintética e 
que o projeto apresentado é norte-americano, tendo passado pelo crivo do F.D.A.

José  Manssur -  Pede  um  esclarecimento:  se  dada  a  aprovação  do  Orçamento  de 
Investimentos quanto à intenção da Diretoria em aplicar grama sintética no campo de futebol 
B,  se com isso não se deve ater a discussão, somente ao aspecto técnico do projeto.

Presidente - Disse que foi aprovada a intenção de um gasto e este deve ser discutido com 
detalhes, o que estava  sendo feito.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Levantou  dois  aspectos:  primeiro  uma  consulta  aos 
associados como um todo, segundo que a obra venha para o Conselho amparada no maior 
número de informações técnicas possíveis. Pede para os Conselheiros apoiarem o Cons. Otto 
Neumann, na proposta de retirada de pauta para complementação de informações.

Marcos  Augusto  de  Carvalho  Senna -  Esclareceu  que  no  passado  alguns  médicos 
concluíram que vários malefícios poderia trazer o campo de areia e que sem esquecer outras 
avaliações técnicas, deveríamos agora simplesmente decidir como fazer a obra. (Aparteou o 
Cons. Nelson Cruz, comentando sobre a conclusão do parecer da Comissão de Obras, no 
sentido  de  que  a  proposta  ora  encaminhada  pela  Diretoria  só  alcançará  os  objetivos 
desejáveis se receber o tratamento técnico necessários à sua execução, disse que poderíamos 
estar entrando num novo elefante branco). Deu continuidade perguntando à Diretoria se ela 
gostaria de fazer algum tipo de esclarecimento a respeito do parecer da Comissão de Obras.

Presidente - Informou, que na oportunidade será dada a palavra ao Presidente da Diretoria.

Pedro Antonio Lousan Badra - Disse que o parecer da Comissão de Obras coincidiu com o 
seu pensamento. Que no seu escritório estudaram-se parques, campos de futebol e atletismo, 
onde alguns especialistas deram parecer. Esclarece que a melhor técnica é colocar um piso 
elástico sob a grama sintética por vários motivos técnicos, sendo o principal amortecer os 
impactos  pontuais,  para  não dar  problema no  pé  e  tendões   das  crianças,  afirma que  a 
proposta do Cons. Otto é perfeita.  Perguntou onde estão as tubulações de drenagem de 
captação e os detalhes de junção. Pediu para que os Conselheiros apoiem a proposta do 
Cons. Otto.

Ruy Lansaro Paganini - Disse que não se deveria falar em obra faraônica e que no Clube 
devemos  ter  tudo  do  melhor.  Sintetizou  que  deve-se  fazer  a  obra.  Salientou  se  havia 
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possibilidade de colocar o projeto hidráulico e elétrico também juntamente com o piso, para 
que não aconteça nas festas juninas gambiarras por todo o alambrado.

Júlio Roberto Pasquini Albien - Ressaltou que  é da competência estatutária da Comissão 
de Obras o atendimento das questões de ordem técnica, disse que o projeto da maneira como 
foi colocado mereceu um tratamento elaborado, e se os Conselheiros receberam o parecer 
nesta data, é porque exauriu-se a parte técnica. A Comissão chegou a conclusão que a parte 
técnica  merece  ter  esse  tratamento,  deixa  claro  que  a  Comissão  não  opõe-se  quanto  a 
realização dentro do contexto orçamentário, e que não cabe analisar se a grama sintética é 
melhor, disse que deixa para Comissão de Saúde e Higiene analisar este aspecto. Ressaltou 
que há uma norma brasileira que especifica que todo piso dessa ordem deve ter no mínimo 
10cm de  espessura,  deve  ter  tratamento  para  umidade.  Concluiu  que  se  a  especificação 
técnica for possível dentro do orçamento, não há objeção quanto à matéria. (Em aparte, o 
Cons. Alício Antunes de Oliveira pediu informações sobre o tipo de piso). Disse que através 
de análises de dois especialistas, o piso necessariamente não precisaria ser armado, desde 
que tenha a espessura mínima recomendável, e através de um levantamento de sondagem da 
Engesolo, a camada de solo já existente é suficiente como taxa de suporte para piso, desde 
que tenha tratamento para umidade e para temperatura. (Em aparte, a Cons. Ana Emília 
Margoni, disse que entendeu que não tem ninguém contra grama sintética. Ressaltou que 
tem  dúvida  se  é  momento  de  realizá-la,  ou  se  pode  ser  feita  mais  tarde.  Ressaltou  a 
responsabilidade do parecer). Esclareceu que a responsabilidade é que fez retardar tanto o 
parecer. (Em aparte, o Cons. Pedro Antonio Lousan Badra perguntou se houve um estudo da 
possibilidade  do  piso  flexível.  Disse  que  para  caso  de  crianças  e  esportes  de  bola,  é 
recomendável o piso flexível, que sustenta todas as cargas de festas grandes ou pequenas. 
Recomendou o estudo da grama sintética por haver várias qualidades no mercado. Pediu um 
estudo destes aspectos para um orçamento compatível, e perguntou se houve um estudo de 
alternativa de base  de sustentação).  Disse que não houve esse estudo,  que analisaram a 
proposta e não levantaram hipóteses alternativas. (Em aparte, o Cons. Waldir Lachowski 
pediu  esclarecimento  se  em termos  de  não  aprovação  da  proposta  quanto  custaria  uma 
reforma do campo de futebol, e qual o tempo para realização para uso neste ano). Pediu 
desculpas  por  não  poder  responder  quanto  ao tempo,  por  fugir  da  alçada  da  Comissão. 
Quanto a reposição da grama afirmou que já está passando da hora, se fosse para passar para 
grama natural deveria ter começado. Sobre o custo é de competência da Diretoria. Deixou 
claro que nada há contra a colocação. Quanto a oportunidade a Diretoria saberá dizer. Com 
relação à parte técnica devem ser tomados todos os cuidados recomendados pela Comissão. 
(Em  aparte,  o  Cons.  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  perguntou  se  o  assunto  está  em 
condições de ser votado pelo Conselho ou se faltam informações). Voltou a dizer que se o 
tratamento dado à sub-base tiver os cuidados necessários dentro do que foi apresentado em 
termos financeiros, a Comissão não tem nada a opor.

Presidente -  Lembrou,  alertado  por  um Conselheiro,  que  não  era  permitido  fumar  nas 
dependências, quem estivesse fumando se dirigisse ao lado de fora.
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José Carlos Apasse - Em questão de ordem, pediu ao Presidente para que o Conselheiro que 
continuava fumando não o fizesse mais.

Presidente - Pediu para o Cons. Paulo Lara fumar do lado de fora ou apagar o cigarro. Deu a 
palavra ao Presidente em exercício para os esclarecimentos solicitados.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  Salientou  que  por  volta  de  um ano,  uma  empresa  se 
ofereceu para colocar a grama na quadrinha do lado de fora, colocaram o piso e depois de 
consagrada a  utilização  foi  pago o  valor  pré-combinado.  Foram feitas  várias  reuniões  e 
chegaram a conclusão que era hora de colocar a grama no campo B. Disse que não houve 
qualquer problema de contusão com as crianças ou adultos na quadra de futebol society. 
Quanto a utilização desse tipo de piso, respondeu que não existe no Brasil esse tipo de piso, 
e que a proposta do fornecedor foi de um piso de 8cm. Através de reuniões realizadas com a 
Comissão de Obras e o fornecedor, chegou-se a conclusão que o piso deveria ser de 10cm, e 
assim será, a parte que diz respeito a utilização para outros eventos, reforçará o piso para a 
carga necessária para utilização da Festa Junina, de uma forma mais barata do que quando da 
existência  da  grama  natural,  colocando-se  um  tablado  para  não  alterar-se  a  grama. 
Respondeu a solicitação do Cons. Pedro Badra, dizendo que o projeto inicial era em cima de 
um piso asfáltico e se chegou à conclusão que esta não era a melhor solução, aparecendo 
assim a solução em cima de um piso de concreto mais resistente.

Pedro Antonio Lousan Badra - Perguntou se foi feito um projeto desse campo

Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  Respondeu  que  existe  um  projeto  simples,  que 
acompanhou a proposta.

Pedro Antonio Lousan Badra -  Perguntou em que momento houve o não uso da base 
elástica, disse que as pistas americanas são constituídas de base elástica, afirmou que hoje 
não se recomenda bases rígidas, disse que gostaria de ter ciência desse projeto, porque é uma 
obra de Engenharia. Sugeriu um prazo até a próxima reunião para ultimação dos estudos.

Cezar Roberto Leão Granieri - Respondeu que a mudança do piso de asfalto para o de 
concreto é a solução para todas as diferenças colocadas, e que é o momento oportuno de 
realização da obra, por iniciar-se a temporada do futebol em março.

Anamaria Andrade Damasceno - Perguntou se devido a pressa não teríamos prejuízo, por 
não serem verificadas todas as considerações apontadas.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  Disse  que  não  é  questão  de  urgência  e  sim  de 
oportunidade,  e  que  haverá  uma licitação  para  contratação  da  obra,  a  autorização  é  de 
colocação de grama sintética no campo de futebol B, no valor de R$238.397,00, como foi 
feito na obra do Ginásio de Musculação.
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Adilson Borges de Queiroz - Perguntou se a altura da grama a ser colocada era maior que a 
da quadrinha.

Cezar Roberto Leão Granieri - Disse que após informações obtidas, o que regula a altura 
da  grama  é  uma  camada  de  areia,  imperceptível,  que  vai  sobre  o  piso,  que  regula  a 
temperatura, pois a areia conserva umidade permitindo que ela não queime num atrito e 
proporciona a fixação do piso e a velocidade da bola. A título de informação o calçado para 
esse tipo de piso é o calçado normal de qualquer jogador, com trava ou sem trava, e a bola é 
uma bola de futebol normal.

Adilson Borges de Queiroz - Perguntou se o impacto na queda é bem menor.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  Disse  que  sem  dúvida,  e  que  há  um  certificado  de 
fabricação vinculado à entidade de saúde médica dos Estados Unidos.

Hélio  De  Maria  Penteado -  Disse  que  a  sua  preocupação  era  quanto  ao  parecer  da 
Comissão de Obras, que foi muito judicioso, onde foram levantadas duas questões, primeiro 
o contra-piso estaria com uma especificação inadequada no projeto da Diretoria e segundo, 
se por estar com uma especificação inadequada a obra não possa ser executada dentro dos 
números que foram apresentados. Pediu que a Diretoria acatasse a idéia de trazer para a 
reunião a revisão da especificação e do custo. 

Cezar Roberto Leão Granieri - Disse que a proposição só está sendo mantida mediante as 
informações colhidas com o fornecedor. A Diretoria mantém a proposta porque, acatadas as 
sugestões dadas pela Comissão de Obras, não é necessária a alteração de preços.

José Roberto Coutinho de Arruda -  Pediu esclarecimentos a respeito  das observações 
feitas pela Comissão de Obras com relação a contestação feita pela empresa.

Cezar Roberto Leão Granieri - Reafirmou que a Diretoria esta se propondo a executar a 
obra com as recomendações e garantindo o preço.

José Roberto Coutinho de Arruda - Disse que ao falar em contestação não foi em termos 
de valores de custo, e sim em termos de natureza técnica, de contestar a aplicação desse ou 
daquele material ou da forma. 

Cezar Roberto Leão Granieri -  Falou que tudo isso fará parte da licitação, a partir do 
momento da aprovação, onde serão colocadas as definições técnicas necessárias.

Berardino Fanganiello dos Santos - Disse que joga em um campo onde já existe este tipo 
de grama a cinco anos. Perguntou se a base de concreto é em função da festa junina. Sugeriu 
que em relação ao custo fizessem a camada asfáltica, e que transferissem a festa junina para 
as quadras de voleibol, basquete e peteca.
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Cezar Roberto Leão Granieri - Explicou que o nosso será o primeiro campo de futebol em 
medidas normais, e que a diferença do piso é para eliminar uma série de problemas, como: 
drenagem,  manutenção  com  melhor  qualidade  no  ponto  de  vista  do  nivelamento, 
durabilidade, a garantia de 5 anos (se for sobre uma camada de concreto). Respondeu que a 
manutenção do campo de  hoje  é  custosa,  e  com este  investimento  estaria  eliminando a 
manutenção, que é feita em dois semestres.

Júlio Roberto Pasquini Albien - Explicou o porquê das especificações a que a Comissão 
chegou.

Dante Vella - Perguntou quanto é o custo dessa obra

Cezar Roberto Leão Granieri - Respondeu que era R$238.397,00.

Dante Vella - Perguntou quanto custa ao Clube a manutenção feita no campo duas vezes por 
ano.

Cezar  Roberto Leão  Granieri  -  Respondeu  que  ficaria  em  torno  de  R$40.000,00  a 
R$45.000,00 por ano.

Dante Vella - Perguntou se em 4 anos estaria pago.

Cezar Roberto Leão Granieri - Respondeu que a garantia é de 5 anos aproximadamente.

Presidente - Disse que a matéria estava devidamente discutida, com os esclarecimentos da 
Comissão de Obras e da Diretoria, explicou que seriam votadas as emendas: 1) do Cons. 
Otto Neumann,  que  propõe a  retirada do  processo  para  que sejam respondidas  diversas 
questões técnicas relacionadas a obra, e em seguida encaminhada a Comissão de Obras, para 
que de posse das questões levantadas e das respostas da Diretoria elabore o seu parecer em 
condições do Conselho apreciar. 2) dos Cons. Manssur e Arruda, no sentido de que se a 
proposta da Diretoria for aprovada, deve constar que ela tem de ser efetivada com base no 
parecer técnico da Comissão Permanente de Obras, e que não haja acréscimos com relação 
ao custo proposto, de R$238.397,00, com substância em dois itens: manter esse valor e o 
outro é a elaboração técnica. 

Otto Hermann Neumann - Pediu a leitura das perguntas do item 7.

Presidente - Leu o item 7, no qual solicitava o encaminhamento à Comissão de Obras para 
um profundo estudo de todos os aspectos técnicos, para a implantação 100% correta de um 
gramado  sintético  no  campo  de  futebol  B;  os  seguintes  documentos  e  informações:  1) 
Relatório  da firma Engesolos,  datado de 23/1/92;  2)  Propostas e currículos  técnicos das 
firmas concorrentes, com fotos e informações de implantação de grama sintética em outros 
locais do País, com a apresentação de projetos detalhados; 3) amostras de vários tipos de 
gramas sintéticas e outros materiais que devem ser empregados; 4) levantamento técnico 
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efetuado no local pelas firmas concorrentes e 5) garantia ampla apresentada pelas firmas 
concorrentes.

Júlio  Roberto  Pasquini  Albien -  Ressaltou,  como  esclarecimento,  que  o  parecer  da 
Comissão de Obras foi elaborado em cima de sondagem  feita pela empresa Engesolo.

Presidente - Disse que o Presidente da Comissão de Obras já estava respondendo um dos 
itens, e que existem mais 4 itens que precisam ser decididos pelo plenário.

Votação:
Presidente - Prestou explicações sobre como seria a votação: inicialmente seria votada a 
emenda do Cons. Otto Hermann Neumann que propõe a retirada da proposta da Diretoria, 
objetivando resposta,  a  questões  de  ordem técnica,  para  posterior  reencaminhamento  ao 
plenário.  Em seguida  esclareceu  a  votação  da  emenda  dos  Cons.  José  Manssur  e  José 
Roberto Coutinho de Arruda nos seguintes termos: a) aprovação da proposta da Diretoria de 
aplicação de grama sintética no Campo de Futebol  B, desde que observada a orientação 
técnica da Comissão Permanente de Obras, consubstancia nos itens II e III de seu parecer, 
datado de 20/1/95, e que seja mantido o valor orçado de R$238.397,00 para a obra; b) alterar 
o indexador proposto pela Diretoria para o desembolso dos recursos, em dez (10) prestações 
mensais e iguais (a partir de fevereiro de 1995), que passam a ser corrigidos pelo IPC-r e não 
pela TR.

Deliberação:
O Conselho decidiu: 1) rejeitar a emenda do Cons. Otto Hermann Neumann.  2) aprovar a 
emenda dos Cons. José Manssur e José Roberto Coutinho de Arruda. 

Item 4 - Apreciação  do  Processo  CD-23/94,  referente  ao  recurso  Ordinário 
interposto pelo associado César Alberto Gomes Haick contra ato da Diretoria, que o 
excluiu do quadro Social, nos termos do Art. 39 do Estatuto Social.
Presidente -  Explicou  que  o  processo  foi  encaminhado  erroneamente  à  Presidência  do 
Conselho, que devolveu à Diretoria para que se pronunciasse  quanto à tempestividade e a 
que  efeito  receberia  esse  recurso.  Tendo  a  Diretoria  não  se  manifestado  quanto  a 
tempestividade,  deferimos  para  que  fosse  processado e  levado à  decisão  desse  plenário. 
Disse que a Comissão Jurídica empenhou-se quanto a tempestividade ou não, e afirmou em 
seu parecer que o recurso foi interposto fora de prazo, então, a Mesa levanta a preliminar de 
tempestividade,  por  não  poder  analisar  o  mérito  a  partir  de  uma informação  segura  da 
Comissão Jurídica.  Esclareceu que seria discutida a informação da Comissão Jurídica sobre 
a tempestividade.

Sérgio Vergueiro - Perguntou se há uma proposta no que tange a preliminar.

Presidente -  Respondeu  que  não  existe  nenhuma  proposta,  mesmo porque  a  Comissão 
Jurídica é órgão de assessoria do Conselho e da Diretoria, e que foi avocado pela Mesa com 
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base no exposto pela Comissão Jurídica, falou que a Mesa tem obrigação de que se faça uma 
discussão prévia da tempestividade, e que é proposta da Mesa.

Sérgio Vergueiro - Disse que pediu a Diretoria a folha de associado, e que a Sra. Silvia 
ingressou no Clube há 38 anos e que seu título é familiar, não constando nenhum precedente, 
e  que  Alberto  além de  ser  dependente,  teve  um título  adquirido  por  seus  pais  em 87. 
Esclareceu que isto tem ligação com a tempestividade. Perguntou quais são os dispositivos a 
respeito da exclusão e como se faz. Em seguida leu os artigos 39, 43 e 44, e os §§1º e 2º 
referentes a exclusão por falta de pagamento constantes do Estatuto Social do ECP, disse 
que não se trata da tempestividade e sim quando não for considerada a notificação. Leu o 
Art. 30, indagou se poderia ser readmitido a juízo da Diretoria ou do Conselho Deliberativo 
em grau de recurso.

(Houve debates paralelos interrompidos pelo Presidente).

Presidente - Disse que o Cons. Sérgio Vergueiro estava entrando no mérito. 

Sérgio Vergueiro - Explicou que o recurso é composto de duas fases: a de exclusão e a de 
readmissão. Pediu a atenção dos Conselheiros ao parágrafo único, inciso II, do Art. 30, no 
qual trata da readmissão após a exclusão. Concluindo pela tempestividade do recurso.

Presidente - Perguntou se o Cons. José Danilo, ocupava a tribuna como advogado da parte 
ou como Conselheiro.

José  Danilo  de  Paiva  Carvalho -  Respondeu  que  estava  atuando  como  Conselheiro. 
Endossou as palavras do Cons. Sérgio Vergueiro, disse que ao que se refere a preliminar, 
não houve notificação, porque não foi recebida, e que é impróprio ser notificado através de 
edital publicado no quadro de aviso do Clube, se o sócio não pode entrar no Clube. 

Presidente - Disse que iria colocar em votação a preliminar e que se a mesma fosse acolhida 
a  matéria  seria  dada  por  encerrada.  Deu  início  à  votação,  sendo  o  recurso  considerado 
tempestivo, passando-se a discussão do mérito.

Renato Taglianetti - Defendeu a manutenção da medida tomada pela Diretoria, uma vez 
que  a  mesma havia  cumprido  fielmente  as  determinações  estatutárias,  das  quais  somos 
guardiães. Considerou a notificação bem feita, o que também ocorreu com o edital interno, e 
que o sócio, portanto, se insurgia indevidamente quanto à notificação.

José Danilo de Paiva Carvalho - Disse que a notificação não foi feita, foi certificado de 
que foi procurado e não encontrado, e no que diz respeito ao conhecimento através do edital, 
por não poder comparecer ao Clube, no início ele não tomou conhecimento. (Em aparte, o 
Cons. Renato Taglianetti disse que o sócio fez a confissão e está no processo de que alguém 
que leu o edital comunicou-lhe da exclusão). Disse que a notificação deve ser pessoal e não 
de terceiros. (Em aparte, o Cons. Berardino Fanganiello dos Santos lembrou que o Estatuto 
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fala em edital publicado no Clube, que vale como citação de pessoas que estão em lugar 
inserto. Pediu opinião quanto a juridicidade da citação por edital no Clube). Entendeu que a 
medida é incongruente. Falou quanto ao mérito da questão e que enviou uma carta para que 
o Clube desse uma oportunidade para retomada do prazo e falou sobre o aspecto humano. 
(Em aparte, o Cons. Renato Taglianetti afirmou que o Conselheiro disse que o sócio quer 
pagar, mas não os atrasados). 

Presidente - Esclareceu que o recurso embasa no pedido de anulação da exclusão do quadro 
social, prontificando-se a saldar seus débitos, quitando as contribuições sociais, o recurso 
não fala em parcelamento. E o Estatuto determina que o pagamento é em dobro.

José Danilo de Paiva Carvalho - Finalizando, disse que a resposta ao aparte foi dada pelo 
Presidente.

Eduardo Lobo Fonseca - Lembrou que o Estatuto e os Regimentos são para defender os 
interesses do sócio, permitir a vida do sócio na coletividade e que o objetivo do Estatuto e 
Regimento quando prevê em exclusão, não é o de aplicar penas de exclusão. Disse que via 
um processo todo complicado, cheio de nuanças, que trata de um sócio há 40 anos, com sua 
família toda. Disse que o sócio na realidade havia entrado em 19/8/94 com recurso contra a 
decisão da Diretoria, e que a mesma não lhe deu seguimento, criando toda esta confusão, 
obrigando o sócio a recorrer ao Conselho para ter  seu recurso apreciado. (Em aparte se 
pronunciaram os Cons. Apasse e Renato Taglianetti). É importante lembrar que no prazo do 
edital o sócio ainda não foi excluído e como ele entrou com recurso antes da exclusão, esta 
ainda não havia ocorrido. O fundamental é que se trata de um sócio que, preso nos meandros 
administrativos, fica em situação esdrúxula, não tendo a quem recorrer quando a Diretoria 
não dá seguimento a um recurso interposto por pessoa legítima para faze-lo e dentro do 
prazo (Em aparte o Cons. Lara diz que a decisão do Diretoria em resposta ao sócio é nula, 
pois ela não poderia tomá-lo e sim o Conselho). Concluiu pelo direito do sócio.

Presidente -  Dizendo que as reuniões devem encerrar-se  à meia noite  regimentalmente, 
propôs prorrogação de 20 minutos. A prorrogação foi aprovada.

José Manssur - Afirmou que a inadimplência não impede o comparecimento ao Clube, e 
está  escrito  no  recurso  que o sócio  não compareceu  por  motivos  pessoais.  Disse  que  o 
recurso não poderia ser conhecido e que isto não passou desapercebido à Comissão Jurídica.

(Houve debates paralelos encerrados pelo Presidente).

(Em aparte, o Cons. José Carlos Apasse pediu explicação sobre o termo “nulum crime, nula 
pena si ne legis”). Explicou que o termo quer dizer: não há crime, não há pena sem lei. E que 
encerrava dizendo que o procedimento da Diretoria estava correto.

Sérgio Vergueiro - Esclareceu que o Estatuto tem de ser cumprido à risca e que o sócio 
pediu para pagar dentro do processo normal  de exclusão e não pagar em dobro por  ser 
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punido por um fato que ele não tomou ciência. Disse que recebeu da Mesa a notificação que 
o Clube recebeu do Cartório em dezembro, dizendo que deixou de entregar a notificação, 
visto a pessoa não ser encontrada nas diligências. Disse que a fé pública está provada, não 
existindo portanto o recibo exigido no Art. 44. (Em aparte, o Cons. Renato Taglianetti, disse 
que era evidente que a pessoa que receberia a notificação negou-se).  Disse que era uma 
suposição. E que o Estatuto não exige a entrega à pessoa, e sim entrega no endereço do 
associado. No ato da notificação de não aceitação do recurso da Sra.  Silvia,  a Diretoria 
encaminhou a notificação ao mesmo endereço, disse que tinha a cópia para provar isso. Que 
eram dois editais, o primeiro de junho a julho, após 6 meses o Clube deu como ilocalizável, 
um sócio a 38 anos, nesse prazo não tentaram novamente localizá-lo e o sócio não pode ser 
punido por suposição. Disse que ao certificar-se no segundo edital que estava excluído ele 
procurou o clube, e se partirmos do princípio de que houve uma notificação, contraria-se a fé 
pública. (Em aparte, o Cons. Renato Taglianetti perguntou se o oficial de justiça não deixou 
uma intimação para comparecimento no cartório). Disse que não. E que, consta no processo 
que ele deixou de notificar, o Estatuto não exige que se notifique a pessoa, exige que se 
entregue a notificação contra recibo no endereço do sócio, e não foi feito. O sócio pediu que 
seja feito o que diz o Estatuto, que seja notificado e que tenha 10 dias para pagar. (Em 
aparte,  o  Cons.  José  Carlos  Apasse  pediu  esclarecimento  pelo  escrito  no  verso  da 
notificação). Conferiu o verso da notificação, disse que tem um carimbo do 1º Registro de 
Títulos e Documentos. Acima dele tem uma anotação manuscrita, que o Sr. Ivan esteve no 
local  e  deixou  de  avisar  para  comparecer.  Disse  que  era  uma declaração  apócrifa.  (Em 
aparte, o Cons. Berardino Fanganiello dos Santos, perguntou se o §1º do Art.  44 é letra 
morta). Respondeu que é letra viva. (Em aparte, o Cons. Berardino Fanganiello Santos, disse 
que o Art. 44 no §1º, que quando o sócio não é encontrado, é feito através de edital fixado 
no Clube,  durante o prazo de 30 dias. E a notificação passou a ser perfeita,  a partir  do 
momento do edital). Disse que deve ser ponderado a partir daí, que não houve notificação, 
porque o sócio ciente do edital recorreu no dia 19 de agosto. Pediu a anulação da decisão da 
Diretoria, pela falha original, onde o sócio foi prejudicado, por não ser notificado na época. 
(Em aparte o Cons. Berardino Fanganiello Santos, perguntou se a carta deve ser recebida 
como recurso). Disse que ela foi recebida como tal pela Diretoria no dia 19, e que o recurso 
não precisa ser feito em papel branco, tamanho A 4, timbrado. E que não se pode dizer que 
porque foi feito em carta não é recurso. (Em aparte o Cons. José Manssur esclareceu que o 
manuscrito não foi lançado em vão). Disse que o recorrente não negou que o oficial esteve 
em sua residência, mas que o oficial poderia ter protocolado com o zelador. (Em aparte, o 
Cons. Severiano Atanes Netto, disse que tem dúvida quanto a duas situações, a primeira se o 
sócio deve ser castigado com a exclusão ou não, a segunda quanto deverá pagar o sócio se 
100% , 200% ou uma quantia “x”). Prestou esclarecimentos e propôs a anulação  primeiro da 
exclusão e  que se  processe a segunda exclusão de acordo com o Art.  39,  notificando e 
cobrando em 10 dias. E que ele não deve pagar o dobro, porque não cometeu crime que 
justifique. (Em aparte o Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, perguntou da proposta de 
anulação da exclusão, qual seria a seqüência).

Presidente - Leu a proposta do Cons. Sérgio Vergueiro nos seguintes termos: anular, por 
não obediência ao Art. 44, caput, a exclusão do sócio. Determinar à Diretoria que notifique o 
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recorrente na forma do Art. 44, de sua inadimplência, nos termos do Art. 39ô. É começar o 
processo de novo.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  (Ainda  em  aparte,  perguntou  se  a  anulação  da 
exclusão é objeto do próprio recurso em discussão). Respondeu que sim.

José Roberto Coutinho de Arruda -  Perguntou se determina providências por parte da 
Diretoria.

Presidente - Respondeu que reabre o processo de exclusão.

Sérgio  Vergueiro -  Disse  que  a  idéia  é  para  não  se  perder  o  ritmo,  se  demorar  pode 
prejudicar o Clube.

Presidente - Fez proposta de prorrogação de 20 minutos por haver dois oradores inscritos.

Severiano Atanes Netto - Perguntou se era possível dispensar a palavra dos dois oradores, 
porque o plenário já estava esclarecido.

Presidente - Disse que primeiro deveria ser decidido se haverá prorrogação ou não.

Severiano Atanes Netto - Disse que a sua proposta de prorrogação era de cinco minutos, já 
que o plenário já estava esclarecido, e depois entraria no processo de votação.

Presidente - Disse que seria uma decisão do plenário se estava esclarecido ou não. E que os 
Cons. Marcos Senna e José Edmur, abriram mão de suas palavras. Solicitou prorrogação 
para iniciar o processo de votação. Propôs prorrogação de 10 minutos. Aprovada. Disse que 
iria iniciar o processo de votação, com a proposta do Cons. Sérgio Vergueiro, no sentido de 
anular  o  processo  de  exclusão  do associado,  por  não obediência  ao Art.  44,  caput,  que 
significa que não foi notificado. 

Achiles Roberto Miglioli - Perguntou: e se o sócio não for achado novamente.

Presidente - Respondeu que o sócio deve ser notificado de uma forma ou de outra.

Renato  Taglianetti -  Esclareceu  lembrando  que  no  Art.  30,  o  Conselho  não  tem 
competência para fazer essa deliberação.

Presidente - Disse que a proposta era de notificação. E que de uma forma ou de outra ele 
teria que ser notificado.

Renato  Taglianetti -  Esclareceu  lembrando  que  no  Art.  30,  o  Conselho  não  tem 
competência  para  tomar  essa  deliberação,  e  quando  muito,  poderia  o  Conselho  fazer  o 
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pedido  de  readmissão,  e  se  fosse  negado  pela  Diretoria,  poderia  ser  reconhecido  pelo 
plenário. Disse que o Art. 30 não permite a anulação da decisão da Diretoria.

Presidente - Perguntou se ele estava levantando uma preliminar no fim da discussão.

Renato Taglianetti - Disse que não e se o Conselho decidiria contra o Estatuto.

Presidente - Respondeu que não considerava que era contra o Estatuto e que o sócio tem o 
direito  de recorrer  ao Conselho,  pois,  pode  ficar  tolhido quando injustiçado.  Disse que 
estava  no  processo  de  votação,  repetiu  a  proposta:  anular  a  exclusão,  porque  não  foi 
obedecido o Art. 44, que estabelece a forma de notificação. Segundo, determinar à Diretoria 
que faça uma nova notificação, declarando a sua inadimplência, nos termos do artigo 39ô. 
Explicou que quando anula-se um processo de exclusão, a Diretoria terá que notificar da 
inadimplência, e na forma do Art. 39, o sócio terá 10 dias para pagar, contados a partir da 
notificação. E se será notificado ou não é outro problema. (Intervenção fora do microfone).

José Manssur - Pediu esclarecimento. Disse que o recorrente se fazia representado e tinha 
ciência da reunião, porque seu advogado que subscreve o recurso estava presente na reunião.

Presidente - Respondeu que não há advogado.

José Manssur - Disse que mesmo não tendo advogado, se o prazo não passaria a fluir a 
partir da data da reunião, posto que ele está ciente, caso venha a prevalecer a emenda do 
Cons. Sérgio Vergueiro, não haveria necessidade da repetição de ato.

Presidente - Esclareceu que o Cons. Sérgio Vergueiro pretende o que o recorrente pede no 
seu recurso.

José Manssur - Independente disso,  se o Cons. Sérgio Vergueiro permitir o aditamento, 
independente  de  nova  modificação,  posto  que  não  acredita  que  deste  ato  ele  não  seja 
sabedor.

Névio Carlos Luiz Vito Barattino - Perguntou se o sócio não poderia ser notificado através 
dos seus defensores e amigos presentes.

Presidente - Afirmou que cada sócio que recorre ao Conselho, é notificado da decisão pelo 
próprio Conselho, pela Secretaria do Conselho, seja qual for a decisão do Conselho o sócio 
será notificado, tomará ciência da decisão e será protocolada.

Hélio De Maria Penteado - Levantou questão de ordem, que a Mesa já pôs a matéria em 
votação, não cabendo mais discussão, nem aditamento de proposta.

Votação:
Presidente - Colocou em votação a proposta do Cons. Sérgio Vergueiro.
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Deliberação:
O plenário  decidiu:  1)  rejeitar  a  preliminar  de  intempestividade,  argüida  pela  Mesa  do 
Conselho com base no parecer da Comissão Permanente Jurídica, 2) aprovar a emenda do 
Cons.  Sérgio  Vergueiro  que propõe  o  provimento  do  Recurso Ordinário  interposto  pelo 
associado César Alberto Gomes Haick,  anulando sua exclusão do quadro associativo do 
Clube e determinando notificação ao sócio na forma do Art. 44, do Estatuto Social,  nos 
termos do Art. 39 do mesmo.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista, deu por encerrados 
os trabalhos à 1 hora do dia 24 de janeiro.

Obs.: Esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  403ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada em 20 de março de 1995.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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