
ATA  RESUMIDA  DA  425ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/02/1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  sete  de  janeiro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  sete,  em  segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, com cento e trinta e oito Conselheiros 
presentes.

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

3) EXPEDIENTE
Presidente -  Determinou  a  execução  do  Hino  do  Clube,  e,  posteriormente,  o 
recolhimento  do  livro  de  presença,  declarando  instalada  a  reunião.  Submeteu  ao 
plenário propostas da Mesa do Conselho, de votos de pesar pelo falecimento da Sra. 
Luíza  Lenci  Foschini,  mãe  do  Cons.  Antonio  Alberto  Foschini,  Presidente  da 
Comissão  Jurídica  (8/12/96);  pelo  falecimento  do  jovem  Alder  Carecho,  filho  do 
Cons.  Osmar  Carecho  (19/12/96);  pelo  falecimento  da  Sra.  Ondina  Marques, 
Colaboradora do D.A.S (11/12/96), tendo subscrito a proposta o Cons. João Bacchin 
Neto;  pelo  falecimento  do  Sr.  João  Manoel  Rossi,  pai  do Cons.  João  Paulo  Rossi, 
Presidente da Comissão de Esportes e do Sr. João Manoel Rossi Filho, Presidente do 
Conselho  Fiscal  (10/1/97),  voto  subscrito  pela  Comissão  de  Esportes;  pelo 
falecimento do Sr. Moisés Cavalcanti de Araújo, pai do Cons. Carlos Cavalcanti de 
Araújo (6/1/97);  pelo falecimento da Sra. Lúcia Emma Carotini (3/1/97),  mãe dos 
Cons. Ivo Kesselring Carotini, Paulo Kesselring Carotini e Mário Carotini, voto este 
subscrito pela Comissão de Esportes. Aprovadas. Levou à consideração do plenário 
proposta  da  Comissão  de  Esportes,  consignando  votos  de  louvor  aos  Diretores 
Adjuntos, Técnicos e aos atletas que se destacaram no período, a saber: 1) Basquete: 
Brenno Vailati Paula Blassioli, Daniel Grajew, Wellington Santos, Guilherme Joanoni, 
Danilo  Korber  Padovani,  Hélio  Furmankieczwz  Júnior,  Glauco  Kajimoto,  Lucas 
Moura Costa, Danilo Gaviolle, Carlos Eduardo Prado, Daniel Scalon Romeiro, Juan 
Pablo Zalduondo Riestra, pela conquista do Campeonato Estadual, categoria Cadete; 
2) Ginástica Olímpica: Roberta Terra Monari, Heine Milani Araújo e Heron Wolney 
Peters  Bambirra,  por resultados alcançados no Campeonato Brasileiro Infantil  “B”, 
categoria Infantil; e nos Campeonatos: Interclubes Brasileiro Adulto, Estadual Adulto 
e  Sulamericano,  respectivamente;  3)  Judô:  Renato Dagnino,  Mário  Alberto  Antoni, 
Enio Kanayama e Sérgio Ricardo de Souza Oliveira, por resultados alcançados nos 
Campeonatos Brasileiro, categoria Sênior e Aberto da Suécia, categoria Sênior Leve; 4) 
Handebol:  José  Antonio  Matiello  Filho,  Caio  Narezzi  Napoli,  Marcelo  Napoli, 
Rodrigo Napoli,  Fábio  Vanini,  Renato Valentim,  Wagner  Nagae Caraça Ono,  Luiz 
Antonio Gonzaga, Alex Ohara, Felipe Ribeiro e Ribeiro, Daniel Jafet Cestari, Marco 
Antonio  Zambrana,  Wesley  Ricardo  Mesquita,  Carlos  Eduardo  Baptista,  Eduardo 



Antonio Morosino,  Julio Calil,  Paulo Rogério Moratore,  Olivero Robert Jean Marie 
Michel,  Maurício  Antonucci,  Tomaz  Reuter  de  Camargo,  Lucas  Pestalozzi,  Ivan 
Raimundo Pinheiro, Marcelo Minhoto Ferraz Sampaio e Alex Fonseca da Silva, por 
resultados alcançados no Campeonato Estadual, categoria Adulto/Masc, nos Jogos da 
Juventude de Curitiba, categoria Infanto-Juvenil/Masc e no Campeonato Brasileiro de 
Seleções,  categoria  Juvenil/Masc;  5)  Natação:  Sandro  Camargo,  Raphael  Lima, 
Marcelo  Toledo,  Leandro  Oliva,  Jonathan  Nonaka  Tatsu,  Eduardo  Daelli,  Thiago 
Baueb, Felipe Moreno da Silva, Alan Massao Nagaoka, Camila Barbosa Corrêa, Bianca 
Graziani, Natália Buso, Talita Lima Ribeiro, Daiana Barbosa Rodrigues, Mayara Saito, 
Thaís Antonaccio, Jamile Tatsu, Bruno Polízio, Renato Amante Chiquidimo, Thomas 
Amadeo,  Eliza  Reis,  Daiane  Cardoso,  Adriana  Nogueira  Borella,  Vivian  Yoshioka, 
Letícia  Barros,  Paula  Valentim,  Olívia  Mendes,  Camila  Paschoalato,  Fernanda 
Scavone Schiesari, Mônica Pereira, Andreza Rage Sunao, Ana Laura Toffano Mazzei, 
Gisele  Pereira,  Patrick  Wallage  Winkler,  Renato  Joaquim  Pellegrino,  Maurício 
Giannico, Eduardo Scavone Schiesari, Felipe Ferreira, Eduardo Santos Pacífico, Lucas 
Rodrigues Oliveira, Aldo Gilson da Rocha, Javier Golovchenko Benia, Flávio Bourrol 
Burjato, Felipe Borges, Rui Almeida Prado de Franca, Kleber Souza Vieira, Ricardo 
Molari,  Ricardo  de  Lorenzi  Kambara,  Rafael  Fabrega  Teixeira,  Fábio  Gonçalves, 
Rogério Pecchiare, Stephan Baptista, Carlos Pereira Lima Filho, Cassiano Schalch Leal 
e Renata Bica Ribas,  por resultados alcançados nos Campeonatos:  Paulista Juvenil, 
Brasileiro Infantil  “Maurício Beckenn”,  Paulista Petiz I  e II  de Verão e Paulista;  6) 
Peteca:  Guaracy Isidoro Pereira,  Sérgio Danilas  e Ivan Gilberto Castaldi  Filho,  por 
resultados  alcançados  no  2º  Campeonato  Brasileiro  Interclubes  e  no  1º  Torneio 
Interestadual  Interclubes  Monte  Líbano;  7)  Polo-Aquático:  à  atleta  Natascha 
Florestano,  pela  conquista  do  Campeonato  Sulamericano  de  Esportes  Aquáticos, 
categoria  Adulto;  8)  Tênis:  Beatrice  Mira  Chrystman,  Ingrid  Dreschsler,  Ursula 
Iracema Beck Abeling e Harry Ufer, respectivamente, por resultados alcançados nos 
Campeonatos  Punta  Del  Este  e  Campeonato  VIP  Internacional  “Elias  Deik”;  9) 
Voleibol:  Marcelo  Moraes  Barros  Leite  Mor,  Daniel  Nacarato  Grabenwger,  Carlos 
Eduardo Faria  Ronca,  Guilherme  de  Castro,  Fernando  Setubal  Souza  Silva,  Fábio 
Bortolotti,  Ricardo  Martiniano  de  Azevedo,  Raphael  Margarido,  Rafael  Fonseca 
Atuati  e  Bruno Santos Abreu Caligaris,  por resultados alcançados no Campeonato 
Metropolitano,  categoria  Pré-Mirim e Leonardo Lacerda Mansutti,  Rubens  Ferreira 
Dias Nogueira, Danilo Ken Oi Podboy Garcia, Anselmo Sigoli, Juleandro Rodrigues 
Rocha,  André  Eloi,  Cesar  Boralli  de  Souza,  Ricardo  Arozio  Faccin,  Willian  Felipe 
Colombo,  Rafael  Roberto  Victório,  Fausto  Regal  e  Daniel  Dip,  por  resultados 
alcançados no Campeonato Estadual, categoria Infantil e aos Srs. Silvio Roberto Forti, 
Aylton Ming Perez e Nicolo Arcurri, todos Técnicos da seção, por terem conquistado 
o Troféu Eficiência do ano de 1996, a exemplo de 1995; 10) à Secretaria de Esportes e 
ao  Departamento  de  Marketing  e  Relações  Públicas,  que  desenvolveram  trabalho 
conjunto visando a divulgação dos jogos da Superliga 96/97 de Voleibol Feminino. 
Aprovada. Levou à consideração do Conselho proposição do Cons. Antonio Alberto 
Foschini, de voto de louvor ao Cons. Miguel Carlos Cagnoni, pela sua reeleição para o 
cargo de Presidente da Federação Paulista de Natação. Aprovada. Na seqüência, leu 
carta do Sr.  Presidente da Diretoria,  solicitando autorização para se manifestar  no 
Expediente, para tratar de matéria relacionada ao INSS (DI.036/97), dizendo que o 

2



chamaria no momento adequado.

Primeiro Secretário -  Informou sobre a nomeação da Dra. Miriam Tucci  Pastorini, 
para o cargo de Membro da Comissão Jurídica, em substituição ao Dr. Antônio de 
Souza Corrêa Meyer, demissionário. Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros para 
consulta  o  Demonstrativo  da  Conta  Patrocínio  Pró-Amador  referente  a  1996  e  o 
Relatório  A.V.O.  do  mês  de  nov/96.  Deu  conhecimento  que  os  Cons.  Antranik 
Akrabian  e  Helmut  Peter  Schutt  solicitaram  licença  de  27/1  a  25/4  e  de  13/1  a 
1º/4/97, respectivamente. Finalmente, que o Cons. Evandro Antônio  Cimino oficiou 
agradecendo as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua 
sogra, Sra. Marietta Vasconcelos Rolim.

Mário Lima Cardoso - Propôs voto de congratulações com o casal Maria Elizabeth 
Ribeiro e Orlando Mauro Soares de Moraes, ele Membro do Conselho Fiscal, pelo fato 
de sua filha, Srta. Adriana Ribeiro Soares de Moraes, ter alcançado a 31ª Colocação em 
concurso para cargo junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, proposição 
subscrita pela unanimidade dos presentes. Aprovada.

José Manssur - Propôs fosse consignado voto de louvor ao Dr. José Roberto Ópice 
Blum, pela sua nomeação para o cargo de Secretário das Administrações Regionais do 
Estado de São Paulo. Aprovado. Mencionando nota específica publicada no Jornal do 
Pinheiros,  propôs votos de louvor aos Drs. Joel Tedesco e Telesforo Bacchella que, 
tomando conhecimento de que um sócio, Renato de Souza, se encontrava bem doente 
em um hospital  da rede particular, de forma anônima, retiraram-no desse hospital 
particular,  levaram-no  para  o  Hospital  das  Clínicas,  onde  o  submeteram  a  um 
tratamento  de  acordo  com  as  normas  desse  Hospital,  o  que  permitiu  que  ele  se 
restabelecesse  e  voltasse  ao  convívio  dos  amigos  e  à  própria  Pista  de  Atletismo. 
Aprovado. Pediu, ainda, fosse a Diretoria de Esportes informada sobre essa iniciativa 
de solidariedade tão rara nos dias de hoje.

Presidente  da  Diretoria,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Lembrou  que,  por 
ocasião da apresentação do Orçamento/97 tinha apontado a dívida do Clube com o 
INSS, com algumas condições que deveriam ocorrer para a tomada de providências. 
Quanto à Lei nº 5939, que permitia um tratamento especial quanto ao recolhimento da 
contribuição  patronal,  houve  uma  Medida  Provisória  de  out/96  que  a  revogou, 
portanto, no entendimento da Diretoria não havia sido ela revogada anteriormente, 
tese  essa  esposada  pelos  consultores  jurídicos  do  Clube,  diferentemente  do 
pensamento da Superintendência do INSS. O Clube tinha uma condição especial de 
recolhimento  de  5% sobre  os  valores  dos  espetáculos  esportivos,  uma vez  que  se 
enquadrava como um clube com mais de 3 ou de 5 esportes olímpicos.  Esgotadas 
todas as ações na esfera administrativa, partiu-se para o âmbito judicial, propondo, 
relativamente ao problema do INSS 9 mandados de segurança e obteve liminares em 
todos eles. Mas, se por um lado a edição dessa Medida Provisória demonstrava válida 
a tese da Diretoria, ou seja, que ela tinha razão de fazer o recolhimento da forma como 
vinha fazendo, por outro lado, a partir dali,  efetivamente estava revogada a Lei nº 
5939,  que  proporcionava  esse  benefício.  Desde  out/96  vêem  sendo  feitas  gestões 
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administrativas junto ao Executivo e ao Legislativo, inclusive com a contratação de 
uma assessoria parlamentar,  para que nas edições futuras da Medida Provisória  o 
Clube pudesse ser igualado aos clubes de futebol profissional, ou seja, que houvesse 
uma  isonomia  de  tratamento.  Essa  Medida  Provisória  vem  sendo  reeditada 
mensalmente, e a cada reedição são apresentadas emendas defendendo a posição do 
Clube, no sentido de que esse benefício seja estendido também aos clubes que tenham 
mais de 3 esportes olímpicos comprovadamente. Entretanto, se o Clube não for bem 
sucedido no seu desiderato, estará inadimplente.

Presidente -  Interrompeu  o  orador,  submetendo  ao  plenário  a  prorrogação  do 
Expediente para conclusão da manifestação da Diretoria. Aprovada.

Presidente da Diretoria - Retomando, disse até que essa Medida Provisória venha a 
contemplar também a situação de isonomia, ou até que a Medida Provisória se torne 
lei  e  que  no  seu bojo  conste  esta  reivindicação,  o  Clube deverá  recolher  como se 
empresa fosse, ou seja, 25% sobre o valor da folha de pagamento, que é o encargo 
patronal.  Registrou  que  o  Pinheiros  recolhe  religiosamente  a  contribuição  do 
empregado. Havia dito por ocasião da aprovação do Orçamento que caso a situação 
não se resolvesse até os primeiros meses de 1997, recorreria ao Conselho propondo o 
aumento  dos  3  orçamentos:  Custeio,  com  reflexos  na  contribuição  social,  de 
Investimento, refletindo na taxa de transferência, e de Bares e Restaurantes, refletindo 
nos  preços  aqui  praticados.  Em  função  da  demora  na  transformação  da  Medida 
Provisória em lei, e portanto da sua análise e das emendas que a acompanham, pelo 
Congresso Nacional, bem como considerando que os resultados nos contatos com o 
Poder  Executivo  não  têm  demonstrado  interesse  em  resolver  a  questão,  disse 
entender que deverá apresentar ao Conselho em fevereiro próximo uma proposta de 
acréscimo nesses orçamentos, o que está sendo estudado e deverá ser em torno de 
8,5% a 10% o reflexo em cada orçamento. Além dessa proposta ao Conselho a idéia 
inicial, que está sendo colocada em prática, é interpor uma ação através do Sindicato 
dos Clubes, para que o Clube deposite em juízo, mas não recolha aos cofres do INSS. 
Numa  segunda  etapa,  ou  talvez  até  concomitantemente,  seria  ajuizada  uma  ação 
específica do Pinheiros, mas acredita difícil se obter uma liminar que suspenda esse 
pagamento,  ou que permita  ao Clube recolher  da mesma forma que os  clubes  de 
futebol  profissional,  até  mesmo  pela  inexistência  de  respaldo  legal.  Quanto  ao 
recolhimento de out/96 a fev/97,  a Diretoria acredita deva ser deixado em aberto; 
caso o Clube seja autuado por esse período, negociará com o INSS.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  424ª  reunião  extraordinária,  realizada  em 

02/12/96.
Presidente - Não houve contestação, tendo o Sr. Presidente declarado a ata aprovada.
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Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-15/96,  referente  ao  Recurso  Ordinário 
interposto  pelo  associado  Paulo  Sérgio  Machado  Izar,  contra 
penalidade  de  90  dias  de  suspensão  aplicada  pela  Diretoria  em 
decorrência do processo CI-026/95.

Presidente  -  Explicou que o  processo foi  convertido  em diligência,  cumprindo  os 
termos da Resolução 24/96. Consultado sobre se o processo já tinha sido conhecido, 
respondeu  ao  Cons.  Sérgio  Vergueiro  que  este  aspecto  não  tinha  sido  apreciado, 
porque  o  plenário  aprovou  preliminar  da  Comissão  Jurídica  convertendo  o 
julgamento em diligência.

Sérgio Vergueiro - Partiu do princípio de que o recurso estava conhecido, porque a 
Comissão Jurídica não se manifestou com relação ao seu não conhecimento e ele deve 
ter  atendido  às  questões  iniciais  para  tanto.  Atendo-se ao mérito,  observou que o 
recurso  não  trazia  novos  elementos  que  viessem  alterar  o  que  ocorreu,  trazendo 
apenas,  de  uma forma  bastante  ordenada,  informações  de  ordem  geral,  quanto  à 
justiça  da  pena  e  seu  tamanho.  Vítima  de  agressão,  cuja  principal  falha  foi  ter 
retornado ao local do incidente, até certo ponto banal, em velocidade não compatível 
com a situação, e também alega que teria o Clube uma parcela de responsabilidade 
por não  ter  isolado  a  área  ou informado de que haveria  aglomeração.  Embora as 
alegações  do  recorrente  estivessem  bem  concatenadas,  não  vinham  ao  caso. 
Realmente, houve uma ação imprudente, que não foi relevada imediatamente, o que 
agravava seu comportamento. Se fosse permitida proposta agravando a pena, o poria 
em igualdade de condições  com o outro.  Ao contrário  de argüir  algum fato  novo 
dando uma outra versão ao caso, o recurso o convenceu que no mínimo foi cometida 
uma imprudência, e o recorrente demorou muito para voltar para dar assistência à 
criança, e às vezes os atos falhos nos colocam, mesmo que concatenadamente, a nu. 
Porque quando se referiu à criança, perante a Comissão Processante reconheceu que 
deveria  ter  diminuído  a  velocidade,  mesmo após  ter  se  certificado  que  a  suposta 
“vítima” passava bem. Isto já é um tratamento muito elaborado para um caso banal 
que  ocorreu,  porém,  agravado  pelo  comportamento  desse  associado,  que  se 
demonstrou totalmente frio em relação a um caso que poderia ter tido conseqüências. 
Em virtude desse depoimento, disse que não via nenhum motivo para alterar a justa 
pena aplicada pela Diretoria.

Eduardo Lobo Fonseca - Lembrou que quando o Conselho se reuniu, para deliberar 
sobre  o  novo  Regimento  Disciplinar,  o  fez  pelo  menos  por  dois  motivos.  O 
reconhecimento de que o Regimento então vigente não mais supria as necessidades 
do Clube e pela convicção de que era possível aprimorar o processo disciplinar. Se 
não houvessem essas duas condições, não haveria porque alterá-lo. Por respeito ao 
trabalho do Conselho e suas deliberações, e também ao associado, que ao final é o 
sujeito sobre o qual incidem os processos, é preciso cuidar para que seja cumprido 
aquilo que foi aprovado. Entendeu que o recurso devia ser acolhido por um motivo 
simples. O R.O. que deu origem ao processo disciplinar registra uma agressão, e ela é 
que estava  sendo apurada.  Logo,  o  processo  visava  apurar  a  responsabilidade  do 
agressor  e  ao final,  se  fosse o caso,  apená-lo.  Mas o R.O.  tratava de agressão e  o 
agredido  foi  suspenso,  conforme  o  relatório,  por  imprudente  conduta,  pois  seria 
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sabedor que no local havia uma aglomeração de adultos e crianças. Portanto, mesmo 
constatada a situação prevista no Art. 18 do Regimento Disciplinar, o recorrente não 
pode ser defender. É preciso assumir as conseqüências de transformar em infração a 
imprudente  conduta.  A considerar  imprudente  conduta  o fato  do sócio  correr  em 
horário  inadequado por locais  proibidos,  vários  Conselheiros  e  Diretores  estariam 
suspensos,  pois  cometem  quase  que  diariamente  essa  imprudente  conduta. 
Comentando a justificação das penas enviada pela Diretoria, perguntou como punir 
alguém se não havia denúncia de qualquer infração nem nenhuma testemunha. Sim, 
porque os pais não deram atenção ao caso, não solicitaram a abertura de R.O, não 
representaram  e  nem  compareceram  como  testemunhas  quando  convocados. 
Concluindo, reportou-se ao parecer da Comissão Jurídica, que explicita com precisão 
que o fato gerador do procedimento administrativo disciplinar se deveu à agressão 
praticada pelo envolvido Francisco. Nada mais estava sendo apurado. Dessa forma, 
foi  pelo  acolhimento  do  recurso,  trazendo  assim  de  volta  o  senso  de  justiça,  a 
definição das infrações e das penas neste processo.

Sérgio Vergueiro (aparte) - Esclareceu que a imprudente conduta estava confessada 
pelo  próprio  recorrente,  que  não  negou  ter  atropelado  a  criança  e  voltado 
preocupadíssimo com o que teria com ela acontecido. Quanto às falhas processuais, se 
elas existissem deveriam ser sanadas, porque o processo deve ser perfeito. Realçou o 
aspecto  do  próprio  recorrente  ter  confessado  a  sua  imprudência,  que  gerou  um 
desdobramento de violência.

Eduardo Lobo Fonseca - Referindo-se aos autos, disse que o agredido em momento 
algum reconhece  que se chocou com a criança.  Existe  a sua versão e  a versão do 
agressor. A Comissão trouxe uma testemunha que não foi nem arrolada pelo agressor 
nem pelo agredido e que não constava do R.O, a sócia Maria Isabel de Camargo, que 
afirmou não ter visto a agressão, nem o que aconteceu com a criança. Simplesmente, 
quando saiu, encontrou a criança no chão e a mãe nervosa, e tudo o que ela soube foi 
por ouvir dizer. Portanto, não lhe pareceu haver no processo alguma testemunha do 
fato.  Agora,  efetivamente,  o processo não tratava disso e a Comissão teria que ter 
tomado esse cuidado, de abrir prazo, para que a pessoa pudesse se defender desse 
assunto.

Sérgio  Vergueiro  (aparte)  -  Referiu-se  ao item 4  do recurso  para  defender  que o 
recorrente assumia ter existido o incidente envolvendo a criança.

Eduardo Lobo Fonseca - Discordou, dizendo que no processo constava o depoimento 
do  recorrente  no  sentido  de  que  a  criança  se  assustou.  Na  realidade,  o  próprio 
agressor não disse o que aconteceu. Nem ele nem ninguém viu nada. Era importante 
que o Conselho não se arvorasse em nenhum juízo sem nenhuma base. O processo 
existia e precisava ser conduzido a bom termo. Existia uma dosimetria que poderia 
ser adequada.

José Roberto Coutinho de Arruda (aparte) - Concordou no sentido de que se havia 
falhas processuais elas deveriam ser sanadas. Enfatizou a importantíssima preliminar 
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abordada  pelo  orador,  de  o  agredido  virar  réu.  Perguntou  se  o  orador  estava 
levantando uma preliminar ou se tratando do mérito.

Eduardo Lobo Fonseca - Respondeu ao aparteante, e em seguida ao Sr. Presidente, 
que estava argüindo uma questão de ordem, como uma preliminar, no sentido de que 
o  processo  não  deveria  ter  prosseguimento  sem  haver  a  possibilidade  de  defesa. 
Portanto, anulando parcialmente o processo.

Presidente - Nos termos do Art. 55 do Regimento Interno, colocou em discussão a 
seguinte  questão de ordem: não tendo sido aberto o R.O.  contra o recorrente,  não 
tendo sido atendido o Art. 18, o processo está nulo, e em função disso deve voltar, 
para que seja aberto o competente R.O, se assim fosse entendido pelo plenário.

Sérgio  Vergueiro -  Discordando  do  Cons.  Eduardo  Lobo  Fonseca,  disse  que  os 
Conselheiros são juizes, estatutariamente, sem base nenhuma, porque também base 
não  é  exigida.  Pediu que a  Comissão  Jurídica  se  manifestasse  sobre  a  questão de 
ordem.

Antônio Alberto Foschini - Instado pelo Sr. Presidente, disse que a Comissão Jurídica 
entendia que o processo não tinha nenhum vício que pudesse anulá-lo, tendo em vista 
que  na  ocorrência  consta  como  sócios  envolvidos  Paulo  Sérgio  Machado  Izar  e 
Francisco Alvares Neto. Não se pode exigir que os encarregados de segurança façam 
uma súmula pormenorizada. Na súmula tinha sido declinado o fato e na instrução do 
processo  disciplinar  é  que  a  Comissão  Processante  apurou que  tanto  Paulo  como 
Francisco  mantiveram  uma  conduta  em  desacordo  com  a  convivência  social, 
infringindo o Estatuto, podendo, portanto, ser submetido ao plenário.

José Manssur - Manifestou-se entendendo que o processo não padecia de nenhuma 
nulidade da parte infirmada. Baseando-se em princípios do Direito, disse que como 
processo  administrativo  não  ocorreu prejuízo,  portanto  não  havia  que  se  decretar 
nulidade. Tanto o recorrente quanto o outro envolvido foram convidados. E não se 
decreta nulidade de um ato quando embora realizado de outra forma, tenha atingido 
o seu objetivo. Conforme consta dos autos, o recorrente assumiu a responsabilidade 
pelo  fato.  O  que  lhe  causava  espécie,  é  que  plenário  não  deve  se  apegar  com 
extremado exagero ao  formalismo  para  colocar  alguém  na  impunidade,  tendo ele 
praticado um delito. Ora, o recorrente compareceu nas suas declarações, assumiu a 
responsabilidade  de  ter  cometido  o  atropelamento  de  uma  criança,  em  lugar 
inadequado  e  a  Comissão  Processante,  a  partir  de  então,  passou a  envolvê-lo  no 
processo, tanto que foi intimado para alegações finais e nada alegou. Ele não argüiu 
esses  fatos,  mesmo podendo fazê-lo.  Incide,  pois,  o  princípio  da preclusão.  Nesse 
interregno, vai ao Juízo Criminal  e faz as pazes,  no Juizado Especial,  com a outra 
vítima.  Paga à outra vítima da briga R$5.000,00  e resolve a questão.  Isso  veio aos 
autos. Até então ele assume a sua responsabilidade. Vem o apenamento. Ele recorre e 
em nenhum instante  alega esse ponto.  Perguntando por que beneficiar-se alguém, 
apenas e tão somente, por um mero erro procedimental, que não lhe trouxe nenhum 
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prejuízo,  para devolvê-lo à impunidade,  posicionou-se pela rejeição da preliminar, 
pelo indeferimento do recurso e pela manutenção da pena aplicada pela Diretoria.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Defendendo  a  questão  de  ordem  disse  que,  ao 
contrário  do que afirmou o Cons.  José Manssur,  não se tratava de mero acidente 
processual  ou mera formalidade.  É princípio  básico  de  justiça  que o acusado seja 
informado pela autoridade capaz de lhe aplicar uma punição, para poder se defender, 
o que não ocorreu neste processo. O R.O. só falava que um cidadão foi agredido. O 
processo se fez para apurar uma agressão e,  tendo sido constatada pela Comissão 
Processante uma outra infração disciplinar, envolvendo o sócio agredido, deveria ter 
sido respeitado o Regimento Disciplinar (Art. 18), dando-lhe o direito de se defender 
dessa infração. Indo além, ao contrário daquilo que a Comissão Processante colocou 
no final  do seu relatório gratuitamente  com relação ao recorrente,  comportamento 
temerário provavelmente teria sido o da mãe da criança, que soltou da sua mão num 
local onde todos os associados do Clube exercem o seu direito a praticar esporte. Ali 
ele  não  estava  correndo  em  local  proibido.  Ele  estava  correndo  num  local  até 
demarcado  no  chão,  com  a  sua  metragem,  para  que  todo  mundo  possa  correr. 
Comportamento  temerário  talvez  tenha  sido  o  da  Diretoria,  que  permitiu  a 
aglomeração de associados, sem tomar as providências necessárias. Comportamento 
temerário poderá ter sido o dos associados, que se aglomeraram em um local onde se 
pratica corrida. Agora, punir-se alguém sem que esse alguém tenha sido informado 
de que é passível de uma punição, sem que esse alguém seja chamado ao processo 
para  se  defender  afronta  de forma violenta  o  princípio  do contraditório.  Por  essa 
razão entendeu que o processo era absolutamente nulo, no que diz respeito à punição 
sofrida pelo recorrente. Pediu que o plenário acolhesse a questão de ordem.

José Roberto Coutinho de Arruda - Também concordou com a questão de ordem, 
lembrando que o convite como foi feito, apesar de mencionar ao recorrente que ele 
teria prazo para apresentar defesa, oportunidade de constituir advogado, isso tudo 
com base no fato mencionado, em nenhum momento lhe foi imputada a prática de 
qualquer infração, mas tão somente ao outro envolvido. Acompanhando totalmente a 
manifestação do Cons. Paulo Lara, pediu que o processo fosse declarado nulo, com a 
abertura  de  novo  prazo  ao  ora  recorrente,  na  forma  do  Art.  18  do  Regimento 
Processual.

José  Manssur  (aparte)  -  Citou  as  fls.  9  do  processo  para  ressaltar  que,  quando 
compareceu para prestar declarações o recorrente abordou especificamente também, 
além da agressão a Francisco,  o atropelamento da criança.  Então,  ele estava ciente 
dessa acusação.

José Roberto Coutinho de Arruda - Respondeu que não havia acusação.

José Manssur - (aparte) - Disse que o recorrente a abordou tomando ciência.

José Roberto Coutinho de Arruda - Respondeu que não constou nenhuma acusação.
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Presidente - Alertou o orador e seu aparteante que o aparte estava se transformando 
em debate paralelo.

José  Manssur  (aparte)  -  Considerando  que  o  recorrente  acompanhou toda  a  fase 
instrutória,  tomou  conhecimento,  porque  assinou  a  deliberação  da  Comissão 
Processante de que ele estaria envolvido no atropelamento da criança, aberto prazo 
para alegações finais a ele, e também, diante do decreto condenatório, a possibilidade 
de  recurso,  perguntou  se  tendo  ele  oportunidade  de  falar  em  alegações  finais,  e 
posteriormente no recurso, e não tendo abordado em nenhum instante esta questão, 
ela não estaria já coberta pelo manto intangível da preclusão lógica consumativa?

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Explicou  que  preclusão  lógica  consumativa 
significa  que  o  interessado  perdeu  a  chance  de  se  manifestar  sobre  aquele  fato. 
Mesmo  compreendendo  a  posição  do  aparteante,  enfatizou  que  havia  uma  falha 
processual  a  ser  sanada,  caso  contrário  não  haveria  necessidade  de  Regimento 
Disciplinar. Sobre as alegações finais, como o recorrente não havia sido acusado de 
nada, ele não tinha que se defender de nada. A ocorrência inicial não falava nada dele 
como imputado.

José  Manssur(aparte)  -  Perguntou  por  que  então  ele  fez  alegações  e  recorreu  ao 
Conselho.

José Roberto Coutinho de Arruda - Respondeu que foram prestados esclarecimentos.

Presidente - Tornou a alertar o Cons. José Manssur sobre o fato de estar se travando 
um debate paralelo.

José Roberto Coutinho de Arruda - Finalizando, disse que o recorrente compareceu 
para prestar esclarecimentos, como constou na convocação. Não se defendeu porque 
não tinha do que se defender. A ele nada foi imputado. Ele constou na ocorrência 
como vítima. Ele recebeu um soco no nariz, foi parar no Pronto Socorro, foi a uma 
Delegacia, etc. Portanto, acatava a questão de ordem.

Roberto  Machado  Moreira -  Disse  que  lendo  cuidadosamente  o  processo  não 
conseguiu entender a aplicação da pena absurda de 90 dias. Justificando esta posição, 
explicou que a  ocorrência  se referia  exclusivamente  ao fato  do recorrente  ter  sido 
atingido  por  um  soco.  E  o  que  é  pior,  as  testemunhas  do  acontecimento,  Sílvio 
Augusto Alves Barbosa, Silvano Trebbi, Zid Albuquerque Filho não foram ouvidas. 
Apenas prestaram declarações Francisco Alvarez, o agressor, Paulo Izar, o que levou 
o soco. A sócia Maria Isabel diz claramente que conhece o Sr. Francisco desde criança, 
depoimento este que questionava até que ponto poderia ser realmente conclusivo. A 
própria Comissão se desanimou pela falta de elementos, como pode ser verificado no 
final do seu relatório. (Foi interrompido pelo Sr. Presidente, que o alertou que ainda 
não tinha se adentrado o mérito). Respondeu que estava defendendo a nulidade do 
processo. Comentou as conclusões contidas no relatório da Comissão Processante e 
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que motivaram a aplicação da penalidade, julgando, ao final, inteiramente procedente 
a questão de ordem, recomendando a anulação do processo feito até agora.

José Manssur (aparte) - Disse que o orador não tinha mencionado parte importante 
do processo,  qual seja o final  do depoimento do recorrente,  que confessou que na 
segunda vez que passou no local houve uma certa imprudência de sua parte, tendo 
em vista que vinha correndo olhando para o lado, podendo ocasionar algum acidente, 
sabendo que no local havia uma aglomeração de adultos e crianças. Perguntou se esta 
confissão, corroborada nas alegações finais e no recurso, não estaria dispensando as 
testemunhas.

Presidente -  Manifestou-se a respeito do aparte,  insistindo que o Conselho estava 
tratando  de  uma  preliminar  processual  que  dizia  respeito  à  falta  de  um  R.O. 
específico, de uma defesa específica e ao cumprimento de um artigo do Regimento 
Disciplinar. O mérito seria discutido somente seja rejeitada a questão de ordem. Não 
prestou um esclarecimento solicitado pelo Cons. José Manssur.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Explicou que a idéia do Cons. José Manssur era a de que 
o recorrente se tornou réu, a partir do momento em que no seu depoimento admitiu 
ter se equivocado ao não parar ou ao passar com uma certa imprudência. Ora, nada 
disso justificava a Comissão não ter utilizado o Art. 18 do Regimento Disciplinar e 
não aberto a possibilidade do recorrente - que foi julgado sem saber que era réu e 
apenado sem saber que era também indiciado - de se defender e de apresentar o seu 
rol de testemunhas. Ele só soube que se transformou em réu quando foi notificado de 
sua penalidade. Poderiam ser feitos ainda outros comentários sobre os equívocos do 
processo: por parte da Comissão Processante; do plenário ao devolvê-lo à Diretoria 
para diminuir uma pena que não diferiu muito; da Comissão Jurídica, ao propor esse 
encaminhamento;  novamente  da Diretoria,  em inicialmente  receber  o  recurso  sem 
efeito  suspensivo  e  depois,  em  função  de  outro  equívoco,  declarar  seu  efeito 
suspensivo; e, finalmente, do Sr. Presidente do Conselho, ao aguardar prazo para que 
o  outro  interessado  recorresse,  desnecessário  porque  os  processos  podem  ser 
absolutamente independentes.  E o principal  prejudicado foi  o recorrente.  Portanto, 
deveria ser acolhida a preliminar e anulado o processo.

Presidente -  Nos  termos  do  Art.  61  do  Regimento  Interno,  deu  por  encerrada  a 
discussão. Questionado pelo Cons. Adalberto Luiz Federighi sobre se a anulação do 
processo significaria a anulação das penalidades dele decorrentes, respondeu que a 
questão  de  ordem  levantada  pelo  Cons.  Eduardo  Lobo  Fonseca  e  secundada  por 
proposta  do Cons.  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  era  no  sentido  de  que  os  fatos 
fossem anulados e que, nos termos do Art. 18, que o recorrente se defenda. Lembrou 
que a votação seria realizada nos termos do Art. 74 do Regimento.

Eduardo Lobo Fonseca - Requereu fosse realizada votação seja simbólica. Aprovado.
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Presidente -  Respondeu ao Cons.  José Manssur  que o acolhimento  da questão  de 
ordem resultaria  inclusive  na  anulação  da  pena  antes  aplicada,  lembrando  que  o 
recurso tinha sido recebido com efeito suspensivo.

Deliberação:
O Conselho decidiu aprovar a questão de ordem levantada pelo Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca  secundada  por  proposta  no  mesmo  sentido  de  autoria  do  Cons.  Paulo 
Roberto Chaves de Lara, no sentido de que, tendo sido apurada, durante a instrução 
processual, a  existência  de  infração  disciplinar  distinta  daquela  constante  do R.O. 
015/95, mas com ela relacionada, o processo seja devolvido à Diretoria, a fim de que 
Comissão  Processante  Permanente  cumpra  o  disposto  no  Art.  18  do  Regimento 
Disciplinar, abrindo o prazo de dez dias para o associado Paulo Sérgio Machado Izar 
produza provas e apresente defesa específica ao fato.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-21/96,  referente  à  proposta  da 
Diretoria de concessão do título de Sócio Honorário ao Sr. Nicolau 
Biccari.

Sérgio Vergueiro -  “...É rara a concessão de um título que abarque tanta justiça e 
tanta oportunidade como este título, cuja concessão está proposta a este Conselho, ao 
Nicolau  Biccari.  Evidentemente,  não  quero  me  estender,  porque  todos  nós 
conhecemos as qualidades do Nicolau. Porém, eu queria dar um testemunho, pois 
tive oportunidade de conviver um pouco mais intimamente com a pessoa do Nicolau, 
dentro do contexto do Esporte Clube Pinheiros,  quando tive a honra de exercer a 
Presidência desta Casa. Eu queria realçar um aspecto que não gostaria que deixassem 
de  ter  a  atenção  dos  companheiros.  É  o  aspecto  da  fidelidade  ao  Esporte  Clube 
Pinheiros. O Nicolau é um exemplo da fidelidade no desempenho de suas funções 
como  Superintendente,  eu  privei  com  o  Nicolau  somente  nessa  função,  como 
Superintendente  do  Clube,  a  sua  total  e  absoluta  fidelidade  ao  Esporte  Clube 
Pinheiros. Naquele tempo que antecedeu a nossa gestão como Presidente desta Casa, 
o Nicolau era o depositário das decisões do Conselho, porque não haviam resoluções 
formalizadas  como  hoje  em  dia.  E,  conseqüentemente,  era  comum  o  Nicolau  ser 
consultado  sobre  o  que  nós  decidimos  mesmo  com  relação  a  isso.  E  a  memória 
enciclopédica do Nicolau nunca cedeu a nada que não fosse estritamente à fidelidade 
ao Esporte Clube Pinheiros. O repositório de informações. O repositório de histórias e 
de  orientações  aos  Diretores,  aos  Conselheiros,  aos  Funcionários,  pessoal  e 
representados. É um aspecto dignificante nesta justa homenagem que vamos prestar. 
E  que  quiçá  deve  ser  semeada  essa  fidelidade  que  esperamos  que  continue  nos 
demais funcionários desta casa, onde o exemplo do Nicolau ficará sempre indelével. 
Conseqüentemente, é este aspecto que eu queria realçar, apoiando, em meu nome e 
no dos demais companheiros, do Rogê Ferreira e de todos aqueles que privaram com 
o Nicolau, esta justa homenagem aqui prestada....”

Roberto Luiz Pinto e Silva -  “...falar  depois  do Presidente Vergueiro sobra muito 
pouca  coisa,  porque  a  minha  manifestação  seria  na  mesma  linha  daquela  do 
Presidente Vergueiro. Eu tive a honra de presidir este Conselho durante 4 anos e por 
força disso conviver mais habitualmente com o Nicolau. O Nicolau, se hoje nós não 
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encontramos nas empresas mais aquele funcionário que veste a camisa, porque esse 
tipo de pessoas está desaparecendo das nossas instituições, eu tenho absoluta certeza 
de  que  o  Nicolau era  um funcionário,  hoje  um consultor,  que  veste  a  camisa  do 
Esporte Clube Pinheiros. Não sei se esta homenagem que hoje nós vamos prestar, eu 
tenho certeza que nós vamos deferir este título, que é honroso porque é um título que 
foi dado a muito pouca gente, a própria Diretoria ao propor a concessão citou o nome 
da  Tia  Lucy  e  do  Jorge,  nossos  conhecidos  e  eméritos  Sócios  Honorários.  Eu  me 
recordo ainda da Maria Esther Bueno, que também teve esse título a ela deferido. O 
General Padilha. ... Manoel dos Santos, que foi o outro homenageado. Portanto, foram 
6 apenas. Acho que este título caberá ao Nicolau como algo que o Clube deve a ele. 
Nós vamos prestar homenagem a um funcionário  a quem o Clube muito deve.  O 
Nicolau assessorou nada mais, nada menos do que cerca de 8 Presidentes que por 
aqui passaram. Foram 8 Presidentes da Diretoria, sem contar a ajuda que ele deu aos 
Presidentes do Conselho. Porque eu não conheci alguém que conhecesse tão bem os 
Estatutos e os Regimentos como o Nicolau. O Nicolau era o nosso assessor também. E 
o Cons. Sérgio já testemunhou isso. Portanto, esta homenagem que nós vamos prestar 
hoje  ao  Nicolau  é  o  reconhecimento  do  Esporte  Clube  Pinheiros  a  um  dos  seus 
maiores  e  melhores  funcionários  que  por  aqui  já  passaram,  e  como  diz  o  nosso 
companheiro e colega Vergueiro, quem sabe que sirva de exemplo para aqueles que 
ainda possamos vir a homenagear no futuro. Não sei se alguém chegará a ser o que é 
e o que foi nesses tempos passados o Nicolau Bicari.  Nada mais justa do que esta 
homenagem, em que eu vou votar com toda a satisfação pela concessão desse título.”

Pedro Paulo de Salles  Oliveira -  “Eu me sinto  um pouco emocionado.  Porque  a 
história do Esporte Clube Pinheiros reservou ao Nicolau uma espécie de pioneirismo. 
Porque na  época em que assumi na Diretoria,  naquele  tempo era Administrativa, 
Jurídica  e uma porção de coisa,  chamado de Diretor Secretário,  havia  uma lacuna 
enorme causada pela dispensa de um funcionário do Clube, que era o Gerente Geral. 
Então apareceu o Nicolau, apresentado pela Família Carotini. E perguntaram: Você 
conhece o Nicolau? Lógico que conheço. É o homem do Volei. E naquele momento, 
entre  o  Nicolau e  quem vos  fala,  firmou-se  uma sólida  cumplicidade,  dentro  das 
dificuldades que era gerir o Clube naquele tempo, por falta de estrutura, com a recém 
inauguração desta sede, com o Conselho se reunindo em um outro salão, em que nos 
faltava  tudo,  organização  de  eleições,  organização  de  Carnaval,  o  crescimento  do 
Clube, a organização das atas. Nós encontramos  dificuldades para registrar a história 
do Clube, porque as atas eram falhas. Então, o Nicolau é que foi realmente a minha 
muleta  nesses  meus  30  anos  de  inexperiência  administrativa.  Cúmplices,  nós  nos 
reuníamos aqui, sábados e domingos à noite, ele, sem a obrigação de fazê-lo, com a 
preocupação de como seria a reunião do Conselho, como seria a apresentação daquela 
Diretoria  nova,  com  essas  obras  imensas  por  fazer.  Então,  eu  me  sinto  muito 
orgulhoso de poder sobreviver a essas dificuldades, e outorgar, conjuntamente com 
este Conselho, um título que certamente eu modestamente olhei e vi crescer aquela 
pessoa que durante 34 anos mourejou e fez por merecer. Este título, Senhores, eu vi 
nascer num dia de maio de 1962, quando o Nicolau entrou neste Clube. Graças eu 
posso  estar  aqui,  para  me  rejubilar  com  esta  outorga  de  um  título  mais  do  que 
merecido.”

12



Sílvia Schuster - “eu também me sinto emocionada por estar aqui presente quando 
estamos  homenageando  Nicolau  Biccari.  Mas  eu  não  poderia  deixar  de  falar  do 
grande Técnico  que  foi  o  Nicolau.  Faz  parte  da criatividade  dele  essa  cortada de 
fundo que hoje quantas equipes trabalham. Então, vale mais a minha palavra, como 
atendimento até, como voleibolista,  como esportista que sou, pelo que ele fez pelo 
Voleibol.”

Presidente - Leu carta enviada pelo Cons. Edgard Ozon, que não pode estar presente, 
assim  redigida:  “Solicito  de  V.Sa.  que  no  item  3  da  425ª  Reunião  Extraordinária, 
levasse ao conhecimento do plenário o meu testemunho da outorga de titulo de S6cio 
Honorário ao Dr. Nicolau Biccari,  que o conheço há mais de 30 anos como Atleta, 
Gerente, Supervisor e Técnico de Voleibol da Equipe Principal Masculina.”O nosso 
relacionamento  ficou  mais  aprofundado  durante  minha  gestão  como  Diretor  de 
Esportes nas gestões dos Srs. Presidentes: Waldemar Salmeron e Honorino Gasparini, 
nos ano de 1967 a 197 1. Portanto, Sr. Presidente, acho muito justo esse titulo de Sócio 
Honorário ao Dr. Nicolau Biccari.”

Deliberação:
Submetida  ao  plenário,  a  matéria  foi  aprovada  por  unanimidade  de  votos,  sendo 
concedido o título de Sócio Honorário ao funcionário Sr. Nicolau Biccari, Consultor 
da Presidência da Diretoria.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-19/96,  referente  à  cessão,  pela 
Diretoria,  de  espaço  físico  no  recinto  do  Clube,  ao  Banco  de 
Boston.

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre os autos do processo e colocou a matéria 
em discussão.

Sérgio Vergueiro - Cumprimentou o Sr. Presidente do Conselho pela decisão exarada 
no seu despacho, no sentido de que Mesa entende que a ocupação de espaço físico do 
Clube por terceiros, onerosa ou gratuita, objetivando proporcionar serviços aos sócios, 
depende de manifestação deste Conselho. Porque é necessário clareza neste assunto, 
em especial  quanto à competência  do Conselho e aos limites  dos poderes que ele 
delega  à  Diretoria.  O  Conselho  nunca  se  omitiu  em nenhum  momento  dos  mais 
graves deste Clube. Conseqüentemente, ele não somente é competente, na acepção do 
termo,  para  exercer  a  sua competência  estatutária,  como é cioso na defesa  da sua 
autoridade  e  tem  responsabilidade.  O  Orçamento  de  Custeio  do  Clube  é  de 
US$25.000.000/ano, dos quais US$20.000.000, vêm de um único patrocinador, que é o 
associado, através das suas mensalidades. Este Clube é soberano, por isso que tem 
esse patrimônio moral na sociedade e nunca dependeu de nada que não fosse o seu 
próprio  esforço.  O  Clube  não  quer  mais  do  que  ele  é.  Ele  tem  orgulho  de  ser 
conservador e é o que ele pode ser. Patrocínio é uma palavra esperta e, ao contrário 
do que parece, no patrocínio não há nada de graça.

13



Presidente - Para organizar os debates, disse que tinha ficado bem esclarecido que 
não eram os contratos que deveriam ser submetidos ao Conselho e que o que estava 
em discussão era se eles deveriam ou não ser trazidos para prévia autorização. E se 
não fossem trazidos, se deveriam ser referendados ou não.

Sérgio  Vergueiro -  Discordou,  dizendo que  a  concessão  era  conseqüência  de  um 
contrato e que estava voltado a essa filosofia de patrocínio, que era a origem de tudo 
isso. Para esclarecer, lembrou que recentemente o plenário havia decidido acerca da 
convalidação de alguns contratos que já tinham sido firmados pela Diretoria, trazidos 
como fato consumado, tendo sido deliberado que todo e qualquer contrato deve ser 
previamente  autorizado  pelo  Conselho.  Ademais,  a  análise  do  relatório  A.V.O.  - 
Análise  da  Variação  Orçamentária  de  nov/96,demonstra  que  o  Departamento  de 
Marketing e Relações Públicas  até o mês de novembro gastou 51% a mais  do seu 
orçamento,  gastou  R$610.000,00.  E  os  contratos  de  patrocínios  dão  conta  de  uma 
entrada  de  R$300/400.000,00.  Então,  se  o  Clube  fechar  o  Marketing  ele  sairia 
ganhando, porque pelo menos não gastaria essa diferença. Ora, a finalidade do Clube 
não é obter patrocínios, nem cartão de crédito para associados. Mencionou que num 
dos  contratos  assinados  pela  Diretoria  havia  uma  cláusula  obrigando  o  Clube  a 
fornecer  à  administradora  todas  as  informações  relativas  a  associados  e  que  ele, 
orador, não permitia que a sua privacidade seja devassada, mesmo porque não tinha 
constituído o Pinheiros como seu procurador. O espaço tem que ser utilizado para 
serviços aos associados, como é o caso do caixa Eletrônico do BRADESCO, objeto de 
grandes  discussões  no  Conselho  para  sua  concessão  e  que  não  onerou  o  Clube. 
Observou que apoiara a Presidência da Casa por colocar firmemente a necessidade 
dessa discussão e da prévia anuência do Conselho, para a cessão de espaço e para 
alienação do que é do sócio, da sua privacidade, seu endereço, seu telefone. Disse que 
não queria mais receber carta de Vereador que ele nem conhece ou de agências de 
turismo. Isto, enfatizou, não autorizava o Clube fazer, porque paga sua mensalidade 
no valor aprovado pelo Conselho. Conseqüentemente, é necessário pedir autorização 
antecipada  ao  plenário,  porque  se  ela  for  concedida,  aí  sim,  será  uma  decisão 
soberana. Falou que espera que este seja o último fato consumado que o Conselho 
tenha que discutir, que esse espaço seja usado como um serviço ao associado e que a 
filosofia de obtenção de patrocínios  tenha sempre uma relação de custo/benefício. 
Ora,  o  Clube  nunca  precisou  pedir  nada  de  graça,  dado  o  fato  dele  limitar  suas 
ambições nas suas possibilidades. Esta oportunidade faz pensar que a cada concessão 
feita pelo Clube é uma alienação da sua soberania. E o Conselho é que fala em nome 
dos sócios. Ao final, cumprimentou o Cons. Hélio De Maria Penteado pela iniciativa 
de  provocar  fosse  a  matéria  trazida  à  discussão  do  plenário,  procedimento  cujo 
objetivo compreendia perfeitamente.

Hélio De Maria Penteado - Comentou que há cerca de 1 ano levantou esta questão da 
cessão de espaço ao Banco de Boston, sem entrar no mérito dos benefícios que essa 
iniciativa da Diretoria poderia trazer aos sócios, mas movido apenas pela intenção de 
salvaguardar as prerrogativas do Conselho.  A Diretoria pensava de forma diversa: 
que essa cessão constituía um ato de gestão, portanto independente da manifestação 
do plenário. Demonstrou-se feliz em ver as manifestações promovidas pela Mesa e 
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pela Comissão Jurídica na interpretação da matéria. De outro lado, disse entender que 
o Conselho mantém, se seguir a orientação da Mesa ao lado da Comissão Jurídica, 
uma  postura  similar  àquela  que  adotou  no  caso  dos  patrocínios  recentemente 
referendados. Fixado o princípio, cabe agora encontrar uma fórmula para resolver a 
situação de fato, firmando a posição do Conselho, sem provocar nenhum trauma nos 
serviços que vêm sendo prestados.  Acrescentou que ele  e  o Cons.  Adalberto  Luiz 
Federighi elaboraram e apresentariam proposta específica.

Adalberto Federighi - Tratando basicamente da interpretação do inciso XIII do Art. 
76 do Estatuto,  disse que a respeito houve uma dúplice interpretação.  A Diretoria 
interpretou  de  uma  forma  diferente  da  estabelecida  pelo  Conselho  -  o  único 
competente interpretar o Estatuto. O escopo do abaixo-assinado visava a animar essa 
necessidade  e  procurar  por  uma  solução  que  não  desregulasse  a  máquina 
administrativa, para que ela pudesse continuar o seu trabalho de administrar o Clube, 
disponibilizando  tudo  aquilo  que  ela  entenda  seja  um  ponto  de  benefício  ao 
associado. Estranhou o fato de não ter sido seguida a mesma sistemática da cessão do 
espaço para o Banco Bradesco, que resultou num instrumento que certamente satisfez 
à  Diretoria,  ao  Conselho  e  aos associados.  Bastaria  que a Diretoria  trouxesse  essa 
necessidade de oferecer esse espaço ao Banco de Boston, para que ele instalasse o seu 
posto de atendimento,  e  certamente  o Conselho  autorizaria,  como sempre fez nos 
assuntos  de  interesse  em que  o  sócio  fica  em evidência.  Apresentou  proposta  no 
sentido de ratificar o entendimento da Mesa do Conselho e da Comissão Jurídica de 
que a ocupação de espaço no Clube, por terceiros, onerosa ou gratuita, objetivando 
proporcionar serviço ao sócio, depende de manifestação deste Conselho, referendar a 
cessão do espaço onde se encontra o "posto de atendimento" do Bank of Boston até o 
dia 30/8/97, nas condições em que foi promovida, data em que expira o contrato de 
lançamento do "Cartão de Crédito de Afinidade" celebrado em 20/9/94, entre o Clube 
e  a  Administradora  de  Cartões  de  Crédito  Bank  of  Boston  S/C  Ltda  e  oficiar  à 
Diretoria de que, após esse prazo, havendo interesse das partes na manutenção do 
"posto  de  atendimento"  a  cessão  deverá  ser  feita  por  instrumento  contratual 
previamente  aprovado  pelo  Conselho,  sendo  após  firmado  pelos  interessados, 
consoante sistemática aprovada na Resolução 13/89 deste órgão, quando foi cedida 
área do Clube ao Banco Bradesco.

José  Carlos  Mirisola  Júnior -  Como  um  dos  subscritores  do  abaixo-assinado  da 
proposta de cobrar da Diretoria, salientou que sua única preocupação era pensar no 
futuro  do  Clube,  evitando  abrir  um  precedente  que  possibilite  ser  promovido 
qualquer tipo de atividade comercial no Pinheiros, não condizente com sua finalidade 
estatutária básica: a prática do desporto, a prática cultural e recreativa. O Conselho é o 
órgão mais democrático e representativo do quadro associativo. 

Cláudio Damasceno Júnior - Comparou alguns benefícios trazidos pelo contrato com 
o Banco Bradesco em relação ao do Banco de Boston. Por exemplo, o Bradesco trouxe 
para a festa de aniversário do Clube recursos no valor de R$200.000,00 em dinheiro. 
Assim,  pediu que as questões sejam no futuro trazida antes  para o Conselho,  que 
pode contribuir na elaboração dos contratos. No caso do Banco de Boston, se de um 
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lado  existe  um contrato  de  patrocínio,  por  outro  existe  um contrato  de  cartão  de 
afinidade.  São  contratos  distintos  com cláusulas  vinculadas  entre  si.  De um lado, 
pode-se  rescindir  em  90  dias  os  contratos  de  afinidade.  De  outro,  num  contrato 
totalmente independente, o valor do patrocínio deve ser devolvido pró rata, ou seja, 
R$200.000,00 seriam devolvidos ao Banco de Boston se rescindido for o contrato de 
afinidade.  Outra  questão:  existe  uma receita  de cobrança,  que está  sendo paga ao 
Banco de Boston. Ora, como são serviços, nada mais justo do que ser pago um valor 
pelo serviço  de cobrança.  Esse  valor  é  de  R$1,20  por cobrança.  O patrocínio  é  de 
R$200.000,00. O número de sócios que pagam anuidade é de cerca de 20% do total de 
membros  constituintes,  de  acordo com o Orçamento/97.  Os 80% restantes  pagam 
mensalmente  em  parcelas.  Ou  seja,  mensalmente  R$1,20  é  revertido  ao  Banco  de 
Boston pelo serviço de cobrança. Ora, esse número é de 23.575 contribuições mensais, 
o que anualizado, pelos 12 meses, resulta em 272.900 pagantes/ano, por exemplo, de 
1997, a R$1,20 é uma receita da ordem de R$340.000,00 para o Banco de Boston. Sem 
contar  receitas  de cartão de crédito,  o uso do dinheiro  etc,  desses  R$340.000,00,  o 
Banco de Boston pagando R$200.000,00 para o Pinheiros. Também elogiou a postura 
da Mesa do Conselho, em chamar o Conselho à responsabilidade pelo referendo ou 
não dessa cessão de espaço, lembrando que contratos dessa natureza comprometem o 
interesse de associado, o Clube e que, se são bons, podem ser ainda melhores.

José Roberto Coutinho de Arruda (aparte)  - Perguntou se o orador tinha levantado o 
valor de R$1,20/sócio, em função do contrato.

Presidente - Lembrou que o estava sendo discutida era a cessão de espaço físico, não 
o contrato em si, cuja análise só teria razão na medida em que justificasse ou não a 
cessão  do espaço  físico.  (O aparteante  acatou a  intervenção  do Sr.  Presidente  e  o 
orador respondeu que o esclarecimento esta às fls. 69 dos autos).

Miguel  Carlos  Cagnoni -  Contra  argumentando  os  oradores  que  o  antecederam, 
citando  exemplo  para  defender  que  a  postura  até  então  preconizada  era  muito 
perigosa. Contou que em 1976 Montreal resolveu fazer os Jogos Olímpicos com seus 
próprios recursos e o cidadão que nasceu naquela cidade em 1976 até hoje paga um 
imposto compulsório sobre o prejuízo então trazido ao Canadá. Naquele ano o C.O.I. 
tomou  uma  decisão  que  modificou  totalmente  os  rumos  do  esporte  competitivo 
moderno, permitindo que os atletas profissionais passassem a participar desse  tipo 
de atividade competitiva, o que antes era restrito aos atletas amadores. Isso porque o 
C.O.I,  talvez  o  mais  conservador  de  todos  os  órgãos  esportivos  que  se  tem 
conhecimento,  reconheceu  que  é  absolutamente  impossível  para  qualquer  cidade 
bancar  as  despesas  dos  Jogos  Olímpicos.  Ora,  se  para  uma  cidade  do  porte  de 
Montreal  não  foi  possível,  será  que  o  Pinheiros  pode  seguir  os  seus  próprios 
caminhos, ignorando todos os mecanismos modernos de captação de recursos e de 
buscar uma forma de aliviar a pressão orçamentária que por todos sofrida?

Sérgio Henrique de Sá (questão de ordem) - Disse que o orador não estava se atendo 
à matéria em discussão.
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Presidente -  Rejeitou  a  questão  de  ordem,  pois  entendeu  que  o  orador  estava 
seguindo a mesma linha dos que o antecederam.

Sérgio Henrique de Sá (questão de ordem) - Tendo o Cons. Miguel Carlos Cagnoni 
tentado explicar que estava tentando expor sua discordância do que havia sido dito 
até então, entendeu que aquela explanação era impertinente. Estava sendo debatida 
somente a cessão de espaço físico e a discussão já estava bem delineada.

Presidente - Pediu então ao orador que estabelecesse uma relação entre aquilo que 
estava falando e a questão da cessão de espaço físico.

Miguel  Carlos  Cagnoni -  Respondeu  que  para  chegar  ao  ponto  pretendido  pelo 
aparteante esta baseando sua argumentação em fatos concretos. Exemplificando seu 
entendimento,  disse  que  existia  uma  certa  confusão  de  conceitos  com  relação  à 
alegação de que o Pinheiros é conservador. Os E.U.A. são também conservadores e 
não medem esforços para buscar recursos para a cultura, esporte, lazer e recreação. E 
que  não  acreditava  que  a  situação  econômico-financeira  em  geral  estivesse  tão 
tranqüila a ponto de poder se dar ao luxo de abrir mão de um recurso que é utilizado 
cada vez mais por todos, em especial a classe média que costuma viajar com bastante 
freqüência.  (Neste  momento,  foram solicitados  apartes  não concedidos).  Ponderou 
que uma vez que a maioria utiliza cartão de crédito numa viagem, não via razão para 
não utilizar  um cartão de crédito  do Clube,  que virá  beneficiar  a  cada um, à  sua 
família e a seus amigos, tendo em vista que o cartão de crédito é um instrumento que 
faz parte do dia a dia de todos.

Presidente -  Entendendo que deveria  ser  feita  uma análise  do contrato  relativo  à 
administração do cartão, para concordar ou discordar da cessão do espaço, pediu que 
o orador estabelecesse essa relação.

Miguel Carlos Cagnoni - Disse que no seu entender buscar recursos complementares 
é  uma  missão  inalienável  da  Diretoria,  seja  pelo  seu  Presidente,  seja  pelo  seu 
Departamento  de  Marketing,  portanto,  um  ato  de  gestão  a  ser  ratificado  pelo 
Conselho a posteriori, evitando “engessar” a Administração.

Adalberto Luiz Federighi (aparte) - Contestando o início da fala do orador, disse que 
nenhum Conselheiro havia se manifestado contrariamente à arrecadação que o Clube 
faz com o uso do cartão de afinidade. A única linha adotada nos pronunciamentos até 
então tinha sido no sentido de que o Estatuto prevê uma sistemática para que isso seja 
realizado. 

Miguel  Carlos  Cagnoni -  Respondeu  que  talvez  tivesse  sido  infeliz  naquela 
colocação, ao generalizar. Apenas estava tentando contra argumentar o que tinha sido 
dito por diversos oradores.

Roberto Luiz Pinto em Silva (aparte) - Disse que nem mesmo na recente discussão 
sobre matéria similar o plenário foi contrário a aspectos como patrocínio, contratos ou 
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cartão  de  crédito,  porque  ele  sabe  que  tem  que  conviver  com  isso  e  deve  fazer 
contratos os melhores possíveis, evitando onerar o associado. Mas se isso engessava a 
Diretoria,  existia  a  possibilidade  desta  propor  imediatamente  uma solução  para  o 
caso: modificar o Estatuto Social, libertando-a desse engessamento.

Miguel Carlos Cagnoni - Mesmo reconhecendo o conhecimento do aparteante sobre 
a matéria, disse que sua preocupação como sócio se cingia à necessidade de se pensar 
no futuro do Clube e, justamente em nome desse futuro é que se devemos verificar 
quais  são  os  instrumentos  modernos  de  gestão  que  uma  Diretoria  tem  que  ter  à 
disposição. Ratificou seu entendimento de que se tratava de missão da Diretoria, que 
deve saber como amenizar a carga tributária que incide sobre os associados.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  (aparte)  - Considerando  que  o  desenvolvimento 
social é tão rápido que a lei não acompanha, perguntou se o Estatuto não estaria um 
tanto desatualizado nessa questão.

Miguel  Carlos Cagnoni -  Respondendo do ponto de vista prático,  disse que há 6 
meses  o  Brasil  participou  da  maior  Olimpíada  de  todos  os  tempos  e  trouxe  15 
medalhas. Seis meses depois, foram cancelados os Jogos Olímpicos de Verão, por falta 
de verba, por falta de patrocinador. Isso numa nação que está despontando para o 
esporte agora. Esta é a conseqüência da falta de patrocínio.

José Carlos Apasse - Pediu que a Diretoria se pronunciasse a respeito do que havia 
sido  dito  até  aquela  fase  da  discussão,  em  especial  com  relação  aos  termos  do 
pronunciamento do Cons. José Carlos Mirisola Júnior no sentido de que “a Diretoria 
está usando e fazendo e abusando e que está pondo em risco o futuro do Clube”. 
Mesmo tendo o Cons. Mirisola discordado, afirmou que aquilo realmente tinha sido 
dito por ele.

José  Carlos  Mirisola  Júnior  (aparte)  -  Explicou  que  havia  dito  apenas  para  os 
Conselheiros pensarem no que iriam votar naquela oportunidade, porque poderia ser 
muito importante para o futuro do Clube, isto é, da coletividade pinheirense e não da 
individualidade.

José Carlos Apasse - Entendeu que o Cons. Mirisola tinha falado de forma desairosa, 
pondo  em  dúvida  a  intenção  da  Diretoria  e  o  futuro  que  ela  reserva  para  os 
associados.  Por isso pedia  à Diretoria  que esclarecesse,  para que todos tivessem a 
tranqüilidade de conviver daqui para frente. 

Presidente  da  Diretoria,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Devidamente 
autorizado, esclareceu que a Diretoria apoiava a proposta dos Cons. Adalberto Luiz 
Federighi e Hélio De Maria Penteado, tendo com este travado uma positiva discussão 
em relação ao tema. A Diretoria entendia que nesse caso específico era um ato de 
gestão. Mas, diante da insistência com que este assunto foi tratado pelo Cons. Hélio 
De Maria Penteado e preocupada com a competência do Conselho a Diretoria oficiou 
mantendo  sua  linha  de  pensamento,  mas  curvando-se  à  interpretação  da  Mesa  e 
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pedindo  que,  se  fosse  o  caso,  reconhecesse  a  sua  carta  como  um  pedido  de 
regularização. Então, se o Conselho entendesse que o ato deveria ser referendado, que 
assim fosse e a Diretoria, desde logo, concordava com a emenda apresentada. Para 
não  pairar  dúvida quanto  à  vantagem do contrato  de  patrocínio  com o Banco  de 
Boston,  aspecto  abordado  pelo  Cons.  Cláudio  Damasceno  Júnior,  disse  que  era 
preciso deixar claro que os R$250.000,00 (e não R$200.000, como disse o Conselheiro), 
pagos mensalmente pelo Clube ao Banco de Boston são uma despesa compulsória. O 
Pinheiros paga para o Boston ou paga para o BRADESCO ou paga para o ITAÚ. Mas 
ele tem que fazer a cobrança e essa cobrança custa. Ora, que o Clube pague então a 
um parceiro seu. É uma despesa corrente do Orçamento. Ou o Pinheiros paga para o 
Bradesco, que não lhe devolve nada e que não tem nenhum patrocínio com o Clube, 
ou paga para outro banco.

Presidente - Para encaminhar a votação, pediu aos Cons. Hélio De Maria Penteado 
que esclarecessem se a data exposto na emenda dizia respeito ao contrato do cartão de 
afinidade,  tendo  estes  mantido  entendimentos,  entre  eles  e  o  Sr.  Presidente,  e 
declarado ser  31 de agosto de 1997,  pedindo que se corrigisse a data na proposta 
entregue à Mesa.

José Manssur - Considerou que este item da pauta dizia respeito à discussão sobre a 
cessão contratada pela Diretoria, de espaço físico no recinto do Clube ao Banco de 
Boston e que no contexto da discussão tinha ficado perfeitamente caracterizado que 
essa cessão era verbal, portanto não havia um contrato específico e acreditava tivesse 
sido por prazo indeterminado. Agora, com a colocação da Presidência, verificava-se 
que estava se querendo atrelar este contrato ao contrato do cartão de crédito, que não 
era objeto da discussão. A título de colaboração, como não havia contrato, e isso tinha 
sido dito, era verbal, sugeriu que se fizesse a proposição no sentido de reduzir a termo 
cessão verbal a um contrato escrito de cessão de espaço físico, fixando-se uma data 
para o seu término, que poderia ser aquela indicada.

Presidente - Agradeceu o interesse do orador em esclarecer e resolver o problema, 
tornando a ler os termos da emenda e explicando que ela pretendia fosse mantida a 
obrigatoriedade  de  a  Diretoria  obter  uma  prévia  autorização  do  Conselho  em 
situações desse tipo; que esta cessão fosse mantida até o dia 30/8/97, e, tendo havido 
uma diferença de datas, estabelecendo que seria então até o término do contrato que 
se refere a cartão de crédito afinidade.

Hélio  De  Maria  Penteado -  Explicou  que  a  proposta  da  Diretoria  induzia  ao 
entendimento  de  atrelar  a  cessão  do  espaço  ao  contrato  de  cartão  de  crédito  de 
afinidade, quando ela diz que a cessão do espaço foi feita para prestação de serviços 
aos  associados,  sem  nenhuma  contrapartida,  etc,  não  havendo  referência,  e  nem 
poderia ter vínculo nenhum a cessão desse espaço com o contrato de patrocínio. A 
proposta estabelecia a data de 30 de agosto, isto é, data do término. Do jeito que o 
contrato  do  cartão  propunha,  poderia  ter  uma renovação  automática.  A  idéia  era 
exatamente impedir que a renovação fosse automática por mais 3 anos. Pela emenda, 
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vencido esse prazo do primeiro contrato,  a  renovação teria que ser feita mediante 
expediente encaminhado ao Conselho.

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, sobre a matéria o plenário resolveu aprovar 
a emenda dos Cons. Hélio De Maria Penteado e Adalberto Luiz Federighi, ratificando 
o entendimento manifestado pela Mesa do Conselho e pela Comissão Jurídica de que 
a  ocupação  de  espaço  no  Clube,  por  terceiros,  onerosa  ou  gratuita,  objetivando 
proporcionar serviço ao sócio, depende de manifestação do Conselho;  referendar a 
cessão do espaço onde se encontra o "posto de atendimento" do Bank of Boston até o 
dia 30/8/97, nas condições em que foi promovida e que a Diretoria seja oficiada de 
que,  após  esse  prazo,  havendo  interesse  das  partes  na  manutenção  do  "posto  de 
atendimento"  a  cessão  deverá  ser  feita  por  instrumento  contratual  previamente 
aprovado  pelo  Conselho,  sendo  após  firmado  pelos  interessados,  consoante 
sistemática aprovada na Resolução 13/89.

Item 5 - Várias.
Eduardo  Lobo  Fonseca -  Primeiramente,  parabenizou  a  Mesa  do  Conselho  pela 
condução de todo o processo referente não só ao patrocínio, como também à cessão de 
espaço do Clube, demonstrando-se satisfeito com o caminho seguido depois de muita 
luta,  tendo  o  Conselho  podido  definir  exatamente  os  limites  da  sua  atuação. 
Cumprimentou a Mesa também pela condução que está dando a um outro importante 
tema,  referindo-se  a  questionamento  feito  à  Diretoria  para  saber  se  atletas 
mencionadas pelo Cons. José Paulo de Camargo Mello, ao propor voto de louvor pela 
conquista do Campeonato Brasileiro Master de Voleibol são sócias ou não, e nesse 
caso se são militantes ou pré-militantes, bem como se a categoria Master é competitiva 
e filiada à Federação esportiva correspondente, etc. Observou que este assunto já foi 
motivo de discussão quando da reforma do Estatuto e que infelizmente existem casos 
como este no Clube, procedimento inadequado que não pode perdurar. Comentou 
que apenas discordava do fato da Mesa ter suspendido os votos de louvor aprovados 
pelo Conselho a essas pessoas,  que deveriam ter sido cientificadas da homenagem 
recebida,  mesmo  porque  a  pessoa  que  propôs  deixou  claro  que  entre  as 
homenageadas havia não sócias, portanto o Conselho não foi de alguma forma levado 
a erro por conta disso e não há impedimento de o plenário louvar não associados. De 
toda forma, ratificou sua satisfação em a Mesa pretender clarear definitivamente esse 
antigo problema.

Mário  Lima  Cardoso -  Cumprimentou  a  Mesa  do  Conselho  pela  organização  do 
jantar de encerramento de 13 de dezembro último e parabenizou a Área de Serviços 
Sociais pela excelência dos serviços prestados e do cardápio, citando os maitres como 
forma de reconhecimento, uma vez que trabalham anonimamente. Comentou sobre o 
serviço  de  buffet  preparado  para  esta  reunião,  reconhecendo  a  preocupação  da 
Diretoria em prestar o devido respeito ao associado, principalmente ao Conselheiro. 
Abordando situações antigas relacionadas à idéia de criação da grife Pinheiros, disse 
ser  necessário  proceder  estudos  analisando  se  o  conservadorismo  atualmente  não 
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seria prejudicial ao Clube, isto no tocante aos patrocínios, que são forma de minimizar 
o custeio e evitam onerar mais o associado.

Marcelo  Favalli -  Contestou  a  atuação  da  Diretoria  Administrativa,  mais 
especificamente da área de Processos Disciplinares, no seu entender temerária com 
relação  aos  assuntos  disciplinares  envolvendo  associados,  exacerbando  sua 
autoridade na solução dos problemas. Deu conhecimento da existência de um R.O. nº 
079/96, registrando que seu filho Rodrigo, em agosto do ano passado, teria adentrado 
o Clube mesmo estando cumprindo suspensão, dizendo-se autorizado pelo orador. 
Desmentiu o fato registrado, leu e comentou cada tópico de expediente relacionado à 
questão. Observando os critérios que vêm sendo adotados nas questões disciplinares, 
registrou  sua  veemente  discordância  da  aplicação  da  suspensão  preventiva,  que 
entendia não ser justa nem democrática, devendo ser dado a todos o direito de ampla 
defesa antes que condenações sejam aplicadas.

Presidente -  Disse  que  o  Conselheiro  tinha  abordado  dois  momentos  totalmente 
distintos.  Um  dizia  respeito  à  sua  participação  num  determinado  R.O.  Outro  a 
questão da suspensão. Como o orador tinha tratado de matéria pertinente ao item 
Várias, mas carente de esclarecimento, entendeu necessário cientificar os presentes de 
que a questão da participação do Cons. Marcelo Favalli, de ter ou não autorizado o 
filho, não estava esclarecida. Informou que manteve contato com o mesmo e que em 
virtude desse contato estava tomando as providências necessárias,  inclusive com a 
instauração de processo disciplinar, para que tivesse ampla liberdade de se manifestar 
a esse respeito. O Cons. Marcelo Favalli aquiesceu.

Presidente - Consultou o plenário se concordava em prorrogar a reunião para que 
dois  Conselheiros  inscritos  pudessem se  manifestar,  pois  já  havia  sido  atingido  o 
horário regimental. Aprovado.

Ricardo Coutinho Carvalhal - Parabenizou a Diretoria e a Área de Higiene e Saúde, 
elogiando  publicamente  o  Departamento  Médico.  Comentou  sobre  o  atendimento 
prestado  a  um  sócio  acidentado  no  recinto  da  piscina  em  novembro  último, 
presenciado  por sua  esposa,  pois  embora  o  sócio  tenha  falecido  posteriormente  o 
atendimento  de  urgência  foi  digno  de  nota,  mobilizando  toda  a  equipe  - 
encarregados, médicos e enfermeiros - inclusive com a utilização da ambulância do 
Clube. Recentemente teve um mal estar súbito na quadra de Tênis e recebeu socorro 
médico em menos de 5 minutos. (Embora se tratasse de matéria do Expediente, o Sr. 
Presidente aceitou a proposta).

Mário Lima Cardoso (aparte) - Sobre a primeira ocorrência, disse que estava presente 
e testemunhou a perfeição e a presteza do atendimento médico, embora não tenha 
podido se manifestar na ocasião por questões éticas: o médico plantonista assistiu o 
sócio  adequadamente,  utilizando  todos  os  recursos  disponíveis,  exceto  o 
ressuscitador,  aparelho  que elimina a  fibrilação cardíaca,  que estava no prédio  de 
cima,  mas  seria  inútil  utilizá-lo.  Segundo  o  relato  do  Médico,  usou-se  todos  os 
recursos disponíveis  embaixo da Piscina,  que são vários,  complementados  com os 
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disponíveis numa mala da Ambulância. Disse que tem acompanhado esses casos no 
Clube. Os Seguranças, aqueles elementos que militam na Piscina como salva-vidas, 
estão  perfeitamente  autorizados  como  socorristas  a  prestarem  esses  primeiros 
socorros,  principalmente  no caso de  parada cardíaca,  exatamente  o que aconteceu 
com o associado que faleceu.  Concluindo,  observou que a assistência  e a  presteza 
demonstradas foram digna de nota naquele caso específico.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Deu  seu  testemunho  da  operosidade  e  da 
representatividade  da  Comissão  de  Sindicância,  dizendo  que  compareceu  a  uma 
reunião  e  ficou  impressionado  com  o  trabalho  por  esta  desenvolvido,  fato  que  o 
despreocupou.  Seus  integrantes  foram  escolhidos  a  dedo  e  têm  um  papel  muito 
importante, que é o de dar o nível associativo adequado às cores e tradição do Clube. 
Cumprimentou o  Presidente  da Comissão,  Cons.  Ovídio  Lopes  Guimarães  Júnior. 
Com relação ao trâmite dos processos disciplinares, considerou de grande validade as 
inovações introduzidas no Regimento Processual Disciplinar, inclusive se levada em 
consideração a decisão sobre o processo que tinha sido objeto de apreciação nesta 
noite, anulado parcialmente dada a necessidade do cumprimento do Art. 18. Mas o 
que o preocupava profundamente era que na instrução dos processos não estavam 
sendo observadas as normas regimentais, criadas exatamente para facilitar e favorecer 
a instauração do processo e a adequação da responsabilidade do associado. Passou a 
comentar detalhes do processo anulado. (O Sr. Presidente interrompeu o orador para 
alertá-lo que não se pode manifestar na mesma reunião a respeito de processos já 
apreciados.) Alertou para o fato, instando as Comissões Processantes incumbidas dos 
processos,  pois  normalmente  têm  sido  observadas  irregularidades,  plantadas  no 
processo por pura desídia,  sendo preciso  evitar que a todo momento os processos 
cheguem a nulidades.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de presença e 
encerrou os trabalhos da reunião aos 8m do dia 28/01/1997.

***

Obs: Esta  Ata  foi  aprovada  na  íntegra,  na  426ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 24 de fevereiro de 1997.

PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO JOSÉ EDMUR VIANNA COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente
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