
ATA  RESUMIDA  DA  432ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 30/06/1997

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

2) MESA DIRETORA
Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidente : Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretária “ad hoc” : Anna Maria da Carvalheira Baur

3) EXPEDIENTE
Presidente -  Determinou  a  execução  do  Hino  do  Clube,  e,  posteriormente,  o 
recolhimento  do  livro  de  presença,  declarando  instalada  a  reunião.  Justificou  a 
ausência  da  Segunda Secretária  Dulce Arena Avancini,  por  motivo  de viagem ao 
Exterior.  Para compor  a  mesa  dos  trabalhos,  propôs  ao  plenário  que  aprovasse  a 
indicação que fazia da Cons. Anna Maria da Carvalheira Baur para assumir a Segunda 
Secretaria, o que foi aprovado. Submeteu ao plenário proposta da Mesa do Conselho, 
de inserção de voto de pesar pelo falecimento do sócio Vicente Ignatti, Secretário da 
Comissão de Obras de 1989 a 1990 (26/6/97). Aprovada. Ainda em nome da Mesa do 
Conselho, propôs fosse consignado em ata voto de pleno restabelecimento da Sra. 
Maria Gracia Lazzarini,  mãe do Vice-Presidente Sérgio Lazzarini,  que vem tendo 
problemas  de  saúde.  Aprovado.  Levou  à  consideração  do  plenário  proposta  da 
Comissão de Esportes, consignando votos de louvor a destaques esportivos, conforme 
relação  distribuída  com  a  convocação  desta  reunião,  extensivos  às  Diretorias 
Adjuntas das respectivas seções, a saber: Atletismo: Técnicos Lilian Riedel Zogaib e 
Ricardo  de Souza  Barros  e  Atletas  Henrique  Camargo Martins,  Karen  Borges da 
Silva, pelos resultados obtidos no Torneio Aberto F.P.A, categoria Adulto; Esgrima: 
Técnicos Márcia da Silva Leonelli, Ramon Leon Hernandez e Cláudio Gonçalves dos 
Santos e aos Atletas Daniel  Patrick Duchene, Paulo Macedo, Maria Estela Doval, 
Carolina Xavier Silveira Moreira, Francisco Raymis Ribeiro Papaiano e Juliana Korte 
do Amaral, pelas conquistas alcançadas no Campeonato Sulamericano e nos Torneios 
Nacional e Nacional de Curitiba;  Ginástica Olímpica: Técnico Anatoli Selivanov e 
Atleta  Patrícia  Emy  Aoki,  pela  conquista  do  2º  Lugar/equipes  no  Campeonato 
Panamericano, categoria Adulto;  Natação: Técnico Alberto Bernardo Klar e Atletas 
Leandro Vilela Oliva, Rafael Fabrega Teixeira, Diego Lima Ribeiro, Gustavo França 
Borges,  Stephan  Eisenhauer  Baptista,  Gisele  Caetano  Pereira  e  Cassiano  Schalch 
Leal, pelos resultados alcançados no Multionations Youth Swinning Meet (categoria 
Juvenil), XVI Campeonato Sulamericano Juvenil, Campeonato Mundial em Piscina 



Curta  (categoria  Absoluta)  e  na  Copa  Vermelhinha  Curta  (categoria  Aberto); 
Voleibol: Técnico Silvio Roberto Forti e Atletas Rafael Roberto Victorio, Raphael 
Florêncio  Margarido,  Flávio  Silvério  de  Castro,  Rubens  Ferreira  Dias  Nogueira, 
Fernando Mery de Barros Rodrigues, Leonardo Lacerda Mansutti, Francisco Martins 
Calixtro,  João  Paulo  Rossi,  Bruno  Augusto  Iori  Zanuto,  Daniel  Dip,  Felipe  dos 
Santos e Juleandro Rodrigues Rocha, que conquistaram o 1º Lugar no Torneio Início 
de Voleibol,  categoria Infantil/Masculino; e  Tênis:  Técnicos Tadeu Luiz,  Arivaldo 
Galinari, Ricardo Camargo, Otávio Antonio Della, Sérgio da Silva Sarli e Evanildo 
Mondeck  e  aos  Atletas  Carla  Bruscagin,  Beatrice  Mira  Chrystman,  Natasha 
Chrystman Lucki, Celso José Maria Ribeiro Neto, Marcelo Henrique Varella Donelli, 
Luiz  Augusto  Lopes  Paulino,  Luiz  Antonio  Varella  Donelli,  Maria  Célia  Velloso 
Carneiro, Maria Cristina Oria Carneiro, Marilena Simões Queiroz, Vânia Tietsche de 
Moraes Hungria, Patrícia Moraes Barros Coimbra e Cristina Polisaitis Oliveira, por 
resultados alcançados no Campeonato Brasileiro - Torneio Praia Open, 4ª Copa São 
Paulo, 1ª União Júnior Cup - Estadual, VIP Internacional Curitiba, I Olímpico Franzoi 
Open, World Tênis Cup, I União Tênis Júnior  Cup, 1ª  e 2ª  Citywork de Criação 
“Open de Tênis”, II Avaré Tênnis Tomb, World Tênnis Cup, V VIP Internacional, 4ª 
Cup  de  Tênis  “Copa  Experimento  do  Brasil,  Torneio  Prefeito  Municipal  “Pedro 
Losieveto”, 1ª Citywork Criação Open (Estadual), 6ª Campeonato Estadual - Kolynos 
Tênis Hill, 12ª Campeonato VIP Internacional, III Copa Fernandes de Aguiar, XV 
Copa  Satojur  -  Estadual  e  XI  Torneio  Aberto  de  Tênis.  Aprovada.  Colocou  em 
votação  proposição  subscrita  pelo  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  consignando  voto  de 
congratulações com o Clube Assembléia Paraense, pela eleição da sua nova Diretoria 
no dia 23/6/97, bem como que fosse oficiado aos Presidentes da Assembléia Geral e 
do Conselho Fiscal daquela entidade, manifestando agradecimento pela acolhida ao 
proponente e ao Cons. Antonio Moreno Neto quando de sua estada naquela Capital 
(18/6/97). Aprovadas. Informou que indicou os Cons. Pedro Paulo de Salles Oliveira, 
Ruy Sérgio de Azevedo Sodré e José Carlos Apasse, para fazer parte da Comissão 
Paritária de Negociação da venda do imóvel da R. D. José de Barros, 276, vinculada à 
aquisição de imóvel situado na R. Angelina Maffei Vita, 667, para atuar nos termos 
da Resolução 12/97,  de 26/5/97;  informou,  mais,  que,  atendendo à  solicitação da 
Diretoria, indicou os Cons. Antonio Franco Salgado, Laerte Leite Cordeiro e Roberto 
Machado Moreira para integrar a Coordenação de Planejamento Estratégico do Plano 
Diretor de Desenvolvimento, que, em conjunto com a Diretoria, estará incumbida de 
definir os contornos finais do trabalho elaborado pelas Comissões Paritárias do Plano 
Diretor  de  Desenvolvimento,  concretizar  seus  ideais  e  formalizar  Proposta  a  ser 
submetida  à  apreciação  do  Conselho,  bem  como  estabelecer  os  mecanismos  de 
atualização do Plano. Em seguida,  colocou em votação proposição do Cons.  José 
Carlos Apasse, no sentido de inserir em ata voto de pesar pelo falecimento do sócio 
Eduardo Franco Dias de Moraes (17/6/97). Aprovada.

Primeiro  Secretário -  Comunicou  que,  tendo  sido  encaminhados  ao  Conselho 
exemplares  de  informativos  que  circulam  no  recinto  do  Clube,  denominados 
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“Aquecimento  Central”  (Sauna),  “Pinos&Bolas”  (Bolão)  e  “Jornal  do  Campo  - 
Campo  de  Férias”  (CAD),  a  Presidência  solicitou  à  Diretoria  que  informasse  a 
respeito  dessa  circulação,  e  se  ela  atendia  aos  requisitos  estatutários.  A Diretoria 
respondeu, em síntese, que o primeiro, “Aquecimento Central”, é publicação antiga, 
que se limita ao âmbito da Sauna e tolerada como mera liberalidade enquanto se 
mantiver nos caminhos desejáveis; o segundo, “Pinos&Bolas”, circula no Bolão e no 
Boliche  há  muitos  anos,  tratando  de  informações  úteis  e  pode  ser  cancelado  ou 
suprimido se se tornar inconveniente para o Clube; o último deles, “Jornal do Campo 
-  Campo  de  Férias”,  limita-se  aos  interessados  no  programa  e  também pode  ser 
cancelado a qualquer  tempo se enveredar  por  caminhos indesejáveis.  Solicitado o 
parecer da Comissão Jurídica sobre a matéria, esta pronunciou-se no sentido de que a 
distribuição desses informativos depende de autorização da Diretoria. Deu ciência do 
recebimento  de  cópia de  Representação do Cons.  Edgard Ozon junto  à  Diretoria, 
relacionada ao recurso objeto do item 2 da Ordem do Dia, pedindo sejam chamados à 
responsabilidade  os  mesmos  envolvidos  no  processo  CI-28/96,  em  função, 
principalmente,  dos  termos  usados  no  referido  recurso.  Informou  que  estão  à 
disposição dos Conselheiros na Secretaria o relatório A.V.O. - Análise da Variação 
Orçamentária  referente  a  maio/97 e o  Balanço Patrimonial  do Clube em 31/5/97. 
Elencou cartas recebidas da Diretoria, a saber: 1) informando que o Conselho Fiscal 
realizou  reunião  para  eleição  nos  termos  do  Art.  99  do  Estatuto,  ficando  assim 
constituído no biênio 1997/99: Presidente - Mário Augusto Gouveia e Secretário - 
Jalil Habib Saad. Membro Efetivo - Roberto Della Manna; Membros Suplentes: João 
Manoel Rossi Filho, Orlando Mauro Soares de Moraes e Gilberto Coutinho Carvalhal 
(of.  DI.239/97);  2) dando conhecimento da composição da Assessoria Especial  da 
Presidência  para  Assuntos  de  Seguro,  no  biênio  1997/99:  Alexandre  Barradas  de 
Oliveira,  Felipe  Moreira  Paes  Barreto,  Ricardo  Espírito  Santo  e  Reynaldo  Moura 
Barreto (of. DI.187/97); 3) comunicando a nomeação dos integrantes do Centro Pró-
Memória  Hans  Nobiling  no  biênio  1997/99:  Presidente:  Francisco  Lotufo  Filho; 
Membros Efetivos:  Plínio de Azevedo Marques,  Dulce Arena Avancini,  Henrique 
Peters,  José  de  Barros,  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira,  Tarsila  Pousa  Machado, 
Jurandir Indio do Brasil Goldschmidt, Wilton Guimarães, Waldemar Pasqua e Luiz 
Ernesto Machado Kawall (of. DI.238/97); 4) indicando, nos termos da Resolução do 
Conselho  nº  12/97,  o  Vice-Presidente  Sérgio  Fuchs  Calil,  o  Diretor  de  Serviços 
Jurídicos  Francisco  Lopes  Júnior  e  o  Diretor  de  Controladoria  Financeira  e 
Tesouraria, Roberto Gasparini, para fazer parte da Comissão Paritária de Negociação 
do imóvel da R.D.José de Barros (of. DI.257/97). Lembrou que por parte do Conselho 
foram indicados  os  Cons.  Ruy Sérgio  de  Azevedo  Sodré,  Pedro  Paulo  de  Salles 
Oliveira e José Carlos Apasse; 5) dando ciência da nomeação de Diretores Adjuntos 
para  o  biênio  1997/99,  conforme  relação  distribuída  na  entrada  da  reunião  (ofs. 
DI.189, 194, 201, 256, 260, 264, 270, 278, 303, 305 3 310/97), a saber: Processos 
Disciplinares:  Eduardo Carvalho Tess Filho; Higiene e Saúde da Sauna Feminina: 
Luiza  Severo  Zollner;  Higiene  e  Saúde  da  Sauna  Masculina:  Edwin  Zollner; 
Restaurantes:  Isnaldo  Nicolini  Martini;  Limpeza  L&R:  Marcelo  Ghilardi; 
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Suprimentos:  Francisco Del Posso Games; Serviços Gerais: Antonio Julio Martins 
Lemos; Serviços Gerais: Nelly Mourão Netto; Atletismo: Roberto Azevedo Júnior, 
Basquete:  Carlos  Eduardo Ferraro,  Bolão:  Michel  Arkie,  Bocha:  Eusébio  Oliveira 
Belleza,  Esgrima:  Maria  Valéria  Espíndola  Domingues,  Halterofilismo:  Francisco 
Liauw  Woe  Fang,  Handebol:  Reinaldo  Fernandes  Campos,  Peteca:  Ney Roberto 
Caminha David, Polo Aquático: Wanderley Lazareth, Saltos Ornamentais: Wilma de 
Almeida  Gonçalves,  Squash:  José  Luiz  Vasques  Di  Lascio,  Tênis:  Gilberto  De 
Luccia, Voleibol: Juracy Telles de Menezes, Promoções Culturais: Dulce Magnanini 
Auriemo, Relações Educacionais: Mário Fittipaldi, Teatro: Maria Cristina Nogueira 
de  Sá  Pikielny,  Consultoria  de  Artes:  Moacyr Lopes  de  Almeida,  Boliche:  Paulo 
Eduardo  Vargas  Machado  Sartorelli,  Veteranos:  Luiz  Della  Manna,  Carteado: 
Aguinaldo Lopes Quintana Júnior, Bilhar e Snooker: Pedro Marcelino Oliveira Filho, 
Departamento  Infantil:  Máira  Cristina  Bibries,  Departamento  Feminino:  Nilde 
Conceição  Rainho,  Departamento  Juvenil:  Camile  Cintra  Waetge,  Iniciação 
Esportiva: Francisco de Assis Ramalho Além, Futebol Menor: Edson Luiz Bortolotti, 
Futebol  Adulto:  José  Luiz  Trebilcock  Tavares  De  Luca,  Fitness:  João  Fernando 
Schneider,  Promoções  Sociais:  Nelson  Keffer  Marcondes  Machado,  Segurança: 
Raphael Falcone, Natação: André Perego Fiore, e  Xadrez: Haroldo Barros Salles; 6) 
em atenção à indagação do Cons. Sérgio Henrique de Sá no item Várias da última 
reunião, esclarecendo que a entrega da parte térrea do CCR (Boliche) para utilização 
dos associados está prevista para 18/7/97. (of. DI.312/97); 7) que do dia 2 a 6/7/97 o 
Clube  estará  sediando  a  14ª  Convenção  Internacional  de  Esportes  e  Fitness, 
convidando os Conselheiros para assistirem prova de natação da qual participarão os 
atletas  olímpicos  Gustavo  Borges,  Fernando  Scherer  e  Alexander  Popov.  (of. 
DI.320/97). Comunicou o recebimento de pedidos de licença dos Cons. Dulce Arena 
Avancini e Mário Avancini (29/6 a 4/8/97) e Benedito Dias Ramos Neto (de 20/6 a 
20/12/97).

Presidente - Deu conhecimento do inteiro teor de carta enviada pelo Sr. Presidente da 
Diretoria, a saber: “Tem o presente a finalidade de informar a V. Exa. e os demais 
membros do Egrégio Conselho, das medidas assumidas pela Diretoria na seqüência 
dos fatos referentes as autuações sofridas pelo Clube, originárias da cobrança da cota 
patronal  por  parte  do  INSS.  Após  os  esclarecimentos  prestados  ao  plenário  do 
Conselho, a Diretoria ingressou em juízo em 24/4/97 com medida cautelar  “com 
pedido de liminar urgente “ com a finalidade, de ser facultado ao Clube depositar em 
juízo o montante integral da cota patronal nos termos da medida provisória 1523 de 
14/10/96, bem como suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, até decisão 
final da ação principal a ser proposta. Esclarecíamos nesse pedido que no prazo legal, 
a  Diretoria  proporia  ação  ordinária,  com  pleito  de  declaração  incidental  de 
inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 1523, que estabeleceu tratamento anti-
isonômico,  entre  os  denominados  “Clubes  de  Futebol  Profissional”  e  aos  demais 
clubes ditos “amadores”. Posteriormente, isto é, em 08/5/97,  a Diretoria ingressou 
com emenda à inicial,  apresentando   “Esclarecimento Preliminar “ no sentido de 
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demonstrar que o Esporte Clube Pinheiros litigava com o INSS em outros feitos e 
juízos através de mandados de segurança porém, que os processos não guardavam 
qualquer  relação  com  nossa  cautelar  visto  que  o  objeto  e  causa  de  pedir  eram 
distintas.  Um pretendia  anular  autos  de  infração  (NFLDs) impostas  com base  na 
legislação antes da edição da Medida Provisória 1523/96; a outra tinha por finalidade 
impugnar disposições que violam o princípio da isonomia com efeitos após a edição 
da Medida Provisória nº 1523/96. Em 13/5/97, foi concedido ao Clube a pretendida e 
pleiteada liminar, ficando assim o Esporte Clube Pinheiros autorizado a depositar em 
juízo  as  contribuições  previdenciárias  mês  a  mês,  bem  como  suspendendo  a 
exigibilidade do crédito  tributário em discussão até  o final da ação.  Cumprindo a 
legislação  pertinente,  em  27/5/97  ingressamos  com  Ação  Ordinária  objetivando 
assegurar  ao  Esporte  Clube  Pinheiros  a  isonomia  de  tratamento  com  Clubes  de 
Futebol  Profissional  em  face  das  disposições  da  Medida  Provisória  nº  1523/96. 
Aproveitamos  o  ensejo  para  informar  que  após  a  concessão  da  liminar,  mais 
precisamente  em  02/6/97,  depositamos  em  juízo  a  quantia  de  R$  314.306,97, 
referente a cota patronal da competência Maio de 97, cumprindo assim aquilo que 
havíamos proposto ao Conselho Deliberativo,  ressaltando-se que este depósito nos 
valores  apurados,  repetir-se-á a  cada mês.  Eram os  esclarecimentos  que  julgamos 
oportunos apresentar aos ínclitos componentes desse Egrégio Conselho. Obs: Para 
maior facilidade de interpretação e conhecimento dos Srs. Conselheiros seguem em 
anexo:  1)  Medida  cautelar  com pedido  de  liminar  urgente;  2)  Emenda a  medida 
cautelar com pedido de liminar;  3) Ação Ordinária(distribuição por dependência a 
cautelar).” (of. DI.311/97, de 26/6/97).

Mário  Lima  Cardoso -  Falou  em  reconhecimento  do  trabalho  das  pessoas  que 
geriram o Clube, enfatizando que o Pinheiros é uma escola de Administração e de 
Política  e  que  sua  grandiosidade  exige  que  essas  pessoas  tenham  competência 
consagrada, porque aqui se exporta “know how” administrativo e político. Vários dos 
associados  que  emprestaram  seus  esforços  ao  Pinheiros  demonstraram  sua 
competência exercendo cargos públicos,  no âmbito federal,  estadual ou municipal. 
Comunicou que o Cons. Arlindo Virgílio Machado Moura foi eleito Vice-Presidente 
do  Sindi-Clube,  em  06/06/97,  quando  foi  eleito  Presidente  o  Cons.  Antonio  de 
Alcântara Machado Rudge. Destacou que com a atuação desses dois pinheirenses o 
Sindi-Clube fará muito mais em prol dos clubes amadores, dando ênfase ao notável 
trabalho que já vem sendo realizado, de gestão junto aos órgãos públicos, em especial 
na questão da isenção do IPTU. Por esta razão, propôs a inserção em ata de voto de 
júbilo  ao Cons.  Arlindo Virgílio Machado Moura. Aprovado. Propôs,  ainda,  fosse 
consignado voto de congratulações com o Cons. Miguel Carlos Cagnoni, nomeado 
Diretor Geral do Departamento Geral de Desporto Aquático,  divisão recém criada 
pela  Confederação  Brasileira  do  Desporto  Universitário  (CBDU).  Aprovado. 
Finalizando,  parabenizou  as  Diretorias  e  funcionários  operacionais  das  Áreas  de 
Promoções  Sociais,  Suprimentos,  Patrimônio  e  Serviços  Gerais,  pela  organização, 
realização e êxito da Festa Junina desde ano.
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Miguel  Carlos  Cagnoni -  Agradeceu  ao  Cons.  Mário  Lima  Cardoso  pela 
homenagem, dando a conhecer que sua trajetória administrativa e político-desportiva 
teve início no Pinheiros, de onde partiram os princípios que nortearam sua conduta: a 
lealdade, competitividade, a vontade de vencer e o respeito pelo adversário. Pediu 
fosse inserido em ata voto de louvor à equipe de Natação do Pinheiros, que sagrou-se 
Campeã Brasileira no Troféu José Finkel - Campeonato de Inverno, cumprimentando 
a Diretoria de Esportes, a Diretoria Adjunta de Natação e a Comissão Técnica da 
seção pela política que vem sendo adotada nos últimos anos, conduzindo o Clube ao 
1º lugar da modalidade no Brasil. Aprovado.

Presidente -  Tendo  expirado  o  tempo  regimental,  propôs  a  prorrogação  do 
Expediente para que o último orador inscrito pudesse se manifestar. Aprovada.

Sérgio Henrique de Sá -  Propôs fossem consignados votos de louvor ao Diretor 
Adjunto e Supervisor Técnico no evento, Michel Arkie e aos bolonistas Paulo Sérgio 
Kedhi, Randolf Hettfleisch, João Luiz Dias Latuf, Flávio Cantieri,  Vera Grazianni 
Marques, Heloísa de Paula Leite de Moraes, Elisabeth Medeiros Bax, Gisele Migliore 
Paolilo,  Vera  Hammer  e  Rogério  Arkie,  integrantes  da  Seleção  Brasileira  que 
conquistou os 3º e 6º Lugares, respectivamente nas categorias Feminino e Masculino, 
no Campeonato Mundial de  Clubes de Bolão, tendo subscrito a proposta a Mesa do 
Conselho  e  os  Cons.  Ricardo  Coutinho  Carvalhal,  José  Manssur,  Fábio  Andrade 
Reinbold e José Roberto Coutinho de Arruda. Aprovados.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 431ª reunião ordinária, realizada em 26/5/97.
Presidente -  Colocou a ata  em discussão e,  não havendo contestação,  declarou-a 
aprovada conforme apresentada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-10/97, referente à proposta da Diretoria 
de complementação orçamentária para arrecadar recursos no valor 
de  R$1.665.221,00,  destinado  ao  depósito  judicial  do  período  de 
julho a dezembro de 1997 da cota patronal  do INSS relativa aos 
funcionários vinculados ao Orçamento de Custeio.

Presidente  -  Informou  sobre  as  normas  legais  que  regem  a  matéria,  que  foram 
regularmente ouvidas as Comissões Jurídica e Financeira a respeito e fez um resumo 
da proposta e dos pareceres.

Sérgio Henrique de Sá  - Fez comentários sobre a proposta inicialmente aprovada 
pelo  Conselho,  lembrando  que  a  majoração,  em  10%,  dos  preços  de  Bares  e 
Restaurantes  não  teve  boa  repercussão  junto  ao  associado,  que  muitas  vezes  tem 
pago, no Clube, o mesmo preço cobrado fora, o que é um despropósito. Questionou a 
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redução  das  atividades  esportivas  em  2%,  pretendida  pela  Diretoria  para  conter 
despesas,  prejudicial  aos  sócios  já  que  as  taxas  esportivas  recentemente  sofreram 
aumento de 10%. Perguntou por que até o momento não se pensou em outras fontes 
alternativas  de receita  e o que se  fez para “reformulação do atual  cronograma de 
obras, adequando-o à realidade financeira do Clube e do País”, recomendada pela 
Comissão  Financeira.  Apelou  à  Diretoria  que  analise  todas  as  possibilidades  e 
fórmulas de arrecadação de recursos, ou esclareça porque não considerá-las.

Paulo Roberto Chaves  de Lara -  “Senhor  Presidente  do Conselho  Deliberativo, 
ilustres integrantes da Mesa; Senhor Presidente da Diretoria, Srs. Diretores presentes; 
Conselheiros e Conselheiras. A primeira vez em que este assunto foi colocado em 
discussão, eu pretendia me manifestar. Mas, de certa forma, alguns dos Conselheiros 
que se manifestaram antes que eu pedisse a palavra disseram um pouco daquilo que 
eu gostaria de dizer. E para não chover no molhado, eu me guardei, eu me reservei 
para  um  momento  mais  oportuno  e  entendo  que  é  chegado  esse  momento.  Nós 
assistimos com uma certa regularidade, hoje, até graças às Tvs a cabo, nós vemos, 
principalmente  nos  sábados  e  domingos,  aqueles  documentários  maravilhosos  a 
respeito dos animais, que nos mostram como é que os animais vivem em conjunto, 
como é que eles delimitam os seus territórios. E existem animais que delimitam seus 
os territórios  da forma mais incrível possível. Mas o fato é que cada um estabelece 
daqui até aqui é meu território e ninguém entra, ninguém tasca, eu vi primeiro. Na 
Administração,  a  delimitação  dos  territórios  é  feita  através  de  dinheiro.  Na 
Administração, a delimitação de território de cada diretor, de cada gerente, de cada 
chefe de setor, de cada encarregado é feita através do valor do orçamento que cada 
um administra. Existem dois pecados gravíssimos que não podem ser cometidos por 
ninguém que integre uma administração. O primeiro pecado é fazer o orçamento do 
ano seguinte inferior ao do ano anterior. Porque quando se faz um orçamento inferior 
àquele que foi estabelecido no ano anterior, perde-se território, perde-se poder, perde-
se  poder  de  mando.  O  segundo  pecado,  que  é  absolutamente  proibido  a  todo 
administrador, é gastar menos do que o orçamento lhe permite. Se houver sobra do 
orçamento, se por acaso for aprovada uma dotação orçamentária num determinado 
valor  e  aquele  valor  não for  gasto naquele  período,  o  orçamento do ano seguinte 
sofrerá uma diminuição.  E com isso diminui-se também o território,  diminui-se a 
capacidade  de mando do administrador.  O que eu queria  dizer  em relação a  esta 
proposta da Diretoria, que acho que é absolutamente defensável, é uma proposta que 
tem por objetivo atender aos interesses de todos nós do Clube Pinheiros, eu acho que 
a  Diretoria  em  determinados  momentos  se  esquece  de  algumas  coisas  que  são 
absolutamente  normais  na  administração.  Não  existe  orçamento  de  um País,  não 
existe  orçamento  de  um Estado,  de  uma Cidade,  de  uma Empresa,  todos  nós  já 
participamos da feitura de orçamentos, na confecção de orçamentos e sabemos como 
são feitos,  todos os orçamentos são possíveis de serem diminuídos num percentual de 
5, 6, 8, 10% sem sofrer grandes modificações. A Diretoria todas as vezes que falamos 
não, o negócio é apertar o cinto. O negócio é fazer economia dentro daqueles valores 
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que foram colocados à disposição da Diretoria, a Diretoria vem com uma primeira 
resposta,  que é:  Então vamos fechar  o  Clube.  Então vamos diminuir  em 10% as 
atividades do Clube. Então vamos fechar determinados setores do Clube. Parece-me 
que é um pouco de terrorismo, até por um certo comodismo no sentido de não querer 
enfrentar  a realidade e cortar as gorduras onde elas existem efetivamente, estão ali 
para serem cortadas e só não são cortadas por um certo comodismo. Parece-me, Sr. 
Presidente,  aqui  falo  diretamente  a  V.Sa.,  que  está  assumindo  o  cargo  agora,  e 
efetivamente a situação não foi criada na sua gestão, na realidade é só uma tomada de 
posição de um  problema que já vem sendo rolado; parece-me que, Sr. Presidente, eu 
gostaria  de  estar  enganado,  mas  diante  dos  exemplos  enumeráveis  que  tenho 
encontrado ao longo da minha vida, em empresas onde participei, em órgãos públicos 
dos quais participei também, parece-me, Sr. Presidente, que se houver vontade, se 
houver vontade política, se houver ausência de comodismo necessária, nós podemos 
efetivamente  enfrentar  reduções  de  orçamento da ordem de  5,  6,  8  até  10% sem 
absolutamente precisar recorrer a qualquer medida no sentido de fechar atividades do 
Clube ou deixar que certas atividades deixem de serem realizadas. E mais importante 
do  que  isso,  sem  precisar  ir  ao  bolso  do  associado  prá  lhe  buscar.  Aquele 
administrador que previu no seu orçamento, dentro do seu pequeno feudo, dentro da 
sua  pequena  área  administrativa,  previu  um  orçamento  de  duzentos,  ele  sabe 
perfeitamente que dentro daqueles duzentos existe em primeiro lugar o acréscimo que 
já foi feito em relação ao orçamento do ano anterior, porque ele precisa manter o 
tamanho do seu feudo e sempre ampliá-lo.  Em segundo lugar,  a possibilidade de 
cortes que poderão acontecer ao longo do exercício, da administração, que é sempre 
possível e sempre viável. E em terceiro lugar, nós sabemos perfeitamente que quando 
chega o mês de encerramento, ou nos dois meses que precedem o encerramento da 
administração, correm os administradores a gastar, a torrar os últimos centavos que 
sobram  no  orçamento,  para  que  não  sofram  no  futuro  cortes  consideráveis  e 
proporcionais àquele valor que deixaram de gastar e que foi orçado a maior. Eu tenho 
certeza,  Sr.  Presidente,  que  além  de  todas  essas  medidas  que  estão  sendo 
preconizadas,  além  de  todas  essas  medidas  que  estão   sendo  apresentadas  pelos 
Conselheiros,  como  foram  na  reunião  anterior,  em  que  se  discutiu  este  mesmo 
assunto, eu tenho certeza absoluta de que se consegue, apertando, consegue-se chegar 
a essa redução sem precisar ir ao bolso do associado e sem precisar também diminuir 
as atividades ou diminuir a oferta de serviços e de produtos aos associados do Clube 
Pinheiros. É um apelo que faço a V.Sa. nesse sentido. Muito obrigado. (Palmas)”

Deliberação:
Levada à votação, o plenário deliberou aprovar, por expressiva maioria, a proposta da 
Diretoria  de  complementação  orçamentária  para  arrecadar  recursos  no  valor  de 
R$1.665.221,00,  destinados ao depósito judicial,  no período de julho a dez/97,  da 
cota patronal do INSS relativa aos funcionários vinculados ao Orçamento de Custeio, 
da  seguinte  forma:  1)  medidas  emergenciais  de  contenção de  despesas  e  redução 
parcial de atividades, mantendo-se o atual horário de funcionamento do Clube, ao 
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nível  de  2% das  previsões  para  o  2º  sem/97,  no  montante  de  R$333.271,00;  2) 
reversão  complementar  do  Fundo  de  Emergência,  no  valor  de  R$440.944,00, 
remanescendo para a finalidade do Fundo um saldo de R$28.646,00; 3) recurso no 
valor de R$252.379,00, correspondente ao depósito judicial não efetuado de abril/97, 
por motivos alheios à vontade da Diretoria, tendo em vista que a liminar autorizando 
o depósito das contribuições previdenciárias até decisão final da Ação Principal, foi 
expedida  somente  em 12/05/97;  4)  o  saldo  remanescente,  de  R$638.627,00,  será 
arrecadado  na  forma objeto  de  nova  proposta  a  ser  apresentada  ao  Conselho  em 
tempo hábil aos recolhimentos complementares de 1997. Nesse ínterim, continuarão 
as análises propugnadas no item “c” da Proposta  inicial,  objeto do processo CD-
03/97.

Item 3 - Apreciação do processo CD-05/97,  referente ao Recurso Ordinário 
interposto  pela  Sra.  Suely  Cocchi  Labonia,  contra  penalidade  de 
sessenta  (60)  dias  de  suspensão  aplicada a  seus  filhos,  os  menores 
Maurício e Fábio Cocchi Labonia,  em decorrência do processo CI-
028/96.

Presidente  -  Recordou as  normas legais  que  regulamentam esta  matéria,  que  foi 
objeto de parecer da Comissão Jurídica e resumiu o processado.

Francisco Giordano Neto - Observou que houve uma certa precipitação da Diretoria 
na aplicação das penas, ao seu ver injusta na medida em que conhecia os associados e 
sua família. Os jovens não brigaram entre si. Tentaram evitar e separar uma briga de 
adolescentes e, no final, foram dados como envolvidos no caso. Estranhou que o pivô 
do conflito não tenha sido sequer citado para prestar declarações. Acrescentou tratar-
se de jovens futebolistas, que várias vezes defenderam as cores do Clube, que antes 
desses fatos não tinham quaisquer antecedentes. Uma simples advertência teria sido o 
bastante  para  ambos,  mas  alguns  sócios  que  ocupam cargos  no  Clube  costumam 
observar  adolescentes  indefesos,  que,  certamente,  não  aceitam  ser  chamados  de 
“vagabundos”.  Considerando  que  as  penalidades  não  poderiam  ser  revertidas, 
solicitou que as mesmas não constassem dos prontuários dos envolvidos.

Renato  Taglianetti  -  Chamou  o  plenário  à  responsabilidade  para  enfrentar  a 
agressividade incontrolável que vem sendo observada ultimamente. Ponderou que as 
pessoas ingressam no quadro social por vontade própria e a primeira obrigação que 
assumem  é  tratar  a  todos  com  cordialidade,  respeito  e  educação,  fatores 
indispensáveis à boa convivência. Do exame do processo deduziu que os envolvidos 
estão  exatamente  na  idade  de  demonstrar  sua  conduta,  seu  caráter  e  educação. 
Exemplificando, disse que se é permitido votar aos 16 anos, é sinal que a imaturidade 
desaparece nessa idade. Para que um indivíduo pratique esporte coletivo é necessário 
que ele se revele capaz de conviver dentro do espírito da sociabilidade, da humildade 
e da fraternidade. Os jovens tentaram incriminar outras pessoas nos fatos, dizendo 
que  os  Conselheiros  teriam,  orgulhosa  e  erradamente  declarado o  seu  título  para 
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intimidá-los, provocando, assim, a reação que tiveram. Essa reação de forma alguma 
poderia  resultar  no  segundo  erro  que  cometeram:  justificar  que  são  atletas  que 
defendem as cores do Clube, porque, quem mantém o futebol, o campo, o gramado, 
etc, são os sócios, exatamente com os quais esses jovens devem ter boa convivência. 
Não é função do Clube castigar o sócio. O Clube apenas reconhece que aquele que 
não teve a capacidade de cumprir sua promessa de sociabilidade deve ser afastado do 
convívio com os demais associados. É intolerável que sócios cheguem ao ponto de 
destratar os membros da Comissão Processante e desmerecer o Clube. Portanto, o 
Conselho tem neste momento a responsabilidade de decidir de forma a impedir que 
outros jovens se espelhem nas atitudes dos envolvidos,  aos quais deve ser dada a 
oportunidade de, afastados, refletir e se conscientizar da falta que cometeram. Em 
respeito ao trabalho da Comissão e à oportuna decisão da Diretoria, foi pela rejeição 
do recurso.

Nelson da Cruz Santos - Manifestou sua tristeza tanto pelos dois jovens - envolvidos 
numa ocorrência disciplinar que culminou na aplicação de penalidade - como pelos 
seus  pais,  que  certamente  não  desejaram  que  isso  tivesse  acontecido.  Disse  que 
procurou conhecer os envolvidos e ficou sabendo que, ao contrário do que fora dito 
na tribuna, trata-se de jovens que durante partidas de futebol têm comportamento não 
muito adequado, por várias vezes até agressivo. Os menores foram desrespeitosos e 
demonstraram que não têm civilidade para conviver no Clube.  Mesmo não tendo 
antecedentes,  a  partir  dessa ocorrência  deve constar  nos  respectivos  prontuários  a 
penalidade que sofreram, porque o Conselho deve dar bom exemplo para os outros 
sócios, mantendo essa decisão acertada da Diretoria.

Walter Silva - Demonstrou-se indignado com atitude de malcriadez dos envolvidos, 
entendendo que ambos mereceram ficar afastados do Clube para refletir sobre o que 
fizeram e concluir que se deve, no mínimo, respeitar as outras pessoas. Além disso, 
eles desmereceram o Clube,  portanto,  a  penalidade aplicada  no seu ver  ainda foi 
suave. Na medida em que se esses jovens entendem que o Pinheiros é o que disseram, 
devem procurar outro clube.

Carlos  Cavalcanti  de  Araújo  -  Entendeu  que  estava  sendo  preconizada  uma 
crucificação dos envolvidos, os quais conhecia e foi seu técnico de futebol por muitos 
anos. Os sócios erraram e foram responsabilizados, como não poderia deixar de ser. 
Acontece que é necessário imaginar que alguns Conselheiros são o presente, outros o 
passado, mas os jovens são o Pinheiros do futuro. Portanto, o Conselho não tem o 
direito de crucificar não só os envolvidos, como todos os demais jovens do Clube.

Adalberto Luiz Federighi - Apoiou as palavras dos Cons. Nelson da Cruz Santos e 
Renato Taglianetti.
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Anamaria Andrade Damasceno - Entendeu que o Conselheiro serve como exemplo 
para os demais associados, inclusive de bom comportamento, Deu seu testemunho da 
exemplar  conduta  e  disciplina  que  o  Cons.  Edgard  Ozon sempre  demonstrou,  da 
mesma  forma  que  o  Cons.  Alexis  Lostchinin  é  pessoa  de  postura  irrepreensível. 
Trata-se de pessoas de valor inestimável e que defendem o Clube acirradamente. Mas 
as crianças, essas são frutos do exemplo dos pais e é necessário que haja sanções, pois 
há jovens com antecedentes seríssimos,  que merecem e precisam receber punição. 
Observou que tem notado que há uma certa má vontade para com os jovens, e que o 
Conselheiro, que tem mais idade e é mais equilibrado, deve se aproximar mais do 
jovem  e  tentar  compreendê-lo.  Houve  duas  versões  dos  fatos.  Talvez  os  jovens 
tenham  sido  ofendidos  pelo  Segurança  e  deveriam  estar  nervosos  quando  os 
Conselheiros foram chamados, e, como estes já vieram com espírito pré-concebido 
(mais um caso de má educação), aconteceu um mal-entendido. Disse que este era um 
caso exemplar para que o Conselho se posicione no sentido de não se envolver na 
violência  que  impera  hoje  em  dia.  Ponderou  que  outros  casos  mais  sérios 
aconteceram  no  Clube  e,  julgados  pelo  Conselho,  decidiu-se  pela  absolvição, 
inclusive, em determinada época, de um Atleta Benemérito, Conselheiro, que tinha 
cometido atos terríveis. Os envolvidos, acrescentou, já tinham sido penalizados e não 
mereciam que as penalidades constassem do seu prontuário.

Mário Carotini - Presumindo que a oradora havia se referido ao seu irmão, que em 
determinada ocasião foi julgado pelo Conselho, explicou que foi dirigente uma seção 
esportiva e que a maior dificuldade encontrada é trazer os jovens para o esporte e que 
o caso de seu irmão não precisava ter sido aventado, pois nada tinha a ver com o 
processo  em debate.  Seu  irmão  foi  exposto  ao  processo,  regularmente  julgado  e 
absolvido pelo Conselho.

Presidente - Advertiu o orador, dizendo que regimentalmente melhor teria sido a sua 
intervenção por ocasião do pronunciamento da Conselheira.

Mário  Carotini  -  Respondeu  que  seus  pais  eram  falecidos  e  que  ele  estava 
defendendo sua família. Ademais, seu irmão não estava presente para se defender.

Anamaria  Andrade  Damasceno  (aparte)  -  Perguntou  se  o  orador  conhecia  a 
analogia, acrescentando que não retirava seu pronunciamento porque seu irmão não 
fora uma pessoa de conduta adequada.

Mário Carotini - Respondeu que não estava tratando por analogia, mas pela prática 
e, quanto ao irmão, o próprio Conselho tinha aprovado sua permanência no Clube. 
Desculpou-se com o plenário por ter-se exaltado.

Deliberação
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Submetida a matéria à votação, o plenário, por maioria, resolveu negar provimento ao 
Recurso Ordinário de interesse dos sócios Maurício Cocchi Labonia e Fábio Cocchi 
Labonia,  contra  penalidade  de  60  dias  de  suspensão  que  lhes  foi  aplicada  pela 
Diretoria em decorrência do processo CI-028/96.

Item 4 - Várias.
Eduardo  Ribas  de  Oliveira  Machado  - Comunicou  que  na  gestão  do  anterior 
Presidente da Diretoria foi implantada no Clube a arte marcial “Capoeira”. Informou 
que  recentemente  aconteceu  a  graduação  do  1º  grupo  de  capoeira  do  Pinheiros, 
liderado pelo sócio Sérgio Eston, onde mais de 40 sócios receberam o “cordão verde”. 
Pediu  que  a  homenagem  fosse  comunicada  ao  orientador  e  aos  graduandos. 
Agradeceu ao atual  Presidente,  que apoiou a  manutenção da iniciativa e solicitou 
fossem aprimoradas as condições para sua prática no Clube.

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur -  Louvou  o  trabalho  da  Diretoria  e  demais 
responsáveis  pela  realização  e  sucesso  da  Festa  Junina,  que  contou  com  o 
comparecimento de cerca de 25.000 pessoas.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  -  Referindo-se  aos  Destaques  dos  Resultados 
Apresentados  pelo  A.V.O,  Balanço  Patrimonial  e  Conta  Patrocínio  Pró-Amador 
elaborados pela Comissão Financeira, questionou o fato do Conselho ter aprovado a 
utilização  de  recursos  no  valor  de  R$53.095,00  para  a  construção  da  piscina  de 
Hidroginástica e terem sido gastos R$214.846,00 (305% a mais do previsto). Assim, 
instou  a  Comissão  de  Obras  a  se  manifestar  na  próxima  reunião,  com  os 
esclarecimentos  que  julgar  necessário  obter  junto  à  Diretoria,  para  que  os 
Conselheiros possam eventualmente prestar contas aos associados.

Hélio De Maria Penteado - Reportando-se ao recurso que acabara de ser julgado, 
endossou a afirmação da Cons. Anamaria Andrade Damasceno quando disse que aos 
mais velhos cumpre o dever de orientar os mais novos, sobretudo pelo exemplo. E, 
apegado a essa idéia, confessou a inveja que sente dos jovens, inveja da sua própria 
juventude, que luta para que esse sentimento não o predisponha contra eles, tornando-
o excessivamente severo. Referindo-se ao Cons. Edgard Ozon, falou da admiração 
pelo trabalho que realiza há mais de 30 anos no Clube; lamentou que o Conselho, que 
é pródigo em distribuir títulos de benemerência, muitas vezes injustificados na sua 
opinião, se esqueça de homenagear figuras como o Cons. Edgard Ozon e outros que 
fazem jus a essa homenagem por sua dedicação desinteressada. Finalizando, ressaltou 
que não podemos perder nosso rumo e condenou referência a episódios negros da 
história  deste  país,  que  devemos  repudiar  pelo  que  significaram  de  injustiça  e 
prepotência,  porque  ao  lançarmos  mão  desses  exemplos  estaremos  deseducando, 
contrariamente ao pretendido.
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Presidente -  Antes  de  terminar  a  reunião,  agradeceu  à  Cons.  Anna  Maria  da 
Carvalheira Baur pela colaboração prestada no exercício da Segunda Secretaria da 
mesa dos trabalhos,  informou o número de Conselheiros que assinaram a lista  de 
presença e deu por encerrada a reunião às 22h20m.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na 433ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 
29 de julho de 1997, com as retificações já dela constantes..

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
mlf
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