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ATA  RESUMIDA  DA  433ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO 
CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/07/1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e sete, em segunda convocação, 
às vinte horas e trinta minutos, com cento e quarenta 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” : Nely Aparecida Magnani Hildebrandi

3) EXPEDIENTE
Presidente -  Determinou  a  execução  do  Hino  do  Clube,  e,  posteriormente,  o 
recolhimento  do  livro  de  presença.  Declarou  instalada  a  reunião,  desde  logo 
justificando 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. Nely Magnani Hildebrandi para assumir a 
Segunda Secretaria, o que foi acolhido. 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: atletas Adriano Moraes Camargo, Henrique 
Camargo Marins e Karen Borges da Silva e técnicos Ricardo de Souza Barros e Lilian 
Riedel  Zogaib,  pelos  resultados  alcançados  no  Torneio  Federação  Paulista  de 
Atletismo, Torneio F.P.A. e Campeonato Brasileiro de Atletismo, categorias Adulto e 
Juvenil; Esgrima: atletas Marco Antonio Trevisan Martins, Rodrigo José Marcondes 
Pedrosa,  Roberto  Lazzarini,  Paula  Lazzarini,  Carolina  Xavier  Silveira  Moreira, 
Fernando Serpone Bueno,  André Lippe Camillo  Prazeres,  Marcelo Macedo,  Daniel 
Patrick Duchene, Catarina Cotic, Nicole Mônaco Vecchio, Maria Estela Duva, Livia 
Maximiano Lanzoni, Maria Julia Costa Severiano Silva, Marina Nami Haddad Saade, 
Marília  Pellegrino  Camargo  Mello,  Priscila  Vallinoto  e  Thomaz  Couto  e  técnicos 
Ramon Leon Hernandez, Cláudio Gonçalves dos Santos e Márcia da Silva Leonelli, 
pelos  resultados  alcançados  no  II  Campeonato  Panamericano,  Torneio  Nacional  e 
Torneio  Nacional,  categorias  Livre,  Infantil  e  Juvenil,  respectivamente;  Ginástica 
Olímpica:  ao  técnico  Osvaldo  de  Oliveira  Leal  dos  Santos  e  aos  atletas  Cristiano 
Magnonn Albino e Heron Wolney Peters Bambirra, todos convocados para a Seleção 
Brasileira,  categoria  Adulto,  na  Seletiva  Panamericano;  Handebol:  aos  atletas  Alex 
Fonseca  da  Silva,  Julio  Calil,  Luís  Gustavo  Disconti  Puig,  Eduardo  Antonio 
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Amorosino, Marcelo Narezzi  Napoli,  Gerson Takahashi, Caio Narezzi Napoli,  Caio 
Baptista, Heric Lopes, Gustavo Henrique Lopes da Silva, Renato Tupan Ruy, Wagner 
Nagae Caraca  Ono,  Luís  Campos,  Alex  Murukami  Ohara,  Renato Valentim,  Fábio 
Ferraresi  Vanini,  Elcio Mário Corrêa Mello Júnior,  Felipe Ribeiro,  Leandro Castro 
Faria  Ramos,  Aguirre  Chung  Micca,  André  Figueiredo  Bortolai,  Alex  Lúcio 
Archivaldo  Aprile,  Cristiano  Silva,  Gustavo  Batista  Araújo,  José  Carlos  da  Matia 
Berardo,  Marcelo  Marcucci  Portugal  Gouvêa,  Milton  Neves  Netto,  Pedro  Araújo 
Moura  Costa,  Jorge  Raphael  Gatti  Pereira  Rodrigues,  Cassiof  Luiz  Bruno,  Pedro 
Monteiro  Machado Almeida Penna e  aos  técnicos  Washington Nunes  Silva  Júnior, 
Walter Holanda de Andrade Júnior e Sérgio Hortelan, pelos resultados alcançados no 
Campeonato  Mundial  de  Seleções,  categoria  Adulto/Masculino,  Campeonato 
Brasileiro, categoria Júnior/Masculino e na IV Curitiba International Handball  Cup, 
categoria  Infanto-Juvenil;  Judô:  ao  atleta  Sérgio  Ricardo  de  Souza  Oliveira  e  aos 
técnicos João Gonçalves Filho e Sérgio Malhado Baldijão, pelos resultados alcançados 
no Campeonato Guido Sieni e Tre Torri (Torneio Aberto), ambos na categoria Sênior 
Leve; Tênis: às atletas Beatrice Mira Chrystman, Natasha Chrystman Lucki, Fernanda 
Berbel  Migueres  e  aos  técnicos  Tadeu  Luiz  e  Arivaldo  Galinari,  por  resultados 
alcançados na XII Copa Joinville - Nível Nacional, e nos Campeonatos Tennis Hill e 
Aberto Clube de Campo Castelo; e Voleibol:  técnico Silvio Roberto Forti  e atletas 
Bruno  Augusto  Iori  Zanuto,  Raphael  Florêncio  Margarido,  Ricardo  Martiniano 
Azevedo, Fábio Bortolotti, Fernando Setubal Souza Silva, Guilherme Carvalho Castro, 
Carlos Eduardo Faria Ronca, Daniel Nacarato Grabenweger, Matheus Moreira, Rafael 
Fonseca Atuati,  Danilo  Del  Bel,  Maurício Souza  Leme, Ana Paula Carneiro Silva, 
Daniela  Vieira  da  Silva  e  Cristine  Shizae  Ballerini,  por  resultados  alcançados  no 
Torneio  Início,  categoria  Mirim/Masculino  e  no  Campeonato  Brasileiro,  categoria 
Juvenil. Aprovada. Submeteu ao plenário proposta da Mesa do Conselho, de inserção 
de votos de pronto restabelecimento da Sra. Roberta Rodrigues Barbosa, filha da Cons. 
Alice Rodrigues Barbosa e da Sra. Lucila Regina Cimino Manssur, esposa do Vice-
Presidente  da  Comissão  Jurídica,  Cons.  José  Manssur,  ambas  hospitalizadas. 
Aprovada.

Primeiro  Secretário -  Corrigiu  lapsos  no  Expediente  impresso  enviado  com  a 
convocação: 1) constou a justificativa de ausência do Cons. Ruy Sérgio de Azevedo 
Sodré, quando o mesmo compareceu e assinou a lista de presença; 2) não constou a 
justificativa  de  ausência  apresentada  pelo  Cons.  Oduvaldo  Pereira  Valadão.  Deu 
ciência da nomeação do Cons. Luís Eduardo Pinheiro Lima para Membro da Comissão 
de Esportes e do Sr. Stathis Scretas para Membro da Comissão de Veteranos, ambos 
com mandato até maio/98. Informou que se encontram à disposição dos Conselheiros 
na  Secretaria  o  relatório  A.V.O.  -  Análise  da  Variação  Orçamentária  referente  a 
junho/97  e  o  Balanço Patrimonial  do  Clube  em 30/6/97.  Comunicou  que  o  Cons. 
Sérgio Henrique de Sá encaminhou documentação comprobatória da 3ª colocação do 
Clube no Campeonato Mundial de Bolão, conforme proposta de votos de louvor que 
apresentou e foi aprovada na reunião anterior. Deu conhecimento de cartas recebidas da 
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Diretoria, a saber: 1) informando sobre a nomeação dos seguintes Diretores Adjuntos 
para o biênio 1997/99: Higiene e Saúde: Cons. Mário Marrese; Recreação Esportiva: 
Sr. Álvaro Vaselli; e Judô: Cons. Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira (ofs. DI.328, 337 e 
335/97); 2) comunicando a composição das Comissões Processantes Permanentes para 
o  biênio  1997/99  (Membro  Diretor,  que  a  presidirá/Membro  Conselheiro/Membro 
Sócio), a saber: Comissão nº 01: Carlos Augusto de Barros e Silva, Ricardo Coutinho 
Carvalhal e Mário Mangiaterra; Comissão nº 02: Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
José Carlos Apasse e Luiz Roberto Teixeira Pinto;  Comissão nº 03: Nilson José Iasi, 
Paulo Roberto Taglianetti  e Mariângela Costa de Oliveira;  e  Comissão nº 04:  Ivan 
Gilberto Castaldi Filho, Friedrich Theodor Simon e Luciana Bonecker Valverde (of. 
DI.317/97).

Presidente - Levou à consideração do Conselho as seguintes propostas: 1) da Cons. 
Vera  Maria  Pedroso  Mendes,  consignando  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr. 
Bernardino  de  Campos,  filho  da  associada  Alba  de  Campos  e  irmão  dos  sócios 
Américo de Campos e Maria Lydia de Campos (25/7); 2) do Cons.  Fábio Eduardo 
Nesti, de inserção em ata de votos de louvor aos tenistas Beatrice Mira Chrystman, 
Hermenegildo  Grassi  e  Evanildo  Mondeck,  por  resultados  alcançados  na  V  ITF - 
Veteran World Championship “City of São Paulo” e ao técnico Evanildo Mondeck e às 
atletas Carla Andrade e Fernanda Migueres,  por resultados alcançados Campeonato 
Brasileiro  de  Tênis,  categoria  Infanto-Juvenil;  3)  dos  Cons.  Luiz  Ernesto  Machado 
Kawall, José de Barros, Juarez Rufino Freire, Wilton Guimarães, Pedro Paulo de Salles 
Oliveira, Angelo Pio Buonafina, Anna Maria da Carvalheira Baur, Francisco Lotufo 
Filho,  Osmar  Rocha  e  Plínio  de  Azevedo Marques,  consignando voto  de  louvor  à 
Presidência da Diretoria e à Diretoria de Esportes, pela recente realização de provas 
internacionais  de natação,  nas dependências do Clube,  quando o Atleta Benemérito 
Gustavo  França  Borges  venceu  o  campeão  olímpico  Alexander  Popov,  num  feito 
histórico mundial, que orgulhou a natação pinheirense e brasileira. Aprovadas. 

Silvia Schuster  - Elogiou a atuação da equipe feminina de Voleibol do Clube, que 
recentemente venceu a equipe Leite Nestlé por 3x1. Entendeu que esses resultados vêm 
fortalecendo o Clube, que hoje conta com um patrocinador à sua altura. Propôs voto de 
louvor à Diretoria de Esportes, pela criação de uma revista mensal técnica, extensivo à 
Diretoria de Marketing, incumbida da publicação e ao Departamento Técnico da Área 
Esportiva,  responsável  pelas  informações  nela  contidas.  Pediu,  também,  fosse 
consignado voto de louvor à Diretoria, extensivo à Diretoria de Higiene e Saúde e 
equipe  de  trabalho,  pela  manutenção  e  atualização  dos  aparelhos  utilizados  no 
Departamento Médico, melhorando, assim, a atuação dos fisioterapêutas e médicos no 
atendimento dos sócios e atletas. Votos aprovados. Comunicou alterações de datas na 
tabela de jogos da Federação Paulista de  Volleyball, explicando que a Diretoria tem 
colocado  transporte  à  disposição  dos  interessados  em  assistir  os  jogos  da  equipe 
pinheirense.
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Hugo  Nivaldo  Napoli -  Formulou  proposta  no  sentido  de  consignar  em  ata 
cumprimentos à Diretoria de Marketing, pela despoluição visual que vem promovendo, 
retirando das alamedas do Clube as faixas e os “banners” antes afixados. Informou que 
a Área vem estudando uma forma de tornar a comunicação mais objetiva, técnica e 
dinâmica. Aprovada.

Carlos  Cavalcanti  de  Araújo -  Propôs  a  inserção  em  ata  de  voto  de  louvor  à 
Delegação de Futebol Menor que, chefiada pelo Diretor Adjunto da seção, Cons. Edson 
Luiz Bortolotti, mais os Cons. Ricardo Espírito Santo, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e 
os sócios Marcos Andrade e Vera Dutra, 32 atletas entre 10 e 14 anos e 2 técnicos, 
representou  o  Clube  em  torneio  internacional  realizado  no  Chile,  levantando  o 
Campeonato na Infantil e o Vice-Campeonato Mirim. Aprovada.

Synésio Alves de Lima - Apresentou proposição no sentido de inserir em ata elogio à 
Diretoria, pela reforma da Lanchonete do CCR, comentando que há muito levantara a 
necessidade de se retirar a escada antes ali existente para melhor aproveitamento do 
espaço. Explicou que o projeto teve início na sua gestão como Diretor de Relações 
Sociais, embora não tenha sido possível nem houve vontade política dominante para 
realizá-lo. Mesmo considerando a unanimidade em apor reparos em muitas coisas que 
foram feitas,  o  desagrado certamente  será  corrigido  e  desaparecerá.  Cumprimentou 
todos  aqueles  que,  direta  ou  indiretamente,  concorreram  para  a  concretização  do 
intento. Aprovada.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Também parabenizou a Diretoria pela reforma da 
Lanchonete do CCR, detalhando vários aspectos da melhoria. Propôs fosse consignado 
voto  de  louvor  ao  Diretor  Adjunto  de  Promoções  Sociais,  Cons.  Nelson  Keffer 
Marcondes Machado, pela dedicação e trabalho prestados há cerca de 10 anos no Jantar 
Dançante. Aprovado.

Presidente - Tendo expirado o tempo regimental, propôs a prorrogação do Expediente 
para que os dois últimos oradores inscritos pudessem se manifestar. Aprovada.

Arnaldo Osse Filho - Respondendo o questionamento do Cons. Pedro Antonio Lousan 
Badra  no  item Várias  da  última  reunião,  sobre  eventuais  diferenças  entre  o  valor 
previsto e aprovado pelo Conselho e o gasto realizado com a construção piscina de 
Hidroginástica, explicou que as diferenças foram motivadas basicamente por 3 itens. 
Primeiro, a realização do sistema de exaustão, inclusive por recomendação da própria 
Comissão de Obras. Houve, ainda,  um aumento na área dos vestiários masculino e 
feminino, para atender aos ginásios. Também foi acrescida a sala das Bandeirantes, no 
piso superior, com uma saída lateral  para os fundos. Com relação ao percentual de 
300% a mais lançado no A.V.O, existe um erro, porque a previsão de 53 mil e poucos 
reais foi para 1997. E foi feito um gasto maior em 1997 do que em 1996.
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Presidente -  Tendo o Cons.  Mário Lima Cardoso  começado a  abordar  matéria  de 
natureza específica do item Várias, alertou-o a respeito e encerrou o Expediente.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 432ª reunião ordinária, realizada em 30/06/97.
Paulo Roberto Chaves de Lara - Pediu retificação do seu pronunciamento no item 2 
da Ordem do Dia, explicando que o resumo não retratou exatamente aquilo que disse. 
Apresentou, então, a redação retificando a parte resumida pela Secretaria.

Presidente -  A  exemplo  de  outros  casos  aprovados  pelo  plenário,  sugeriu  que  a 
retificação  se  procedesse  com a  transcrição  do  inteiro  teor  do  pronunciamento  do 
orador. Tendo o Conselheiro concordado, colocou a ata em discussão e, não havendo 
contestação, declarou-a aprovada com a retificação supra mencionada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-11/97, referente à proposta da Diretoria 
de venda de cerca de duzentos e cinqüenta títulos sociais.

Presidente  -  Lembrou  os  dispositivos  legais  que  regem a  matéria,  sintetizando  os 
termos da proposta e o trâmite do processo como um todo, que foi objeto de parecer 
das  Comissões  Jurídica  e  Financeira.  Não  havendo  oradores  inscritos,  submeteu  a 
matéria à votação.

Deliberação:
O  plenário,  por  unanimidade  de  votos,  resolveu  aprovar  a  proposta  da  Diretoria, 
autorizando-a a vender cerca de 250 títulos sociais, disponíveis em razão de exclusões, 
desistências, demissões, desligamentos, dação em pagamento, doação e a pedido do 
possuidor,  observando-se os  critérios seguintes.  1)  Preço do Título:  R$2.500,00.  2) 
Forma de Pagamento: à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, 
iguais e consecutivas. 3) Se a liquidação for feita em menos de 10 parcelas, haverá, 
também, um desconto proporcional, tomando-se por base o concedido para pagamento 
à vista. 4) Taxa de Transferência: 50% de desconto sobre o valor que, normalmente, 
seria pago pelo adquirente, à vista ou, parceladamente, em até 10 vezes, variando o 
valor  da  parcela  mensal,  na  mesma  proporção  da  eventual  variação  da  taxa  base 
correspondente. 4.1) Os abatimentos e parcelamentos de que tratam os incisos 2, 3 e 4 
acima não se aplicam ao adquirente referido na alínea “f”, do Art.  19, do Estatuto 
Social.  5)  Os  títulos  serão  vendidos,  obedecendo o critério  de  antigüidade  de seus 
proprietários em relação ao Clube. 6) Havendo maior procura que oferta, o desempate 
será pela antigüidade, no Clube, do ascendente direto mais próximo, ou do cônjuge, ou 
do descendente direto mais próximo, ou colateral  do Adquirente, doravante designados 
simplesmente Apresentantes, conforme classes definidas no Art. 19 do Estatuto Social. 
6.1) Cada Apresentante poderá indicar, inicialmente, um Adquirente. 6.2) Após terem 
sido atendidos todos os primeiros Adquirentes, havendo ainda títulos disponíveis e de 
acordo com os critérios já estabelecidos, os Apresentantes poderão nomear segundos 
Adquirentes e assim sucessivamente, até esgotarem os títulos colocados à venda. 6.3) 
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Tendo sido atendidos todos os interessados compreendidos entre as classes de a) a e) 
do Art. 19 do Estatuto Social, sem que se tenham esgotados todos os títulos à venda, 
passarão a ser atendidos os interessados da classe f). 7) Serão deduzidos do valor da 
venda do título, 15% referentes às despesas da transação e edital, bem como os débitos 
devidamente  atualizados,  que  o  sócio  tenha  para  com  o  Clube,  revertendo  esse 
montante integralmente para o Orçamento de Custeio. 8) A renda proveniente das taxas 
de  transferência  será  incorporada  ao  Fundo  Especial,  observadas  as  disposições 
Estatutária e Regimentais. 9) A receita, proveniente da venda de títulos, também irá 
para o Fundo Especial,  depois de deduzidas as despesas da transação e edital  e os 
débitos  para com o Clube,  se,  depois  de transcorrido o prazo de 90 dias do edital 
específico, os vendedores do título não forem localizados. 9.1) Para que seja efetuada a 
devolução, procurar-se-á localizar o associado nos endereços constantes do cadastro, 
por edital afixado nos quadros sociais do Clube e pela lista telefônica. 10) Mesmo que 
o valor da venda não seja suficiente para quitar os débitos porventura existentes do 
associado, a ele será dada total quitação. 11) Também constará do edital, a oferta para 
venda de títulos de Veteranos e de candidatos a esta categoria, desde que haja expresso 
pedido  do  interessado  nesse  sentido.  12)  As  condições  especiais  de  venda  ora 
aprovadas serão válidas até 30 de novembro de 1997.

Item 3 - Apreciação do processo CD-04/97,  referente ao Recurso Ordinário 
interposto pelo associado menor Maurício Antonio de Santos Alonso, 
representado por seu pai e associado Celso Ronald de Santos Alonso, 
contra  penalidade  de  sessenta  (60)  dias  de  suspensão  que  lhe  foi 
aplicada pela Diretoria em decorrência do processo CI-008/96.

Presidente  - Recordou as normas estatutárias e regimentais  que regulamentam esta 
matéria,  que  foi  objeto  de  parecer  da  Comissão  Jurídica,  sintetizou  os  termos  do 
recurso e toda a tramitação do processo.

Renato Taglianetti - “Analisou o recurso nestes termos: Processualmente admitido 
pelo nosso Estatuto: objeto: inconformação do seu afastamento do Clube, por sessenta 
(60) dias, decretado pela Diretoria que acolheu o Relatório da Comissão Processante 
que  instruiu  o  R.O  com  a  confissão  plena  do  Recorrente  e  as  demais  que  a 
confirmaram; - a confissão é rainha das provas. O fato caracterizou-se ou revelou-se, 
conforme ficou provado, da seguinte forma : O ora Recorrente, na ocasião registrada no 
processo,  procurando  o  orelhão  -  instalação  de  telefone  -  no  setor  do  Football, 
encontrando-o danificado, isto é, sem dele poder servir-se, tomou do fone e arremessou 
o  seu  bocal  ao  chão.  Ao  depor,  e  também no  seu  recurso,  informa  que  pretendia 
comunicar-se com seu pai para vir buscá-lo, pois sentia-se com os sintomas normais 
dos  asmáticos  em momentos  de  crise.  No  recurso  não  houve  modificação.  A  sua 
confissão  quanto  ao  fato  não  dá  acolhida  ao  recurso,  porque  três  eram  as  faltas 
cometidas  :  descontrole  emocional,  impetuoso   demonstrativo  de  inexistência  ou 
suspensão  injustificada  das  normais  condições  de  sociabilidade  e  convivência;  o 
péssimo exemplo dado a todos os sócios, especialmente aos jovens e meninos, e aos 
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funcionários ou empregados do Clube: dano material causado ao patrimônio do Clube. 
A escusa apresentada, seu estado de saúde, ou melhor, o fato de,  por aquele orelhão, 
não poder se comunicar com seu pai para ver-se socorrido, não procede e de certa 
forma,  é  ofensivo  ao  Clube,  pois  a  nossa  agremiação  tem  médico  permanente  e 
ambulância  permanentemente  à  disposição  para  o  transporte  dos  necessitados  de 
socorros médicos, hospitalares ou mesmo para simples alcance médico domiciliar. De 
outro lado, lembrou que a Diretoria simplesmente decretou o afastamento que o próprio 
Recorrente  provocou;  assim,  dando-lhe  a  oportunidade  de,  longe  do  convívio  que 
conosco  não  soube  manter,  purgar-se  e  readquirir  as  condições  de  sociabilidade, 
indispensáveis  para a freqüência de nosso Clube. A justa confirmação do decreto da 
Diretoria,  será  oportunamente  reconhecida  pelo  Recorrente  nos  novos  embates, 
contrariedades e outros com que, por certo, se defrontará no decorrer de sua vida; E, 
assim, deverá o Recorrente, controlar a sua  emotividade, inclusive, contra os objetos 
inanimados como o orelhão, que danificou e que a nós ofendeu.”.

Joaquim Dias Tatit - Entendeu que os depoimentos eram divergentes e até mesmo 
conflitantes,  dificultando  o  julgamento  do  recurso,  embora  acreditasse  que  todos 
tenham tido a intenção de dizer a verdade. O depoimento do recorrente fez constatar a 
confissão de dois deslizes, o primeiro, ao afirmar que procurando um orelhão para se 
comunicar  com  os  seus  familiares  e  tendo  deparado  com  o  conjunto  telefônico 
estragado, pegou o bocal e jogou no chão e justificando esse seu gesto por motivos de 
natural compreensão. Ora, não há nada de natural em alguém procurar um aparelho 
telefônico, achá-lo danificado e fazer esse gesto que, inclusive, levou o Segurança que 
estava  mais  próximo  a  presumir  que  o  recorrente  fosse  o  autor  daqueles  estragos 
(embora tenha declarado que o autor dos estragos tenha sido o recorrente). O segundo, 
ter se recusado a se identificar ao Segurança, o que é obrigação do sócio, porque o 
funcionário  do  Clube,  nesse  instante,  representa  a  sociedade  pinheirense.  Somente 
esses  dois  atos  eram  suficientes  para  que  o  Conselho  confirmasse  a  decisão  da 
Diretoria e o envolvido deveria ser cientificado disso.

Nelson  da Cruz  Santos -  Fez  ponderações  sobre  o  processado,  perguntando se  a 
afirmação do recorrente de que o aparelho telefônico já estava quebrado e que, em seu 
inconformismo por não conseguir a ligação com seus pais, jogou o bocal ao chão, era 
uma justificativa, ou apenas um modo descarado de deturpar os fatos. Tendo em vista a 
explicação do envolvido, de se negar a fornecer a sua carteira social pelo modo como 
foi abordado e que estariam invadindo a sua esfera privada, indagou se o mesmo assim 
não pensou ao destruir o aparelho telefônico, invadindo a esfera privada dos demais 
associados.  Um dos  depoentes  confirmou que  viu  Maurício  arremessar  o  bocal  do 
telefone ao chão, não pairando dúvida quanto ao ato. A crise de bronquite sob a qual 
estava o recorrente quando tentou usar o telefone, como relatou seu pai nas alegações 
finais, e não o conseguindo, ficou desesperado e cometeu tal ato, não foi relatada por 
nenhum dos demais declarantes. Recursos dessa natureza vêm sendo apreciados pelo 
Conselho sem sucesso, porque esses envolvimentos incluem agressões a depredações 
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de instalações do Clube, conduta anti-desportiva e anti-social. Pediu aos Conselheiros 
que refletissem sobre as possíveis causas desses fatos, perguntando se não seria o caso 
da Diretoria e do Conselho copiar o exemplo dos abnegados jardineiros do Clube e 
erradicar as ervas daninhas do meio social e, assim, manter a beleza da juventude social 
do Clube, que seguramente é o jardim maior de todos. Propugnou pela manutenção da 
pena, mesmo a considerando branda em virtude não da quebra do aparelho, mas de sua 
atitude agressora.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Ponderando que o plenário deveria estranhar que 
um jovem Conselheiro ocupasse a tribuna, perguntou se a questão não seria a falta uma 
política adequada para os jovens do Clube ou se eles já não tinham mais opções com 
relação aos esportes, por exemplo.

Presidente -  Interrompeu  para  esclarecer  que  estava  sendo  apreciado  um  recurso 
apresentado por uma pessoa que recebeu uma pena, devendo o orador se manter dentro 
desse contexto.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Continuou, perguntando se dentro de 25/30 anos 
os Conselheiros seriam idosos ou jovens, qual era a idéia que estes tinham do futuro, e 
se ocupará a tribuna um jovem ou um idoso.

Presidente - Pediu ao orador que estabelecesse a relação com o tema.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Explicou que os jovens, como fora citado na 
tribuna  várias  vezes,  não  encontram mais  espaço  para  ter  uma vida  tranqüila  aqui 
dentro, porque o menu de esportes do Clube não o ajuda mais a participar da vida 
associativa.

Presidente - Tornou a interromper o orador, solicitando que se restringisse ao fato em 
discussão, isto é, se o recorrente fizera ou não aquilo de que estava sendo acusado. Se 
ele tinha ou não o direito de ser absolvido como pretendia.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Disse que tem o cuidado de ler todos os recursos 
submetidos ao Conselho, mas sempre que usa a tribuna é muito contestado. Ponderou 
que nunca um recurso é aceito, principalmente quando parte de alguém mais novo, 
devendo ter algum defeito este plenário, ou com quem está julgando, porque se julga o 
presente, ou o futuro, ou o nosso passado.

Presidente  -  Pediu  ao  orador  que  terminasse  seu  pronunciamento,  porque  ele  não 
estava seguindo o Regimento.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Disse que os idosos não passam aos mais jovens 
uma educação para que se comportem como deveriam.



9

Presidente - Tornou a dizer que o orador insistia em não atender ao Regimento.

José Carlos Rizzo Mirisola Júnior - Disse que o mais importante era que ele tinha 
acompanhado dentro do Clube, como esportista, vários e vários conflitos entre pessoas 
mais velhas e pessoas mais jovens. 

Presidente - Pediu que o orador se retirasse da tribuna e tomasse assento no plenário. 
Deu por encerrada a discussão.

Votação
Sérgio Henrique de Sá - Requereu fosse realizada votação seja simbólica. Aprovado.

Deliberação
Submetida  a  matéria  à  votação,  o  plenário  resolveu  negar  provimento  ao  Recurso 
Ordinário de interesse do sócio Maurício Antonio de Santos Alonso, contra penalidade 
de 60 dias de suspensão que lhe foi aplicada pela Diretoria em decorrência do processo 
CI-008/96.

Item 4 - Várias.
Nely Aparecida Magnani  Hildebrandi -  Comunicou que recentemente apresentou 
proposta  no  sentido  de  que  no  clube  houvesse  uma  grande  bandeira  brasileira 
permanentemente hasteada e iluminada durante a noite, tendo a idéia sido aceita por 
unanimidade pela Diretoria, que pretende realizá-la no presente exercício. Agradeceu 
aos demais subscritores da referida proposta.

Mário Lima Cardoso - Passou a abordar a matéria que pretendera falar no Expediente. 
Lembrou que o ex-Conselheiro Antonio Teixeira  Lopes,  elemento que deu início à 
formação do Futebol Menor, encontra-se doente há cerca de 6 anos, sendo auxiliado 
por uma filha que,  inclusive,  estava presente.  Explicou  que os  recursos financeiros 
acabaram, causando, então, desespero à família. Lembrou que em determinada ocasião 
foi  promovido  evento  para  levantar  recursos  para  o  tratamento  médico  do  ex-
Conselheiro  Teixeira,  o  que  supriu  por  algum  tempo  os  gastos.  Apelou  aos 
Conselheiros  que  se  dispusessem  a  colaborar.  Desculpou-se  por  ter  ocupado  o 
Expediente sem se ater ao Regimento, o que foi aceito pelo Sr. Presidente.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra -  Agradeceu  pelos  esclarecimentos  prestados  pelo 
Presidente da Comissão de Obras,  sobre os gastos com a construção da piscina de 
Hidroginástica. Disse que absorvera as explicações no sentido de que houve obras de 
acréscimo de vestiários, de uma sala, tornando a questionar o percentual verificado a 
mais do orçamento original.
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Arnaldo Osse Filho  - Respondeu que a Diretoria ficou de encaminhar tais dados à 
Comissão, que os apresentará ao plenário na próxima reunião.

Renato  Taglianetti  (aparte)  -  Perguntou  se  os  elementos  que  o  orador  estava 
indicando tinham sido pedidos diretamente ao Presidente da Comissão e se  este  se 
negou a fornecê-los. Porque a forma que o orador fez as perguntas quase o levou a 
fazer mau juízo dessa comissão, parecendo-lhe uma espécie de denúncia.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra -  Respondeu  que  solicitou  os  esclarecimentos  em 
plenário, na última reunião, lembrando que o Regimento determina o prazo de 30 dias 
para  manifestação,  a  partir  do  pedido.  Não  se  tratava  absolutamente  de  denúncia, 
ressalvando que as justificativas de obras devem ser numéricas. Ratificou seu pedido 
de esclarecimentos à Comissão de Obras.

Fábio Eduardo Nesti - Endossou o testemunho da Cons. Silvia Schuster, quanto à 
qualidade do atendimento que o Clube proporciona na Fisioterapia.  Com relação à 
logomarca  do  Pinheiros,  pediu  atenção  da  Diretoria  no  sentido  de  que  ela  seja 
efetivamente  padronizada,  pois  o  emblema  aparece  com  detalhes  diferentes  em 
diversos locais do Clube, exemplificando com a tribuna utilizada pelo Conselho. Se 
predispôs a colaborar nesta questão.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  (aparte)  -  Parabenizou  o  orador  pela  colocação, 
dizendo  que  sobre  a  tribuna  já  tinha  observado.  Contou  que  quando  iniciou  os 
processos de Marketing, colocou 16 projetos, um deles relativo à padronização visual. 
Concordou, portanto, com as aquelas observações, dizendo que a última modificação 
foi feita na época em que ele era Secretário, em 1962.

Renato  Taglianetti -  Sensibilizado  com  o  problema  de  saúde  do  ex-Conselheiro 
Antonio Teixeira Lopes, pediu aos Conselheiros que colaborassem de forma efetiva, 
atender ao apelo da filha, porque rifas ou coisas semelhantes não resolvem o problema. 
É preciso demostrar fraternidade e amor ao próximo de forma digna. Apelou àqueles 
que com suas relações pessoais pudessem procurar pessoas que possam minorar a dor 
que sofre essa pessoa, que está praticamente impossibilitada de recompor-se. Lembrou 
ao Sr. Presidente que fizesse o seu apelo no sentido de que cada um se esforçasse para 
atender ao pedido.

Presidente - Disse que estudaria a manifestação do orador e daria oportunamente sua 
decisão.  Antes  de  terminar  a  reunião,  agradeceu à  Cons.  Nely Aparecida  Magnani 
Hildebrandi 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 22h15m.

***
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Obs: Esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  434ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 1º de setembro de 1997.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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