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ATA  RESUMIDA  DA  439ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 1998

1) DATA E PRESENÇA
Dia  dezesseis  de  fevereiro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  oito,  em  segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença 
cento e trinta e seis Conselheiros.

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

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE
Comunicações  gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações  dos 
Presidentes das Comissões
Presidente - Depois de determinar o recolhimento do livro de presença, declarou 
instalada a reunião. Em nome da Mesa do Conselho, propôs a inserção em ata dos 
seguintes votos de pesar: a) pelo falecimento de João Paulo Figueiredo de Abreu, 
filho do Conselheiro Francisco Eduardo Camargo de Abreu; b) pelo falecimento do 
Sr.  Sidney  Vella,  ex-Conselheiro,  ex-Diretor  e  ex-Secretário  da  Comissão  de 
Veteranos.  Aprovada.  Submeteu  ao  plenário  proposta  do  Conselheiro  Friedrich 
Theodor Simon, no sentido de inserir em ata voto de pesar pelo recente falecimento 
do associado Angelino Manzione. Aprovada. Informou que representou o Conselho 
no enterro  de  João Paulo  Figueiredo de  Abreu,  filho  do Conselheiro  Francisco 
Eduardo Camargo de Abreu e na missa de sétimo dia.  Também representou o 
Conselho no enterro do Sr. Sidney Vella e na missa de sétimo dia. Em seguida, 
levou à apreciação do plenário as seguintes propostas de inserção em ata de votos 
de  louvor:  1)  do  Conselheiro  José  Manssur,  ao  sócio  Jorge  Tadeo  Flacquer 
Scartizini, Presidente do Tribunal Regional Federal, pela assinatura do termo de 
compromisso de permuta de imóveis, tendo por objetivo a instalação da nova sede 
daquele  órgão;  do Conselheiro Fábio Eduardo Nesti,  ao Presidente da Diretoria 
Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  extensivo  ao  Diretor  de  Esportes  Salvador  Parisi 
Neto,  ao Diretor Adjunto de Tênis Gilberto De Luccia e à Supervisora de Tênis 
Helena  Carvalho,  pelo  investimento  e  apoio  ao  trabalho  que  vem  sendo 
desenvolvido  no  CATE  -  Centro  de  Aprendizagem  de  Tênis,  voltado  para  as 
crianças pinheirenses. Aprovadas.

Primeiro Secretário -  Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria os relatórios A.V.O. - Análise da Variação Orçamentária referentes ao 
meses de outubro e novembro de 1997 e o Balanço Patrimonial do Clube em 31 de 
outubro  e  em 30 de  novembro  de  1997.  Informou o  recebimento  de  carta  da 
Diretoria,  dando  conhecimento  que  o  Sr.  Eusébio  de  Oliveira  Belleza  solicitou 
demissão  do  cargo  de  Diretor  Adjunto  de  Bocha,  tendo  sido  nomeado  para 
substituí-lo o Sr. Victório Pelliciari. Comunicou falha da Secretaria no Expediente 
enviado por  escrito,  tendo constado a  justificativa  de  ausência  do  Conselheiro 
Fábio  Della  Nina,  que  compareceu  à  última  reunião  e  deixado  de  constar  a 
justificativa de ausência do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, também à 
438ª reunião. Informou novamente o horário de funcionamento da Secretaria do 



Conselho durante o Carnaval. Reiterou pedido no sentido de que os Conselheiros 
forneçam seus endereços eletrônicos na Internet à Secretaria, pois já fora feito um 
primeiro teste com alguns resultados positivos e a sistemática será aperfeiçoada.

Hugo Nivaldo Napoli - Convidou os Conselheiros para assistir a peça teatral "Sua 
Excelência, o Candidato", de Marcos Caruso, que estreará no dia 11 e ficará em 
cartaz até o dia 22 de março, sendo que a apresentação do dia 16 também será 
aberta aos funcionários do Clube, como vem sendo feito, com sucesso, há cerca de 
2, 3 anos. Disse que fazia aquela comunicação porque havia sido publicada uma 
pequena nota no Jornal do Clube, mas na edição de março estava prevista uma 
chamada maior. Como em reunião anterior havia se retirado antes do término da 
votação de determinada matéria e havia sido advertido pela Mesa do Conselho 
tendo em vista que na ocasião houve verificação,  comunicou que tinha que se 
ausentar para participar do ensaio da peça supra.

Presidente - Acolhendo o pedido, respondeu que o orador estava atendendo ao que 
o Regimento do Conselho determina.

Edgard Ozon - Referiu-se a pessoas da família Vella,  lembrando de Oswaldo e 
Dante Vella, ambos falecidos, o último recentemente, que tiveram papel importante 
na vida do Clube. Prestou homenagem póstuma a Sydney Vella, que participou do 
Judô durante 3 décadas, lembrando que era dirigente da seção quando o Clube 
ganhou sua primeira medalha olímpica,  pelo judoca Douglas Eduardo de Brito 
Vieira, nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, do que Sydney Vella muito se 
orgulhava. Em seu nome e em nome da seção de Judô, expressou condolências à 
família enlutada.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 438ª reunião extraordinária, realizada em 

26 de janeiro de 1998.
Presidente - Não havendo objeção, deu por aprovada a ata, conforme apresentada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-14/97,  referente  à  proposta  da 
Diretoria  de  concessão  do  ingresso  do  Atleta  Silvio  Tardelli 
Uehara, da seção de Judô, como sócio Contribuinte, na classe 
Individual.

Presidente - Informou os dispositivos  estatutários  que regem a matéria  e  que 
tinham proferido  pareceres  favoráveis  as  Comissões  Permanentes  de  Esportes, 
Jurídica e de Sindicância. Como não havia inscritos, e ninguém quisesse fazer uso 
da palavra, colocou a matéria em votação.

Deliberação:
O plenário decidiu aprovar a proposta da Diretoria, concedendo ao atleta Silvio 
Tardelli Uehara, da seção de Judô, o ingresso como sócio Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente da aquisição de título.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-12/97  -  Primeira  discussão  e 
votação da proposta subscrita pelo Conselheiro Adalberto Luiz 
Federighi e outros cinqüenta e um Conselheiros, de alteração do 
Art. 9º do Regimento Processual Disciplinar.

Presidente -  Comunicou os dispositivos estatutários e regimentais que regem a 
matéria.  Antes  de dar início  à  discussão,  lembrou que só houve uma emenda 
relativa  ao  Regimento  Processual  Disciplinar,  do  Conselheiro  Paulo  Cesar  de 
Arruda Castanho, dando ao Art. 15 a redação do §2º do Art. 42 do Estatuto Social, 
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que passou a ser o §3º. Observou que não seria mais possível apresentar emendas 
em plenário, como prevê Art. 85, §1º do Regimento do Conselho. Explicou que as 
alterações do Estatuto Social que já estão em vigência desde a segunda discussão 
e votação, influem diretamente no Regimento, que não pode divergir daquele, de 
forma  que  discutir-se-ia  somente  com  relação  ao  mérito  da  proposta  ora  em 
questão.  Disse  que,  a  rigor,  não  era  possível,  com  exceção  da  emenda  do 
Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho relativa ao Art. 15, votar outra coisa 
a  não  ser  a  aprovação,  já  que  o  Regimento  é  decorrente  do  Estatuto  Social. 
Aprovada a proposta principal, e votada a emenda supra, a Comissão Especial de 
Redação estaria incumbida de adaptar o texto acolhido à ora vigente redação do 
Estatuto Social,  sendo certo que o projeto de redação poderá receber emendas 
somente de redação para os fins do Art. 88 do Regimento do Conselho. Lembrou 
que  a  discussão  abrangeria  todos  os  dispositivos  alterados  e  a  emenda  do 
Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho. A votação também se faria do todo 
como estabelece  o Art.  76 do Regimento,  salvo se houvesse  requerimento com 
aprovação do plenário, de votação por partes nos termos do parágrafo único do 
mesmo artigo.

Adalberto  Luiz  Federighi  (questão  de  ordem)  -.Considerando  que  a  própria 
alteração dos Arts. 41 e 42 do Estatuto Social recebeu emendas, ficando, portanto, 
incompatível  com  a  alteração  do  Art.  9º  do  Regimento  Disciplinar  ora  em 
discussão,  perguntou se  a  compatibilização dessa divergência  poderia  ser  feita 
através da redação, tendo o Sr. Presidente assentido. Em segundo lugar, ponderou 
que o Art. 15 não tinha sido contemplado na modificação originalmente proposta, 
portanto a emenda não poderia ser votada naquela oportunidade, necessitando, 
para  ser  apreciada,  preencher  requisitos  como  50  assinaturas,  ou 
encaminhamento pela Mesa ou pela Diretoria. Questionou se a emenda ao Art. 15 
seria ou não votada.

Presidente – Resolveu a questão de ordem, explicando que aceitou a emenda ao 
Art.  15  baseado  em  sistemática  de  trabalho  adotada  quando  da  reforma 
estatutária  de  1991,  contra  a  qual  se  insurgira  na  ocasião,  mas  perdera  na 
votação, que estabeleceu que tudo o que se referisse a um artigo de alguma forma 
alterado, poderia ser objeto de alteração, mesmo que não dissesse respeito àquilo 
que o proponente queria.

Hélio de Maria Penteado – Entendeu que nos seus esclarecimentos iniciais o Sr. 
Presidente tinha deixado claro que com a aprovação da mudança estatutária do 
Art. 42 o plenário estava impedido de votar contra a proposta em discussão, que 
adaptava  o  Regimento  Disciplinar  do  Estatuto  Social.  Tendo  o  Sr.  Presidente 
confirmado seu entendimento, disse que ficava sem saber qual a necessidade da 
presente discussão, perguntando se se estaria somente ratificando o que já tinha 
sido aprovado. Tendo o Sr.  Presidente respondido que se estava obedecendo ao 
Regimento,  indagou  se  não  haveria  uma  forma  de  no  futuro  decisões  dessa 
natureza fossem tomadas concomitantemente.

Presidente  – Respondeu positivamente, explicando se tratava de fato inusitado. 
Foi  a  primeira  vez  que o  plenário  enfrentou  um problema desse  tipo.  No seu 
entendimento, a rigor não seria necessária esta reunião, mas o Regimento não 
permite exceção. E possivelmente haverá uma proposta de alteração do Regimento 
para aperfeiçoar esta parte.

José Roberto Coutinho de Arruda – Tendo em vista o que o Conselheiro Hélio De 
Maria  Penteado  chamou  de  “ratificação”,  em  que  pese  ser  anti-regimental, 
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perguntou  sobre  a  possibilidade  de  se  transformar  esta  sessão  já  com  uma 
Comissão de Redação e definir o assunto de uma vez.

Presidente – Respondeu que não, porque não havia a convocação correspondente.

Deliberação
Decidiu-se,  então:  1)  sobre o Art.  9º  do Regimento Processual  Disciplinar:  1.1) 
APROVAR a proposta subscrita pelo Conselheiro Adalberto Luiz Federighi e outros 
cinqüenta e um (51) Conselheiros, dando nova redação a este dispositivo, a saber: 
“Art.  9º  -  As  Comissões  Processantes  Permanentes,  com  término  de  mandato 
coincidente  com  o  do  Presidente  da  Diretoria,  serão  compostas  de  três  (3) 
membros, sendo um Diretor de Área (*B) ou Diretor Adjunto, um Conselheiro e um 
sócio  com mais  de  cinco  (5)  anos  de  Clube.  §1º  -  Compete  ao  Presidente  da 
Diretoria  designar  o  membro  Diretor  e  o  membro  sócio,  e  ao  Presidente  do 
Conselho  Deliberativo,  indicar  o  membro  Conselheiro.  §2º  -  Os  membros  das 
Comissões  Processantes  Permanentes  elegerão  o  seu  Presidente  e  poderão 
licenciar-se ou ser substituídos, sem prejuízo do andamento do processo. §3º - 
Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, o substituto devera ser designado no 
prazo de três (3) dias. 2) sobre o Art. 15 do Regimento Processual Disciplinar: 2.1) 
APROVAR emenda do Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho, dando nova 
redação a este dispositivo,  a saber: “Art.  15 - Os pais ou representantes legais 
serão  obrigatoriamente  notificados  da  instauração  de  processo  administrativo 
disciplinar contra os filhos e tutelados menores de dezoito (18) anos, bem como 
contra os que forem comprovadamente deficientes ou incapacitados, na forma do 
§1º do Art. 9º do Estatuto Social.”

Item 4 - Várias.
Eduardo  Ribas  de  Oliveira  Machado  -  Lembrou  que  há  cerca  de  8  meses 
manifestou-se saudando a graduação do nosso primeiro grupo de capoeira, dirigido 
pelo  Mestre  Estanhaço Sérgio  Eston.  Na oportunidade encareceu à Diretoria  a 
necessidade de se aprimorar as condições para essa prática no Clube. E hoje, 
quando se inicia  mais uma série  de aulas para um novo grupo,  registrou sua 
satisfação com o crescimento dessa modalidade, pelas seguintes razões: o primeiro 
grupo de sócios que se graduou em recente partido,  recebeu o cordão verde e 
amarelo (o segundo cordão na graduação da capoeira); um novo grupo alcançou o 
cordão verde (primeiro cordão);  a  solicitação foi  atendida pela Diretoria,  com a 
designação de um espaço no Ginásio Poliesportivo que passa agora a abrigar, com 
perfeitas condições,  as aulas de mais uma modalidade esportiva no Clube. Por 
dever de justiça, registrou, também, o empenho do Diretor de Relações Esportivas 
Antonio Moreno Neto na obtenção desse espaço, salientando a atenção que vem 
dedicando ao  tema.  Agradeceu  à  Diretoria  seus  agradecimentos,  salientando  o 
progressivo desenvolvimento da prática da capoeira entre os associados, certo de 
que essa atividade progredirá ainda mais, representando entre tantas mais uma 
opção de lazer esportivo que o Clube oferece ao quadro associativo.

Anamaria Andrade Damasceno – Perguntou qual a previsão da Diretoria para que 
seja feita uma reforma, ou uma manutenção adequada das quadras de Tênis, em 
especial as cobertas. Consultada, respondeu ao Sr. Presidente que se a Diretoria a 
esclarecesse a respeito naquela oportunidade seria ideal.

Presidente da Diretoria, Cezar Roberto Leão Granieri – Lembrou que as quadras 
de Tênis, com exceção das cobertas, sofrem manutenções diárias e a reforma é 
programada  para  ocasiões  de  menor  utilização  possível.  Quanto  às  quadras 
cobertas, informou que as telhas já tinham sido adquiridas e contratada a empresa 
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para executar sua substituição. Entretanto, talvez a reforma demore algum tempo, 
15 dias, um mês, por conta das chuvas, porque para subir num telhado alto como 
aquele é necessário que ele esteja bem seco.

Marta Vella de Freitas - Sugeriu à Diretoria que estudasse a possibilidade de 
colocar lixeiras para a separação de materiais recicláveis no Clube.

Claudio  Damasceno  Júnior  –  Disse  que  tanto  na  reunião  prévia  quanto  na 
plenária que apreciou o Orçamento para este ano, teve a oportunidade de chamar 
a atenção para aquilo que na época qualificou como equívoco aritmético. Ponderou 
que todos gostam do Clube e  tentam zelar  por  ele,  que o país  atravessa uma 
situação de crise conjuntural, que nunca se viveu antes e que, naquela ocasião, 
sua intenção foi alertar os Conselheiros que o orçamento de 1998 está oferecendo 
à Diretoria algo em torno de R$640.000,00, cerca de 2,5% do seu todo, por conta 
desse  “equívoco  aritmético”.  Na  época  manifestou  seu  voto  de  confiança  à 
Diretoria, apoiando, inclusive, o aumento solicitado. Disse que fazia tal comentário 
porque conversando com associados, pode dizer que, a redução do número de dias 
em que haverá festa carnavalesca no Clube foi motivada por questões de economia 
e outras com que se está acostumado a conviver. O Presidente da Diretoria tem 
uma  estatura  política,  um  prestígio  pessoal  que  o  permite  tomar  quaisquer 
atitudes e defendê-las perante o Clube. A decisão de gestão da Diretoria de reduzir 
o número de dias de qualquer evento por motivo de economia, etc, é direito de 
Diretor e de gestão a ser avaliado pelos sócios e pelos Conselheiros. Disse que sua 
intervenção era deixar todos atentos para o fato de que não existe de forma alguma 
escassez  de  recursos  financeiros.  Enfatizou  que  existe,  sim,  um  volume  de 
recursos  acima do solicitado e  acima do defendido  pelo  Vice-Presidente  Sérgio 
Fuchs Calil.  Colocou-se à disposição para debater,  discutir,  como já havia feito 
com o  Sr.  Presidente  da  Comissão  Financeira.  Comunicou  ter  encaminhado à 
Diretoria  sete  cartas,  com  cópia  aos  Presidentes  do  Conselho  e  da  Diretoria, 
pedindo  esclarecimentos  a  uma  série  de  áreas  do  Clube,  para  permitir  uma 
avaliação não mais quantitativa, como fizera num primeiro momento. A partir de 
agora sua proposta era estudar, levar esse debate para cada Conselheiro, de forma 
a  ajudar  a  Diretoria  e  não  criticá-la,  para  fazer  uma  criteriosa  avaliação 
qualitativa, verificar o que pode e o que não pode ser feito no futuro, onde cortar, 
se for o caso, e daí definir critério de gestão. Ressaltou que seu empenho pessoal 
dependia do empenho de cada um dos Conselheiros, para poderem, juntos, refletir 
a questão da qualidade do gasto financeiro no Clube.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinham assinado a lista de 
presença, o horário e deu por encerrados os trabalhos às 21h14m.

Obs: esta ata foi integralmente aprovada na 440ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 30 de março de 1998.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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