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ATA RESUMIDA DA 446ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 1998

1)

DATA E PRESENÇA
Dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e oito, em segunda convocação, às
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e três
Conselheiros.

2)

MESA DIRETORA
Presidente
:
Vice-Presidente :
Primeiro Secretário:
Segunda Secretária:

José Edmur Vianna Coutinho
Sérgio Lazzarini
Paulo Cesar de Arruda Castanho
Dulce Arena Avancini

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.
Presidente - Depois de determinar o recolhimento do livro de presença, declarou instalada
a reunião.
3)

EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa, da Diretoria ou dos Conselheiros, propostas de caráter cívico,
votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente - Em nome da Mesa do Conselho, propôs a inserção em ata de votos de pesar
pelo falecimento do Sr. Christian Brian Jensen, filho da Sra. Helena Carvalho, esposa do
Conselheiro Peter Alfredo Burmester, bem como pelo falecimento do Sr. Sálvio Sálvia,
Gerente de Tesouraria do Clube. Votos aprovados. Submeteu ao plenário proposição
apresentada pelo Conselheiro Alexandre Barradas de Oliveira, de consignação em ata de
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Eduardo de Souza Queiroz, pai da Sra. Eliana de
Souza Queiroz Xavier e sogro do ex-Conselheiro Luiz Sérgio Xavier. Aprovada. Levou à
consideração do Conselho, também, proposta da Comissão de Esportes, no sentido de
consignar em ata votos de louvor aos destaques esportivos das seções de Natação, Judô,
Handebol, Halterofilismo, Ginástica Olímpica, Esgrima, Voleibol, Atletismo e Tênis, de
acordo com a relação encaminhada aos Srs. Conselheiros com a convocação para esta
reunião, a saber: Natação: ao Diretor Adjunto André Perego Fiore, ao Técnicos Álvaro
Kenmatsu Taba, Alberto Bernardo Klar, Charles Emerson Barros e Barros e Fernando
Antônio Vanzella e aos Atletas Cassiano Schalch Leal, Fábio Mauro Figueiredo da Silva,
Stephan Eisenhauer Baptista, Gustavo França Borges, Ellen Cristine Pouman Borgo,
Juliana Machado, Julyana Bassi Kury, Paula Buck Ruiz, Bárbara Franco Solana, Marcel
Wouda, Marcelo Augusto Tomazini, Oscar Godói, Alan Massao Nagaoka, Danilo Santos,
Davi Bernal, Fabrízio Albuquerque, Felipe Moreno da Silva, Gabriel Adler, Gabriel Braga
e Braga, Gabriel Rodrigues, Lucas Pereira Vita, Renato Radwanski Stuart, Talita Lima

2

Ribeiro, Renata Proence dos Santos Alves, Paula Cristina Valentim, Natália Dores Buso,
Maisa Corrêa de Oliveira, Fernanda Sierra, Daiana Barbosa Rodrigues, Camila Livizotto
Paschoalato, Camila Barbosa Corrêa, Bianca Stella Graziani, Juliana Romão, Livia Grijo
Ramos, Mariana Russo, Nathalie Leister, Renata Saguas Miller, Vanessa Bittencourt
Chenaud, Victor Campi Sophia, Stefano Pantani Amato Balian, Renato Yuji Okamoto,
Newton Corrêa, Caio Soares, Daniel Nigri, Daniel Novak, Leonardo Santos Fin, Luigi
Paisani, Marcello Giuntini Popoff e Marcos Prata Carneiro, pela participação e resultados
alcançados nas competições: Troféu Brasil de Natação, Campeonato Paulista InfantoJuvenil de Natação de Inverno, Campeonato Paulista Petiz I e II de Natação de Inverno,
Meeting Santa Clara e XVIII Copa Latina de Natação; Judô: ao Diretor Adjunto Arnaldo
Luiz de Queiroz Pereira, aos Técnicos Sérgio Malhado Baldijão e João Gonçalves Filho e
aos Atletas Adriano Ricardo dos Santos, Ernani Bronzato, Sumio Tsujimoto, Denilson
Moraes Lourenço, Alfredo Tignani, Vinícius Guilherme Dourado Andrade, Silvio Tardelli
Uehara, Eugênio Diniz Ribeiro, Everson Carlos da Silva, Willian Yuuki dos Santos Sugai,
Alexsander José Guedes, Marcelo Trevelin Celestino, Emerson Tadeu de Souza Oliveira,
Sandoval Rodrigues Souza Filho, Flávio Aparecido Hipólito, Leandro Carlos Mazzei,
Mauro Santos de Oliveira, Cícero Coelho da Silva Coppola, Rodrigo Otávio Rodrigues,
Sidnei Franco da Silva, Fábio Kazuo Ikemori, Mário Maeda Júnior, Enio Kanayama,
Reinaldo Vicente dos Santos, Daniel Fausto Dell'aquila, Renato Dagnino, Danielle
Zangrando, pela participação e resultados alcançados nas competições: Seletiva Nacional Mundial Júnior, Campeonato Metropolitano, Campeonato Brasileiro Individual e Seletiva
Nacional Sub 20; Handebol: ao Diretor Adjunto Reinaldo Fernandes Campos, aos Técnicos
Sérgio Hortelan e Walter Holanda da Silva Júnior e aos Atletas Alex Lúcio Archivaldo
Aprile, Fábio Gandra Martins, André Silveira Mello Ramalho, Cristiano Gonçalves da
Silva, Daniel Jafet Cestari, Daniel Luiz Sonvezzo, Eduardo Luís Silva Loureiro, Frederico
Nicoladelli Lampe, Gustavo Silva Mello, José Carlos da Matta Berardo, Kristian Olaf
Olsen, Rafael Sprengel de Oliveira, Marcelo Marcucci Portugal Gouveia, Giancarlo de
Pinotti Colesi, Marcel Wilke Caruso e Felipe de Abreu Moraes e Silva, pela conquista do 3º
lugar no Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino; Halterofilismo: ao Diretor Adjunto
Francisco Liauw Woe Fang, ao Técnico Edmilson da Silva Dantas e aos Atletas Alex
Frederic Liauw, Adeilson de Carvalho Santos, Joel Fridman, Antonio Carlos Ferreira Filho,
Antônio Carlos Parente de Souza, Josinaldo Bonfim de Assis, Surmaily Martinez Reyes e
Sandra Cândido Conrado, pela participação e resultados obtidos na Copa São Paulo;
Ginástica Olímpica: à Diretora Adjunta Idely Regina Florence Lelot, aos Técnicos Anatoli
Selivanov e Oswaldo Oliveira Leal dos Santos e aos Atletas Michel Moreno da Conceição e
Heine Milane de Araújo, pela participação e resultados obtidos nos I Jogos Mundiais da
Juventude; Esgrima: à Diretora Adjunta Maria Valéria Espíndola Domingues, aos Técnicos
Ramón Luiz Hernandez de Leon e Cláudio Gonçalves dos Santos e aos Atletas Priscila
Vallinoto, Carolina Santos, Marília Pellegrino Camargo Mello, Tatyane Spada Vito, Juliana
Korte Amaral, Hanna Lee Bulcao Oya, Marco Antônio Trevizani Martins, Rodrigo José
Marcondes Pedrosa, Pedro Chiuzo Bulcao Oya, André Lippe Camillo Prazeres, Fernando
Serpone Bueno e Daniel Luiz Paulillo, pela participação e resultados obtidos nas
competições: Torneio Nacional Cidade de São Paulo, I Jogos Mundiais da Juventude e
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XXXI Campeonato Sulamericano; Atletismo: ao Diretor Adjunto Roberto Azevedo Júnior,
aos Técnicos Lilian Riedel Zogaib e Ricardo de Souza Barros e aos Atletas Marcos Ávila
Souza Pinto e Fabiana Oliveira de Campos, pela participação e resultados obtidos na 2ª
Etapa Circuito Estadual Juvenil e Menores e no X Troféu Brasil Infanto-Juvenil de
Atletismo; Voleibol: ao Diretor Adjunto Juracy Telles de Menezes, aos Técnicos Aylton
Ming Perez e Hélio Ferreira de Almeida e aos Atletas André Luiz Ferraz Eloi, Israel José
dos Santos, Camila Aleixo de Campos Avarca, Andreia Cozzi Sforsin, Maitê Diniz Ardies,
Andrea Lustosa Pitta, Juliana Borges Saracuza, Catarina Bessell Jorge, Thaís Helena
Ferreira Julio e Priscila Silveira das Dores, pela participação e resultados obtidos nos I
Jogos Mundiais da Juventude e no Torneio Preparação Infantil; Tênis: ao Diretor Adjunto
Gilberto De Luccia, aos Técnicos Sérgio da Silva Sarli, Otávio Antônio Della, Tadeu Luiz,
Arivaldo Gallinari, Evanildo Mondeck e Ricardo Eichenberg Camargo e aos Atletas Maria
Cristina Oria Carneiro, Úrsula Iracema Beck Abeling, Maria Célia Velloso Carneiro,
Beatrice Mira Chrystman, Marialice Barros Pereira Alonso, Patrícia Moraes de Barros
Coimbra, Carolina Rocha Malheiros, Patrícia Campos Maia Caiuby, Maria Ângela Lopes
Paulino, Carla Bruscagin Andrade, Marcelo Grassi e Celso José Maria Ribeiro Neto, pela
participação e resultados alcançados nas competições: VIP Internacional de Florianópolis, I
Grupo Verdi do Harmonia de Tênis, VIII Pequi Bowl de Tênis, World Tennis, Floripa Lic
10, VIP Internacional de Curitiba, Open de Tênis, World Tennis Cup'98, XXV Campeonato
Aberto do Clube Espéria, 22º Campeonato Aberto, VIP Internacional Veteranos de Rosário
e Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil. Como fizera na última reunião, relacionando as
medalhas e títulos de maior valor obtidos pelo Clube, enfatizou a importância desses
resultados, que mostram a extensão benéfica do esporte ao abranger tantos atletas, em tão
variadas faixas etárias.
Primeiro Secretário - Leu o "caput" da Lei Municipal nº 12.511, de 04 de novembro de
1997, informando que o Sr. Presidente solicitou à Diretoria a confecção dos competentes
avisos, para afixação no Auditório do CCR, a fim de que seja atendida a referida lei no que
diz respeito à proibição do uso de aparelhos de telefonia celular. Comunicou, também,
sobre o avanço dos estudos e testes visando o envio das convocações das reuniões do
Conselho via Internet. Deu conhecimento das seguintes cartas enviadas pela Diretoria: 1)
informando a composição da Comissão Executiva dos Festejos do Centenário do Clube, a
saber: Coordenador Geral: Sérgio Fuchs Calil; Membros da Diretoria: Francisco Antonio
Fraga - Assessor de Planejamento, Salvador Parisi Neto - Diretor de Esportes, Antonio
Moreno Neto, Carlos Augusto de Barros e Silva - Diretor Cultural, Ivan Gilberto Castaldi
Filho - Diretor de Promoções Sociais, Conselheiros indicados pelo Sr. Presidente do
Conselho: Nice de Lima, José Roberto Carneiro Novaes, Flávio Alterthum, Hugo Nivaldo
Napoli, Clóvis Bérgamo e Hugo Ulbrich Júnior; 2) sobre a nomeação de Diretores, a saber:
associado Marcelo Filardi para o cargo de Diretor Adjunto de Medicina Esportiva junto à
Diretoria de Higiene e Saúde; do Conselheiro José Ricardo Pinheiro Lima para o cargo de
Diretor Adjunto de Fitness, junto à Diretoria de Relações Esportivas, em substituição ao
associado João Fernando Schneider; do Conselheiro Ernesto Julio Santos Corrêa Scheleier
para o cargo de Diretor Adjunto de Veteranos, junto à Diretoria de Relações Sociais, em
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substituição ao Sr. Luiz Della Manna. Informou que os Conselheiros Luís Eduardo Dutra
Rodrigues e Vicente Mandia foram indicados pelo Sr. Presidente do Conselho para fazer
parte da Comissão incumbida de analisar as propostas de fornecedores de concessão dos
serviços do Refeitório dos Funcionários e colocou à disposição dos Conselheiros para
consulta na Secretaria os relatórios A.V.O. - Análise da Variação Orçamentária referente ao
mês de julho e o Balanço Patrimonial do Clube em 31 de julho de 1998.
Antônio de Alcântara Machado Rudge - Reportando-se à aproximação do centenário de
fundação do Clube, prestou homenagem póstuma ao Gerente de Tesouraria Sálvio Sálvia,
recentemente falecido, que cuidou do caixa do Pinheiros durante 40 anos com honestidade
ímpar. Associou-se ao voto de pesar anteriormente aprovado.
Vicente Carlos Gonçalves - Congratulou-se com a Diretoria, pela recente nomeação do
Conselheiro Ernesto Julio Santos Schleier para o cargo de Diretor Adjunto de Veteranos,
dando destaque ao trabalho que este vem desenvolvendo no setor há questão de um ano.
Luís Eduardo Dutra Rodrigues - Leu e comentou manchetes publicadas em vários jornais
brasileiros, enfatizando que o Clube foi Campeão do Campeonato Brasileiro Absoluto de
Natação, mais conhecido como Troféu Brasil de Natação. Considerando que a Diretoria
Adjunta, os Técnicos e Atletas envolvidos no evento tinham sido objeto de voto de louvor
da Comissão de Esportes, aderiu àquela homenagem.
Carlos Fernandes Andrade - Também congratulou-se com o Clube pela conquista do
Troféu Brasil de Natação, brilhantemente disputado. Esclareceu que os recordes alcançados
pela espanhola Bárbara Solano e pelo holandês Marcel Wouda não se configuraram como
recordes sulamericanos, porque ambos são estrangeiros. Em que pese esses atletas terem
levantado 95 pontos em cada prova, nenhum desses recordes foram válidos como recordes
do torneio. O recorde sulamericano continua sendo de Maria Pereira, argentina. Contou que
compareceu ao evento e filmou a competição, portanto, pedia à Comissão de Esportes que
tivesse um pouco mais de cuidado na explicação dos fatos, dada a importância dada aos
votos de louvor.
Presidente - Interrompeu o orador, esclarecendo que o seu ponto de vista deveria ser
defendido no item Várias e que o mesmo concluísse sua fala. Com relação aos fatos então
apresentados, pediu que o Conselheiro apresentasse a comprovação das suas afirmações
para conhecimento da Mesa e remessa à Comissão de Esportes.
Carlos Fernandes Andrade - Finalizando, entregou ao Sr. Presidente a gravação
mencionada, aproveitando para cumprimentar a Diretoria Adjunta de Natação pela brilhante
forma com que conseguiu trazer os atletas Marcel Wouda e Bárbara Solano, cujo
desempenho levantou a torcida em favor do Clube.
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Presidente - Tendo decorrido o prazo regimental, consultou o plenário sobre a prorrogação
do Expediente para que os dois últimos Conselheiros inscritos pudessem se manifestar.
Aprovado.
Fotios Apostolopoulos - Deu conhecimento de conquistas expressivas obtidas por quatro
delegações do Futebol Menor recreativo, em torneios internacionais realizados nos Estados
Unidos e na Escandinávia entre julho e agosto deste ano, a saber: NATIONS CUP - as
equipes Pré-Mirim e Feminina sagraram-se campeãs, enquanto que a categoria Mirim foi
Vice-Campeã; AAU INTERNATIONAL YOUTH SOCCER - a equipe Pré-Mirim foi ViceCampeã e a Mirim conquistou o 3º lugar; torneio ESCANDINÁVIA 98 - a categoria
Infanto-Juvenil do Clube conquistou o 3º Lugar entre mais de 160 times participantes por
categoria. Diante dos fatos relatados, propôs a inserção em ata de votos de louvor à
Diretoria Adjunta de Futebol Menor, à Coordenação Geral, aos Chefes de Delegação,
Técnicos e todos os Atletas participantes que dignificaram o nome do Clube em campos
internacionais, com disciplina, técnica, garra, amizade e união, como uma verdadeira
Família Pinheirense. Aprovado.
Presidente - Ponderando que em reuniões anteriores tinha deixado patente que os votos
devem vir sempre acompanhados da comprovação da origem, e, tendo o Diretor de
Relações Esportivas Antonio Moreno Neto confirmado toda a origem dos votos então
propostos, considerou-os aprovados.
Nice de Lima - Ratificou todos os termos do pronunciamento do Conselheiro Fotios
Apostolopoulos e falou em nome dos familiares, demonstrando sua gratidão pelo esforço
dos dirigentes do Futebol Menor, seus técnicos e atletas, com destaque à categoria
Fraldinha, que elevou o nome do Clube nessa temporada em diversos países e capitais e,
com tão bom desempenho, conquistou medalhas.
4)

ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 445ª reunião, realizada no dia 27 de julho de 1998.
Presidente –Como não houve contestação, declarou a ata aprovada.
Item 2 - Apreciação do processo CD-22/98, referente à proposta de Diretoria de
venda de títulos sociais.
Presidente – Mencionou os dispositivos estatutários e regimentais que regem a matéria,
que foi objeto de manifestação das Comissões Jurídica e Financeira. Como não havia
inscritos, submeteu a matéria à votação.
Deliberação
Por unanimidade de votos foi aprovada a proposta, ficando a Diretoria autorizada a vender
240 títulos sociais, na forma por esta solicitada.
Item 3 - Apreciação do processo CD--23/98, referente à proposta de Diretoria de
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utilização de recursos do Fundo Especial para a execução do Projeto Nova
Rede de Distribuição de Água.
Presidente - Referiu-se aos dispositivos estatutários que regulamentam a matéria, a respeito
da qual se pronunciaram as Comissões Financeira, Jurídica e de Obras.
Joaquim Dias Tatit - Lembrou que poucos Conselheiros compareceram à reunião prévia
promovida pela Mesa do Conselho no último dia 26, quando foram prestados detalhados
esclarecimentos sobre a Nova Rede de Distribuição de Água, inclusive pelo engenheiro
responsável pelo projeto, Flávio Tonelli Pimenta, professor da Escola Politécnica da USP,
que é um dos maiores especialistas em Mecânica dos Fluídos e Hidráulica de São Paulo,
talvez do Brasil. Na oportunidade, o professor respondeu com grande precisão e autoridade
as dúvidas levantadas. Transmitiu sua impressão favorável ao projeto, acreditando que após
sua aprovação a Diretoria conseguirá executá-lo gastando até menos do que foi previsto,
pois as condições recessivas do mercado da construção civil o levavam a crer nessa
hipótese. Ponderou que o projeto, usando na sua execução o que há de melhor e mais
moderno no setor, será a grande obra do Centenário do Clube. Conclamou o plenário a não
permitir que a benéfica e necessária pluralidade de opiniões existente no Conselho
dificultasse ou atrasasse a realização dessa oportuna e grande obra, sob pena de julgamento
das futuras gerações da Sociedade Pinheirense.
Carlos Fernandes Andrade - Agradeceu ao Sr. Presidente do Conselho pela delicadeza do
convite para a reunião mencionada pelo orador, justificando que não esteve presente tendo
em vista as pessoas que assinaram o projeto, sua explicação e a planta enviada aos
Conselheiros, tudo demonstrando, perfeitamente, a necessidade da execução da obra. Em
nome dos associados, favoráveis à execução do projeto, pediu que fosse feita a devida
concorrência para a execução do projeto.
Presidente - Agradeceu ao Conselheiro pela justificativa de ausência apresentada. Não
havendo mais inscritos, deu por encerrada a discussão e anunciou o início da votação.
Deliberação
O plenário aprovou a proposta da Diretoria autorizando-a a utilizar recursos do Fundo
Especial no valor estimado de R$289.511,00, para a execução do Projeto “Nova Rede de
Distribuição de Água".
Item 4 - Apreciação do processo CD-16/98, referente ao Recurso Ordinário
interposto pelo associado menor Rodrigo Peron Coelho Rocha,
representado por sua mãe e associada Olider Peron Coelho da Rocha,
contra penalidade de sessenta (60) dias de suspensão que lhe foi aplicada
pela Diretoria em decorrência do processo CI-038/97.
Presidente - Relacionou os dispositivos estatutários que regulamentam a matéria, sobre a
qual emitiu parecer a Comissão Jurídica.
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Décio Cecílio da Silva - Lembrou que em reunião anterior o plenário discutiu um processo
por cerca de três horas, isto dentro de um clube social e esportivo, que tem o seu Estatuto e
os seus Regimentos, enfim, tem as suas próprias leis, dispensando a adoção de outras leis.
Se as leis do Clube não são satisfatórias, elas devem ser modificadas. Citou termos
jurídicos então mencionados, como: preclusão consumativa, pertinência subjetiva, dizendo
não saber do que se tratava, presumindo que outros Conselheiros também não soubessem.
Para atender à heterogeneidade do Conselho, pediu que as manifestações fossem
simplificadas.
Olympio da Silva Caseiro - Desculpou-se com os sócios envolvidos no processo, por ter,
como representante de seu filho Leonardo, também envolvido, assinado o termo de
declaração sem ao menos tê-lo lido, explicando que na ocasião havia um garoto fora da sala
portando um aparelho que fazia um som perturbador. Alegou que seu filho estava sendo
acusado de não ter tentado impedir uma infração, que nem o próprio pai do infrator
conseguiu impedir.
Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) - Contestou, dizendo que atuou na Comissão
Processante e constou no processo que o depoente se encontrava nas proximidades da
Cabana do Pai Tomaz, juntamente com uma roda de amigos, dentre eles o recorrente,
grifando que: Do nada surgiu a idéia de se atear fogo na Cabana, idéia esta que não pode ser
atribuída unicamente ao Daniel, que foi mero executor das medidas deliberadas pelo grupo
de iguais, que não tentaram impedir o início da execução, mas tão somente se postaram a
meia distância dos locais dos fatos, a fim de assistir aquele show pirotécnico. Disse que isso
o orador tinha lido, foi dito por seu filho e assinado pelas partes.
Olympio da Silva Caseiro - Respondeu que a menção ao "show pirotécnico" foi colocada
pela cabeça de quem quis por, para prejudicar.
Presidente - Interrompeu o orador, dizendo que, embora compreendesse que a sua posição
de pai o deixava numa situação um pouco constrangedora, a afirmação que estava fazendo
não era das mais agradáveis. Além disso, não poderia permitir que as discussões fugissem
do seu objetivo. Naquele momento o plenário estava apreciando o recurso ordinário do
interesse do associado Rodrigo, e as alegações do autor não teriam um resultado direto na
decisão que o Conselho viesse a tomar. Pediu, então, que o orador estabelecesse sempre
uma conexão entre o seu pronunciamento e a matéria que estava sendo apreciada.
Olympio da Silva Caseiro - Tornou a mencionar a expressão “a fim de assistir o
espetáculo pirotécnico”, dizendo que seu filho nem sabia do que se tratava. Disse que no
R.O. constava que o associado Leonardo se dirigia à Segurança Gilvan, dizendo: quem pôs
fogo no primeiro quiosque, não pôs fogo no segundo. Ele tinha razão. Não foi o Daniel
quem pôs fogo no segundo. Ele não sabe que é, nem eu, mas talvez tenham sido faíscas que
atingiram o segundo. Isso acontece em tantos incêndios. Disse que de fato estava
envergonhado pelo erro que cometeu, ao assinar em confiança, em virtude de toda a
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confusão que estava lá fora, causada pelo garoto que portava o mencionado aparelho que
emitia som perturbador. Pediu que o aparteante confirmasse aquela afirmação.
Ricardo Coutinho Carvalhal - Respondeu que tinha sido uma questão de meio minuto.
Paulo Rui de Godoy - Fez uma síntese do processado, citando dispositivos da legislação
ordinária do país invocados no recurso e o parecer da Comissão Jurídica. Propôs ao
plenário que fosse dado provimento ao recurso, absolvendo o recorrente. Defendendo sua
proposta, disse que a discussão do efeito suspensivo do recurso estava prejudicada, pois o
recorrente tinha cumprido integralmente a suspensão em 16 de julho de 1998, melhor
acudindo o direito de adentrar-se o mérito de seu recurso. Comentou que Diretoria embasou
sua decisão no fato de que, segundo suas próprias palavras, os sócios punidos, incluído o
recorrente, “concordaram com a atitude do sócio”, autor confesso do incêndio, fundamento
fático que foi amparado pela Comissão Jurídica. Exemplificando e citando dispositivos
legais, disse que no caso em julgamento verifica-se que embora, a rigor, moralmente se
imponha a todo cidadão o dever de impedir a prática de um ilícito, é preciso que esteja
definida em lei a obrigação de se impedir a prática do ilícito. A prevalecer o entendimento
da Comissão Jurídica, a Segurança do Clube passará a ser feita não pelos seus funcionários,
que têm o dever de prevenir e reprimir os atentados ao patrimônio pinheirense, mas por
todos os associados, e assim, por esse raciocínio, todos os sócios que estivessem no local do
incêndio teriam que ser punidos por não ter impedido que a infração fosse cometida. A
diferença é muito sutil e exige que se entenda a intenção do legislador do inciso V do Art.
34 do Estatuto, no sentido de que o sócio tem o dever de não causar danos ao patrimônio do
Clube, mas não tem o dever legal de impedir que terceiros o façam.
Roberto Luiz Pinto e Silva - Tendo analisado os fatos em si, propôs que fosse negado
provimento ao recurso, esclarecendo que respeitava os argumentos até então defendidos na
tribuna, mas existiu a confissão. Além disso, o mais grave não foi o fato de ninguém ter
impedido, mas de todos terem planejado e um executado. Baseada neste aspecto é que a
Diretoria foi muito feliz até em não acolher a proposta da própria Comissão, porque depois
de uma suspensão de 30 dias não caberia uma advertência. Portanto, o que poderia ter sido
feito como proposta era manter a suspensão preventiva tão somente, ou elevar a punição,
como resolveu a Diretoria, com muita propriedade e justiça. Tendo o Sr. Presidente
esclarecido a um aparteante que o orador só concede aparte se quiser, o orador esclareceu
que não tinha percebido pedido neste sentido.
Nelson da Cruz Santos - Declarou conhecer bem o recorrente, lamentando que ele tenha se
comportado de forma tão inadequada e anti-social, cometendo, com os demais envolvidos,
um ato degradante, colocando fogo em algo do Clube. Independentemente da infração
cometida ou de quem a executou por eles, se reuniram, discutiram e decidiram pela
imprudência. Disse entender que não só a Comissão Processante foi infeliz na sua proposta
de punição, o foi também, a Diretoria, na punição que aplicou, porque se os quatro
assumiram que planejaram aquele ato, todos mereciam pena idêntica: os mesmos 60 dias.
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Como o Conselho não podia mais reformar a sentença para maior, e ele, orador, não
endossaria um ato de indisciplina e de destruição de uma parte do Clube, propôs que fosse
mantida a pena aplicada e que não fosse aceito o recurso do sócio apenado.
Presidente - Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, colocou a matéria em
votação.
Deliberação::
Por expressiva maioria de votos o Conselho decidiu negar provimento ao Recurso
Ordinário interposto pelo associado menor Rodrigo Peron Coelho Rocha, representado por
sua mãe e associada Olider Peron Coelho da Rocha, contra penalidade de sessenta (60) dias
de suspensão que lhe foi aplicada pela Diretoria em decorrência do processo administrativo
disciplinar nº CI-038/97.
Item 5 - Várias.
Carlos Fernandes Andrade - Manifestou-se enaltecendo a forma justa com que o Diretor
Adjunto de Tênis Gilberto De Luccia vem conduzindo a seção, com muita honestidade e
com frieza até nas suas decisões. Disse que portava algumas cartas retirando atletas do
treinamento, punindo atletas de competição. Comentou que sua própria filha tinha sido
punida com seis itens do código esportivo, ficando alijada de fazer parte de uma delegação,
após voltar de uma campanha representando o Brasil no Sulamericano. Depois de cumprir a
penalidade, a atleta voltou a treinar, por solicitação da própria Diretoria da seção, e no
Expediente desta reunião tinha recebido um voto de louvor, competindo pelo Clube e
recebendo os benefícios que este proporciona aos atletas que bem o representam. Observou
que sempre que algum sócio comete uma falha ele é punido de acordo com as normas
estatutárias ou regimentais. Mencionou reclamação que fizera à Comissão de Esportes para
que esta complementasse informações. Entendendo que em alguns aspectos o Regimento
não é seguido, lembrou que há duas reuniões apresentou um requerimento ilustrado com
fotografias, ao Sr. Presidente do Conselho, que na ocasião informou que a resposta lhe seria
fornecida em 30 dias. Reclamou por não ter recebido retorno sobre o assunto até a presente
data, embora tenha consultado a respeito as Secretarias das Áreas envolvidas. Além disso,
os sócios interessados no pedido estavam cobrando a resposta, o que o fazia questionar o
cumprimento das normas legais do Clube.
Mário Lima Cardoso (aparte) - Deu seu testemunho de que o pedido do orador
relacionado à Pista de Atletismo tinha sido atendido.
Carlos Fernandes Andrade - Concordou no sentido de que algo tenha sido feito, mas não
tinha recebido qualquer esclarecimento a respeito, dentro do prazo legal. Também
perguntou a respeito da quadra de Tênis, que o Diretor, falando em nome do Presidente da
Diretoria e do Diretor de Esportes prometeu cuidar logo depois do torneio Banana Bowl.
Tendo o Sr. Presidente pedido que o orador concluísse seu pronunciamento, finalizou
pedindo que a Comissão de Esportes informasse mais claramente sobre os técnicos que
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fazem parte das propostas de votos de louvor, pois alguns técnicos são relacionados nos
destaques esportivos e, muitas vezes, nem estiveram presentes no evento.
João Paulo Rossi (aparte) - Esclareceu que a Comissão de Esportes não é obrigada a saber
as informações solicitadas pelo orador, pois esta as recebe de um departamento técnico, que
é o setor de Esportes do Clube. Então, as críticas devem ser dirigidas, eventualmente, à
parte técnica que fornece tais informações.
Carlos Fernandes Andrade - Respondeu que estava dirigindo o pedido de esclarecimento
à Comissão de Esportes pelo fato desta ter assinado a proposta de votos de louvor. Diante
da explicação do Presidente da Comissão, pediu que os esclarecimentos fossem prestados
por quem de direito.
Presidente - Em atenção ao questionamento, disse que deu ao orador toda a liberdade para
falar sobre a questão da sua ansiedade em relação a essa resposta. Ocorre que o que existe
no Estatuto e no Regimento é a obrigação do Presidente encaminhar os pedidos que são
formulados pelos Conselheiros para a Diretoria. Uma vez encaminhados os pedidos de
informações, a Diretoria tem um prazo de 30 dias para responder. No seu caso, realmente a
remessa do pedido foi demorada, mas porque ele, Presidente, entendeu que o pedido
merecia um exame. A resposta já tinha sido enviada pela Diretoria e já havia determinado o
seu envio ao Conselheiro, devendo estar com a Secretaria para a assinatura do
encaminhamento. Embora fosse seu direito reclamar em plenário, um simples telefonema a
ele, Presidente, evitaria o desgaste do Conselheiro.
Maria Luiza Porto Ferreira Braga - Disse que viajou para os Estados Unidos com a
delegação do Futebol Menor e testemunhou o esforço investido no Pinheiros pelas crianças,
tanto que conseguiram trazer a taça de campeões do Pré-Mirim, de Vice-Campões da
Disney e de Campeões de Cocoa. Destacou o trabalho dos Técnicos Maurício e Carlão, e do
Coordenador José Luiz, que se esmeraram para suprir as falhas que aconteceram na
organização da viagem. Também agradeceu ao Sr. Presidente da Diretoria, por ter levado os
problemas ocorridos ao Diretor de Relações Esportivas Antonio Moreno Neto, que se
incumbiu de avaliar as falhas que, embora graves, foram contornadas com a colaboração de
todos os pais, para que isso não volte a acontecer nas próximas viagens das crianças do
Pinheiros. Agradeceu, pelo esforço da Diretoria e da Área Esportiva, fazendo com que essas
crianças tenham alegrias e muita fé no Futebol Menor.
Anna Maria da Carvalheira Baur - Elogiou a organização, a realização e o êxito do
evento Noite Italiana, dando detalhes a respeito. Finalizou parabenizando a Diretoria, o
Diretor de Promoções Sociais Ivan Gilberto Castaldi Filho e todas as pessoas que
trabalharam para o sucesso dessa festa.
Mário Lima Cardoso - Também cumprimentou os atletas do Futebol Menor que estiveram
na Escandinávia e nos Estados Unidos. Disse que a seção de Futebol foi dividida em duas:

11

Futebol Menor e Futebol Adulto. Propôs que a Diretoria futuramente repense essa
descentralização, porque o Futebol sempre foi um só. Apelou ao Diretor de Relações
Esportivas, no sentido de que seja resgatada a memória da Seleção Principal do Pinheiros,
que nada mais é que o resultado de todas essas gerações. Estendeu convite aos
Conselheiros, para um jogo no dia 12 de setembro, da equipe do Clube contra o Santos
Futebol Clube. Demonstrou-se entristecido com a opinião do Conselheiro Décio Cecílio da
Silva na Ordem do Dia, dizendo que o Conselho jamais poderá prescindir da manifestação
da Comissão Jurídica, que traz esclarecimentos, elucida e instrui a votação.
Presidente - Interrompeu o orador, para lembrar que o Regimento proíbe que se fale sobre
matéria objeto da Ordem do Dia em Várias. Em segundo lugar, o momento oportuno para o
orador se manifestar teria sido na ocasião da discussão, quando então aqueles que estavam
ouvindo poderiam ou não tomar o seu partido.
Zarath Maggiorini de Jesus Glass - Congratulou-se com o plenário pela aprovação
unânime do projeto Nova Rede de Distribuição de Água (anel hidráulico), que a Comissão
de Obras analisou rigorosamente e julgou plenamente satisfatório. Parabenizou, ainda, a
Diretoria, pelo orçamento apresentado para essa obra que o Clube necessita com premência
e o engenheiro Flávio Pimenta, responsável pelo projeto, que apresentou por duas vezes
uma belíssima exposição.
Presidente - Interrompeu o orador, pois acabara de observar a respeito da abordagem
inoportuna, em Várias, de matéria resolvida na Ordem do Dia. Informou o número de
Conselheiros que tinham assinado a lista de presença, o horário e deu por terminados os
trabalhos às 22h15m.
✦✦✦

Obs: Esta ata foi integralmente aprovada na 447ª Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo, realizada no dia 28 de setembro de 1998.
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