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ATA  RESUMIDA  DA  451ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO 
CONSELHO  DELIBERATIVO,  REALIZADA  NO  DIA  22  DE  FEVEREIRO 
DE 1999

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

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

Presidente  –  Devido  à  forte  chuva  que  caia  naquela  noite,  dificultando  o 
trânsito, manteve o livro de presença aberto por mais alguns minutos além do 
tempo regimental. Declarou abertos os trabalhos da reunião.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Solenidade de entrega de Diploma de Honra ao Mérito ao Conselheiro 
Efetivo CELSO HAHNE, que completou trinta (30) anos de mandato no 
cargo de Conselheiro em maio de 1998.
Presidente – Explicou que Mesa entendeu mais consentâneo com o fato que 
o Conselho conceda esses diplomas numa reunião e num momento solene 
em que não haja motivos para distração, como sempre acontece nos jantares, 
dando-se  à  ocasião  a  devida  importância.  Para  exaltar  aquele  ato,  fez 
considerações enfatizando  o grande trabalho que o Conselho e o Conselheiro 
prestam  ao  Clube  dentro  da  sua  competência  estatutária.  Convidou  o 
Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri para acompanhá-lo neste 
ato e entregou o Diploma de Honra ao Mérito ao Conselheiro Efetivo Celso 
Hahne, pelo exercício do cargo de Conselheiro por 30 anos.

Rubens  Catelli  -  Convidado  para  saudar  o  homenageado  em  nome  do 
Conselho, falou da personalidade de Celso Hahne, que exerceu a presidência 
da Diretoria por três gestões após ter vice-presidido o Conselho na gestão do 
Presidente Francisco Lotufo Filho e que além de industrial  ocupou funções 
relevantes nos campos administrativo e político de São Paulo. Destacou que 
na sua gestão foi  aprovado pelo Conselho e executado um Plano Diretor, 
cujas obras não enumerou porque reconhecidas e que aquele ato traduzia o 
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reconhecimento do Clube, através de seu Conselho Deliberativo, pelo trabalho 
e pela contribuição prestados pelo homenageado.

Celso Hahne – Agradeceu ao Clube, ao Conselho e ao Conselheiro Rubens 
Catelli pela demonstração de reconhecimento. Contou detalhes de sua gestão, 
com ênfase à colaboração que recebeu tanto da Diretoria como do Conselho, 
este no seu entender o grande propulsor do Clube. Apelou aos Conselheiros 
que lutem pelo Clube, acima de qualquer interesse individual ou particular e 
sem vaidade, colocando na Diretoria sempre pessoas que levem o Pinheiros 
não só a alcançar o seu centenário,  mas a ultrapassar muitas vezes esse 
tempo de existência com o mesmo brilho.

Presidente  –  Ao  encerrar  a  solenidade,  agradeceu  a  todos  que  dela 
participaram, tornando a cumprimentar o Conselheiro Celso Hahne. Deu início 
à parte formal do Expediente, desde logo propondo a sua prorrogação para 
que os oradores inscritos pudessem se manifestar. Aprovado.

Comunicações  da  Mesa  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 
voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  ex-Conselheiro  e  ex-Presidente  da 
Comissão de Sindicância Edmundo Amaro,  pai  da Conselheira  Leila  Eleny 
Amaro Marques. Aprovado. Submeteu ao plenário proposta do Conselheiro 
Peter  Benes  Felsberg,  de  consignação  em  ata  de  voto  de  pesar  pelo 
falecimento da Sra. Teresa Boggio, mãe da sua esposa, Sra. Marisa Boggio 
Felsberg, à qual a Mesa se associou. Aprovada. Manifestou sua satisfação 
pela  rápida  convalescença do Presidente da  Diretoria  Cezar  Roberto  Leão 
Granieri,  recentemente  submetido  a  uma  intervenção  cirúrgica.  Levou  à 
consideração  do  plenário  proposição  da  Diretora  Adjunta  de  Saltos 
Ornamentais Wilma de Almeida Gonçalves, que a Mesa subscreveu devido ao 
impedimento estatutário da proponente, no sentido de inserir em ata voto de 
louvor à seção de Saltos Ornamentais, por ter conquistado pela oitava vez o 
título de Campeão no Troféu Brasil, por ter se sagrado Campeã no Torneio 
Internacional  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  bem  como  pelo  fato  serem 
pinheirenses  seis  dos  oito  atletas  pré-convocados  para  integrar  a  Seleção 
Brasileira da modalidade que participará dos Jogos Pan-Americanos,  quais 
sejam:  Ivan  da  Costa  Paixão,  Emerson  de  Souza  Neves,  Cassius  Duran, 
Evelyn Winkler, Fabiana Izumi Hashimoto e Manuela Balsalobre. Aprovado.

Primeiro Secretário – Leu carta da Diretoria, comunicando que a Associação 
de Médicos de São Paulo- Blue Life está patrocinando novamente a seção de 
Voleibol e informando outros dados sobre o referido contrato de patrocínio. (of. 
DI. 043/99). Também informou que a Diretoria oficiou dando conta de que a 
Sra. Fernanda Duarte Galluzzi solicitou demissão do cargo de Diretora Adjunta 
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de Serviços Gerais  que ocupava junto à Diretoria daquela Área.  Leu carta 
enviada pelo associado Angelo Pio Mendes Corrêa Júnior, agradecendo em 
seu nome e de sua família a  demonstração de solidariedade recebida por 
ocasião  do  falecimento  de  seu  pai,  o  ex-Presidente  Angelo  Pio  Mendes 
Corrêa. Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria os 
relatórios  A.V.O.  -  Análise da  Variação Orçamentária  referente ao  mês de 
novembro de 1998 e o Balanço Patrimonial do Clube em 30 de novembro de 
1998. Esclareceu porque não foi possível encaminhar a convocação para esta 
reunião via Internet, o que será feito na próxima reunião com a utilização de 
alternativa já definida pela Mesa.

Presidente  –  Tendo  expirado  o  prazo  regimental,  propôs  prorrogação  do 
Expediente para que os oradores inscritos se manifestassem. Aprovado.

José Manssur – Apresentou propostas no sentido de consignar em ata votos 
de júbilo e de cumprimentos ao Dr. Mário Covas Júnior, pela sua reeleição 
para o cargo de Governador do Estado de São Paulo e de congratulações 
com associados nomeados para exercer cargos de Secretário de Estado junto 
ao seu Governo, a saber: Marcos Ribeiro de Mendonça, da Cultura, Ricardo 
Trípoli, do Meio Ambiente e o nosso Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques, da Administração Penitenciária. Aprovado.

Renato Taglianetti – Manifestou alegria pela boa recuperação do Presidente 
da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri e pelo seu retorno ao convívio da 
administração do Clube.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  –  Saudou  o  Conselheiro  Celso 
Hahne,  associou-se  ao  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Edmundo 
Amaro,  um  dos  fundadores  da  equipe  Azes  de  boliche  e  o  Presidente  e 
fundador da “Máfia”. Propôs que fosse inserto em ata voto de louvor ao sócio 
Mário Gonçalves Soares, que no final do ano passado conquistou o título de 
Campeão Brasileiro de Pugilismo, categoria Meio Pesado. Aprovado.

Presidente –  Comunicou que o  proponente  havia  apresentado documento 
oficial  da  Confederação  Brasileira  de  Pugilismo comprovando aquele  feito, 
dispensando, assim, a sua confirmação por parte da Comissão de Esportes e 
da Diretoria conforme antes deliberado.

Nice de Lima – Ressaltou o apoio que a seção de Basquete vem recebendo 
da  Presidência  da  Diretoria,  da  Diretoria  de  Esportes  e  da  sua  Diretoria 
Adjunta, propondo a inserção em ata de voto de louvor à equipe Adulto de 
Basquete, que embora não seja patrocinada vem defendendo com sucesso as 
cores do Clube, voto este extensivo ao Técnico Marcel Ramon Ponikwar de 
Souza,  com  destaque  ao  atleta  Guilherme  Joanoni,  o  único  brasileiro 
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convocado para  a  Seleção Mundial  Juvenil  organizado pela  empresa Nike 
para  jogar  contra  a  equipe  dos  Estados  Unidos.  Apelou  aos  Conselheiros 
empresários  que  patrocinem  esses  atletas,  de  forma  a  estimular  mais 
conquistas.

Presidente –  Perguntou ao Sr.  Presidente da Diretoria se seria necessário 
verificar a origem dos votos propostos, tendo este confirmado os feitos.

Edgard Ozon – Propôs a inserção de voto de louvor à Diretoria de Higiene e 
Saúde,  pelo  pronto  atendimento  médico  prestado  pelo  Dr.  Marco  Antonio 
Lembo ao Conselheiro  José de Barros,  vítima de acidente de trânsito  nas 
imediações do nosso Clube no último dia 19. Aprovado.

Carlos Fernandes Andrade – Congratulou-se com o Presidente da Diretoria 
Cezar  Roberto  Leão  Granieri  pela  sua  recuperação.  Lembrando o  recente 
falecimento do campeão brasileiro de Judô Fabiano de Oliveira Ramos, da 
cidade de Santos, pediu que o plenário elevasse o pensamento à família por 
10  segundos,  o  que  foi  respeitado  na  seqüência.  Parabenizou  a  equipe 
brasileira  de  Natação,  em  especial  Gustavo  França  Borges,  nosso  Sócio 
Honorário, pela recente conquista de um recorde de medalhas. Estendeu os 
cumprimentos  ao  Chefe  da  Delegação  Brasileira  e  ao  Técnico  Alberto 
Bernardo Klar, do Pinheiros.

Anna Maria da Carvalheira Baur –  Propôs a inserção de voto de louvor à 
Diretoria,  pela  feliz  escolha  dos  novos  instrutores  de  atividades  físicas  da 
seção de Fitness. Aprovado.

4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  das  atas  das  449ª  e  450ª  reuniões,  ambas 

realizadas no dia 30 de novembro de 1998.
Renato  Taglianetti  –  Pediu  que  fosse  corrigida  referência  feita  pelo 
Conselheiro Luiz  Ernesto Machado Kawall  no Expediente da 449ª reunião, 
esclarecendo  que  o  ex-Presidente  Angelo  Mendes  Corrêa  não  exerceu  o 
cargo de Secretário Estadual de Justiça.

Presidente – Explicou que a ata expressa o que aconteceu na reunião e não 
poderia ser retificada, mas que seria registrada a observação nesta reunião. 
Leu proposta do Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva pedindo a retificação 
do seu pronunciamento na ata da 449ª reunião, a saber: “... 1) ONDE SE LÊ: 
“embora  o  país  esteja  empenhando  grandes  esforços  para  equilibrar  as 
despesas, até o momento o que se viu foi o Governo aumentar as despesas 
para dessa forma, aumentar as receitas”, 2)  LEIA-SE “embora o país esteja 
empenhando grandes esforços para equilibrar as despesas, até o momento o 
que se viu foi o Governo aumentar os impostos, para dessa forma, aumentar 
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as receitas”. Disse que o pedido de retificação não procedia, nem o colocou 
em votação,  explicando  que  o  Conselheiro  pretendia  substituir  aquilo  que 
efetivamente  falou.  Também  este  pedido  ficaria  registrado  apenas  nos 
trabalhos desta reunião. A seguir colocou em votação, separadamente, cada 
uma das atas, tendo ambas sido aprovadas conforme apresentadas.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-25/98  –  Primeira  discussão  e 
votação da proposta subscrita pelo Conselheiro Paulo Rui de 
Godoy e outros cinqüenta e um (51) Conselheiros, de alteração 
de parágrafo do Art. 42, com inclusão de mais três parágrafos e 
inciso I do Art. 47, todos do Estatuto Social.

Presidente –  Mencionou os dispositivos estatutários que regem a matéria, 
sobre a qual se pronunciou a Comissão Jurídica e explicou como procederia a 
primeira  discussão  e,  se  aprovada  a  matéria,  sua  segunda  discussão  e 
redação final.

Joaquim  Dias  Tatit  –  Contestou  aspectos  relacionados  na  exposição  de 
motivos  como  fatores  inspiradores  da  proposta,  que  entendeu  como 
interpretação inoportuna, desnecessária e injusta para com o Conselho, que 
nunca se comportou julgando com prepotência,  injustiça e crueldade e,  ao 
contrário do que foi afirmado, não lhe constava que o estado democrático de 
direito preconizado na proposta não tenha predominado até agora no seio da 
sociedade pinheirense, porque ela não teria sobrevivido esses gloriosos cem 
anos sem democracia e sem direito.

Paulo Rui de Godoy –  Citou dispositivos constitucionais e comentários de 
juristas  de  renome,  lembrando  que  norma  legal  estabelece  nulidade  de 
processo infracional de menor que não tenha sido defendido por advogado e 
que  o  Estado  tem  a  obrigação  de  nomear  defensor  para  quem  não  tem 
recurso. Isso recomenda que o Clube adote o Defensor de Ofício, pois todos 
os atos praticados pela Diretoria são passíveis anulação se vício tiver ocorrido. 
Concordou com a sugestão da Comissão Jurídica, substituindo “Estudante de 
Direito” por “Estagiários da Advocacia habilitados pela OAB”, remetendo essa 
correção à Comissão de Redação. Quanto à proposta relativa à suspensão 
preventiva,  explicou  que  se  trata  de  adaptação  das  normas  processuais 
disciplinares  do Clube ao Código de Processo Penal  Brasileiro,  que prevê 
condições  ao  decreto  de  prisão  preventiva.  Se  na  sociedade  comum  a 
liberdade é o bem maior, o bem maior do nosso associado é a sua liberdade 
de freqüência ao Clube. Propôs a aprovação da proposta e da emenda que a 
ela ofereceu.
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Nelson da Cruz Santos – Para pedir a rejeição da alteração, afirmou que ela 
trazia  insinuações  inaceitáveis  e  oneraria  a  maioria  dos  sócios  que  se 
comporta adequadamente, em detrimento de uma minoria que não observa a 
mesma conduta.  Não presenciou o Conselho negando a devida defesa ao 
associado. Sobre a suspensão preventiva, entendeu que ela não causa danos. 
Disse que achar que o Conselho ou a Diretoria age com poder ditatorial, ou é 
má fé,  ou  é  total  desconhecimento  da  vida  associativa  do  Clube e  que  é 
inaceitável pagar uma defensoria onde, seguramente, não há sócio que não 
tenha condições de se defender ou de constituir defensor.

Claudio  Damasceno  Junior  (aparte)  –  Entendeu  que  a  constituição  de 
Conselheiros para a Defensoria de Ofício não implicava em ônus para o Clube 
e que a proposta tinha mais caráter jurídico do que econômico.

Nelson  da  Cruz  Santos  –  Ratificou  seu  pensamento,  reafirmando  que  a 
Defensoria era desnecessária no Clube.

Roberto Machado Moreira – Relacionou vários aspectos para explicar que o 
projeto não atendia às regras estatutárias e era falho na exposição de motivos, 
que não era clara e convincente, eis que se dirigia à norma máxima do Clube, 
além de comparar a sociedade civil pinheirense com a sociedade militar, citar 
prisão  preventiva  e  forças  armadas,  etc.  Sugeriu  que  a  alteração  fosse 
devolvida aos seus proponentes, para sua reapresentação em termos de ser 
conscientemente votada pelo Conselho.

Renato Taglianetti – Propondo a rejeição da proposta, disse que quando um 
indivíduo se associa ao Clube o faz por vontade própria, e que, por ter sido 
apresentado por outros quatro sócios presume-se que ele tenha condições de 
conviver  na  nossa sociedade e  que se submeterá  às  normas estatutárias. 
Quando esse sócio comete uma falha não há como não afastá-lo do nosso 
convívio, temporariamente, pois a intenção de defender o interesse superior 
do Clube e dar bom exemplo aos demais.

José Manssur –  Defendeu que o Estatuto proporciona segurança àqueles 
que o respeitam e a ele se subordinam. As relações entre o Clubes e os seus 
associados não são as mesmas entre o cidadão e o processo criminal e não 
se pode transformar o Clube em um tribunal de justiça criminal. A Constituição 
resguarda o  princípio  de  autonomia  das  entidades  esportivas,  dirigentes  e 
associações quanto à sua organização e funcionamento. O Conselho aprovou 
o Estatuto Social e não são normas, que se podem ser boas para a Justiça 
Comum  Penal,  que  deverão  advogar  os  preceitos  de  autonomia  e 
independência do Clube. Adotar metodologia processual e penal é utópico a 
ponto  de  tornar  inviável  a  finalidade  do  processo  disciplinar,  que  exige 
resposta  rápida  e  não compromete  o devido processo legal  e  o  direito  de 
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defesa do sócio, resguardados no Estatuto Social e no Regimento Processual 
Disciplinar. Quanto à suspensão preventiva, ela é cautelar e pode ser aplicada 
desde  que  objetive  a  paz  social.  Propôs  a  rejeição  da  alteração,  porque 
desnecessária, em defesa das prerrogativas da autonomia do Conselho.

Votação/Deliberação:
Presidente – Não havia mais inscritos, então colocou a matéria em votação, 
explicando como ela se realizaria.
Depois da votação da proposta relativa ao §3º, o Conselheiro Paulo Rui de 
Godoy pediu verificação da votação, mas o Sr. Presidente indeferiu o pedido 
por  julgá-lo  abusivo,  dando  por  encerrada  a  participação  do  Conselheiro 
naquele momento.
Ao iniciar a votação do §4º proposto, o Sr. Presidente precisou advertir  os 
Conselheiros  Paulo  Rui  de  Godoy  e  Anna  Lourdes  Frota  Passalacqua  de 
Godoy sobre a impossibilidade regimental de se retirar do plenário durante a 
votação.  O  Conselheiro  Paulo  Rui  de  Godoy  respondeu  que  aceitaria  a 
punição que lhe fosse imposta, porque ele estava se retirando em protesto ao 
indeferimento  da  Mesa.  O  Sr.  Presidente  afirmou  que  a  Constituição  lhe 
permite o direito de ir aonde quiser, porém, já que o Conselheiro havia feito 
alusão a um processo disciplinar o Conselho resolveria a respeito.
Depois da votação do proposto §4º, o Conselheiro Marcelo Favalli sugeriu que 
fosse desconsiderado o restante da proposta, tendo em vista aquela decisão. 
O Sr. Presidente disse que apreciaria seu pedido no momento oportuno.
Como o  §5º  proposto  foi  rejeitado,  o  Sr.  Presidente,  aí  sim,  considerou  a 
sugestão do Conselheiro Marcelo Favalli e deu por prejudicada a votação dos 
§6º e 7º propostos.
Votou-se, em seguida, a proposta de supressão de parte do inciso I do Art. 47.
A decisão sobre a proposta como um todo foi a seguinte: 1) rejeitada proposta 
de  alteração  do  §2º  do  Art.  42  do  Estatuto  Social,  para  estabelecer 
determinadas  condições  para  a  aplicação  da  suspensão  preventiva;  2) 
rejeitada proposta de criação de um §4º no Art. 42 do Estatuto Social, para 
estabelecer que os membros da Comissão Processante seriam escolhidos de 
preferência entre Conselheiros, Diretores ou Adjuntos e sócios que tivessem 
experiência na justiça criminal; 3) rejeitada proposta de criação de um §5º no 
Art.  42  do  Estatuto  Social,  para  estabelecer  que  nenhum  sócio  seria 
processado disciplinarmente sem que lhe fosse dado defensor; decisão esta 
que prejudicou a apreciação de proposta de criação de outros dois parágrafos, 
6º e 7º, no Art.  42, o primeiro criando a Defensoria de Ofício e o segundo 
disciplinando a forma de eleição do Defensor de Ofício; 4) rejeitada proposta 
de alteração do inciso I do Art. 47 do Estatuto Social, pretendendo suprimir a 
expressão “... quando a decisão for da Diretoria;”.
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Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-28/98,  referente  ao  Recurso 
Ordinário  interposto  por  associado  menor,  representado  por 
seu pai e associado, contra penalidade de sessenta (60) dias de 
suspensão que lhe foi aplicada pela Diretoria em decorrência do 
processo CI-74/97.

Presidente – Esclareceu sobre os preceitos estatutários que regulamentam a 
matéria,  sobre a  qual  se pronunciou a Comissão Jurídica.  Lembrou que o 
recurso pretendia transformar a suspensão de 60 dias em advertência, bem 
como que não poderia ser aumentada essa penalidade porque não ocorria a 
hipótese da Representação, nem poderia ser proposta absolvição porque isso 
não tinha sido pleiteado.  Informou que o Conselheiro Paulo Rui  de Godoy 
havia proposto por escrito que a votação fosse feita por escrutínio secreto, 
decretando-se segredo de justiça quanto à sua apreciação por se tratar de 
infração praticada por sócio menor de idade. Explicou que não colocaria esta 
proposta em votação, porque o Regimento prevê que reunião secreta deve ser 
solicitada por vinte Conselheiros.

Sérgio Vergueiro – Fez ampla exposição, ponderando que o problema maior 
não era só o fato do Clube ter que indenizar a família num eventual acidente, 
porque o risco de vida de um filho de sócio transcende a todos os riscos de 
todas  as  indenizações  possíveis.  A  questão  era  que  já  se  passara  muito 
tempo da ocorrência  e  até  agora  não tinha sido  tomada providência,  nem 
mesmo cercada a caixa d’água para impedir  fatos idênticos.  Questionou o 
critério de seleção da Segurança terceirizada, lembrando que os dois jovens 
não sócios que acompanhavam o envolvido tinham adentrado o Clube sem 
problema e, como suspeitou-se que estavam “fumando algo diferente” com o 
nosso  sócio,  deveriam  ter  sido  levados  à  autoridade  policial  por  estarem 
invadindo a  privacidade do  Clube.  Observou  que  cabe meditação sobre  a 
política de segurança do Clube, que está falha e é necessário corrigir logo o 
problema. Posicionou-se favorável ao recurso, por entender que o envolvido 
foi mais vítima do que agressor neste caso.

Votação/Deliberação:
Não havia mais inscritos e o Sr. Presidente submeteu a matéria à votação, 
tendo o plenário decidido negar provimento ao recurso.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-25/96,  referente  aos  fatos 
narrados no Registro de Ocorrência nº 079/96, de 31 de agosto 
de 1996, relativo a incidente havido no ingresso de Associado 
no  Clube  quando  estava  suspenso,  alegando  que  o  pai, 
Membro do Conselho Deliberativo, o autorizara.

Presidente –  Informou quais  são os dispositivos estatutários que regem o 
assunto,  que  foi  objeto  de  parecer  da  Comissão  Jurídica.  Explicou  que, 
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diferentemente  do  que  ocorreu  com  o  caso  anterior,  o  Conselho  se 
transformaria em órgão julgador originário, ou seja, apreciaria o relatório da 
Comissão e votaria pelo arquivamento ou pela aplicação de penalidade que 
fosse proposta.

Marcelo  Favalli  –  Não  se  manifestou  em  defesa  própria,  nem  fez 
considerações quanto às provas produzidas nos autos. Entendeu que o Sr. 
Diretor  Administrativo  extrapolou  sua  competência  ao  fazer  considerações 
sobre  a  eventual  conduta do envolvido antes de encaminhar  a  matéria  ao 
Conselho, órgão competente para instruir e julgar o processo. Recomendou à 
Diretoria  que os  processos disciplinares  sejam instruídos dentro  de critério 
mais amável, caseiro e paternal e não como vem sendo feito.

Sérgio  Vergueiro  –  Solidarizou-se  com  o  orador,  cujo  comportamento 
entendeu  exemplar  e  obediente  às  normas  do  Clube.  Também  elogiou  a 
atitude do Sr. Presidente do Conselho, pois ao receber a matéria não o fez 
sem  resistência,  pediu  à  Diretoria  mais  elementos  e,  compreendendo  a 
necessidade de dar bom exemplo, instaurou o processo que foi instruído com 
seriedade. A Comissão concluiu que não havia prova da acusação da Diretoria 
Administrativa  no  sentido  de  que  o  Conselheiro  tivesse  interferido  para  o 
ingresso de seu filho no Clube. Pediu que fosse relevada a atitude do Diretor 
Administrativo.  Certamente  tratou-se  de  um  momento  infeliz  desse 
Conselheiro, que também é digno de respeito e educado e saberá corrigir sua 
falha.

Votação:
Presidente –  Não havendo mais  oradores  inscritos,  iniciou  o  processo de 
votação.

José  Manssur  -  Propôs  que  a  votação  da  recomendação  da  Comissão 
Processante Especial fosse simbólica. Aprovado.

Deliberação:
O  plenário  decidiu  aprovar  a  recomendação  da  Comissão  Processante 
Especial, determinando o arquivamento do processo.

Item 5 - Várias.
Mário Lima Cardoso – Referindo-se ao evento Pholianafaria de 1996, como 
existiu  a  promessa da Diretoria  de  Promoções Sociais  de que o  bloco  do 
Clube voltaria a desfilar e até o Carnaval deste ano sequer foi ventilada essa 
possibilidade,  pediu à Diretoria que para o ano 2000 seja  feito um projeto 
cuidadoso para que o Clube efetivamente participe. Solidarizou-se com a Sra. 
Presidente  do  DAS (Departamento  de  Assistência  Social),  Márcia  da  Silva 
Leonelli, pela iniciativa da coleta seletiva de lixo, gerando receita revertida em 
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benefícios  para  os  funcionários,  pedindo  que  os  funcionários  de  Serviços 
Sociais  e  de  Serviços  Gerais  sejam  melhor  orientados  para  colaborar  na 
coleta. Solicitou à Diretoria de Relações Esportivas que promova a volta das 
atividades da tradicional  Seleção de Futebol  Adulto,  servindo,  inclusive,  de 
estímulo às categorias menores.

Carlos  Fernandes  Andrade  –  Informou  que  recebeu  carta  da  Diretoria 
respondendo  que  a  Confederação  Brasileira  de  Desportos  Aquáticos 
realmente  não  havia  homologado  recordes  sulamericanos  dos  nadadores 
Bárbara  Solano  e  Marcel  Wouda,  como constou  de  proposta  de  votos  de 
louvor trazida ao plenário em determinada reunião, por ele então contestada. 
Comunicou que oficiou à Presidência do Conselho esclarecendo que naquela 
mesma  reunião  não  tinha  se  referido  à  ausência  dos  técnicos  no  Troféu 
Absoluto de Natação, mas a técnicos do Tênis. Considerando proposta que 
pretende apresentar, em defesa do sócio menor, solicitou que o Sr. Presidente 
do  Conselho  intercedesse  no  sentido  de  agilizar  resposta  da  Diretoria 
relacionada à Área Esportiva.

Roberto Machado Moreira – Tornou a abordar a questão dos funcionários do 
concessionário do Salão de Beleza, entregou ao Sr. Presidente do Conselho 
carta pedindo providências específicas.

Anna Maria da Carvalheira Baur –  Elogiou o Baile das Máscaras levado a 
efeito na segunda-feira de Carnaval, detalhando o evento e parabenizando a 
Diretoria, a Diretoria de Promoções Sociais, a Diretoria Adjunta de Veteranos, 
a  Gerência  da  Área e  sua equipe  de  trabalho.  Pediu  que esse  baile  seja 
incorporado ao calendário do Clube.

Pascoal Roberto Aranha Napolitano – Com relação ao processo envolvendo 
o Conselheiro Marcelo Favalli votado no item anterior, pediu à Diretoria que 
formalizasse  pedido  de  desculpas  ao  Conselheiro,  que  não  recebeu 
tratamento condizente.

Presidente – Informou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro 
de presença e encerrou a reunião às 23h40.

XXX

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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