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ATA RESUMIDA DA 452ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
29 DE MARÇO DE 1999

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  nove  de  março  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 dois 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 – Determinou o recolhimento do livro de presença e declarou 
abertos os trabalhos da reunião.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente –  Em nome da Mesa do Conselho, propôs fossem inseridos 
em ata votos de pesar pelo falecimento dos associados Sr. Heinz Werner 
Wiesenthal, ex-Conselheiro, ex-Membro e ex-Vice-Presidente da Comissão 
Financeira; pelo falecimento do Sr. Armando Sebastião Grasso, também 
ex-Conselheiro; pelo falecimento do Sr.  Cláudio Salvador Lembo Filho, 
genro  do  Secretário  da  Comissão  Financeira  Fernando  Silva  Rohrs. 
Aprovado.  Submeteu  ao  plenário  proposição  do  Conselheiro  Claudio 
Damasceno Júnior, no sentido de inserir em ata voto de congratulações 
com  o  associado  André  Franco  Montoro  Filho  e  com  o  Sr.  Antonio 
Angarita,  nomeados,  respectivamente,  para  os  cargos  de  Secretário 
Estadual  de  Planejamento  e  Secretário  do  Governo do  Estado de  São 
Paulo.  Aprovado.  Também  apresentou  ao  plenário  proposta  do 
Conselheiro José Manssur, no sentido de consignar em ata voto de louvor 
ao  associado  Dr.  Paulo  Fernando  Campos  Salles  de  Toledo,  pela  sua 
posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Aprovado. Leu a carta da Diretoria nº DI. 089/99, tecendo considerações 
a respeito da existência de lei publicada no fim do ano passado, impondo 
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o  recolhimento  da  Contribuição  Social  para  o  Financiamento  da 
Seguridade Social (COFINS) e do Programa de Integração Social (PIS).

Primeiro  Secretário  –  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros,  para 
consulta  na  Secretaria,  os  relatórios  A.V.O.  -  Análise  da  Variação 
Orçamentária referentes aos meses de janeiro e de fevereiro de 1999 e o 
Balanço Patrimonial do Clube em 31 de janeiro e 28 de fevereiro deste 
ano. Dando continuidade ao projeto de instituição da convocação para as 
reuniões através da Internet, informou que os últimos testes realizados 
obtiveram  boa  receptividade,  restando  a  resolver  apenas  problema 
relacionado à rapidez com que a página é trazida à tela.

Carlos Fernandes Andrade –  Agradeceu ao Conselho, Diretoria e corpo 
associativo pelos cumprimentos recebidos por ocasião de seu aniversário. 
Parabenizou  alguns  Conselheiros  que  se  manifestaram  na  última 
reunião, a saber: Anna Maria da Carvalheira Baur, que elogiou o Baile 
das Máscaras realizado por ocasião do Carnaval deste ano; Mário Lima 
Cardoso, que solicitou à Diretoria de Relações Esportivas que promovesse 
a volta das atividades da Seleção de Futebol Adulto; Roberto Machado 
Moreira, que pediu à Diretoria providências em defesa dos funcionários 
do Salão de Beleza.

Anna Maria da Carvalheira Baur –  Dando detalhes a respeito da sua 
idéia,  pediu  ao  Sr.  Presidente  permissão  para  que  seja  celebrada  em 
setembro uma missa em Ação de Graças pelo Centenário do Clube.

Presidente – Respondeu que examinaria a questão, inclusive verificando 
a  competência  para  decisão  a  respeito,  com  base  nas  disposições 
estatutárias.

Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Propôs que fosse inserto em 
ata voto de júbilo ao Sr. Antonio Tadeu Avelino, ex-Conselheiro e atual 
Suplente  de  Conselheiro,  por  ter  sido  homenageado  pela  Associação 
Paulista de Supermercados – APAS com o troféu “Homem de Vendas” de 
1998. Aprovado. A pedido, passou às mãos do Sr. Presidente exemplar da 
Revista APAS relatando a matéria.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  –  Prestou  homenagem  aos  falecidos 
associados  Heinz  Werner  Wiesenthal  e  Armando  Sebastião  Grasso, 
associando-se aos votos de pesar antes aprovados.

Presidente – Reportando-se à carta que a Diretoria enviou informando ao 
Conselheiro Peter Benes Felsberg sobre a terceirização dos serviços do 
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Refeitório  dos  Funcionários,  propôs  votos  de  louvor  aos  Srs.  Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues e Vicente Mandia, inclusive considerando os 
elogiosos comentários da Diretoria nessa correspondência pela atuação 
de ambos como integrantes da Comissão que analisou as propostas então 
apresentadas. Aprovado.

4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 
-

Apreciação da ata da 451ª reunião extraordinária, realizada 
no dia 22 de fevereiro de 1999.

Tarcísio  de  Barros Bandeira  –  Disse  que  os  pareceres  emitidos  pela 
Comissão  Jurídica  sobre  os  processos  em  pauta  deveriam  ser 
integralmente transcritos nas atas, porque futuramente poderiam servir 
como precedentes, especialmente no caso do item 2 da Ordem do Dia 
daquela  reunião.  Observou  que  alguns  pareceres  não  tinham  sido 
resumidos.

Presidente  –  Explicou  que  a  Mesa  entende  que  a  ata  tem  que  ser 
resumida, conforme estabelece o Regimento do Conselho. Para atender 
àquele  pedido,  propôs  e  o  orador  concordou  que  da  ata  constasse  o 
resumo do mencionado parecer da Comissão. Colocou a ata em votação, 
tendo sido a mesma aprovada com o adendo proposto (abaixo transcrito).
Resumo do parecer da Comissão Permanente Jurídica nº 29/98-CJP, 
de 16 de novembro de 1998: 
A proposta atende,  quanto  à  parte  formal,  ao  disposto  no  Art.  127 do 
Estatuto Social. 
Em  síntese,  objetiva  a  postulação  modificar  o  §2º  do  Art.  42,  para 
estabelecer que a suspensão preventiva só poderá ser aplicada dentro de 
determinados  critérios,  renumerando-se  o  atual  §2º;  criar  um  §4º,  
determinando  que  os  membros  da  comissão  a  que  se  refere  o  “caput”  
“tenham experiência na justiça criminal"; adicionar os §§5º,6º e 7º, criando 
uma defensoria de ofício para o sócio que, devidamente notificado, deixar 
de indicar defensor, sendo que essa defensoria, obrigatoriamente, somente 
poderá ser exercida por bacharel em direito,  com experiência no campo 
judicial criminal e os defensores deverão ser eleitos pelo Conselho.
No mérito, o proposto §2º do Art. 42 é desnecessário, pois já se encontra  
contemplado pelos Arts. 7º e 19 do Regimento Processual Disciplinar.
A  proposta  prevê  eleição  para  escolha  dos  Membros  da Defensoria  de 
Ofício,  mas  não  se  preocupa  em  adaptar  esse  preceito  às  normas  do  
vigente  Regimento  Eleitoral  e  ao  próprio  calendário  eleitoral  do  Clube.  
Neste aspecto, por omissão, colide com o inciso II do Art. 76 do Estatuto  
Social,  que  identifica  quais  as  eleições  de  competência  do  Conselho 
Deliberativo,  pelo  que deveria  a  proposta dar  nova redação ao referido 
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dispositivo. Não o fazendo, coloca-se em contradição com o Estatuto Social,  
em tese inviabilizando a alteração pretendida.
Quando a proposta fala em estudante de direito, não identificando se há  
de  ser  estagiário  de  advocacia,  regularmente  inscrito  na  Ordem  dos 
Advogados do Brasil, colide com o §2º - artigo 3º, combinado com o artigo 
1º, incisos I e II, ambos do Estatuto da Advocacia, que é Lei Federal de nº  
8.906/94 e deve ser observada pelo Clube na forma do Art. 2º do Estatuto  
Social.
Quanto  à  proposta supressiva da parte  final  do  inciso I  do Art.  47 do 
Estatuto Social, que prevê o uso do recurso ordinário, quando a decisão for  
da Diretoria,  a fim de que,  também, a suspensão preventiva possa ser 
objeto  de  recurso,  como o  inciso  I  do  Art.  26  do  Regimento  Processual 
Disciplinar tem redação idêntica à do Art. 47, I do Estatuto Social, eventual  
alteração desta obriga a modificação daquela para evitar  colidência  de 
preceitos.

Item 2 
-

Apreciação  do  processo  CD-21/98,  referente  aos  fatos 
narrados no Registro de Ocorrência nº 177/98, de 30 de 
junho  de  1998,  ocorridos  na  Portaria  da  Rampa  - 
Estacionamento  na  mesma  data,  envolvendo  um  Atleta 
Benemérito.

Presidente –  Explicou que, nos termos do Art. 41 do Estatuto Social, o 
Atleta Benemérito tem o direito de ver investigada a infração que lhe foi 
atribuída,  por Comissão integrada por Conselheiros e  apreciado o seu 
resultado pelo Conselho que, por sua vez, aplicará, ou não, penalidade ao 
envolvido.

Pedro Paulo de Salles Oliveira –  Defendeu que  ao se tornar sócio  o 
cidadão subordina-se ao Estatuto Social, em direitos e deveres e tudo que 
o  Clube tem a oferecer  é colocado à sua disposição desde que ele  se 
submeta às regras de convivência e civilidade, respeito ao próximo e ao 
patrimônio. O respeito equilibrado ao direito e ao dever, pela expressiva e 
importante  maioria  dos  sócios,  proporcionou  ao  Clube  chegar  ao 
centésimo  ano  com  a  pujança  que  a  todos  impressiona.  Existem 
diferenças educacionais, sociais e de pensamento, como sempre haverá, 
mas convergem todas diante das obrigações sociais estatutárias, a todos 
comuns. O Clube é respeitado pela comunidade que o envolve, esta, sim, 
caótica  e  comprometida,  exatamente  porque,  sempre  vigilante,  evita 
maiores  conseqüências  punindo  os  infratores  quando  necessário, 
cumprindo e fazendo cumprir as regras de conduta permitidas pelo seu 
Estatuto Social. O Conselho exerce a sua função de julgar fazendo justiça 
com  os  injustiçados,  corrigindo  eventuais  distorções,  apreciando  a 
atuação da Diretoria e discordando dela quando necessário, bem como 
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respeitando o direito dos acusados e apenados terem os seus processos 
revistos. O Clube deve ser mantido a salvo daqueles que violam os bons 
preceitos, sob pena de não se poder pedir aos filhos, netos e amigos dos 
sócios que não prejudiquem o equilíbrio quase ecológico desta instituição 
centenária, praticamente a única sobrevivente no esporte do País, que 
prima pelas suas virtudes morais, sociais, culturais e esportivas.

Renato Taglianetti –  Preliminarmente, lembrou que a apresentação da 
carteira social assegura que as pessoas que estejam no Clube tenham 
sido  previamente  admitidas  para  freqüentá-lo.  O  Estatuto  Social 
determina que o sócio deve respeitar e fazer respeitar as suas normas, os 
Regimentos  e  Regulamentos  Internos,  assim  como  as  resoluções  do 
Conselho e da Diretoria. É inadmissível que exista a tolerância de uma 
pessoa poder adentrar o Clube sem apresentar a carteira social, porque 
trata-se  de  um  preceito  cogente,  portanto  um  preceito  não  pode  ser 
alterado por forma nenhuma, por quem quer que seja. A menos que se 
altere o Estatuto Social, ninguém pode desobrigar o sócio de apresentar 
esse documento ao adentrar as dependências do Clube. Se alguém o tiver 
desobrigado, cometeu um erro. E o envolvido, segundo o processo, estaria 
ingressando sem identidade social pela quarta vez. A condição de Atleta 
Benemérito não dá ao envolvido o direito de ser superior aos outros e 
desrespeitar o Estatuto Social.  Interessa exclusivamente o fato por ele 
praticado: ingressou no Clube sem apresentar a carteira social. E essa 
apresentação é tão necessária, não só por estar indicado, mas por ter 
caráter  obrigatório.  Pediu  ao  plenário  que  não  desse  o  sentido  de 
obrigatoriedade a uma faculdade que não é admissível, que é uma norma 
cogente.

Marcello  Favalli  –  Referindo-se  ao  inciso  IV  do  Art.  34  do  Estatuto 
Social,  que  estabelece  que  um dos  deveres  dos  sócios  é  “apresentar, 
obrigatoriamente, ao adentrar ao Clube, a carteira de identidade social e 
o  comprovante de  pagamento  das  contribuições”,  perguntou se algum 
Conselheiro portava esse comprovante de pagamento, entendendo que o 
orador que o antecedeu, caso o portasse, seria uma exceção e merecia ser 
parabenizado.  Justificou  sua  ponderação  com a  natural  evolução  dos 
sistemas,  inclusive  do  próprio  controle  de  ingresso  no  Clube,  que 
atualmente permite que se exija qualquer documento de identidade para 
verificar  se  a  pessoa  é  sócia  e  se  está  com  o  pagamento  em  dia. 
Finalizando,  disse  que  referido  dispositivo  merecia  uma  reavaliação, 
porque hoje em dia a apresentação da identidade social  é plenamente 
dispensável. Manifestou-se pela absolvição do envolvido.
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Carlos Cavalcanti de Araújo –  Entendeu que a discussão não deveria 
girar em torno da apresentação da identidade social, mas em torno do 
respeito a cada associado. E ao entrar no Clube o respeito do sócio deve 
começar com relação ao porteiro. Desrespeito é bom que exista fora do 
Clube. Aqui ele é imprescindível, até na hora em que se toca o Hino do 
Pinheiros, o Conselheiro tem que reverenciar e ficar de pé.  Inaceitável 
esse tipo de argumento pseudo jurídico.  Disse  que a  única  coisa  que 
exige do Conselho e dos sócios é respeito.

Paulo Roberto Chaves de Lara –  Concordou com o argumento de que 
quando o cidadão entra no Clube ele adquire uma série de direitos e de 
obrigações, afirmando que um desses direitos é o de ver respeitado o seu 
direito  de  não  ter  reconhecidos,  em  qualquer  tipo  de  processo,  os 
antecedentes  que  tenham  mais  de  5  anos.  Sabiamente,  o  Regimento 
Processual  prevê que antecedentes de mais de 5 anos não podem ser 
levantados, para efeito de aferição da primariedade do infrator, são nulos, 
porque decorrido o tempo estabelecido para a reabilitação. A princípio, no 
processo existe um fato no mínimo censurável, seja no procedimento da 
Comissão Processante, que solicitou, seja no da Diretoria, que forneceu 
os antecedentes. Disse que surpreendeu-se a juntada dos antecedentes, 
porque em determinada ocasião atuou como advogado do envolvido num 
outro processo e, decorridos 5 anos da ocorrência pela qual ele foi punido 
e cumpriu suspensão etc, tomou o cuidado de contatar o pai, avisando-o 
sobre  a  possibilidade  regimental  dele  requerer  o  cancelamento  da 
penalidade e ver eliminados os respectivos registros de seu prontuário. 
Quando  se  dirigiram  ao  setor  Administrativo  para  formalizar  o 
requerimento, foram orientados no sentido de que isso não era necessário 
e que no Clube era tudo automático, que já havia transcorrido 5 anos e 
não tinha nenhum problema, já estava encerrado. Ao contrário do que se 
afirmou na tribuna, na sua concepção o envolvido não cometeu nenhuma 
falta estatutária ou regimental, porque duas das testemunhas disseram 
que norma interna permite ao associado entrar sem carteira até 3 vezes, 
na quarta vez ele é impedido. Perguntou onde estava a norma cogente 
argüida na tribuna. São usos e costumes do Clube, aceitos como verdade 
e reconhecidos tanto por Sócios, como por Diretores e Conselheiros. O 
sócio fica obrigado a essas normas, que não são escritas, não estão no 
Estatuto  ou  no  Regimento  e  que,  no  entanto,  acabam  por  acarretar 
punições  aos  associados  que  delas  se  utilizam.  Evidentemente  que  o 
envolvido infringiu norma estatutária ao entrar no Clube sem apresentar 
carteira.  Embora  seja  bastante  conhecido  e  ter  a  condição  de  Atleta 
Benemérito,  ele  teria  que  fazê-lo.  Ocorre  que  há  mais  de  vinte  casos 
idênticos envolvendo sócios comuns, que foram arquivados pela Diretoria 
conforme pode ser consultado na Secretaria do Conselho porque a partir 
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da vigência  do  Regimento  Processual  Disciplinar  a  Diretoria  passou a 
enviar cópia dos R.Os. e os respectivos resultados. E não se pode apenar 
quem  quer  que  seja  por  entrar  no  Clube  sem  ter  a  carteira  social. 
Concordou com a afirmação de que com informatização do sistema de 
acesso ao Clube a carteira social se tornou se certa forma obsoleta. 

Roberto Machado Moreira (aparte) –  Observou que o orador não leu 
com cuidado o relatório da Comissão, que atuou sob sua presidência. 
Primeiro,  os  antecedentes  do  envolvido  não  tinham  sido  levados  em 
consideração porque, quando da ocasião da concessão de título de Atleta 
Benemérito,  sobre  a  qual  inclusive  se  insurgiu  porque  ele  tinha 
antecedentes, o plenário entendeu que aqueles datavam de muito tempo 
e  poderiam  ser  postergados.  Em  segundo  lugar,  está  expresso,  o 
cancelamento das punições anteriores depende de requerimento e não 
seria uma funcionária da Secretaria que diria o contrário.

Paulo Roberto Chaves de Lara – Respondeu que entendia a preocupação 
do aparteante em defender a posição da Comissão que presidiu. Embora 
o  requerimento  tenha  sido  feito,  ele  próprio  testemunhou,  mediante 
requerimento  não  significa  mediante  requerimento  escrito.  Embora 
acreditando  que  a  Comissão,  no  momento  de  proferir  a  sua 
recomendação  informou  ao  Conselho  que  os  antecedentes  não  foram 
levados em consideração, era necessário um tratamento isonômico em 
relação  aos  vinte  e  tantos  casos  que  se  encontram  arquivados  no 
Conselho,  em que não houve nenhuma recomendação.  Pelo  contrário, 
houve arquivamento dos processos.

Roberto Luiz Pinto e Silva – Ponderou que não estava sendo discutida a 
infração em si, perguntando se todos aqueles que não trazem a carteira 
pulam a catraca, dizendo que o farão tantas vezes quanto for preciso. O 
envolvido foi agraciado pelo Conselho com o título de Atleta Benemérito. 
E,  como  bem  salientou  a  Comissão  Processante,  ele  deveria  dar  o 
exemplo.  Não  é  preciso  analisar  os  seus  antecedentes.  Existe  uma 
agravante muito séria: trata-se de um Atleta Benemérito conhecido por 
todos,  que  ao  invés  de  dar  o  exemplo  cumprindo  o  Estatuto, 
simplesmente  diz  que  vai  pular  a  catraca  quantas  vezes  forem 
necessárias.  Essa  atitude  não recomenda sua  absolvição.  Concluindo, 
disse que não era conveniente que o plenário perdesse tempo analisando 
o  processo,  mas que,  futuramente,  analisasse  se não  seria  o  caso  de 
cassar o título de Atleta Benemérito de uma pessoa que tem a obrigação 
de dar o exemplo, porque recebeu do Conselho essa condição, que como 
qualquer associado tem obrigação de cumprir o Estatuto e não o faz.
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Nely Aparecida Magnani Hildebrandi – Perguntou se a tolerância do 
sócio entrar no Clube por 3 vezes sem portar a carteira social funcionava 
dentro de determinado período, isto é, 3 vezes em 1 mês, em 6 meses, etc.

Presidente – Não havia mais inscritos, então encerrou a discussão.

Votação
José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  –  Propôs  que  a  votação  da 
recomendação da Comissão Processante fosse simbólica. Aprovado.

Deliberação
Submetida a matéria à votação, foi rejeitada a proposta do Conselheiro 
Marcelo  Favalli  pela  absolvição  do  envolvido,  bem  como  aprovada  a 
recomendação da Comissão Processante no sentido de aplicar penalidade 
de  suspensão  por  60  dias  ao  Atleta  Benemérito  Giuliano  Pacheco 
Bertolucci.

Item 3 
-

Apreciação  do  processo  CD-06/98,  referente  aos  fatos 
narrados no Registro de Ocorrência nº 039/98, de 31 de 
janeiro de 1998, ocorridos no Estacionamento na mesma 
data,  envolvendo  um  então  Membro  do  Conselho 
Deliberativo.

Presidente  –  Disse  que  o  Art.  41  do  Estatuto  Social  prevê  que  o 
Conselheiro  tem  o  direito  de  ver  investigada  a  infração  que  lhe  foi 
atribuída,  por Comissão integrada por Conselheiros, bem como de ver 
apreciado o seu resultado pelo Conselho que, por sua vez, aplicará, ou 
não, penalidade ao envolvido. Lembrou que a Comissão Jurídica havia se 
manifestado  e  o  parecer,  juntamente  com  as  peças  principais  do 
processo,  foi  encaminhado  aos  Srs.  Conselheiros  com  a  convocação. 
Consultado, respondeu ao Conselheiro Renato Taglianetti que o fato não 
era idêntico ao anterior. Como o consulente entendeu que a tese em si era 
a mesma e abriu mão da palavra, deu por encerrada a discussão.

Votação
José Manssur –  Propôs que a votação da recomendação da Comissão 
Processante fosse simbólica. Aprovado.

Deliberação
O  Sr.  Presidente  submeteu  a  matéria  à  votação,  tendo  o  plenário 
resolvido aprovar a recomendação da Comissão Processante no sentido 
de aplicar pena de suspensão por quinze dias ao associado José Carlos 
Rizzo Mirisola Júnior.
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Item 4 
-

Apreciação  do  processo  CD-02/99,  referente  ao  Recurso 
Ordinário  interposto  por  associado,  representado  por  sua 
advogada, Dra. Mathilde Esber Fakhouri, contra penalidade 
de sessenta (60) dias de suspensão que lhe foi aplicada pela 
Diretoria em decorrência do processo CI-69/97.

Presidente  –  Lembrou  quais  são  os  preceitos  estatutários  que 
regulamentam  a  matéria,  sobre  a  qual  se  pronunciou  a  Comissão 
Jurídica e o parecer, juntamente com as peças principais do processo, foi 
encaminhado  aos  Conselheiros  com  a  convocação.  Explicou  que  não 
poderia  ser  aumentada  a  penalidade  recorrida,  porque  não  ocorria  a 
hipótese da Representação, restando esclarecido que o recurso pretendia 
transformar a suspensão de 60 dias em absolvição.

Renato Taglianetti –  Disse que tinha certeza que a formação cultural, 
educacional  e  moral  dos  Conselheiros  imperaria  na  decisão  e  que  o 
plenário não deveria se impressionar com nomes, nem cargos, mas com o 
fato em si e com a defesa dos altos direitos e interesses administrativos 
do Clube. Propôs a rejeição do pedido.

Roberto Machado Moreira – Lamentou o teor das duas peças defensivas 
constantes  dos  autos  do  processo  que,  inclusive,  eram  idênticas. 
Comentou que a defesa investia contra normas regimentais que parecia 
desconhecer, afirmando que existe no Clube um verdadeiro tribunal de 
inquisição.  Com  relação  à  suspensão  preventiva,  regimentalmente 
prevista,  a  defesa  acusou  de  ilegal,  abusiva  e  inconstitucional  e 
pretendeu  prová-lo  com  dispositivos  da  Constituição  Federal.  Esta, 
porém, bem ao contrário, comprovava o justo procedimento da Comissão 
Processante  que  deu  ao  envolvido  todas  as  oportunidades  de  ampla 
defesa. Entre outros aspectos, contestou os seguintes pontos do recurso: 
a acusação leviana assacada contra a Comissão Processante, no sentido 
de  que  seu  relatório  seria  verdadeira  aberração  jurídica,  tendencioso, 
como  se  ela  partisse  do  pressuposto  de  ser  o  recorrente  pessoa  de 
péssima índole; que teria demonstrado a Comissão total despreparo para 
realizar  um  procedimento  administrativo  e  ser  desconhecedora  dos 
princípios do Direito; a defesa só apresentou como testemunha, o pai do 
recorrente,  desistindo de ouvir  outras duas citadas;  o  recorrente teria 
sido perseguido e pressionado pela Segurança, mas não apresentou prova 
disso;  desmereceu  as  testemunhas,  cujos  depoimentos,  porém,  são 
coerentes e incisivos; entendeu não ter nenhum associado obrigação de 
identificar-se dentro do Clube, garantindo que a nossa legislação assim 
quis;  concluiu,  assegurando  a  necessidade  do  cancelamento  de  sua 
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punição diante da sua ilibada conduta. O orador encerrou dizendo que 
não via outra alternativa senão manter a decisão recorrida.

Edgard Ozon – Endossou o relatório da Comissão Processante. Observou 
que a defesa dá a entender que o sistema de Portaria é desorganizado e 
facilita o ingresso de qualquer pessoa no Clube, o que não confere com a 
realidade,  o  que  pode  testemunhar  porque  comparece  ao  Clube 
diariamente e sabe que é necessário que o sócio se identifique. Tanto o 
Conselho quanto a Diretoria tem que observar as normas estatutárias. A 
Diretoria,  que  ao  ser  eleita  pelo  Conselho  recebe  poderes  para 
administrar  o  Clube,  estabelece  critérios  para  o  ingresso  no  Clube. 
Lembrou que o Estatuto Social exige que todos, sócios e funcionários, 
sejam tratados  com respeito  e  urbanidade.  Foi  pela  não  aceitação  do 
recurso.

Votação
Presidente  –  Como  não  havia  mais  oradores  inscritos  para  falar, 
primeiramente submeteu ao plenário requerimento do Conselheiro José 
Roberto Coutinho de Arruda no sentido de que fosse realizada votação 
simbólica. Aprovado.

Deliberação
O plenário decidiu negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo 
associado Marco Antonio Alves Achôa.

Item 5 
- Várias.
Carlos Fernandes Andrade – Citando carta subscrita pelos Conselheiros 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva e Décio Cecílio da Silva Filho dirigida à 
seção  de  Futebol,  afirmou  que  o  conceito  do  educador  é  de  que  a 
educação  dos  filhos  deve  sempre  ser  orientada  pela  verdade  e  pela 
necessidade de cumprimento das normas existentes. O mau orientador, o 
inimigo  é  omisso  e  não  se  preocupa  em saber  da  verdade.  Assim se 
pronunciando,  perguntou  ao  Sr.  Presidente  se  ele  concordava  com  o 
estabelecido no inciso VI do Art. 77, de que é dever do Presidente cumprir 
e fazer cumprir os Estatutos, os Regimentos Internos e as Resoluções do 
Conselho Deliberativo.

Presidente –  Respondeu que se não fosse hilariante aquela pergunta, 
diria que ela era ofensiva. Pediu ao orador que mantivesse a compostura 
necessária e deu por encerrada a questão.
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Carlos  Fernandes Andrade –  Mencionando pedidos que apresentou e 
demoraram muito para ser respondidos, comentou que, diferentemente 
do  que  sugeriu  a  Diretoria,  era  desnecessário  marcar  uma  reunião 
explicativa  com  o  Diretor  de  Esportes  para  obter  informações 
relacionadas ao cumprimento de normas do Regimento Interno Esportivo 
e da exigência estatutária de que no final e cada semestre o Diretor da 
Área Esportiva deve encaminhar, obrigatoriamente, o relatório completo 
do movimento de quadros de Militantes e Pré-Militantes à Presidência da 
Diretoria.  Disse  entender  que  o  Regimento  Esportivo  não  está  sendo 
obedecido, esperando ser convencido que está enganado em reunião que 
se  realizaria  naquela  semana,  porque  nada  havia  pedido  além  de 
esclarecimentos sobre a rotina do Clube. Ao encerrar, tornou a contestar 
a demora das respostas aos seus questionamentos e dizendo que gostaria 
que fossem cumpridos o Estatuto e o Regimento.

Anna Maria  da  Carvalheira  Baur  –  Falou  em elogio  ao  evento  Noite 
Brasileira,  parabenizando  a  Diretoria,  o  Diretor  de  Promoções  Sociais 
Ivan Gilberto Castaldi Filho, s Sra. Rosana, Gerente da Área e sua equipe 
de trabalho. Finalizou transmitindo mensagem alusiva à Páscoa. 

Ruy de Salles Penteado – Elogiou a idéia de se divulgar o centenário do 
Clube pelo relógio digital da Pista de Atletismo, reiterando sua observação 
de que o ângulo em que se pode enxergar o relógio é muito pequeno, em 
especial em dias de sol. Também observou que o aviso de que o Clube 
será fechado em função da Festa do Funcionário, a exemplo do último dia 
22, deva ser o mais visível possível. Alfinal, pediu que seja resolvido o 
problema da segurança no vestiário masculino da piscina em situações 
como a que ocorreu no sábado anterior, quando faltou energia elétrica e o 
local ficou às escuras e sem nenhum funcionário, principalmente porque 
existem alguns casos de arrombamento e roubo de armários.

Anamaria Andrade Damasceno –  Disse tratar-se de um momento de 
conscientização, devendo partir do Conselheiro o maior exemplo, evitando 
praticar atos que deponham contra o Conselho, pois tem-se visto atitudes 
não condizentes para se resolver os problemas e, muitas vezes, ocorrem 
advertências muito  violentas.  É  preciso que as  pessoas se desarmem. 
Sobre a educação das crianças, disse que os seus responsáveis devem 
ensiná-las a ouvir não. A sociedade é muito permissiva e nem tudo é 
possível. Existem leis, direitos e deveres a serem respeitados, em especial 
no Clube, merecendo o assunto ser pensado e reformulado.

Fábio Eduardo Nesti –  Pediu que fosse obtida e colocada à disposição 
para consulta uma cópia da gravação de um programa exibido pela TV 
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Cidade,  em que dirigentes  do Clube apresentaram matéria  relativa  ao 
centenário de fundação do Pinheiros que se aproxima.

Presidente – Informou o número de Conselheiros que tinham assinado o 
livro de presença e encerrou a reunião às 22h25.

XXX

Obs: Esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  453ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 19 de março de 1999.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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