
ATA  RESUMIDA  DA  461ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO  DO  ESPORTE  CLUBE  PINHEIROS,  REALIZADA  NO  DIA  28  DE 
FEVEREIRO DE 2000

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de fevereiro do ano dois mil, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e oito 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

- Anunciado pelo Sr. Presidente, foi executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Determinou o recolhimento do livro de presença e declarou instalada a reunião.

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa  ou  dos  Conselheiros,  propostas  de  caráter  cívico,  votos  de 
pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Submeteu ao plenário proposta da Mesa do Conselho, no sentido de consignar 
em ata votos de pesar pelos seguintes falecimentos: 1) do Sr. Sebastião Parisi, pai do Diretor 
de Esportes Salvador Parisi Neto; do Sr. Hélio Murakami, irmão da Sra. Lyseth Rumiko Ohara, 
esposa do Vice-Presidente da Comissão de Esportes Luiz Koji Ohara; do Atleta Benemérito 
Peter Wolfgang Metzner, da Natação, irmão da Atleta Benemérita Ingrid Charlotte Drechsler, do 
Tênis, proposição esta subscrita pela família Lima; da Sra. Santina Tereza Rodrigues, mãe do 
Gerente Administrativo Arthur Palaia Rodrigues. Colocou ao plenário as seguintes proposições: 
1)  de  iniciativa  do  Conselheiro  Marcelo  Grassi  subscria  pelos  Conselheiros  Dulce  Arena 
Avancini,  Luiz Koji  Ohara, Maria José Villaça, Miriam Lopes Freixosa, Henrique Avancine e 
Pedro Paulo de Salles Oliveira, no sentido de consignar em ata voto de pesar pelo recente 
falecimento da sócia Alcídia Pavan Ribeiro de Mendonça, esposa do ex-Conselheiro Guilherme 
Ribeiro de Mendonça, já falecido; 2) de autoria do Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira, 
no sentido de inserir em ata voto de pesar pelo falecimento do associado Eduardo Di Pietro. 
Propostas aprovadas. Ainda em nome da Mesa do Conselho, propôs fosse inserto em ata voto 
de pronto restabelecimento do Conselheiro Francisco de Paula Boragina, que estava afastado 
para  tratamento  de  saúde.  Colocou  ao  Conselho  proposta  da  Comissão  Permanente  de 
Esportes, no sentido de consignar em ata votos de louvor a destaques esportivos das seções 
de Handebol,  Saltos Ornamentais  e  Tênis,  no mês de dezembro de 1999,  cuja relação foi 
enviada aos Srs. Conselheiros com a convocação, a saber: Handebol: Diretor Adjunto Reinaldo 
Fernandes de Campos, ao Técnico Walter Holanda de Andrade Júnior,  ao Auxiliar  Técnico 
Sérgio Hortelan e aos Atletas Alex Lúcio Archivaldo Aprile, Bruno Felipe Claudino de Santana, 



Daniel Jafet Cestari,  Daniel Luiz Sonvezzo, Fábio Ferraresi Vanini,  Fernando Johann, Filipe 
Ribeiro e Ribeiro, Gustavo Henrique Lopes da Silva, Gustavo Silva Mello, Heric Lopes, Ivan 
Raimundo Pinheiro, Jardel Pizzinatto, Julio Calil, Kristian Olaf Olsen, Lucas Pestalozzi, Lucio 
Mauro da Silva Martins, Luis Felipe Barbosa Campos, Marcelo Narezzi Napoli, Rafael Sprengel 
de Oliveira, Renato Borelli Fernandes Valentim e Tomaz Reuter Camargo, pela conquista do 
título de Vice-Campeã, categoria Adulto, na III Liga Nacional;  Saltos Ornamentais: à Diretora 
Adjunta Wilma de Almeida Gonçalves,  aos Técnicos Roberto Gonçalves e Cristina Almeida 
Gonçalves  Freitas  Guimarães  e  aos  Atletas  Alessandro  Bosschart  Souza,  Alexandre  Likier 
Steinberg Lobel, Amanda André Monteiro, Ana Beatriz Pierri Daunt, Bruna Bosschart Souza, 
Carlos Fernando Rodrigues Ciryllo, Cassius Ricardo Duran, Eliane Furuyama, Evelyn Wallace 
Winkler,  Fabiana  Izumi  Hashimoto,  Felipe  Nunes  Furattini,  Gabriel  Ulhoa  Canto  Gebara, 
Gustavo  Kelme  Zuccaratto,  Ivan  Costa  Paixão,  Ligia   Antunes  Siqueira,  Louisa  Campbell 
Mathiesan,  Manuela  Leis  Balsalobre,  Marcela  Zaniboni,  Marcella  Bosschart  Souza,  Milena 
Bobadilha Neumann, Murilo Galves Marques Oliveira, Renata Affonso Lazareth, Renata Likier 
Steinberg Lobel, Roberto Bacchi, Thais Muntada Cavinatto, Thomas Duarte Fischer e Ubirajara 
Nogueira  Barbosa,  por  resultados  alcançados  em  diversas  categorias  nas  competições: 
Campeonato Estadual – 6ª etapa, Campeonato Troféu Brasil, Campeonato Brasileiro Juvenil, 
Campeonato Brasileiro Infantil;  Tênis: ao Diretor Adjunto Gilberto De Luccia e ao Conselheiro 
Marcelo  Grassi,  pela  conquista  do  título  de  Vice-Campeão  (simples  e  duplas),  categoria 
Veterano 50 anos,  na competição Vip  Internacional  Punta Del  Este.  Submeteu ao plenário 
proposição da Conselheira Dulce Arena Avancini, subscrevendo manifestação do associado 
Rafael Scognamiglio Ribeiro do Valle, de inserção em ata de voto de louvor à Equipe Médica do 
Clube, pelo pronto atendimento prestado ao referido sócio no dia 08 de janeiro deste ano, 
quando  se  acidentou  em  uma  partida  de  basquete,  bem  como  proposta  do  Conselheiro 
Conselheiro  Caio  Roberto  Moraes  Garcia,  consignando em ata  voto  de louvor  à  seção de 
Fisioterapia, em especial às fisioterapeutas Ana Cláudia Toledo e Silvia Gomes Tavares e aos 
auxiliares Leão Orlando Tamazini e Lucas do Carmo Pedroso, pelo atendimento atencioso, 
prestimoso, alegre, cordial, além de profissional e eficiente prestado aos associados. Todas as 
propostas foram aprovadas.

Primeiro Secretário - Informou sobre carta recebida da Diretoria, comunicando a nomeação do 
Conselheiro Oswaldo Cocchi para o cargo de Assessor Especial da Presidência, para o biênio 
1999/2001 (of. DI.074/00).

Presidente - Submeteu ao plenário proposição no sentido de consignar em ata voto de pesar 
pelo falecimento da associada Antonieta Concílio Fucci . Proposta aprovada.

Vicente Carlos Gonçalves Finamore - Comentando que na edição deste mês da Revista do 
Pinheiros foi  publicada matéria sobre a gestão de Honorino Gasparini,  prestou homenagem 
póstuma a esse ex-Presidente da Diretoria,  discorrendo sobre passagens daquela época e 
elencando alguns dos atuais Conselheiros que fizeram parte da Diretoria de então, como Cléo 
Washington de Almeida, Edgard Ozon, Pedro Paulo de Salles Oliveira, Luiz Mendes Gonçalves 
Júnior, Hugo Ulbrich Júnior, bem como ele, orador. Fez elogios a respeito da personalidade de 

2



Honorino  Gasparini  e  pediu  que  o  plenário  o  acompanhasse,  aplaudindo  o  ex-Presidente 
falecido, o que aconteceu em seguida.

Edgard Ozon - Associou-se às manifestações de pesar pelos falecimentos dos sócios Sebasião 
Parisi e Eduardo Di Pietro. Propôs votos de louvor a destaques esportivos da seção de Judô, 
em competições realizadas em fevereiro, a saber:  Denilson Moraes Lourenço - Medalha de 
Bronze,  categoria  60kg,  no  Torneio  de  Paris;  Danielle  Zangrando  -  Medalha  de  Bronze, 
categoria  57kg  Feminino,  no  Torneio  Aberto  da  Áustria  2000;  Alexandre  José  Guedes  - 
Medalha  de  Prata  na  sua  categoria,  no  Torneio  Aberto  da  Alemanha  2000.  Estendeu  a 
homenagem  ao  Diretor  Adjunto  Arnaldo  Luiz  de  Queiroz  Pereira  e  aos  Técnicos  João 
Gonçalves Filho e Sérgio Malhado Baldijão. Votos aprovados.

Luís Eduardo Pinheiro Lima - Associou-se à manifestação de pesar pelo falecimento do Atleta 
Benemérito Peter Wolfgang Metzner, seu companheiro de Polo Aquático, contando parte da 
trajetória deste grande Atleta.

Presidente  da Comissão  Permanente  de Obras,  Arnaldo Osse Filho -  Relatou  os  recentes 
trabalhos da sua Comissão, contando que reuniu-se com a Diretoria de Patrimônio e vistoriou 
as obras. Comunicou que foram concluídas as obras do anel hidráulico e que o gráfico das 
contas de água demonstram que houve redução de consumo com o início do funcionamento do 
anel. Informou sobre a reforma dos sanitários, tendo dois deles sido adequados para deficientes 
e construído também um trocador de crianças. Disse que a Comissão recebeu para análise 
anteprojetos de reforma do Ginásio de Yoga e de tratamento das obras civis no Lago, bem 
como que examinou estudos de reforma da Lanchonete do Futebol e recebeu o cronograma de 
serviços de manutenção na Bocha, Boliche, cabines elétricas, Escolinha e Ginásios. Informou 
que foi concluída a reforma dos sanitários do Ginásio de Ginástica Olímpica. Com relação ao 
projeto de reforma da Sauna, a Comissão se reuniu com um grupo de sócios, representando os 
freqüentadores daquela dependência,  que fez sugestões que foram enviadas à Diretoria de 
Patrimônio, a maioria delas aceita. Observou que somente agora, depois de 4 anos de gestão, 
é que a Comissão foi procurada por uma Comissão de sócios, que apresentou sugestões que 
foram e serão consideradas.

Pedro Paulo  de Salles Oliveira  -  Prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiro  José de 
Barros, dizendo que ele não foi só um grande campeão, mas um homem de ação. Com base no 
§4º, do Art. 36 do Regimento Interno, propôs que em sua homenagem fosse criado um troféu 
com seu nome, que seria concedido ao melhor e à melhor atleta do ano na Festa do Atleta. 
Falou  da  trajetória  esportiva  e  dos  cargos  que  José  de  Barros  ocupou  na  Diretoria  e  em 
diversas comissões permanentes e especiais, lembrando que a Festa do Atleta foi criada na 
sua gestão como Diretor de Esportes. Conselheiro desde 1946, José de Barros completaria 54 
anos de Conselho em maio próximo.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Manifestou-se para se associar à homenagem póstuma  a 
José de Barros, acrescentando que considera José de Barros ele era mais campeão que os 
que são pagos, que vêm de fora para ganhar medalhas.
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Presidente - Informou que o Conselheiro Roberto Machado Moreira renunciou o seu mandato 
de Conselheiro, por razões de ordem íntima, tendo sido convocado o respectivo Suplente.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 460ª reunião extraordinária, realizada no dia 31 de janeiro 

de 2000.
Presidente – Pôs em discussão e, não tendo havido objeção, declarou a ata aprovada conforme 
apresentada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-03/2000,  referente  ao  pedido  da  Diretoria,  de 
autorização  para  celebrar  contrato  de  patrocínio  e  de  comodato  de  espaço 
físico com o Banco Bradesco S.A.

Presidente - Esclareceu os preceitos estatutários e regimentais que regulamentam a matéria, 
tendo se manifestado a respeito as Comissões Jurídica e Financeira e os respectivos pareceres 
encaminhados com a convocação.

José  Osvaldo  Negrini  Quirino  -  Observou  que  no  segundo  item  do  instrumento  particular 
anexado ao pedido da Diretoria constava que a vigência do contrato seria a partir de 30 de 
janeiro de 2000. Portanto, a Comissão Financeira havia emitido seu parecer posteriormente ao 
início da vigência. Pediu esclarecimentos a respeito, ponderando que se o contrato já estivesse 
vigendo o pedido não seria de autorização, mas, sim, de ratificação de ato da Diretoria.

Presidente -  Respondeu que convidaria o Sr.  Presidente da Diretoria para se manifestar  a 
respeito.

Egberto Maia Luz - Ponderou que instituto jurídico do comodato é uma das instituições jurídicas 
mais sagradas e mais sérias que o Direito vigente já teve e circunstâncias dessa natureza 
impõem a cautela maior para que não se precipite e para que não se torne lesão a direitos de 
quaisquer naturezas. Ponderou que nesses casos não se pode ser assim tão irrelevante e que 
a matéria e não é nova. Ela tramita desde 28 de agosto de 1989, quando era Presidente o 
Conselheiro Sérgio Vergueiro.  Alertou para o fato de que o banco em questão está sendo 
processado civelmente e três de seus diretores estão sendo processados criminalmente. Em 
que pese a Comissão Jurídica ter analisado perfunctoriamente a matéria e concluído tratar-se 
de ato de gestão, perguntou qual era o entendimento dos Presidentes do Conselho Deliberativo 
e da Diretoria a respeito e como estava a situação da licitação, porque não tinha encontrado, na 
gênese  da  matéria,  o  edital  que  levaria  à  licitação.  Realmente  é  matéria  de  gestão  e  de 
responsabilidade da Diretoria, mas o banco interessado pode até ser bi, tri ou arquimilionário, 
mas  o  Clube  desperta  interesse  no  seu  patrimônio  e  na  sua  majestosa  e  volátil  situação 
financeira e não pode abrir mão de ter uma licitação honesta e ostensiva. 

Presidente da Diretoria,  Cezar Roberto Leão Granieri  -  Convidado a se pronunciar pelo Sr. 
Presidente,  esclareceu  ao  Conselheiro  José  Osvaldo  Negrini  Quirino  que  na  carta  de 
encaminhamento  constou  que  o  contrato  anexado  era  uma  minuta,  que  trazia  uma  data 
aleatória.  Obviamente,  todas  as  providências  só seriam tomadas a  partir  da aprovação da 
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proposta pelo Conselho, inclusive a celebração do contrato. Em atenção às observações do 
Conselheiro Egberto Maia Luz, explicou que os patrocínios hoje em dia são muito difíceis. Não 
é  uma situação  tão  confortável  que  mereça  uma concorrência.  Acontece  que  o  comodato 
pretendido tem uma contrapartida, que é a obrigação da instituição comodatária patrocinar o 
Clube. Ponderou que o Clube já é cliente do Bradesco há muitos anos, que se trata do principal 
banco do país, que inclusive já faz a folha de pagamento dos nossos funcionários e que a 
proposta em debate era resultado de uma negociação que vem ocorrendo há muito tempo.

Votação:
Presidente - Antes de colocar a matéria em votação, entendeu fundamental deixar claro que, 
com relação ao Banco de Boston, a rescisão fazia parte da proposta que seria,  então, um 
contrato de patrocínio em seguida a uma rescisão sem ônus para o Clube. O Sr. Presidente da 
Diretoria aquiesceu.

Egberto  Maia  Luz  -  Pretendeu  levantar  questão  de  ordem,  dizendo  que  não  tinha  sido 
respondido o aspecto da movimentação financeira do Pinheiros, que é muito grande que atrai 
empresas.

Presidente - Esclareceu ao orador que não se tratava de questão de ordem, porque não tinha 
sido estabelecida qualquer contrariedade com o Estatuto ou o Regimento. Tratava-se, sim, de 
opinião em contrário, sendo direito do Conselheiro não estar satisfeito, mas os atos regimentais 
tinham sido praticados.

Egberto Maia Luz - Acatou a ponderação do Sr. Presidente, mas entendeu que o Conselho 
estava votando contra o Clube.

Deliberação:
Finalmente,  o  Sr.  Presidente  submeteu  a  proposta  à  votação,  tendo  o  plenário  decidido 
autorizar a Diretoria a celebrar contrato de comodato de espaço físico com o Banco Bradesco 
S.A, visando a manutenção e operação de Sala de Atendimento, respeitadas determinadas 
condições fundamentais, a viger pelo período de trinta e seis meses a partir da assinatura do 
contrato, com a prévia rescisão de contrato semelhante, anteriormente mantido com a empresa 
Bank of Boston Administradora de Cartões S/C Ltda.

Item 3 - Apreciação do processo CD-09/99, referente à Representação da Diretoria de 30 
de junho de 1999, no sentido de aplicar o disposto no §4º, Art. 6º, do Estatuto 
Social, ao Atleta Benemérito Cassiano Schalch Leal, da seção de Natação.

Presidente  -  Lembrou  quais  dispositivos  estatutários  regulamentam  a  matéria,  que  foram 
ouvidas  as  Comissões  Jurídica  e  de  Esportes  e  que  os  respectivos  pareceres  foram 
encaminhados aos Srs. Conselheiros juntamente com a convocação.

Berardino  Fanganiello  dos  Santos  -  Entendeu  que  o  Clube  estava  rasgando  uma  página 
histórica da Natação, desligando do seu quadro social um atleta como outros de renome que o 
Pinheiros já teve e que poderia, antes de ter recebido a benemerência, ter sido transferido para 
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Contribuinte e estar, hoje, retornando a esta condição. Disse que é triste perder um atleta cuja 
equipe de  revezamento era  composta  por  José Carlos Júnior,  Manuel  dos Santos,  o  filho, 
Miguel Florestano, quebrando recorde atrás de recorde em todos os campeonatos, inclusive 
competindo contra o Flamengo, clube que hoje foi defender. Observou que o nadador foi para 
outro clube porque o Pinheiros ainda está pensando pequeno e que a Diretoria de Marketing e 
a Diretoria Adjunta de Natação nada fizeram para mantê-lo aqui. Observou que ser diretor do 
Clube nos dias de hoje não é ser só leal, é ser competente e se dedicar ao que se propõe. Não 
adianta ser diretor por sê-lo e perder um nadador de nível olímpico, que não se sabe quanto 
tempo o Clube levará para encontrar outro.  Falou um pouco sobre a trajetória esportiva de 
Cassiano  Schalch  Leal  até  chegar  a  campeão  olímpico.  Disse  que  teria  um  drama  de 
consciência, porque jurou cumprir o Estatuto e não tinha como votar contra a cassação daquele 
título,  mas pediu que os Diretores olhassem o esporte e o marketing de forma diferente e 
observou  que  hoje  em dia,  dentro  do  esporte,  ser  diretor  sem ser  competente  e  sem ser 
dedicado não funciona mais. Finalmente, que é continuar pensando pequeno dizer no programa 
da TV Senado que o Clube faz atletas e deixar que os outros os levem. Disse que se absteria 
de votar e que sabia que isso aconteceu porque a Diretoria, principalmente a afeta à Natação, 
nada fez para que o Atleta aqui permanecesse.

Presidente - Lembrou ao plenário que atentasse para a lei que proíbe que os celulares fiquem 
ligados em locais como o plenário.

Alexandre  Perrone  Lomonaco  -  Disse  que  se  assustou  com  a  inclusão  em  pauta  dessa 
proposta, que afeta um atleta como Cassiano, que tornou-se Atleta Benemérito conquistando 
títulos até superiores aos levantados pelo grande Peter Metzner, se considerada a mudança 
estatutária de 1991. E não deveria ser considerado o argumento de que Cassiano antes era 
Militante. O grande José de Barros também era militante e tornou-se talvez um dos maiores 
nomes que o Clube já teve, mesmo tendo aqui ingressado por uma oportunidade e acabando 
por  participar,  sendo  pinheirense  de  coração,  muito  mais  que  muitos  dos  sócios  titulares. 
Contou que quando recebeu a proposta contatou Cassiano, concluindo por apresentar proposta 
de alteração estatutária, com fundamento na nova economia e no novo mundo. Cassiano nadou 
18 anos pelo Clube, mais 7 como Atleta Benemérito, sempre trazendo medalhas para o Clube. 
Ele está saindo daqui  por uma oportunidade de final  de carreira,  pois é um profissional do 
esporte.  Ao  contrário  de  antigamente,  hoje  em dia  há  seguimentos  como a  informática,  a 
comunicação, e um dos motores econômicos de emprego no mundo será o esporte. Outrora 
muitos que tinham habilidade esportiva não puderam sobreviver  dessa atividade. O mundo 
mudou e atualmente as pessoas podem inclusive ser técnicos, dirigentes além de atletas. O 
Estatuto  do  Clube,  quando  diz  que  um  Atleta  Benemérito  não  pode  competir  direta  ou 
indiretamente  contra  o  Clube  significa  que  ele  não  pode  sequer  ser  treinador  de  um time 
adversário.

Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima  (aparte)  -  Lembrou  que  existe  um  dispositivo  estatutário  que 
permite que o atleta,  antes de ser  Atleta Benemérito,  caso tenha destaque no seu esporte 
passe a Contribuinte. Isso não tem sido praticado no Pinheiros. As seções não têm solicitado. 
Se Cassiano tivesse inicialmente sido transferido para Contribuinte ele não estaria perdendo a 
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condição de sócio. Em segundo lugar, tornar-se Atleta Benemérito do Clube é uma honraria tão 
grande, que você tem que optar entre ser pinheirense ou ser um profissional do esporte. O 
Clube  teve  diversos  atletas  que  vieram de  outros  clubes,  como Manoel  dos  Santos,  João 
Gonçalves Filho, Osmar Batista, e aqui continuaram honrando o Pinheiros, inclusive ele, orador, 
e  o  Conselheiro  Paulo  Kesselring  Carotini,  ambos  Atletas  Beneméritos,  receberam  vários 
convites vantajosos para se transferir  para o Fluminense, mas prevaleceu o seu amor pelo 
Pinheiros.

Alexandre Perrone Lomonaco - Esclareceu ao orador que o Estatuto Social também prevê que 
o Atleta que passa a sócio Contribuinte perde automaticamente essa condição se não tiver o 
consentimento expresso da Diretoria para se inscrever ou participar de competições amistosas 
ou  oficiais  contra  o  Clube.  Falou  sobre  a  proposta  de  mudança  estatutária  que  havia 
protocolado junto à Secretaria antes do início da reunião, aproveitando para agradecer aos 
Conselheiros que a subscreveram permitindo o seu trâmite formal. Nos termos do Art. 39, II do 
Regimento Interno, propôs o adiamento da discussão da matéria, para reinclusão na Ordem do 
Dia depois de votada a alteração estatutária supra.

Votação:
Presidente -  Para atender ao pedido formulado pelo Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti, 
pediu  ao  Conselheiro  Alexandre  Perrone  Lomonaco  que  esclarecesse  sua  proposta  de 
alteração estatutária.

Alexandre Perrone Lomonaco - Explicou que a proposta abrange, entre outros, o dispositivo em 
que se baseia a Representação da Diretoria e pretende permitir que o Atleta Benemérito, na 
hipótese  prevista  no  §4º  do  Art.  6º  do  Estatuto  Social,  embora  perca  o  título  de  Atleta 
Benemérito, seja transferido para a categoria de sócios Contribuintes; bem como revoga o §4º 
do Art. 122, que prevê a perda automática da condição de sócio Contribuinte pelo Atleta que se 
inscreve ou participa, direta ou indiretamente, em competições amistosas ou oficiais contra o 
Clube, sem o consentimento expresso da Diretoria.

Deliberação:
Submetida  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  plenário  resolveu  aprovar  proposição  do 
Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, adiando a discussão e votação da matéria, que será 
reincluída  em  pauta  depois  de  instruída  e  votada  proposta  de  alteração  estatutária  então 
apresentada.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-01/2000,  referente  à  proposta  da  Diretoria  de 
concessão de ingresso do atleta Emerson Tadeu de Souza Oliveira, da seção de 
Judô,  como sócio  Contribuinte,  na  classe  Individual,  independentemente  da 
aquisição de título.

Presidente - Lembrou quais dispositivos estatutários regulamentam a matéria, que a respeito se 
manifestaram as Comissões Jurídica, de Esportes e de Sindicância e os respectivos pareceres 
foram encaminhados aos Srs. Conselheiros juntamente com a convocação.
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Edgard Ozon - Defendeu que, ao contrário do que se disse na tribuna, os atletas pinheirenses 
não  são  pagos,  mas  subsidiados  por  empresas  patrocinadoras,  além  de  contar  com  a 
dedicação  de  seus  técnicos  e  merecer  premiação  porque  fazem  com  que  o  Clube  seja 
conceituado no setor esportivo. Falou sobre a trajetória esportiva e a exemplar educação de 
Emerson Tadeu de Souza Oliveira, que é formado em Odontologia e irmão do campeão Sérgio 
de Oliveira, Atleta Benemérito. Apelou ao plenário que aprovasse a proposta da Diretoria, para 
que o atleta venha a ser sócio do Clube.

Votação/deliberação
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria, 
concedendo o ingresso do Atleta Emerson Tadeu de Souza Oliveira, da seção de Judô, como 
sócio Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de título.

Item 5 - Várias.
Jorge Dieguez Tena - Lembrou sobre sua primeira eleição para o Conselho, dando detalhes da 
situação política à época e a que sucedeu na eleição seguinte. Contou que a partir de então 
ficou mais entusiasmado a se envolver mais na administração do Clube, participando de grupo 
de estudos para a implantação de cartão de crédito com a vantagem do patrocínio por parte da 
empresa  interessada.  Contou  que  posteriormente  colaborou  para  melhorar  o  sistema  de 
telefonia  do  Clube,  que  hoje  funciona  com  equipamentos  modernos.  Falou  sobre  o  seu 
afastamento temporário para tratar de assuntos pessoais, familiares e profissionais. Disse que 
não pensava em concorrer a mais um mandato de Conselheiro, mas refletiu melhor depois de 
ter que recebido demonstrações de apoio e a pedido de amigos Conselheiros, Diretores e de 
Associados e informou que se recandidatará.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Falou a respeito do Tai-chi-chuan, explicando que consiste 
em uma arte marcial originária da antiga tradição chinesa, lembrando que há 10 anos o Clube 
oferece tal atividade aos seus sócios. Finalizando, relacionou os benefícios que o Tai-chi-chuan 
proporciona aos seus praticantes.

Marcelo  Grassi  -  Ponderando que  ao apontar  uma irregularidade estatutária  cometida pela 
Diretoria foi  alvo de 3 processos internos e de uma interpelação perante a Justiça comum, 
perguntou até que ponto pode se expressar e qual o limite da oposição, porque ao condenar o 
fato supra foi gerado um processo que objetiva desestabilizá-lo pessoalmente e também como 
Conselheiro. Disse que já se passaram mais de 90 dias e não houve nenhum esclarecimento 
por parte da Diretoria, que, ao contrário, preferiu processá-lo e enviar uma carta a todos os 
Conselheiros tentando condenar sua situação, como se ele, orador, a tivesse ofendido ao citar 
o Relatório aprovado pelo Conselho. Acrescentou que, com relação ao Relatório a única coisa 
que  fez  foi  criticar  alguns  de  seus  termos,  manifestação  que  é  assegurada  a  qualquer 
associado e, portanto, deve ser garantida a quem os representa perante o Conselho. Deve-se 
discutir  de  agora  em  diante  se  o  Conselho  admitirá  que  um  de  seus  integrantes  seja 
processado  simplesmente  porque  apontou  uma  irregularidade,  de  acordo  com  o  seu 
entendimento, e principalmente de acordo com o entendimento das pessoas que representa. Se 
isto for possível, os Conselheiros não poderão mais ocupar a tribuna para criticar ou denunciar, 
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pois  toda  vez  em  que  isso  acontecer,  a  crítica  ou  denúncia  constituirá  motivo  para  o 
afastamento do Conselheiro, sem falar em medidas de caráter pessoal e particular. Enfatizou 
que o que apontou, emitindo sua opinião e a dos sócios que representa, é que “não é cabível 
que a Direção de Esportes fique a cargo de pessoa que trabalha em empresa fornecedora de 
material  esportivo ao Esporte Clube Pinheiros.”, opinião esta que coincide com o Estatuto , 
valendo  citar  o  Art.  19,  I,  do  Regimento  Interno  da  Diretoria.  Concluiu,  pedindo  a  cada 
Conselheiro que atente para a gravidade do fato de estarem tentando cassar o seu mandato, 
não só porque isso seja grave para ele, orador, mas porque representa uma ameaça concreta 
para a Autonomia e para a Liberdade de Expressão de cada Conselheiro . Citando frase de 
Maquiavel, de que “A política é AMORAL”, disse que o contrariaria e tentaria fazer com que no 
Clube a Política seja A MORAL.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro de presença e 
encerrou os trabalhos às 22h02.

***

Obs: esta ata foi integralmente aprovada na 462ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 27 de março de 2000.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf
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