
ATA  RESUMIDA  DA  470ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2000

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete de novembro do ano dois mil,  com início às 21h28, tendo 
assinado a lista de presença cento e sessenta e seis Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário: Paulo Roberto Taglianetti

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

3) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa  ou  dos  Conselheiros,  propostas  de  caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Não houve.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  do  processo  CD-21/2000,  referente  ao  Recurso 

Ordinário  interposto  por  associado,  contra  penalidade  de 
noventa  (90)  dias  de  suspensão  que  lhe  foi  aplicada  pela 
Diretoria em decorrência do processo C.P. 05/99.

Marcelo Favalli (questão de ordem) – Tendo o Sr. Presidente concedido a 
palavra  ao  Conselheiro  Jorge  Dieguez  Tena,  por  questão  de  princípio 
entendeu que este estaria impedido de se manifestar pessoalmente, por ser 
parte absolutamente interessada no processo.

Presidente –  Recebeu  a  questão  como procedente,  esclarecendo que  ao 
Conselheiro  Jorge  Dieguez  Tena,  como  parte  interessada  e  envolvida  no 
processo,  o  Estatuto  conferia  o  direito  à  palavra  apenas,  não  ao  voto.  A 
questão era de ordem ética. 

Jorge  Dieguez  Tena  –  Consultado,  insistiu  em falar.  Agradeceu  aos  Srs. 
Presidentes do Conselho e da Diretoria e ao Sr.  Diretor Administrativo por 
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terem  dado  andamento  ao  processo  sem  intervir,  intervenções  que  não 
solicitou, como podiam testemunhar os Conselheiros Aldo Malagoli e Vicente 
Tena  Garcia.  Salientou  que  em  uma  sociedade  séria  como  o  Clube  é 
necessário preservar os valores e o recorrente estava impedido de entrar em 
um país sério como o Canadá, inclusive gostaria que a Mesa do Conselho que 
procurasse  saber  os  motivos  desse  impedimento  junto  ao  Governo 
canadense. Tomando como base o disposto no Art. 40, II do Estatuto Social, 
que prevê que passível de eliminação aquele que venha a trazer algum tipo de 
desconforto ao convívio social, disse que o recorrente, comprovadamente, é 
pessoa nociva ao convívio da comunidade pinheirense, fato que considerava 
relevante.  Acrescentou que ficou surpreso em saber  que companheiros de 
Conselho defenderiam o recorrente,  e  que não tinha a  menor intenção de 
votar, mas, sim, mostrar a verdade sobre o caráter do interessado.

Marcelo  Favalli –  Discordou  de  ter  sido  juntada  aos  autos  vasta 
documentação estranha aos fatos objeto do procedimento e ao Clube, pois em 
processos disciplinares é preciso se ater aos fatos e às provas produzidas. A 
agressão  deveria  estar  provada  pelos  depoimentos  pessoais.  Ora,  o 
funcionário que registrou a ocorrência não a presenciou e a única testemunha 
realmente que se fez presente no curso deste processo - enorme e custoso - 
declarou  que a  ocorrência  não  teve  conseqüências,  em razão de  haver  a 
intervenção dos demais jogadores em campo, que não permitiram qualquer 
tipo de agressão. Portanto, um único depoimento e que não leva à conclusão 
de  ter  havido  agressões  físicas.  O  Sr.  Diretor  Administrativo  baseou  seu 
julgamento  em  uma  carta  enviada  por  fax,  de  um  associado  que  diz  ter 
presenciado o fato. Muito curioso que o princípio do contraditório não tenha 
sido  respeitado.  Não  houve  a  possibilidade  de  qualquer  pessoa  dirigir 
perguntas objetivas sobre os fatos para que a Comissão pudesse tirar a sua 
conclusão,  que  não poderia  ter  sido  diferente:  foi  pela  absolvição ou pela 
inexistência de qualquer delito que pudesse colimar o convívio do recorrente 
no Clube. Sugeriu à Comissão Jurídica que emita efetivamente um parecer, 
pois sua manifestação mais pareceu um relatório. Defendeu o provimento do 
recurso e a absolvição do recorrente.

Jorge Dieguez Tena (aparte) – Esclareceu que a documentação mencionada 
pelo orador não tinha sido juntada por ele, mas, sim, pela própria Diretoria. O 
seu pedido não foi de suspensão, mas de eliminação do recorrente do quadro 
social.  Pediu  que  fossem  considerados  os  antecedentes  do  recorrente 
constantes dos autos, de agressão dentro do Clube. Disse que os Boletins de 
Ocorrência  dos  fatos  extra-clube  ele,  aparteante,  apresentou  à  Mesa  do 
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Conselho. Pediu que o orador deveria se fixasse nos R.Os. e nas suspensões 
que o recorrente já sofreu aqui.

Marcelo Favalli – Respondeu que nos antecedentes do recorrente constava 
apenas uma suspensão de 25 dias. Acrescentou que não estava advogando 
em defesa do Sr. Cláudio, mas gostaria que fosse feita justiça.

Presidente – Declarou encerrada a fase de discussão. 

Marcelo Favalli – Requereu que se realizasse votação simbólica. Aprovado.

Presidente -  Antes  de  colocar  o  recurso  em  votação,  declarou  que  os 
Conselheiros Jorge Dieguez Tena e Vicente Tena Garcia estavam impedidos 
de votar, por serem autores da representação objeto do processo. Respondeu 
ao Conselheiro  Tarcísio de Barros Bandeira  que é comum que a Diretoria 
divirja totalmente da opinião da Comissão Processante e que ela tem o poder 
de julgar e de apenar de acordo com as convicções que firma no processo. E 
o  recurso  pretendia  exatamente  rever  a  convicção  firmada  pela  Diretoria. 
Finalmente,  que  a  Diretoria  tem  autonomia  e  independência  para  decidir, 
assim como a Comissão Processante tem para recomendar e a Comissão 
Jurídica para opinar em seu parecer.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu negar 
provimento ao Recurso Ordinário interposto por associado, contra penalidade 
de noventa (90)  dias de suspensão que lhe foi  aplicada pela Diretoria em 
decorrência  do  processo  administrativo  disciplinar  nº  C.P.  05/99,  ficando 
mantida a decisão recorrida.

Item 2 - Várias.
Mário Lima Cardoso –  Reportou-se a antiga reivindicação apresentada em 
plenário e em 1987 e, posteriormente, formalizada pelo falecido Conselheiro 
Luiz Delfino de Andrade Cardia, de implantação do Futebol de Salão no Clube. 
Disse que ele, orador, reiterou esse pedido por 3 vezes, 13 anos depois, mas 
só recebeu da Diretoria respostas evasivas, nada conclusivo. Justificou sua 
insistência dizendo essa modalidade será incluída como demonstração nas 
próximas Olimpíadas e que não procedem  as alegações de que esse esporte 
faz mal para o joelho, nem que suas torcidas são muito veementes. O assunto 
foi trazido ao Conselho, discutido e aprovado pelo plenário. Outros esportes 
aqui mantidos sequer passaram pela aprovação do Conselho. Pediu que fosse 
ao menos iniciado o processo de implantação, comentando que um sócio teria 
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apresentado um projeto de custo zero para o Clube, que ficou pendente de 
uma  consulta  que  não  sabe  precisar  se  seria  à  Presidência,  à  Vice-
Presidência ou à Diretoria de Esportes. Aclamou por uma posição definitiva da 
Diretoria a respeito, e que ela venha com justificativas plausíveis.

Mário Marrese (aparte) –  Apoiou o orador, dizendo que essa proposta fez 
parte da sua plataforma de campanha. Concordou que até hoje o Futebol de 
Salão não tenha sido implantado e que nunca se explicou as razões.

Marcelo Grassi – Manifestou-se apoiando a idéia do Conselheiro Mário Lima 
Cardoso, dizendo-se favorável à implantação de qualquer esporte no Clube, 
sempre  mais  um  aprendizado  para  as  nossas  crianças.  Sobre  seu 
pronunciamento  na  reunião  de  novembro  do  ano  passado,  denunciando 
regimentalmente a Diretoria, que deu origem a um pedido de cassação de seu 
mandato de Conselheiro, manifestou-se ansioso pela conclusão dos trabalhos 
da  Especial  e  pelo  julgamento  do  processo,  tudo  visando  ao  pleno 
esclarecimento dos fatos. Confessou que essa situação lhe causa angústia, 
por  imaginar  que possa estar  errado por  vir  aqui  defender  os  direitos  dos 
sócios que o elegeram, ou que realmente cometeu uma infração por decoro 
parlamentar,  o  que  não  é  o  seu  entendimento.  Pediu  os  fatos  sejam 
esclarecidos antes do término do mandato da atual Diretoria, inclusive para 
que dê as explicações necessárias e que não continue tudo como está.

Presidente – Lembrou que o andamento do processo está demorado porque 
há uma preocupação da Mesa do Conselho em assegurar ao orador o direito 
de ampla defesa. Os processos que são muito rápidos e céleres muitas vezes 
cerceiam o  direito  de  defesa  das  pessoas.  Afirmou  que  se  o  Conselheiro 
Marcelo Grassi quiser abrir mão de outras defesas no processo, o colocará em 
pauta imediatamente.

Marcelo Grassi – Encerrou, dizendo que está à disposição para que a matéria 
venha ao Conselho, para que este possa fazer o julgamento e avaliar todas as 
condições e tudo o que aqui foi dito. 

Anna Maria Carvalheira Baur – Detalhou o evento Festa dos Veteranos, que 
aconteceu no Clube último dia 18, ocasião em que também foi  diplomada. 
Disse desejar que os Veteranos continuem prestigiando e contribuindo para o 
contínuo sucesso do  Clube,  transmitindo às  novas  gerações de  sócios  os 
valores  que  aqui  aprenderam,  orgulhosos  de  pertencer  a  essa  categoria. 
Acrescentou  que  a  Diretoria  prima  no  tratamento  aos  Veteranos, 
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proporcionando-lhes  diversas  atividades  dirigidas,  como  palestras,  filmes, 
peças teatrais, excursões e atividades esportivas.

Djalma Funaro – Tornou a falar da estranheza que lhe causou a maneira 
como foi resolvida a concorrência para a reforma do Campo de Futebol B, no 
seu entender altamente prejudicial aos cofres do Clube, tomando como base 
os  valores  fixados e o  prazo de pagamento desses valores  constantes da 
proposta  orçamentária/2001.  Informou  que  dia  8  de  novembro,  oficiou  à 
Presidência do Conselho pedindo uma série  de esclarecimentos  de outros 
dados, os quais até agora não recebeu e de posse dos quais poderia saber se 
está, ou não, certo em suas afirmativas. Perguntou à Diretoria se já foi paga 
alguma  parcela  à  empresa  vencedora  da  concorrência,  porque  até  agora 
esses  serviços  no  campo  ainda  não  começaram.  Como  a  proposta 
orçamentária dá conta que a última parcela será paga em janeiro, sendo o 
total R$310.000,00 e faltando R$106.000,00 para serem pagos, supôs que o 
restante já tenha sido pago, no todo ou em parte.

Cezar Roberto Leão Granieri – Explicou que o Clube adquiriu a grama para 
ser instalada no Campo B pelo valor de R$255.000,00, em que pese ter sido 
aprovada a verba de R$310.000,00. Mas, nas negociações e na licitação que 
foi feita foi adquirida por R$255.000,00. Ressaltou que foi o menor preço, com 
uma empresa que tem o maior volume de metros2 instalados. Além disso, o 
departamento técnico do Clube visitou todos os concorrentes e elaborou um 
laudo sobre isso. A decisão foi acompanhada pela Comissão de Obras, que 
emitiu um parecer, recomendando ou avalizando essa compra. Com relação a 
pagamento,  dos  R$255.000,00,  a  empresa  que  ganhou  recebeu 
aproximadamente a R$100.000,00, referente à primeira parcela.

Djalma Funaro – Respondeu dando-se por satisfeito, entendendo que tenha 
trazido  algum  benefício  para  o  Clube.  A  mesma  empresa  que  propôs  os 
R$310.000,00 reduziu o preço para R$255.000,00, isto é, R$2.000,00 menor 
que a firma que ele, orador, achava que tinha sido injustiçada, cujo preço era 
R$257.000,00.  Se não tivesse havido  essa empresa,  o  valor  teria  sido  de 
R$310.000,00, porque já estava definido, pois tinha dado um desconto para a 
Diretoria. Era um fato resolvido. Estranhou que uma empresa que dá o preço 
de R$310.000,00, ato contínuo volte para R$255.000,00, depois de saber que 
o preço da sua concorrente foi R$257.000,00. 

Cezar  Roberto  Leão  Granieri –  Concluiu  que  o  orador  conhecia  uma 
informação completamente diferente da realidade. Antes de apresentar uma 
proposta ao Conselho a Diretoria sempre faz uma consulta e traz à discussão 
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um  valor  máximo,  que  sempre  depois  de  aprovado  ainda  é  negociado. 
Coincidentemente,  recentemente  o  Club  Athlético  Paulistano  reformou  sua 
garagem,  fazendo  um campo de futebol  sobre  ela.  E  a  Diretoria  fez  uma 
consulta  de  preços junto  com o  Paulistano,  para  ter  uma idéia  de  quanto 
solicitar  como valor  máximo ao  Conselho,  estando  bastante  tranqüila  com 
relação  a  isso.  Ademais,  a  empresa  vencedora  dessa  concorrência  é 
indiscutivelmente a melhor dentre as visitadas pelo Clube e as recomendadas 
por  outros  clubes  que  já  passaram  por  esse  processo.  Ela  tem 
aproximadamente  80.000m2 instalados,  enquanto  que  a  segunda  colocada 
tem 30.000 m2.  Apoiou a Diretoria  de Patrimônio em decidir  pela empresa 
contratada, com o respaldo da Comissão de Obras.

Marcelo  Grassi  (aparte)  –  Perguntou  ao  Conselheiro  Djalma  Funaro  se 
procedia a informação de que haviam sido feitos só 4 convites para a licitação, 
comprovando  uma  irregularidade  com  relação  ao  Regimento  Interno  da 
Diretoria.

Djalma Funaro – Respondeu que foram feitos  3  convites.  Posteriormente, 
informou  ao  Sr.  Presidente  da  Diretoria  que  havia  mais  uma  empresa 
interessada  em  participar  e  este  pediu  que  essa  empresa  enviasse 
imediatamente  sua  proposta,  que  foi  a  de  R$257.000,00.  Fez  outros 
comentários  sobre  os  entendimentos  prévios  da  Diretoria  com  a  firma 
contratada, louvando essa atuação, mas continuando a estranhar a redução 
do  preço,  de  R$310.000,00  para  R$255.000,00.  Disse  que  embora  tenha 
condições  de  discutir  a  parte  técnica  da  grama,  não  entraria  no  mérito, 
deixando para avaliar a grama escolhida depois que receber os dados que 
solicitou.  Acrescentou  que  participou  da  concorrência  porque  houve  um 
precedente há 2 anos, quando da reforma do campo de futebol Society, no 
qual  sua firma se sentiu  prejudicada,  não só  no preço como no prazo de 
pagamento também. E o resultado do cuidado que a Diretoria teve escolhendo 
a Lisonda foi que a reforma terminou há 2 anos e o estado do campo já está 
lamentável,  merecendo  ser  tomadas  providências  para  exigir  que  aquela 
empresa troque todo o gramado, que está totalmente retalhado.

Alberto  Fasanaro  (aparte)  - Para demonstrar  que  não  houve  a  alegada 
ilegalidade da licitação no caso do Campo B, lembrou que em seu Art. 64 o 
Regimento Interno da Diretoria estabelece que para licitações, na modalidade 
de convite, que deve ser dirigido a pelo menos 3 interessados, convocados 
com antecedência mínima de 3 dias úteis. E o Art.  65, quando se refere a 
licitações, limita, para obras, convite, até o valor de 3.000 contribuições sociais 
mensais individuais. 
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Marcelo Grassi (aparte) –  Contestou, dizendo está estabelecido que deve 
haver ampla divulgação, nesse valor que foi, e nunca pode ser em forma de 
convite. Deveria ser uma licitação aberta e não em forma de convite, isto está 
claro  no  Regimento  Interno  da  Diretoria,  comprovando  que  a  licitação  foi 
irregular.

Alberto Fasanaro – Pediu ao aparteante que atentasse para a seqüência de 
modalidades  de  licitação  estabelecida  no  Regimento  Interno  da  Diretoria, 
explicando que, especificamente uma licitação que não seja superior a 3.000 
contribuições sociais mensais,  o que se estabelece é o convite para tanto. 
Existem duas outras formas de licitação, que seriam a tomada de preços e a 
concorrência, que se destinam a contratações de vulto maior.

Djalma Funaro – Encerrou, dizendo entender que cumpriu a sua função de 
Conselheiro, em defesa do Clube. E o resultado final que lhe fora exposto era 
altamente satisfatório e o Clube é que tinha ganho com isso.

Edgard  Ozon  – Referindo-se  ao orçamento  aprovado  nesta  noite, 
R$42.000.000,00, reportou-se ao que disse o Conselheiro Sérgio Vergueiro 
com relação ao seu vulto,  lembrando que o orçamento é tão grande quão 
grande é  o  Clube,  não vendo razão para  ficar  assustado com esse valor. 
Explicou que o Pinheiros não pode ser comparado com qualquer outro clube e 
quem milita aqui, que convive aqui há anos, sabe o que significa ele significa 
para  a  família  pinheirense.  Mesmo  as  mensalidades,  são  baixas  se 
comparadas com o que o Clube oferece aos seus sócios. Fez um preâmbulo, 
tornando a citar recentes conquistas do Judô; lembrando que, recentemente, o 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques ocupou a tribuna alertando 
sobre o problema do nosso esporte; bem como observando a incompetência 
técnica do técnico brasileiro que impediu que Denílson Lourenço alcançasse 
alguma colocação  nas últimas Olimpíadas,  tudo  isso  para  concluir  que as 
condições das Confederações e até das Federações não são boas. No Clube, 
existe todo um esforço dos técnicos, do diretor da seção e da Diretoria como 
um  todo,  tudo  comprovando  que  seu  orçamento  tem que  ser  compatível. 
Como em maio deverá assumir uma nova Diretoria, além de reforçar o apelo 
do Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, propôs que se continue 
dando  apoio  total  ao  esporte,  inclusive  valorizando  Diretores  Adjuntos, 
professores e técnicos, que constituem mão-de-obra especializada dentro de 
um Clube esportivo, tudo para manter a tradição pinheirense, eminentemente 
esportiva.
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Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima –  Reclamou  determinada  falta  de  apoio 
administrativo à seção de Pólo Aquático, contando que ocorreu um fato que 
não havia vivenciado nos seus 45 anos de esporte.  A equipe principal  do 
Clube não foi inscrita no Campeonato Brasileiro, porque perdeu o prazo para 
inscrição.  Disse  que  tomou  conhecimento  de  que  o  prazo  vencia  numa 
segunda-feira  e,  por  negligência  de  seu  Diretor,  que  não  comparece  às 
reuniões da Federação há mais de 6 meses, a inscrição do Clube foi enviada, 
não  sabe  por  quais  meios,  na  sexta-feira  anterior  e  a  Federação  estaria 
fechada. Como nos dias subseqüentes, sábado, domingo e segunda-feira, não 
tinha  expediente  aqui  e  o  Clube deixou de ser  inscrito.  Procurou  saber  a 
respeito  com  o  Presidente  da  Federação  Paulista  de  Esportes  Aquáticos, 
Miguel Carlos Cagnoni, que estranhou porque, segundo ele, naquela sexta-
feira houve expediente na Federação na parte da tarde, portanto, este não 
teria sido o obstáculo, inclusive dois nadadores haviam sido inscritos por fax, o 
que é permitido. E os nossos atletas se dedicam. Um aquapolista credenciado 
como primeira divisão, ele não pode competir nas outras divisões inferiores. 
Ele  tem  dois  campeonatos  durante  o  ano:  o  Torneio  Aberto,  no  primeiro 
semestre, e o Campeonato Brasileiro, no segundo. Já no primeiro semestre, o 
time do Clube foi sacrificado por erro da Administração, da Secretaria, que 
inscreveu um americano erroneamente, o que foi  impugnado, perdemos os 
pontos  e,  em  conseqüência,  primeiro  campeonato  do  ano.  As  equipes 
feminina e masculina treinaram o ano inteiro e não disputarão o Campeonato 
Brasileiro,  desconhecendo que se tenha conseguido reverter  essa situação 
nos últimos dias. É que depois criaram um campeonato paralelo e a equipe 
feminina  está  participando.  Isso  gera  um  outro  problema.  O  Campeonato 
Brasileiro  é  classificatório  para  a  convocação  de  atletas  para  a  Seleção 
Brasileira que disputar o campeonato Mundial em junho e os atletas do Clube 
correm  o  risco  de  não  ser  convocados.  Informou  que  oficiou  solicitando 
esclarecimentos da Diretoria, que se apurassem as responsabilidades e que 
os culpados sejam punidos. 

Presidente – Comunicou que na última semana de dezembro a Secretaria do 
Conselho funcionará em regime de plantão, reiterou o convite para o Jantar de 
Confraternização de 1º/12, informou o número de Conselheiros que tinham 
assinado o livro de presença e deu por encerrados os trabalhos às 22h12.

Transcrição do pronunciamento enviado por escrito pelo Conselheiro Tarcísio 
de  Barros  Bandeira  em  10/11/2000,  dirigido  ao  Sr.  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo:
“Recebi a correspondência nº 1183/2000-SCD em que percebi que não havia sido 
claramente atendido na minha solicitação.
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Como V.Sa.  determinou  que  fossem os  autos  encaminhados  à  Douta  Comissão 
Jurídica,  achamos  oportuno  tentar  mais  uma  vez  esclarecer  nossa  solicitação, 
tornando claras algumas perguntas e afirmações implícitas. 
As perguntas são:
1ª pergunta – O Conselho deve representar os sócios do Esporte Clube Pinheiros? 
1ª afirmação (constatação) – houve 40% de votantes não na Chapa União e esta 
obteve todas as vagas,  evidenciando que o sistema utilizado não se presta  para 
garantir a representação dos sócios no Conselho.
2ª  afirmação  –  a  razão  entre  a  discrepância  entre  a  vontade  dos  sócios  e  a 
composição do Conselho reside na não limitação do número de votos por sócios ( o 
que dá para se constatar da análise dos dados das eleições passadas e que poderia 
ser muito mais precisa se fossem feitos os levantamentos por mim sugeridos).
2ª pergunta – não é obrigação do Conselho tentar manter sua primeira função?
3ª afirmação – fazendo-se uma simulação diminuindo o número de votos a 15 por 
pessoa, os resultados se aproximam mais da vontade expressa pelos votantes.
3ª pergunta (sugestão) – não seria conveniente que alguém (ninguém melhor que a 
Comissão Jurídica) propusesse alteração estatutária que adequasse a composição 
do Conselho à sua origem e razão de existência, representar os sócios?
Não  me  acho  o  indicado  para  escolher  entre  a  simples  redução  do  número  de 
votantes por sócio ou a adoção do voto proporcional sugerido,  ou outra qualquer 
forma para o Conselho cumprir esta sua obrigação, a de representar os sócios.
Solicito ainda que essa correspondência seja enviada aos Conselheiros juntamente 
com a convocação para a próxima reunião.
Como sempre me pondo à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos,
atenciosamente,
a) Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira.”.

***

Obs: esta  ta  foi  aprovada  na  471ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada  no  dia  19 de fevereiro  de 2001,  com a retificação então proposta  pelo 
Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira, já dela constante.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente
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