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ATA RESUMIDA DA 477ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE 
JULHO DE 2001

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia trinta e um de julho do ano dois mil e um, em segunda convocação, às vinte 
horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinqüenta e oito Conselheiros.

2)2) MESA DIRETORA
Presidência    : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Vice-Presidência   : Dulce Arena Avancini
Primeira Secretaria : Paulo Roberto Taglianetti
Segunda Secretaria “ad hoc”: Carlos Roberto Sá de Miranda Bório

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

Presidente - Justificou a ausência do Dr. Sergio Lazzarini, que esteve licenciado 
da Presidência  no  período de 07  a  31  deste  mês  por  motivo  de  viagem ao 
Exterior.  Para  compor  a  mesa  dos  trabalhos,  submeteu  ao  plenário  que  a 
Primeira  Secretária  Dulce  Arena  Avancini  assumisse  a  Vice-Presidência;  o 
Segundo  Secretário  Paulo  Roberto  Taglianetti  a  Primeira  Secretaria,  e,  o 
Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório,  a  Segunda  Secretaria. 
Aprovado.

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter cívico, 
votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Apresentou proposta da Mesa do Conselho, consignando votos de 
pesar  pelo  falecimento  da  Sra.  Lydia  Moreno,  mãe  do  Vice-Presidente  da 
Diretoria Antonio Moreno Neto e da Sra Nair Pinto Alves Bittencourt, sogra do 
Conselheiro  Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré  e  mãe  da  Sra.  Gilda  Bittencourt 
Sodré. Aprovado. Submeteu ao plenário e foi acolhida proposta da Comissão de 
Esportes encaminhada com a convocação, consignando em ata votos de louvor 
aos  Atletas  Antonio  Inserra  Neto,  Bruno  Pamplona  Polizio,  Daniela  Lucca 
Martins,  Daniele  Kamada  Raddi,  Erik  Michael  Seegerer,  Fábio  Amante 
Chidiquimo,  Fernando  Vaz  Guimarães  Sampaio  Gouveia,  Filipe  de  Andrade 
Pinciroli,  Flávia  Alvarenga  Fernandes,  Frederico  Arieta  da  Costa  Ferreira, 
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Guilherme Figueiredo,  Ícaro  Carecho,  João Francisco  Carvalho  Pinto  Santos, 
Leonardo  Vergara  Real,  Luciana  Costa  Soares  Hungria,  Luigi  Cardoso Alves 
Riccitelli, Luís Maurício Capelache dos Santos, Luís Roberto Flues Szeles, Luiz 
Flávio Siqueira Monteiro de Barros, Luiz Henrique Lanas Soares Cabral, Marcelo 
Affonso  Lazarethi,  Marcelo  Camargo  Cintra  Franco,  Marcelo  Dória  Alves  de 
Araújo,  Marcelo Gardino  Buzzi,  Marcos Macedo Maynard  de  Araújo,  Mariana 
Barreto Fleury, Mariana Delboni Secches, Mariangela Nascimento Corrêa, Mário 
Carotini Júnior, Maurício Bussamra Real Amadeo, Renato Amante Chidiquimo, 
Ricardo Giosa Sasso, Roberto Dip, Roberto Vianelllo, Rodrigo Pamplona Polizio, 
Rodrigo Yacubian Fernandes, Rubi Lira Miranda Palmieri, Tiago Neves Marone, 
Tiago Ribeiro de Almeida, Tomas Bussamra Real Amadeo, Viviane de Almeida 
Florêncio e Viviane Yumi Yamaguti  e aos Técnicos Erik Tebbe Borges, Roberto 
Bruno  Sérgio  Chiappini  ,  José  Mário  Pinto  da  Costa  e  Gilberto  Marques  de 
Freitas Guimarães Júnior,  pela participação e resultados obtidos na categoria 
Principal Masculino de Pólo Aquático, nas seguintes competições realizadas em 
maio deste ano: Troféu Brasil 2001 (Santos – SP) e Torneio Estadual 3 em 2 de 
1ª Divisão (ECP – São Paulo). Também submeteu ao plenário e foram aprovadas 
as seguintes propostas de votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Edgard 
Ozon, aos judocas Daniel Andrey Hernandez e Priscila de Almeida Marques, que 
conquistaram o 5º lugar no Campeonato Mundial de Judô realizado no período 
de 24 a 29 de julho deste mês, bem como a Andréa Berti Rodrigues, 9º lugar na 
sua categoria,  Renato  Dagnino  e  Reinaldo  Vicente  dos Santos,  que também 
participaram  da  competição,  votos  extensivos  aos  Técnicos  João  Gonçalves 
Filho,  Sérgio  malhado  Baldijão  e  Mauro  dos  Santos  de  Oliveira;  2)  do 
Conselheiro Marcelo Grassi, a Tenistas que participaram da Copa Tênis Cup: 
Patrícia  Coimbra  (Campeã,  Simples,  16  anos),  Celso  Ribeiro  (Campeão, 
Simples,  16  anos),  Martina   Schultz  (Vice-Campeã,  Simples,  14  anos);  no 
Torneio  Brasileiro  Inter-Federações:  Patrícia  Coimbra  (Campeã,  16  anos), 
Martina Schultz (Campeã, 14 anos); no Campeonato Brasileiro: Patrício Coimbra 
(Vice-Campeã, Simples, 16 anos), Celso Ribeiro (Campeão, Duplas, 16 anos) e 
Milene  Souza  (Campeã,  Duplas,  18  anos).  Votos  aprovados.  Considerou 
proposição da Conselheira Silvia Schuster, se associando ao voto de pesar antes 
aprovado, pelo falecimento da Sra. Lydia Moreno.

Leon Majer –  Propôs votos de louvor ao enxadrista  Rômulo Bere Filho, que 
conquistou o Campeonato Brasileiro de Sênior (Rio de Janeiro, 9 a 13/07/2001), 
e comunicou o horário de funcionamento da seção de Xadrez, das 9 às 20h. Voto 
aprovado.

Silvia Schuster – Complementou a proposição de votos de louvor aos judocas 
que  participaram  do  Campeonato  Mundial,  categoria  pesado,  Daniel  Andrey 
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Hernandez e Priscila de Almeida Marques. Propôs fossem inseridos em ata os 
seguintes votos de louvor: 1) aos esgrimistas que se destacaram no Campeonato 
Pan-americano (Porto Alegre, 24 a 29/07/2001), categoria Adulto Masculino, a 
saber: Marcos Cardoso, Rodrigo Pedrosa e Roberto Lazzarini (prova Florete – 2º 
lugar);  Marcos  Cardoso  (prova  Florete  –  3º  lugar);  2)  aos  aquapolistas 
pinheirenses  homenageados  pela  Comissão  de  Esportes,  conforme  acima 
relacionado.

Mário Lima Cardoso – Deu ênfase à atuação do esgrimista Marcos de Faria 
Cardoso desde o início da temporada de 2001: 1º lugar no Torneio Nacional 
Cidade de Porto Alegre, 1º lugar no Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro, 
1º lugar no ranking nacional na arma de Florete masculino, Medalha de Bronze, 
Individual e por Equipe, no Campeonato Pan-americano (Porto Alegre – RS – 
julho/2001), competição da qual também participaram os pinheirenses Rodrigo 
Pedrosa e Roberto Lazzarini, que conquistaram o 2º lugar. O Clube conquistou 
duas Medalhas de Bronze no campeonato.  Destacou a atuação da Comissão de 
Higiene e Saúde, bem como do Diretor de Serviços Sociais Waldir Lachowski, 
que  vem atendendo a  pedidos e  exigências  para  o  Departamento  dentro  da 
necessidade  de  proporcionar  conforto  e  bom  atendimento  médico  aos 
associados. 

Hugo Nivaldo Napoli – Apresentou exemplar intitulado “A Bocha no Pinheiros”, 
de autoria de Luciano Migliore - atleta vitorioso no Atletismo, Basquete, Bolão, 
Boliche e,  atualmente na Bocha -  contando a história  da seção desde 1957. 
Enalteceu a  dedicação do autor  em realizar  esse trabalho  espontaneamente, 
posteriormente recebendo apoio financeiro da Diretoria para publicá-lo. Sugeriu 
que esse tipo de trabalho se estenda para as demais seções esportivas. Propôs 
voto de louvor a Luciano Migliore, em reconhecimento pela sua dedicação ao 
Clube  e  entregou  o  exemplar  à  Mesa  para  constar  do  acervo  do  Conselho 
Deliberativo.

Cezar Roberto Leão Granieri – Também manifestou pesar pelo falecimento da 
Sra. Lydia Moreno.

Edgard Ozon – Comentou que assistiu ao Campeonato Mundial  de Judô na 
Alemanha,  explicando que a  classificação dos dois  atletas  em 5º  lugar  e  de 
Andréa Berti em 9º foi um grande destaque, por se tratar de campeonato em que 
dos 1200 participantes somente 56 atletas foram medalhados, Campeões, Vice e 
dois terceiros lugares; mais 28 foram classificados em 5º e 7º lugares, dois em 5º 
e dois em 7º, pois são duas chaves. Nossos dois atletas em 5º lugar ficaram 
entre os 70 e 80 que se classificaram nesse mundial, do qual participaram 96 
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países,  teve  a  duração de 4  dias,  5  horas  pela  manhã  e  3  à  tarde,  14.000 
pessoas assistindo. Cada vez que o nosso atleta era chamado e ganhava uma 
luta, era mencionado o seu nome e o do Brasil, fazendo com que o nosso País 
fosse anunciado três vezes para a Imprensa, televisão etc. Em seguida, dirigiu 
aos  Conselheiros  que  seus  ex-alunos,  mães  e  pais  de  alunos  no  Judô, 
esclarecendo que, de acordo com o resultado da última eleição e coerente com a 
sua conduta, deixou de colaborar ministrando aulas para iniciação das crianças 
na modalidade, mas que continuará presente na seção. Referiu-se aos Profs. 
Sérgio Malhado Baldijão, Mauro de Oliveira e João Gonçalves Filho e agradeceu 
às Diretorias, a última presidida pelo Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, 
por permitiram que colaborasse com os seus ensinamentos durante muitos anos, 
mesmo não fazendo parte do quadro de Professores do Judô. Acrescentou que 
jamais mudará a sua conduta no Judô, no Pinheiros e no Conselho, seguindo a 
máxima do Barão de Coubertin: “men sana in corpori sano”, que é o seu lema e o 
lema do Clube.

Luiz Koji Ohara – Disse que a Comissão de Esportes solicitou à Diretoria para 
análise, cópia dos contratos dos serviços terceirizados na Área Esportiva, bem 
como informasse o número de profissionais envolvidos em cada um dos serviços 
contratados e  a  forma  de  remuneração  dos  mesmos.  Como  a  Diretoria  não 
enviou a documentação,  apenas a disponibilizou para consulta,  dificultando à 
Comissão  um  estudo  mais  aprofundado,  reiterou  o  pedido,  desta  vez  por 
intermédio de requisição da Presidência do Conselho.

Tarcísio de Barros Bandeira – Informou que nos últimos dias recebeu dezenas 
de vezes pedidos de explicações sobre as conseqüências no Pinheiros do perigo 
de apagão, tendo respondido a todos ponderando que, sendo do Conselho, não 
tinha ingerência nenhuma nas medidas administrativas tomadas pelo Clube. Por 
este motivo, apresentou voto de solidariedade e esclarecimento aos associados 
do  Clube,  pela  atitude  equivocada  e  mal  pensada  da  Diretoria  em  não 
reconhecer o feriado de 9 de Julho e esclarecer que como membro do Conselho 
não teve qualquer participação naquela disposição.

Presidente – Esclareceu ao orador que não poderia encaminhar o voto proposto, 
mas que ficou registrada a sua discordância.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva  –  Em  nome  de  sua  família  e  em  seu  nome, 
agradeceu ao Conselho e à Diretoria pelas manifestações de pesar recebidas 
por ocasião do falecimento de sua irmã, Sra. Maria Christina Pinto e Silva.
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Presidente – Tendo ultrapassado o tempo regimental, consultou o plenário sobre 
a possibilidade de prorrogar o Expediente. Aprovado.

Walter Silva – Propôs voto de louvor à Diretoria Adjunta de Sinuca e Bilhar, pela 
brilhante participação do Clube no 1º Torneio de Gamão da ACESC (26/6/2001 - 
Club Athlético Paulistano). Participaram 20 duplas, representando os melhores 
times da Capital. O Clube participou pela primeira vez, representado pelos sócios 
Armando de Arruda Camargo Filho, Eduardo Dokusian e Cláudio Izzo, aos quais 
estendeu o voto pela conquista do 3º lugar.

Presidente –  Apresentou ao plenário  e  foi  acolhida proposta do Conselheiro 
Geraldo de Oliveira Couto, consignando em ata votos de louvor aos atletas do 
Clube  que  neste  mês  disputaram o  16º  Campeonato  Brasileiro  Individual  de 
Bowling, a saber: Fernanda Ortiz – Campeã na categoria Especial; João Júnior - 
Vice-Campeão  na  categoria  Especial  B;  João  Carneiro  -  Vice-Campeão  na 
categoria  1ª  Divisão;  Geraldo  Paes  de  Barros  Couto  Neto  -  3º  colocado  na 
categoria 3ª Divisão; Fernando Borini - 3º colocado na categoria Infanto-Juvenil.

Sílvia Schuster – Propôs que a homenagem fosse estendida aos sócios Maria 
Luísa Barros e Christian Reimsdjik,  que obtiveram a 4ª  colocação no mesmo 
campeonato,  respectivamente  nas  categorias  Divisão  Especial  Feminina  e 
Divisão Especial B. Aprovado.

Presidente – Submeteu ao Conselho proposição do Conselheiro Carlos Roberto 
Sá de Miranda Bório,  inserindo em ata voto de louvor ao sócio Michel Bogli, que 
em maio último, em dupla com atleta cearense sagrou-se Campeão do Race 
Across America, prova da qual  participaram 11 equipes de vários países. Os 
atletas,  revezando-se  de  hora  em  hora,  pedalaram  durante  176h55,  o  que 
corresponde a 7 dias ininterruptamente, 3.000 milhas. Aprovado. 

Comunicações da Presidência
Presidente  – Esclareceu  o  seguinte:  Tendo  esta  Presidência  sido  citada  na 
manifestação da Diretoria em resposta ao Relatório apresentado pelo Conselho 
Fiscal,  cabe-me  manifestar  aos  Srs.  Conselheiros,  e  vou  prestar  esse 
esclarecimento.  Eu  fui  citado  no  Esclarecimento  da  Diretoria,   em razão  do 
Relatório do Conselho Fiscal, e devo comunicar aos Srs.  Conselheiros que o 
procedimento  por  mim  adotado  quando  do  recebimento  e  encaminhamento 
desse relatório foi absolutamente dentro das normas estatutárias e regimentais. 
Sendo o Conselho Fiscal um órgão independente do Clube, conforme dispõe o 
Art. 51 do Estatuto Social, no limite de sua competência instituído pelo inciso II 
do Art. 95 do Estatuto Social, entendeu ter detectado alguma irregularidade que 
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feriria as normas do Regimento Interno da Diretoria e, como era seu dever, o 
Conselho  Fiscal  comunicou  o  fato  ao  Conselho  Deliberativo,  enviando  tal 
relatório acompanhado de uma carta que foi registrada no expediente sob o nº 
529, na qual solicitava fosse ele distribuído aos Srs. Conselheiros. Por óbvio, o 
assunto  sendo  de  interesse  geral  do  Clube  e,  principalmente,  dos  Srs. 
Conselheiros, não hesitei em determinar sua distribuição aos Srs. Conselheiros. 
Aliás,  esse  é  o  procedimento  normal  e  rotineiro,  vez  que  os  relatórios  das 
Comissões, que também são órgãos do Clube, e os comunicados da Diretoria, 
são distribuídos aos Srs.  Conselheiros.  Além disso,  por  ser  o  relatório  sobre 
assunto pertinente à Diretoria, a ela remeti cópia para seu conhecimento. Não 
me cabe ensinar à Diretoria o que ela deve fazer, pois creio ser ela cônscia de 
seus deveres, daí o despacho “para conhecimento”. Essa remessa deu azo ao 
Esclarecimento  que  recebemos.  Enganou-se  a  Diretoria  no  Artigo  em  que 
embasa seu Esclarecimento, que deve ser o Art. 92 do Estatuto Social e não o 
Art. 89 ao qual ela se refere. Engana-se, também, quanto ao termo “acolhimento” 
e  ao  quanto  nada  respeitoso  termo  “conivente”.  Eu  recebi,  como  era  minha 
obrigação,  o  Relatório  do  Conselho  Fiscal,  assim,  nesse  sentido,  acolhi  o 
relatório. Acolhi, também, aí no sentido de deferir o pedido de distribuí-lo aos Srs. 
Conselheiros. Destarte, não compactuei com coisa alguma, além da ordem e dos 
ditames estatutários e regimentais. O Presidente do Conselho poderia, movido 
por alguma questiúncula, distribuir o relatório aqui, no dia da reunião, e só aí a 
Diretoria  saberia  do  seu  teor.  Poderia,  ainda,  nomear,  imediatamente,  uma 
Comissão para apurar os fatos, o que não foi feito. Foi feito o que deveria ter sido 
feito. O regime democrático deve prevalecer aqui no Clube, observada e mantida 
a independência de seus órgãos e o Conselho Deliberativo deve tratá-los com 
absoluta igualdade. Foi o que fizemos e sempre faremos.

Primeiro Secretário – Informou que foram recebidas as seguintes cartas  da 
Diretoria: 1) comunicando que em reunião de 13/11/2000 decidiu pela exclusão 
do associado Edwin Zollner do quadro social. Este, conseqüentemente, deixou 
de  pertencer  ao  Conselho  como  Suplente  de  Conselheiro  do  Grupo  B;  2) 
retificando a nomenclatura do cargo de Moacyr Lopes de Almeida como Diretor 
Adjunto de Artes Plásticas para o biênio 2001/2003; 3) encaminhando cópia de 
sentença, improcedência da Ação Trabalhista proposta contra o Clube pelo Sr. 
Carlos  Fernandes  Andrade;  4)  em adendo  à  carta  DI.224/2001,  mantendo  a 
Diretoria  de  Relações  Sociais,  já  constante  da  estrutura  anterior,  com  os 
seguintes setores/seção: Bilhar e Snooker; Boliche; Carteado; Criança; Jovem; 
Mulher; Veteranos e Melhor Idade; 5) informando a composição das Comissões 
Processantes Permanentes para o biênio 2001/2003:  Comissão nº  01:  Nilson 
José Iasi (Presidente), Ricardo Coutinho Carvalhal (Membro Conselheiro), José 
Geraldo Louzã Prado (Membro Sócio) e Iracema Camargo Weichsler (Membro 
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Sócio  -  Suplente);  Comissão  nº  02:  Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado 
(Presidente),  Walter  Silva  (Membro Conselheiro),  Luiz  Roberto  Teixeira  Pinto 
(Membro Sócio) e Mayr da Cunha (Membro Sócio - Suplente); 6) convite aos 
Conselheiros, para o evento “Fique por Dentro”, sobre racionamento de energia, 
em 08/08/2001  (distribuído  na  entrada  da  reunião).  A  propósito  da  carta  da 
Diretoria  nº  354/2001,  distribuída  com a  convocação,  a  Conselheira  Amarílis 
Pacheco  Orsi  escreveu  informando  o  seu  desligamento  da  Comissão 
Organizadora  do  Fórum  Pinheiros  2ª  Edição.  Colocou  à  disposição  dos 
Conselheiros,  para  consulta  na  Secretaria,  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da 
Variação  Orçamentária)  de  junho  e  o  Balanço  Patrimonial  em  30/06/2001. 
Finalmente,  informou  a  nova  composição  da  Comissão  de  Obras  para 
complementar o biênio 2000/2002, a saber: Vice-Presidente - Joaquim Dias Tatit, 
Secretário: Luiz Roberto Martinez, Membros: Antonio Julio Martins Lemos e Luiz 
Dias Patrício Júnior.

RETIFICAÇÃO DA ATA DA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA  NO DIA 
23 DE ABRIL DE 2001
Presidente –  Explicou que antes de entrar na Ordem do Dia seria necessário 
resolver um impasse, pois na ata de eleição da nova Presidência da Diretoria, 
por erro da Secretaria constou para o biênio 1999/2001. Ou seja, por essa ata, a 
Diretoria não poderia assinar nenhum documento, nenhum contrato, nem poderia 
ter  conta  em  Banco.  Como  isso  foi  detectado  pela  Diretoria,  passando 
desapercebido pela Secretaria, pela Mesa e pelo Conselho. A Diretoria oficiou 
informando   que  o  Cartório  pediu  que  fosse  substituída  a  folha  da  Ata  que 
continha o erro e que havia sido registrada no Cartório de Títulos e Documentos, 
o  que foi  enviado.  Ocorre que agora o Cartório  quer  uma retificação da ata. 
Então, para evitar problemas administrativos, consultou o plenário se, embora 
não constando da Ordem do Dia, e antes de apreciar a ata da reunião anterior, 
poderia  proceder  à  retificação da ata para que conste corretamente o biênio 
2001/2003 como mandato da Diretoria. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o plenário, na sua soberania, resolveu proceder 
à retificação da Ata da 474ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de abril de 2001, 
para  constar  Eleição  do  Presidente  e  Vice-Presidente  da  Diretoria  e  dos 
Membros do Conselho Fiscal, ao invés de 1999/2001, o biênio 2001/2003.
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4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 476ª reunião extraordinária, realizada no dia 

25 de junho de 2001.
Presidente  –  Submeteu  ao  plenário  proposta  da  Mesa  secundada  pelo 
Conselheiro  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  retificando  a  Ata  no 
encaminhamento  da  votação  da  matéria  objeto  do  processo  CD-02/2001,  a 
saber:  onde  se  lê:  “Presidente  -  Colocou  a  proposta  em votação  em bloco, 
conforme permite o”, leia-se: “Presidente – Colocou a proposta em votação em 
bloco.”. 

Ricardo Coutinho Carvalhal  – Pediu que a ata fosse corrigida no item Várias, 
pois,  ao invés do Conselheiro Marcelo Grassi,  ele,  orador,  havia aparteado o 
Conselheiro Sérgio Henrique de Sá, tendo este ratificado o pedido.

Edgard Ozon – Pediu que no seu pronunciamento no item Várias,  elogiando 
feitos da seção de Judô, fosse retificada a expressão “... pois não se tratava de 
uma  competição  oficial”,  passando  a  constar  “...  pois  se  tratava  de  uma 
competição oficial ...”.

Deliberação:
Submetida a ata à votação, foi a mesma aprovada, com as retificações então 
solicitadas.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-24/2000  –  Segunda  discussão  e 
votação da redação final da proposta de alteração do Art. 122 do 
Estatuto Social, resultante de decisão tomada na reunião de 26 de 
março  de  2001  quanto  a  proposição  subscrita  por  cinqüenta  e 
cinco Conselheiros no exercício do mandato.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a discussão aos Conselheiros José 
Roberto Coutinho de Arruda e Mário Lima Cardoso, esclarecendo que nesta fase 
a discussão abrangeria a proposta e a emenda aprovadas na primeira votação, 
bem como que a redação final só seria discutida se ratificada aquela decisão.

Mário Lima Cardoso – Explicou que havia se pronunciado contra a proposta, 
pois o atleta que completar 7 anos no Departamento Esportivo ver-se-á cerceado 
no seu direito de votar e ser votado, o que entendia desestimulante. Também 
entendeu que a redação inicial  era quase que ininteligível,  lamentando que a 
Presidência não tenha podido assessorar emenda cujo texto continha 8 erros 
ortográficos, erros de concordância. Tendo o Sr. Presidente lhe respondido que 
ele poderia oferecer uma emenda de redação, disse que isso já havia sido feito 
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pelo autor da proposição e pela Comissão de Redação, trabalho que louvava, 
embora  reprovasse  o  fato  de  não  ter  entendido  a  emenda  original,  antes 
aprovada. Consignou sua declaração de voto contrário ao mérito da proposta.

Presidente -  Não havendo mais inscritos, submeteu à votação a proposta e 
emenda  aprovadas  em  primeira  discussão,  decisão  que  foi  integralmente 
ratificada.

José Edmur Vianna Coutinho – Apresentou emenda reparando a proposta da 
Comissão de Redação, a saber: Art. 122, I, do Estatuto Social – Explicou que na 
proposta original a designação Departamento Esportivo foi  substituída apenas 
pela palavra departamento, substituição essa que foi mantida pela Comissão de 
Redação na proposta em discussão. Acontece que essa supressão da palavra 
Esportivo, que é Departamento Esportivo, e a inicial  em caráter minúsculo da 
palavra departamento discrepam de todos os artigos, parágrafos e incisos que 
compõem  a  Seção  I  do  Capítulo   IX  do  Estatuto  Social,  que  trata  do 
Departamento Esportivo. A ele sempre se refere com menção às duas palavras e 
ambas  iniciadas  por  maiúsculas,  bem  como  o  Regimento  Interno  do 
Departamento Esportivo. Assim, propôs que fosse mantida a redação original, 
substituindo o nome departamento por Departamento Esportivo, com maiúsculas 
no início de ambas as palavras. Também propôs que este inciso ficasse assim 
redigido: I – atuando no Departamento Esportivo há sete (7) anos ininterruptos, 
com  exemplar  comportamento  e  participando  de  competições  oficiais  em 
modalidades  esportivas  competitivas,  defendendo  o  Clube,  conquistando 
medalhas até terceiro lugar em campeonato brasileiro. A segunda alteração que 
propôs dizia respeito ao Art. 33 do Estatuto Social, e aos seus incisos II e III – 
Esclareceu  que  a  Comissão  Especial  de  Redação  detectou  que  havia 
necessidade de alteração nestes incisos, devido à aprovação da emenda assim 
redigida: “O Militante passando à categoria de Sócio Contribuinte e não sendo 
possuidor  de  título,  não  poderá  votar  e  ser  votado.”.  Para  a  inserção  dessa 
decisão do Conselho, a Comissão criou o Art. 122a para incluir no Estatuto a 
proposta aprovada e sugeriu ressalvas nos incisos II e III do Art. 33. Como este 
Art. 33 diz que são direitos dos sócios, obedecidas as disposições estatutárias, 
entre outros,  o de participar das Assembléias Gerais  (inciso II)  e  votar e ser 
votado (inciso III), e tem parágrafos relativos a tais direitos,  entendeu que para 
atender a bem colocada observação da Comissão de Redação, no sentido de 
evitar qualquer contradição ou absurdo, não havia necessidade da pretendida 
criação de um Art. 122a, bastando acrescentar um §5º ao Art. 33, com a seguinte 
redação:  Art. 33 - ... §5º - Os Militantes que passarem à categoria de sócios 
contribuintes e que não possuam títulos são carecedores dos direitos previstos 
nos  incisos  II  e  III  deste  artigo.  Destarte,  num mesmo  conjunto  de  normas, 
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estariam abrangidas todas as hipóteses quanto à proibição de participação em 
Assembléias Gerais, em votar e ser votado, sem necessidade de criar um outro 
artigo em outro lugar. A  terceira alteração que propôs foi com relação ao Art. 52 
do  Estatuto,  esclarecendo  que  por  uma  questão  de  coerência  e  de 
aperfeiçoamento da lei maior do Clube, deveria ser acrescido a este artigo, que 
especifica quem pode participar de Assembléias Gerais, uma referência ao  novo 
§5º, já ele faz menção em seu final ao §2º. Prosseguiu, explicando que desde a 
sua criação foram também criados novos parágrafos ao Art. 33, de números 2 a 
4, com os artigos transcritos encerram todas disposições a respeito do direito de 
participar de Assembléias Gerais, de votar e ser votado. Propôs, então que no 
Art. 52 estatutário houvesse referência a esse parágrafo, tornando completa a 
menção às normas pertinentes, com a seguinte redação: “Art. 52 -A  Assembléia 
Geral  constituir-se-á de sócios,  de seus cônjuges e demais membros de sua 
família, definidos no §1º do Art. 9°, desde que estejam inscritos no quadro social 
há mais de um (1) ano, sejam maiores de dezoito (18) anos e se encontrem em 
dia  com  os  pagamentos  das  contribuições  devidas  ao  Clube,  ressalvado  o 
disposto nos §§2° e 5° do Art. 33.". 

Presidente  -   Não  havendo  mais  quem  quisesse  se  pronunciar,  deu  por 
encerrada  a  discussão,  passando  ao  processo  de  votação,  inicialmente 
submetendo ao plenário a emenda de redação formulada pelo Conselheiro José 
Edmur,  que  tinha  preferência  na  votação  sobre  a  da  Comissão,  isto  é,  se 
aprovada aquela, esta ficaria prejudicada.

Deliberação:
Tendo o Sr. Presidente submetido a matéria à votação, o plenário resolveu o 
seguinte:
1) aprovar, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião 

da primeira discussão;
2) aprovar  emenda  de  redação  apresentada  pelo  Conselheiro  José  Edmur 

Vianna Coutinho,  ao inciso I  do Art.  122 do Estatuto Social  proposto pela 
Comissão Especial  de  Redação a  que  se  refere  o  Art.  87  do  Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo, substituindo o termo “departamento” pela 
expressão  “Departamento  Esportivo”,  ficando  referido  dispositivo  assim 
redigido:  “Art. 122 -  ...  I - atuando no Departamento Esportivo há sete (7)  
anos  ininterruptos,  com  exemplar  comportamento  e  participando  de 
competições oficiais em modalidades esportivas competitivas, defendendo o 
Clube, conquistando medalhas até terceiro lugar em campeonatos brasileiros;  
II - ....”;

3) aprovar emenda de redação de autoria do Conselheiro José Edmur Vianna 
Coutinho,  criando um §5º  no  Art.  33 e  alterando a parte  final  do  Art.  52, 
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ambos do Estatuto Social, que passam a ter a seguinte redação: “Art. 33 - … 
§5°- Os Militantes que passarem à categoria de Sócios Contribuintes e que  
não possuam títulos, são carecedores dos direitos previstos nos incisos II e III  
deste artigo.". “Art. 52 - A Assembléia Geral constituir-se-á de sócios, de seus 
cônjuges  e  demais  membros  de  sua família,  definidos  no  §1º  do  Art.  9°,  
desde que estejam inscritos no quadro social há mais de um (1) ano, sejam 
maiores de dezoito (18) anos e se encontrem em dia com os pagamentos das 
contribuições devidas ao Clube, ressalvado o disposto nos §§2° e 5° do Art.  
33.".

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-12/2001,  referente  à  proposta  da 
Diretoria de venda de duzentos (200) títulos sociais.

Presidente  – Prestou  esclarecimentos  a  respeito  e  colocou  a  matéria  em 
discussão.

Hugo Nivaldo Napoli – Tendo sido abordado por um sócio que desconhecia a 
existência  da tabela de descontos da  Taxa de Transferência  proporcional  ao 
tempo de Clube do associado adquirente de título social, propôs a inserção da 
mesma no Edital, a fim de que ela fosse divulgada.

Presidente - Indagou se o orador estava levantando uma preliminar, ou questão 
de ordem, pretendendo fosse adiada a votação, tendo o orador respondido tratar-
se de uma emenda à proposta. Não havendo mais Conselheiros inscritos para 
falar,  deu  por  encerrada  a  discussão,  passando  ao  processo  de  votação. 
Primeiro, submeteu ao plenário a proposta da Diretoria e, em seguida, a emenda 
do Conselheiro Hugo Nivaldo Napoli.

Deliberação:
O plenário  resolveu  aprovar  a  proposta  da  Diretoria,  autorizando-a  a  vender 
duzentos  títulos  sociais,  oriundos  de  exclusões,  desistências,  demissões, 
desligamentos,  dação  em  pagamento,  doação  e  a  pedido  do  possuidor, 
observando-se os critérios a seguir relacionados. 1. Preço do Título: R$ 1.800,00 
(Hum mil e oitocentos reais). 2. Forma de Pagamento: À vista, com 10% (Dez por 
cento ) de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e consecutivas. 3. Se 
a liquidação for feita em menos de 10 parcelas, haverá também um desconto 
proporcional,  tomando-se por  base o concedido para pagamento à vista.  Por 
exemplo: em 5 parcelas haverá um desconto de 5% (cinco por cento). 4. Taxa de 
transferência: 50% de desconto sobre o valor que, normalmente, seria pago pelo 
adquirente, à vista ou, parceladamente, em até 10 vezes, variando o valor da 
parcela  mensal,  na  mesma  proporção  da  eventual  variação  da  taxa  base 



12

correspondente. 5. Havendo maior procura que oferta, o desempate será pela 
antiguidade, no Clube, do ascendente direto mais próximo, ou do cônjuge, ou do 
descendente  direto  mais  próximo,  ou  do  colateral  do  Adquirente,  doravante 
designados simplesmente Apresentantes, conforme classes definidas no Artigo 
19 do Estatuto Social. 5.1. Cada Apresentante poderá indicar, um Adquirente. 6. 
Serão deduzidos do valor da venda do título, 15% referentes às despesas da 
transação e edital, bem como os débitos devidamente atualizados, que o antigo 
sócio  portador  tenha  tido  para  com  o  Clube,  revertendo  esse  montante 
integralmente para o orçamento de CUSTEIO. 7. A renda proveniente das taxas 
de transferência será incorporada ao Fundo Especial, observadas as disposições 
Estatutárias e Regimentais. 8. Transcorrido o prazo de 90 dias da data do Edital, 
o remanescente da receita proveniente da venda dos títulos reverterá para o 
Fundo Especial se os antigos portadores não forem localizados. 8.1. Para que 
seja efetuada a devolução, procurar-se-á localizar o associado nos endereços 
constantes do cadastro, por edital afixado nos quadros sociais do Clube e pela 
lista telefônica. 9. Mesmo que o valor da venda não seja suficiente para quitar os 
débitos porventura existentes do ex-associado, ao título será dada total quitação, 
permanecendo registrado o saldo devedor que deverá ser quitado devidamente 
corrigido na eventual  reintegração do ex-associado.  10.  Também constará do 
edital, a oferta para venda de títulos a pedido expresso do possuidor, (inciso III 
do Art. 18 do Estatuto Social), permanecendo os deveres contributivos de seus 
possuidores até a alienação do respectivo título.  10.1. Esta venda somente se 
processará à vista e, não haverá a cobrança de taxas de transação constante do 
Art.  6 desta proposta. 11. As condições especiais dessa venda serão válidas 
durante o exercício de 2001. 
Resolveu o Conselho, também, aprovar a emenda do Conselheiro Hugo Nivaldo 
Napoli,  no sentido de que, no que diz respeito à Taxa de Transferência, seja 
inserida  no  edital  a  tabela  de  desconto  por  tempo  de  Clube  do  associado 
candidato  à  aquisição  de  título  social,  constante  da  Resolução  do  Conselho 
Deliberativo nº 18/93, de 02 de agosto de 1993.

Item 4 - Várias.
Ralph Jordan  – Referindo-se ao Balanço Patrimonial  em 31/05/2001, alertou 
para a questão da liquidez, isto é, a capacidade do Clube de pagar contas, em 
função da responsabilidade de pagá-las com recursos disponíveis, que continua 
com um vetor negativo. O Clube atingiu um índice que normalmente deveria ser 
1, abaixo da metade, é 0,42%. Em maio o Clube já conta com R$4.000.000,00 
recebidos antecipadamente do associado, e desse valor só tem R$1.800.000,00 
em Caixa e aplicações. Enfatizou a necessidade de os Conselheiros ajudarem os 
Conselheiros  que  estão  hoje  temporariamente  na  Diretoria  a  saírem  desse 
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impasse,  acautelando-se  para  não  aprovar  coisas  novas  que  trarão  mais 
despesas e tornarão pior a situação. O Clube nunca enfrentou, já no mês de 
junho, um índice de 0,42, o que é preocupante, porque estamos em um país que 
está confuso e corremos o risco de no último quadrimestre, a partir de setembro, 
começar  a  ter  dificuldades  em  pagar  as  contas.  Tornou  a  pedir  que  cada 
Conselheiro  que tenha  dúvidas,  pergunte,  conheça o  assunto  e  junte-se  aos 
demais companheiros, para que possamos dar uma orientação justa para que a 
Diretoria saia desse marasmo, porque a coisa não é fácil.

- Durante  o  discurso  acima,  assume  a  Presidência  a  Sra.  Dulce  Arena 
Avancini.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro - Registrou a sua indignação com relação 
ao  relatório  do  Conselho  Fiscal,  tentando  noticiar  supostas  irregularidades 
praticadas pela Diretoria, nos expressos em que foi enviado, principalmente à 
vista da resposta encaminhada pela Diretoria. Disse entender que os Membros 
do  Conselho  Fiscal  foram  no  mínimo  incompetentes,  inoportunos  e 
inconseqüentes. Incompetentes porque não foram buscar no local apropriado as 
informações  que  deveriam  obter.  Não  mantiveram  nenhum  contato  com  a 
Presidência,  a  qual,  aliás,  esclareceu  que  os  contatos  feitos  foram de  outra 
natureza. Que houve incompetência do Conselho Fiscal no buscar e não buscar 
também  com  a  pessoa  adequada.  Observou  que  foram  contraditórios  os 
membros  do  Conselho  Fiscal,  porque  aprovaram  as  contas  sem  nenhuma 
ressalva, o que não poderia acontecer se todos esses assuntos que noticiaram 
correspondessem efetivamente à verdade. Também entendeu que foram muito 
inconseqüentes  ao  nominar,  especificamente,  a  empresa  de  um  dos 
Conselheiros, por sinal um dos mais ilustres, procurando colocar uma névoa com 
relação  às  notas  fiscais  apresentadas,  que  aparentemente  estariam 
desacompanhadas  de  qualquer  contrato,  o  que  isso  deixa  antever, 
eventualmente,  até  a  prática  de  um ilícito  penal,  consignado  no  Art.  172 do 
Código  Penal.  Enfatizou  que  essa  atitude  era  inconseqüente  e  que  poderia, 
inclusive, propiciar aos membros do Conselho Fiscal eventuais providências de 
natureza  judicial,  eventual  interpelação  por  parte  do  Conselheiro   nominado. 
Finalizando, disse que lhe pareceu ter havido um certo açodamento por parte do 
Sr. Presidente do Conselho, ao receber o relatório e imediatamente divulgá-lo, 
sem que desse oportunidade ao contraditório, sem que o Presidente da Diretoria 
tivesse oportunidade de esclarecer, em tempo oportuno, 72, 24, 48, 6 horas que 
fosse, todas as afirmativas do Conselho Fiscal. Deixou consignada a sua tristeza 
em ver como as coisas estão se encaminhando dentro do Clube.
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-  Durante o pronunciamento  do orador reassume a Presidência o  Dr. Paulo 
Cesar de Arruda Castanho.

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Pronunciou-se registrando a sua alegria 
com o pronunciamento do Conselho Fiscal. Começou a falar sobre a resposta da 
Diretoria  ao  relatório,  mas  o  Sr.  Presidente  solicitou  que  aguardasse  a 
oportunidade de se manifestar para expressar a sua opinião.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Discordou da interpretação de que o 
Conselho Fiscal teria afirmado que o contrato teria nuances de irregularidade, 
pois entendeu que o Conselho Fiscal esteve nos órgãos onde deveria estar o 
contrato  -  o  Departamento Jurídico,  ou  o  Financeiro  -  e  lá  não o  encontrou. 
Posteriormente,  elaborou  o  relatório,  apenas  salientando  essa  suposta 
irregularidade,  de  que  não  se  encontravam  arquivados  nos  devidos 
departamentos os contratos referentes às notas fiscais que manuseou quando 
esteve lá, cumprindo uma determinação estatutária. Acrescentou que o “caput” 
do Art.  95 do Estatuto Social  estabelece exatamente que ao Conselho Fiscal 
compete examinar e visar mensalmente os livros, documentos e balancetes do 
Clube,  e  no  inciso  II  está  previsto  que  ele  deve  comunicar  ao  Conselho 
Deliberativo qualquer violação de lei ou do Estatuto e sugerir as providências a 
serem tomadas em cada caso.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Respondeu que respeitava o ponto de 
vista  do  aparteante,  mas  que  o  princípio  do  contraditório  deveria  ter  sido 
ressalvado. Que o Conselho Fiscal deveria ter procurado com o Presidente, ou 
ao menos ter dado oportunidade para que fossem esclarecidas as coisas. Talvez 
fosse  o  caso  de  a  Presidência  se  manifestar  com  relação  a  esse  fato. 
Finalmente, que no seu entender houve exorbitância com relação ao tratamento 
dado à matéria. 

Alexandre  Barradas  de  Oliveira  (aparte)  –  Perguntou  que  local  o  orador 
entendia  apropriado para que esses contratos permaneçam.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Respondeu  que,  dependendo  dos 
termos dos contratos e o momento em que eles estejam se desenrolando, talvez 
pudessem estar de posse da Presidência.

Alexandre Barradas de Oliveira (aparte)  – Observou que o orador  vinha e 
lançava  idéias,  (o  Conselheiro  Renato  Taglianetti  acresceu:  ofensas)  e 
suposições,  e  que  os  Conselheiros  não  estavam  ali  para  ouvir  suposições. 
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Perguntou  qual  era  a  finalidade  do  Conselho  Fiscal  e  pediu  que  o  orador 
exemplificasse.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Exemplificando,  pediu  que  se 
considerasse que houve efetivamente uma proposta, um contrato dentro da área 
pertinente aos serviços prestados pelo Dr.  Laerte,  para a contratação de um 
gerente  para  o  Clube,  um  gerente  financeiro,  por  exemplo.  A  proposta  não 
poderia  estar  dentro  da  gerência  financeira  nesse  momento.  O  momento 
oportuno para a fase inicial seria de posse da Presidência. Se uma empresa vai 
contratar um gerente do departamento financeiro, ela não levará o contrato do 
“head  hunter”,  que  vai  efetivar  essa  contratação,  para  que  o  Departamento 
Financeiro tome conhecimento.

Luiz Fernando Pugliese Alves de Lima  (aparte) –  Observou que o contrato 
deveria ser analisado e vistado pelo Departamento Jurídico, avalisando o seu 
perfeito estado jurídico para ser assinado pelo Clube. Portanto, uma cópia desse 
contrato aprovado pelo Departamento Jurídico lá deveria se encontrar arquivada, 
mesmo sem a assinatura do Presidente. Lembrou que no relatório do Conselho 
Fiscal  consta que esteve no Departamento Jurídico e lá  não encontrou  esse 
contrato.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que no relatório tinham sido feitas 
outras afirmações também, que não correspondem à realidade. Então, por isso 
ele, orador, se sentia no direito de nem acreditar que tivesse se efetivado essa 
procura.

Luiz Fernando Pugliese Alves de Lima  (aparte) – Tornou a dizer que 
o Jurídico deveria ter uma via de todo e qualquer contrato do Clube, devidamente 
carimbada e vistada por este Departamento, para a assinatura da Presidência.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ressaltou que se na oportunidade em 
que o Conselho Fiscal procurou o contrato não o encontrou, ele poderia ter ido 
procurar junto à Presidência, tendo o aparteante dito: Com quem também não se 
encontrava.

Carlos Augusto  de Barros e  Silva  (aparte)  – Observou que se  o  contrato 
estava na Diretoria Financeira, se estava na Diretoria Jurídica, se tinha de  ser 
vistado  ou  não  vistado,  não estava  na  órbita  da  discussão,  mas  sim se  ele 
existia, ou não.  E existindo, ele tem de estar na Diretoria do Clube. Não tem de 
estar  num determinado  lugar.  Ele  foi  procurado  em dois  lugares,  e  segundo 
depreendia da leitura dos esclarecimentos prestados pela Presidência, o contrato 
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existe e está no Clube. Não foi procurado junto à Presidência, como deveria sê-
lo, entre Presidentes de órgãos, esse é o tratamento formal que deve ocorrer 
entre As Presidências, mas não foi procurado. Não entendeu correta a ilação de 
que não existia o contrato e que ele era irregular.

Ricardo Coutinho  Carvalhal  (aparte)  –  À vista  da  alegação  do  aparteante, 
disse que poderia ser mostrado esse contrato.

Presidente – Interrompeu para ordenar a discussão. Antes de prosseguir com a 
reunião,  lembrou ao Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  que no 
Expediente ele, Presidente, havia esclarecido que não houve açodamento algum 
e o encaminhamento do relatório à Diretoria é que permitiu o contraditório, eis 
que ela se defendeu enviando um esclarecimento. 

Claudio Damasceno Júnior – Informou que, juntamente com o Conselheiro Luiz 
Eduardo  do  Amaral  Cárdia,  pretende  apresentar  ao  Conselho  proposta  no 
sentido de criar um sistema integrado de informações, onde a gestão do Clube 
possa ter um acompanhamento permanente, seguindo a tendência das grandes 
corporações, nos parlamentos federal, estadual e municipal em todo o mundo. 
Em linhas gerais, a idéia é ampliar o processo de informatização conduzido pela 
Diretoria nos últimos anos, de modo a permitir que os Conselheiros acompanhem 
os processos internos e os procedimentos de compra de materiais, contratação 
de  serviços  e  fluxo  monetário.  Obviamente,  as  informações  de  caráter 
confidencial  podem  sempre  ser  objeto  de  normas  restritivas,  nos  moldes 
daquelas que já existem no sistema do Clube, para o corpo funcional,  se for 
assim considerado oportuno. Sobre a implantação, a idéia é que se crie uma 
comissão  de  trabalhos,  com  membros  da  Diretoria  e  do  Conselho,  e 
eventualmente  das  Gerências  de  Área,  a  qual  definiria  rotinas  de  consultas, 
sistemas  de  segurança  e  a  viabilização  técnica  da  implantação.  Os  sócios, 
membros ou não do Conselho, poderiam submeter sugestões a essa comissão, 
de  modo  a  conferir  ao  projeto  maior  isenção  e  abrangência  possíveis.  Essa 
proposta visa propiciar  aos Conselheiros uma atuação de caráter  muito  mais 
qualitativo.  As  questões  de  notas  fiscais,  a  parte  documental,  isso  deve  ser 
transparente e sempre do conhecimento de todos, porque isso de forma alguma 
denigre ou condena quem as manuseou,  quem as criou,  enfim,  quem tem o 
poder de fazer os gastos.  Cabe ao Conselho Fiscal  e aos Conselheiros uma 
atuação  qualitativa  de  avaliar,  sim,  a  gestão,  no  cumprimento  das  suas 
proposições,  por  ocasião  inclusive  da  nossa  eleição  da  Diretoria.  Enfim,  um 
projeto que visa sempre a ajudar que o trabalho no Conselho seja facilitado e 
que os Conselheiros possam prestar contas aos associados que lhes delegaram 
esta função.
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Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur –  Elogiou  com  detalhes  a  Festa  Junina 
realizada de  22  a  24/6/2001,  considerando-a  uma das  melhores  dos  últimos 
anos,  que alcançou significativas representações nos meios de comunicação. 
Depois,  falou  pormenorizadamente  sobre  a  solenidade  de  posse  da  nova 
Diretoria, em 14 de maio, parabenizando os seus organizadores.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Reiterou questões sobre a contenção de gastos 
com energia elétrica, que havia formulado à Diretoria nas duas últimas reuniões, 
as  quais,  como  não  tinha  recebido  resposta,  embora  tenha  confirmado  sua 
apresentação pelas notas taquigráficas, reapresentou por escrito há cerca de 10 
dias,  bem explícita,  com todos os  termos técnicos  e as  solicitações técnicas 
necessárias. Pediu o seguinte: qual foi o ganho que o Clube teve neste último 
mês; se o Clube está dentro do limite estabelecido pela concessionária ou se 
excedeu; uma cópia da conta de luz dos últimos 12 meses, para saber qual é a 
meta que o Clube tem que atingir,  o que até hoje não se sabe. Informou ter 
tomado  conhecimento,  por  intermédio  da  União  Brasileira  de  Basquete  de 
Veteranos,  que  a  partir  de  agosto  o  Clube  estabelecerá  o  fechamento  dos 
vestiários a partir das 9 horas, também como forma de contenção, embora as 
quadras  possam funcionar  até  às  10  horas.  Julgou incoerente  essa decisão, 
porque se o sócio praticar esporte até às 10, ele não poderá tomar banho depois. 
Também  pediu  esclarecimento  a  respeito  da  nova  norma  de  contenção  de 
despesas. Quanto ao evento Fique Por Dentro previsto para o dia 08 de agosto, 
cujo convite havia sido distribuído na entrada da reunião, sobre o racionamento 
de energia elétrica, perguntou a Diretoria somente prestará uma explicação, ou 
se permitirá que se façam perguntas e haja debate sobre o assunto. Sugeriu que 
o convite  fosse extensivo aos sócios,  porque a comunidade pinheirense está 
sendo prejudicada deixando de praticas os esportes, bem como que não fosse 
no Ponto de Encontro, mas no Auditório do CCR. Também contestou a medida 
tomada no feriado de 9 de Julho, pois muitos associados vieram para o Clube e 
encontraram  as  portas  fechadas.  Disse  que  procurou  saber  o  motivo  e  foi 
informado por um gerente que o Clube não está pagando hora extra, então não 
quis  abrir  na  segunda-feira,  num  feriado,  o  que,  perante  a  explicação  do 
Conselheiro  Ralph Jordan no Expediente, justifica-se. Neste caso, a Diretoria 
deveria se pronunciar, explicando que além do racionamento faremos economia, 
porque a situação financeira do Clube não está boa. Aproveitou para parabenizar 
o  Conselho  Fiscal  pela  atuação,  expondo plenamente  o  que está  ocorrendo, 
direito que ele tem e não cabe a Conselheiro intimidar com medidas judiciais.

Luiz Eduardo Fernandes – Também entendeu que a Festa Junina deste ano foi 
uma das melhores que já viu, com muito público. Aproveitou para encaminhar 
pedido de esclarecimentos sobre quanto foi arrecadado com a Festa Junina e 
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qual o destino desses recursos. Elogiou o Conselho Fiscal  pelas informações 
trazidas aos Conselheiros, principalmente no que diz respeito a questionamento 
que ele, orador, havia feito à Diretoria em 1998, sobre os convênios médicos e 
odontológicos. No relatório do Conselho Fiscal reparou que houve um aumento 
muito  grande  no  que  está  sendo  pago  com  esses  convênios,  com  esses 
contratos. Pediu parecer das Comissões Financeira e de Saúde e Higiene com 
relação à validade licitatória,  econômica e técnica, no caso desses contratos, 
uma vez que na resposta da Diretoria também são mencionados os Arts. 66 e 65 
do Estatuto.  Perguntou se esses dispositivos eram  justificáveis para contratos 
tão  longos.  Leu  abaixo-assinado  de várias  centenas  de  sócios,  solicitando  a 
abertura  do  Clube  nas  segundas-feiras  para  a  prática  de  determinadas 
atividades,  acreditando  que  o  consumo  de  energia  seria  desprezível, 
principalmente porque pessoas idosas, freqüentadoras do Clube nas segundas-
feiras, não teriam de se expor nas ruas. Finalmente, solicitou que as alamedas 
do Clube sejam abertas nas segundas-feiras.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva –  A  propósito  dos  problemas  levantados  pelo 
Conselho Fiscal  e da resposta da Diretoria, exemplificando com manifestação do 
falecido  Conselheiro  Mário  Fittipaldi,  atribuiu  as  divergências  entre  Conselho 
Fiscal e Diretoria à inexperiência de dois novos mandatos que estão se iniciando. 
Com o tempo, as pessoas de bom senso, que compõem o Conselho Fiscal  e a 
Diretoria saberão se entender. Entendeu que de antemão era necessário excluir 
imediatamente a pessoa do Conselheiro  Laerte Cordeiro,  um profissional  de 
ilibada competência e honestidade, devendo-se analisar o que o Conselho Fiscal 
pretendeu  e  a  resposta  da  Diretoria.  Reportando-se  ao  pronunciamento  do 
Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro, entendeu que este foi  quem 
extrapolou, ao analisar quem sabe a gravidade de um problema que não era tão 
grave  assim.  O  Conselho  Fiscal  pretendeu  conciliar  as  notas  fiscais  com  o 
contrato, o que é lógico e tem de ser feito, e não cabe crítica a quem procura 
realizar aquilo que é de sua competência. Da mesma forma, nenhum juiz poderia 
acobertar  uma  ação  nos  termos  em  que  o  Conselho  Fiscal  se  dirigiu  ao 
Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  dizendo  que  não  conseguiu  obter  o 
contrato. A justificativa de que o contrato estava nas mãos do Presidente era 
perfeitamente viável. O Conselho Fiscal deveria ter formalizado a solicitação, ao 
invés  de  procurar  aleatoriamente  onde  estava.  Mas  isso  não  tinha  grande 
importância.  O  importante  é  ter  o  cuidado  de  estabelecer  os  limites  de 
competência de  cada órgão do Clube.   Disse que durante sua gestão como 
Presidente do Conselho conseguiu conviver harmoniosamente com os órgãos do 
Clube, respeitando integralmente a independência de cada um deles. Tanto o 
Conselho Fiscal quanto a Diretoria extrapolou, talvez, repetiu, pela inexperiência 
de quem está começando um mandato. Quanto ao relatório do Conselho Fiscal e 
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ao  esclarecimento  da  Diretoria,  observou  que  não  cabe  ao  Conselho  Fiscal 
analisar se os contratos aqui assinados são ou não bons para o Clube; esta não 
é sua competência.  A Diretoria,  como órgão gestor,  tem a competência para 
saber se os contratos são. Agora, cabe ao Conselho Fiscal tomar conhecimento 
desses contratos e conciliar com as notas fiscais que são apresentadas. Analisar 
se foi um bom negócio para o Clube este ou aquele contrato é competência do 
Conselho  Deliberativo,  que  deverá  apreciar  as  contas  da  Diretoria  na  época 
própria. Também não cabe à Diretoria tentar ensinar ao Presidente do Conselho 
Deliberativo o que ele deve despachar e o que ele não deve despachar, nem 
dizer  que  ele  é  conivente  com  qualquer  coisa.  O  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo é o seu representante e tem autonomia para administrar o Conselho 
Deliberativo.  E  não precisa  pedir  autorização  a  ninguém para  despachar  um 
documento. E também não cabe, nem ao Conselho Deliberativo, nem à Diretoria, 
se imiscuir nas reuniões do Conselho Fiscal, para saber se ele deve ou não ter 
presentes  os  suplentes,  se  os  suplentes  devem ou não  assinar  as  atas  das 
respectivas  reuniões  e  criticar  a  respeito.  Conclamou que  Conselho  Fiscal  e 
Diretoria  se  entendam,  entendendo  necessário  que  cada  um  respeite  a 
competência  e  a  delimitação  dessa  competência  do  outro  órgão  dentro  do 
Estatuto Social.

Synésio Alves de Lima (aparte) – Pediu que o orador opinasse se seria mais 
viável ao Conselho Fiscal em particular, pecar por omissão ou pecar por ação e 
excesso de zelo e ele se havia agido com medida correta, louvando-se eventual 
excesso de zelo.

Roberto Luiz Pinto e Silva – Respondeu que se o Conselho Fiscal pecar por 
omissão,  consta  no  próprio  capítulo  das  suas  atribuições  punições,  que  são 
sérias.  Entendeu que o Conselho Fiscal  está agindo dentro da sua absoluta 
competência.  Enfatizou  que  não  tinha  dúvida  de  que  era  louvável  o 
comportamento do Conselho Fiscal, apenas salientou que cada um deve estar 
preocupado com o limite da sua competência, que não pode ser extrapolado, 
porque  os  órgãos  do  Clube  são  absolutamente  independentes  e  essa 
independência  tem  de  ser  preservada.   Tornou  a  dizer  que  o  nome  do 
Conselheiro  Laerte Cordeiro constou deste episódio como mera referência, nada 
tendo a ver com sua pessoa, muito menos com sua empresa, nem deveria ser 
explorado sob o aspecto pessoal ou profissional. 

Tarcísio de Barros Bandeira – Fez referência a uma comunicação de 10 de 
maio de 2001, em que comentou o plano de trabalho do Presidente Sergio Fuchs 
Calil,  dizendo que sempre procura entender e acolher as razões da Diretoria. 
Acontece que no seu esclarecimento sobre o relatório do Conselho Fiscal o Sr. 
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Presidente  critica  o  fato  de  o  parecer  se  autodenominar  de  minucioso  e 
detalhado,  que são méritos  relativos;  se  arroga  no mérito  absoluto  de  ser  o 
detentor da verdade; depois, fala que a Diretoria sempre facilitou aos membros 
do  Conselho  pesquisa  e  acesso  a  qualquer  documentação,  o  que,  por 
experiência  própria,  sabe  que  não  acontece.  Com  relação  ao  Conselho 
Deliberativo, a Diretoria não pode se arrogar o direito de dizer o que comporta e 
o que não comporta, aliás, bom seria voltar à definição do que é Diretoria e do 
que é Conselho Fiscal. São dois órgãos eleitos pelo Conselho Deliberativo. A 
ligação  entre  Conselho  Fiscal   e  Diretoria  é  feita  através  do  Conselho 
Deliberativo, que foi cumprida. Continuou comentando sobre o Esclarecimento, 
dizendo que nele consta que todas as comunicações devem ser feitas através 
dos Presidentes, numa comunicação com cópia para o Conselheiro, o que julgou 
estranho. Acrescentou que não tem sentido um Conselho Fiscal delimitado pelo 
órgão que ele vai fiscalizar, dizendo a partir daí parou de ler a mensagem da 
Diretoria, mas que, de passagem viu uma nota interessante, constando que o 
contrato  era  temporário  e  confidencial.  Um  contrato  que  já  tinha  gerado 
pagamento, citado através do pagamento de 3 notas fiscais. Ora, todo contrato é 
temporário, a não ser que seja casamento. Dizendo que pessoalmente entendia 
que não cabe à Diretoria impor as regras, aproveitou para formalizar a devolução 
do esclarecimento,  esperando   que  oportunamente  fosse  enviado documento 
aceitável. 

Cláudio Borba Vita –  Demonstrou-se estarrecido com a gravidade dos fatos 
apontados  pelo  Conselho  Fiscal.  Citou  as  3  notas  fiscais  encontradas  pelo 
Conselho  Fiscal  em  seu  exame,  emitidas  pela  empresa  Laerte  Cordeiro 
Recursos Humanos, que somam o valor de R$14.184,30, todas com a mesma 
data de vencimento, indicando que foram 3 contratos realizados e a título de 
discriminação  de  débitos  mencionam  tão  somente  primeiras  parcelas  de 
honorários,  o que faz presumir  que outras virão,  pois referidos contratos não 
foram  encontrados  nos  respectivos  setores,  Departamentos  Financeiro  e 
Jurídico. Seria o lugar certo. Salientou que segundo informações da Diretoria, 
funcionários têm sido demitidos, razão pela qual, segundo lhe parecia, não se 
justificava a consulta a Recursos Humanos, que deveria funcionar por ocasião da 
admissão de novos funcionários e não em valor tão alto. Disse que tudo indicava 
que se a Diretoria não presta esclarecimentos sobre o assunto, é de se propor 
uma auditoria, para apurar as graves irregularidades apontadas e que vulneram, 
o que é mais sério, a contabilidade do Clube. Nenhuma empresa pode subsistir 
com sua contabilidade de folhas sem apoio em prova documental satisfatória. 
Acontece que além das notas supra mencionadas, outras foram relacionadas, 
em número de 281 notas, no valor de R$965.059,51, sem que o Conselho Fiscal 
tenha obtido acesso às suas origens. Impõe-se que a Diretoria preste amplos e 
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cabais esclarecimentos, ante fatos de suma gravidade apontados. Continuando, 
disse que em sua pretensa contrariedade ao que foi dito pelo Conselho Fiscal, a 
Diretoria, de maneira  sui generis, nas notas explicativas, esclarece o seguinte: 
Nota  1:  Não  conseguimos  identificar  a  citada  irregularidade.  Os  referidos 
contratos,  pela  sua própria  temporariedade e confidencialidade,  encontram-se 
com a Presidência da Diretoria, a quem nunca foram solicitada. Estranhou que o 
Conselho Fiscal, para ter acesso ás despesas realizadas e à contabilidade da 
empresa tenha de se dirigir à Diretoria. Ainda com relação à nota explicativa: A 
mencionada contratação ocorreu legalmente, nos termos dos Artigos tais e tais 
do Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, disse que não lhe 
parecia lógico que o Conselho Fiscal tenha de se sujeitar à ingestão da Diretoria, 
estranhando, inclusive a palavra de um ilustre ex-Presidente do Conselho, que 
entendeu  que  seria  mera  discussão  sem  grande  importância,  uma  conversa 
inócua entre  o  Conselho  Fiscal   e  a  Diretoria  e  que  tudo  no futuro  deve-se 
harmonizar. No seu entender não é essa a explicação. O Conselho Fiscal agiu 
corretamente,  com  hombridade  e  destemor.  Ele  não  se  sujeitou  a  qualquer 
ameaça. Ele fez aquilo que tinha de fazer, sem discutir com quer que seja. Não 
se  pode  falar  aqui  em contraditório,  em defesa,  porque  não  é  um processo 
judicial. Está em jogo a contabilidade do Pinheiros. Trata-se do trabalho de um 
Conselho  Fiscal  eleito  pelo  próprio  Conselho  e  que  deve  ser  respeitado. 
Acrescentou que nem havia necessidade de um revide por parte da Diretoria, 
que na sua opinião extrapolou. O Conselho Fiscal é íntegro e independente. E 
ele tem de ser respeitado. Para isso ele foi eleito. Parabenizou e apoiou a atitude 
do Conselho Fiscal, dizendo esperar que em futuro esses fatos não se repitam. A 
contabilidade do Pinheiros, e o Conselho Fiscal, é o espelho. Tem de ter aquilo 
que  consta  na  contabilidade.  Ele  examinou,  não  encontrou  contratos 
correspondentes. Solicitou três vezes e não foi atendido. 

Roberto Luiz Pinto e Silva (aparte) -  Como foi citado, esclareceu que jamais 
disse  que  o  Conselho  Fiscal  não  estava  correto  nas  suas  atitudes.  Apenas 
deixou claro que esse tipo de desentendimento no futuro pode perfeitamente ser 
superado. Reafirmou que o Conselho Fiscal agiu corretamente, simplesmente ao 
se dirigir ao Conselho Deliberativo, cumprindo aquilo que o Estatuto rege entre 
as suas atribuições.

Cláudio Borba Vita – Respondeu que não é uma questão de somenos, mas um 
fato grave. O Conselho Fiscal representa a contabilidade do Clube, vai fiscalizar 
e ver se essa nota fiscal tem o correspondente serviço. Em razão disso é que 
estranhou a manifestação do aparteante. Finalmente, que o importante é que o 
Conselho  agiu  bem,  certo  e  com  muita  nitidez,  com  o  que  o  aparteante 
concordou.
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Renato Taglianetti – Citando exemplos de situações que vêm ocorrendo no 
Brasil e no Exterior, disse que o  mundo está vivendo um momento de grandes 
emoções. O fato é que, dado essas emoções que está sofrendo, o povo está 
vivendo um descrédito. No Clube formaram-se dois grupos que estão querendo 
simplesmente se engolir. Quanto ao relatório do Conselho Fiscal, disse que se 
porventura  contém  erros,  ou  inverdade,  distinguia,  primeiro,  o  trabalho 
apresentado está relatando fatos. Conseqüentemente, não é um processo que 
porventura traga algum julgamento. Observou que não encontrou na exposição 
do  Conselho  Fiscal  nenhuma  expressão  condenatória  da  Diretoria. 
Independentemente de quem o Conselho Fiscal procurou, se porventura não foi 
atendido, foi uma deselegância de quem não atendeu, e ele fez o seu relatório, 
dizendo que não foi atendido. Ou melhor, não foram encontrados, quer dizer não 
se encontraram. Porque na verdade não existe a expressão de que a Diretoria se 
recusou  a  fornecer  algo.  Disse  que  em determinado  momento  é  necessário 
restabelecer  a  calma,  porque  se  trata  de  uma  reprovação  ao  Conselho 
Deliberativo, que elegeu a Diretoria e elegeu o Conselho Fiscal  e não soube 
escolher, ou escolheu errado. Entendeu que o Conselheiro Roberto Luiz Pinto e 
Silva tinha esgotado a matéria,  e respondido também a essa precipitação do 
Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro, que merece todo o respeito, 
mas, indiscutivelmente, se extrapolou nas expressões usadas. O Conselho Fiscal 
disse que há erros na contabilidade do Clube, mas não atribui a prática do erro, 
nem os  resultados deles  a  ninguém.  A Diretoria  não  entendeu dessa forma. 
Agora, caberá ao Conselho julgar quem está com a razão. Se existirem erros, a 
função dos Conselheiros é simplesmente corrigi-los e criar condições para que 
eles não se repitam. Há pessoas que só procuram conhecer o comportamento 
dos  outros  para  poder  penalizar.  Acima  de  nós  está  a  nossa  instituição,  o 
Esporte Clube Pinheiros. O que é importante é que cada um contribua para o 
aperfeiçoamento, lembrando que os exemplos que estamos criando e deixando 
para a nova mocidade, que serão os futuros dirigentes deste Clube, nos traz uma 
responsabilidade muito grande. Como a Diretoria diz uma coisa e o Conselho 
Fiscal  diz  outra,  sugeriu  que  sejam  nomeados  peritos,  indicados  um  pela 
Diretoria e outro pelo Conselho Fiscal e que o Conselho Deliberativo receba esse 
trabalho e verifique o que dizem os técnicos, se porventura está certo ou não. 
Quanto  às  ofensas  porventura  atiradas,  devemos  esquecer  definitivamente, 
porque o que interessa é saber se a contabilidade e os contratos que aqui se 
fazem estão  certos  ou  errados,  lembrando  à  referência  expressa  à  situação 
delicada em que o Clube se encontra como disse o primeiro  orador  no Item 
Várias. Finalizando, disse que é necessário pensar no Clube acima dos nossos 
próprios interesses. 
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Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia –  Preliminarmente,  disse  acreditar  que  o 
trabalho  do  Conselho  Fiscal  nunca  deve  ser  dirigido  pela  Diretoria  ou  pelo 
Conselho Deliberativo, pois que se trata de um órgão independente, ciente das 
suas responsabilidades estatutárias e a ele cabe definir como deve, ou não, fazer 
a sua fiscalização. Não é a Diretoria, órgão fiscalizado pelo Conselho Fiscal, que 
deve  dizer  como ele  deve  ou  não  trabalhar.  No  que  diz  respeito  à  conduta 
profissional da empresa emitiu as notas, salientou que o Conselheiro  Laerte 
Leite Cordeiro,  concordou que se trata de pessoa reconhecidamente austera, 
competente, combativa, uma figura importante que tem dado uma contribuição 
fundamental  para  o  Clube  e  profissional  de  reconhecida  competência,  não 
cabendo quaisquer  comentários  acerca disso.  A única questão que deve ser 
relevada é a suposta irregularidade levantada no relatório do Conselho Fiscal, 
uma irregularidade administrativa.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  (aparte) –  Ponderou  que  em seu  relatório  em 
nenhum momento o Conselho Fiscal questionava a ilibada competência do Dr. 
Laerte, mas, sim,  que a Diretoria não apresentou um contrato de notas emitidas 
pela sua empresa. Se existe, a Diretoria que apresente, para nós sabermos que 
o Dr. Laerte não tem nada com isso.  

Luiz Eduardo do Amaral Cardia –  Respondeu que a própria Diretoria, nas suas 
notas  explicativas,  esclarece  que  existe  efetivamente  um  contrato,  que  se 
encontra  em  poder  da  Presidência  e  está  à  disposição  para  consulta  de 
quaisquer  associados  ou  Conselheiros.  Acrescentou  que  no  seu  entender 
contratos  confidenciais  não  devem  existir  no  Clube.  Em  regra  os  contratos 
devem ser abertos e estar inclusive sem cláusula de confidencialidade. Quanto 
ao comportamento do Conselho Fiscal, não houve nenhuma irregularidade. Ele 
simplesmente foi  atrás das informações,  uma vez que manuseando as notas 
fiscais do Clube foi procurar os respectivos contratos, para saber exatamente as 
condições  das  eventuais  notas  fiscais  que  virão  posteriormente.  A  única 
irregularidade apontada pelo Conselho Fiscal foi a de que não encontrou, nos 
órgãos  onde  deveriam  em  tese  estar  arquivados  os  contratos,  como  o 
Departamento Jurídico,  e eventualmente o Financeiro.  Não houve objetivo de 
denegrir  a  imagem  de  ninguém,  nem  da  Diretoria.  O  Conselho  Fiscal  foi 
extremamente  correto  e  objetivo  em  seu  relatório  quando  esclareceu  a 
irregularidade encontrada. Concordou que no futuro essas diferenças têm de ser 
minimizadas, cada um cumprindo o seu papel, pois dessa forma não haverá mais 
problemas.  Quanto  ao  entendimento  da  Diretoria,  de  que  a  Presidência  do 
Conselho Deliberativo foi conivente, discordou, dizendo que a Presidência agiu 
como deveria,  recebendo o pedido  de  envio  do  relatório  aos Conselheiros  e 
deferindo  a  remessa,  inclusive  ainda  teve  a  precaução  de  encaminhar  à 
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Diretoria, dando aí o direito de defesa, que foi apresentada. Finalizou, dizendo 
esperar que este problema na prática seja solucionado, que esse contrato seja 
efetivamente apreciado pelo Conselho Fiscal e que não haja mais esse tipo de 
irregularidade administrativa.

Maria Luiza Porto Ferreira Braga (aparte) – Pediu à Diretoria que não ameace 
os  Conselheiros  de  processos  ou  de  qualquer  coisa,  porque  isso  os  coage 
demais. Observou que a intenção é manter a transparência do Clube, que pedir 
esclarecimento é direito do Conselheiros e que aqui não cabem ameaças.  

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Concordou com a aparteante. Finalizando, 
lastreou seu pensamento no Art. 95, II, dizendo que o Conselho Fiscal  encontrou 
uma irregularidade que achava pertinente dar ciência ao Conselho Deliberativo.  

Júlio Ricardo Magalhães – Teceu comentários sobre a independência e o plano 
de atuação do Conselho Fiscal do Clube. Inicialmente, mencionou uma norma 
precípua do Conselho Federal de Contabilidade para a implementação de uma 
perícia judicial, que diz o seguinte substituindo a palavra perito por auditor fiscal 
ou Conselho Fiscal:  O Conselho Fiscal  deve evitar qualquer interferência que 
possa  constrangê-lo  no  seu  trabalho,  não  admitindo,  em nenhuma  hipótese, 
subordinar  sua  apreciação  a  qualquer  fato  ou  situações  que  possam 
comprometer  a  sua  independência  intelectual  e  profissional.  Lembrou  que  o 
Conselho Fiscal foi eleito pela maioria soberana do Conselho. Portanto, ele deve 
compenetrar-se  de  sua  função  de  ser  o  órgão  de  confiança,  funcionando 
exclusivamente  como  o  verdadeiro  e  único  representante  deste  Conselho 
coletivo. Assim, o Conselho Fiscal deve evitar aceitar qualquer interferência da 
assessoria ou de funcionários do Clube em seu trabalho, que possa influir em 
sua tarefa ou ferir (O Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura o interrompeu 
para acrescentar: “ou do Conselho também”, tendo o orador concordado) sua 
independência intelectual e profissional, independências essas que devem ser 
mantidas em qualquer circunstância e em qualquer que seja a situação que se 
apresente. Quanto ao plano de atuação do Conselho Fiscal, pode-se dizer que é 
norma  generalizada,  para  não  falar  geral,  em  auditoria  que  os  exames 
pertinentes  deverão ser  executados nos  documentos  contábeis.  E  também é 
norma geral, generalizada que todo orçamento contábil deve estar suportado por 
documentação hábil,  não podendo existir  nada confidencial  arquivado fora do 
departamento de registro. Mesmo e principalmente porque o Clube não é uma 
empresa comercial de poucos donos, e sim uma entidade sem fins lucrativos de 
40.000  sócios,  que  afinal  de  contas  precisam  e  devem  saber  o  que  estão 
fazendo.  E,  finalmente,  pode-se  dizer  que  o  Conselho  Fiscal  deve,  sim,  por 
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dever, conversar principalmente com funcionários graduados, porque em última 
análise, quem está sendo auditada ou fiscalizada é a Diretoria do Clube.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que o Clube é composto de órgãos 
independentes  definidos  no  Estatuto:  A  Assembléia  Geral,   o  Conselho 
Deliberativo,  a  Diretoria  Executiva,  o  Conselho  Fiscal  e  as  Comissões 
Permanentes.  Referindo-se  a  ex-Presidentes  do  Conselho  e  da  Diretoria, 
dizendo  que  disse  que  durante  toda  a  sua  gestão,  sempre  ressaltaram  a 
necessidade de manter essa independência, mas em harmonia. Todos dirigiram 
o  Clube  com  um  Conselho  Fiscal  que  se  elegeu  com  eles.  Mas  é  uma 
possibilidade que haja uma eleição como ocorreu agora, em que o Conselho 
Fiscal é da outra chapa que se candidatou às eleições para a Presidência e para 
o Conselho Fiscal. O Estatuto reza assim. O Conselho Fiscal faz parte de uma 
chapa que se candidata à Presidência do Clube e ao Conselho Fiscal. Pode ser 
essa chapa totalmente ganhadora, como foi até agora, em todos esses anos, até 
onde se sabe, não havendo sobre o que suspeitar.  Perguntou se o Conselho 
Fiscal  se tornou mais  importante  ou  mais  sério  porque ele  é  de  uma chapa 
oposicionista, se o Conselho Fiscal pensa dever lealdade nas suas posições com 
a Diretoria, com o Conselho Deliberativo, com as Comissões Permanentes e se 
ele deve deixar de ser leal por causa disso. Entendeu que não, que o Conselho 
Fiscal  deve  ser  sério,  íntegro,  idôneo,  sempre.  Questionou  a  gravidade  da 
situação discutida nesta noite, como atribuiu o Conselheiro Cláudio Borba Vita 
(que o interrompeu para ratificar que era muito  grave).  Disse que a Diretoria 
apresentou uma defesa (que um dos Conselheiros no plenário disse ter  sido 
indevida) e melhor seria que fosse feita anteriormente, porque a Diretoria vai 
provar  que  nada  desses  fatos  procedem e,  se  procedem,  não  procede  aqui 
(Houve  intervenções  no  plenário  pedindo  que  o  contrato  fosse  mostrado). 
Respondeu  que  a  Diretoria  não  teve  tempo,  mas  mostrará  o  contrato.  Se 
procedem  os  fatos  aqui,  não  teria  havido  na  tribuna  tantos  Conselheiros 
qualificando  o  Dr.  Laerte  Cordeiro  como  uma  pessoa  íntegra,  de  absoluta 
idoneidade.

Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima  (aparte) –  Entendeu  que  o  orador  estava 
modificando as palavras dos Conselheiros  que o antecederam,  pois  ninguém 
tinha culpado o Conselheiro Laerte Cordeiro,  que estava sendo preservado e 
nem precisava ter sido citado. Foi apenas solicitado que a Diretoria prestasse os 
devidos esclarecimentos e entregasse os contratos às Comissões.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Negou que estivesse mudando palavras, 
dizendo que os oradores tinham dito exatamente o que o aparteante falou. 
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José Edmur Vianna Coutinho (aparte) - Discordou, dizendo que o aparteante 
foi envolvido.

Arlindo Virgílio Machado Moura –  Esclarecendo, disse que o aparteante tinha 
dito  exatamente  o  que  disseram  os  demais:  defenderam  integralmente  uma 
pessoa absolutamente idônea e íntegra. Continuando, disse entender que não 
existia nenhum problema em nenhum dos fatos levantados e que isso vai ficar 
claramente provado.

João Paulo Rossi (aparte) – Ponderou que os contratos nunca são mostrados, 
porque  a  Comissão  de  Esportes  também  solicitou  contratos  e  não  foram 
enviados, nem facilitada a vista, e, sim dificultado. Então, era necessário tratar de 
mostrar  contrato,  para  que  se  possa saber  se  ele  é  bom ou se  ele  é  ruim. 
Acrescentou que ninguém estava julgando o Conselheiro Laerte. Ocorre que não 
foi mostrado o contrato

Arlindo Virgílio  Machado Moura –  Concordou,  dizendo que é atribuição da 
Comissão de Esportes e ela deve ser e provavelmente será atendida. Passou a 
ponderar sobre o que causa a independência com a desarmonia, porque basta 
ler  as atribuições do Conselho Fiscal,  que extrapolam ao próprio Estatuto do 
Clube, quando diz que ele é regido também pelas leis. E quando ele é regido 
pelas leis das S.As, dos Conselhos Fiscais. Comungou com a opinião de que o 
problema maior é levar essa névoa de suspeita, de uma coisa obscura, quando 
na realidade é preciso que se prove. Na hora em que você provar, você dá a 
punição que tem de ser dada. Disse que na sua opinião a coisa jogada dessa 
forma só  privilegia  aqueles  que  não  são  tão  bons  como os  que  aqui  estão. 
Estava-se discutindo suspeita, ao passo que o Conselho Fiscal, sem abrir mão 
da sua independência e da sua condição de fiscalizar rigidamente, ao deparar 
com esse problema seguisse o que estabelece o Estatuto, tivesse esse dever de 
lealdade com os membros da Diretoria, com os membros do Conselho e com os 
Associados, poderia ter pedido. (Houve intervenções no plenário dizendo que ele 
pediu). 

João Paulo Rossi (aparte) – Disse que o orador estava sofismando, porque 
havia sido solicitado, acrescentando que não existia suspeita, porque ninguém 
sabia nada de nada.  Perguntou se o orador  concordava que toda solicitação 
deveria ser atendida e não menosprezada, como tem sido até hoje.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Explicou que o Conselho, imbuído das suas 
maiores  responsabilidades,  do  seu  dever  de  lealdade  com  a  sociedade 
pinheirense,  antes  de  enviar  algo  que  gera  suspeitas,  sem  que  tenha  a 
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possibilidade  do  contraditório,  sem  que  tenha  a  prova  feita,  numa  situação 
preocupante, se ele se sentisse tão aflito pelo fato, ele poderia recorrer à uma 
auditoria, como lhe permite o Estatuto. 

Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Perguntou como poderia ser solicitado 
o auditor se o Conselho Fiscal não tinha um documento hábil na mão.

Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) –  Entendeu que o Conselho ainda não 
tinha chegado à fase de chamar uma auditoria e que antes de chegar já lhe foi 
negado tudo,  sobre  o  que o  orador  discordou.  Acrescentou que ninguém da 
Diretoria  até  então  tinha  comentado  isso,  a  não  ser  os  Conselheiros,  que 
estavam comentando agora.

Luiz Eduardo Fernandes   (aparte) – Observou que quem deveria usar essa 
questão  não  eram  os  auditores,  mas  os  Conselheiros.  Então,  todas  as 
informações tinham que ser dadas ao Conselho.

Arlindo Virgílio Machado Moura –  Disse que o aparteante estava equivocado. 
Explicou que existem as competências dos diversos órgãos do Clube. Não é 
melhor pecar nem por ação, nem por omissão, mas fazer o que tem que ser feito. 
Existe um Estatuto para se cumprir. Se não é atribuição dele fazer uma coisa, ele 
não tem que fazer.  Este é  o aspecto.  Não se trata  do  fato  em si,  que será 
apurado e chegar-se-á a uma conclusão. O aspecto que levantada era quanto à 
harmonia que tem que haver entre os poderes, Independentemente de posição 
política, existe um dever de lealdade e de cumprimento do Estatuto. O Clube não 
pode ficar sujeito a essas circunstâncias. Perguntou o que significava o fato de 
não ter sido aparteado quando afirmou que todos os anteriores Conselheiros, os 
anteriores Presidentes administraram o Clube com o Conselho Fiscal do mesmo 
lado. Tendo o Conselheiro João Paulo Rossi dito que isso não foi bom, assim 
não entendeu, duvidando que não tenha sido bom para um Clube que tem 101 
anos.

Alexandre  Barradas  de  Oliveira  (aparte)  –  Perguntou  por  que  a  Diretoria, 
quando encaminhou o seu esclarecimento aos Conselheiros não encaminhou a 
cópia do contrato, abrindo a disponibilidade para os demais, eventualmente para 
o Conselho Fiscal, que não tinha tido acesso, e apenas relacionou as notas que 
tinham ou não contratos.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu que a pergunta tinha que ser 
dirigida à Diretoria e que o aspecto era que o aparteante a qualquer momento 
poderia fazer esse pedido. Mas seria necessário depois, comparecer à tribuna e 
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dizer que recebeu o contrato, que ele estava em ordem, da mesma forma como 
todas as notas fiscais que foram emitidas e desfiladas.

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) –  Disse ter entendido que o 
Conselho Fiscal reclamou que não teve acesso ao contrato para conferir com as 
notas  fiscais,  mas  nunca,  e  nem  poderia,  por  em  dúvida  a  legitimidade  da 
contratação  da  firma  do  Conselheiro,  porque  é  um  ato  de  gestão, 
independentemente do valor contratado. Até porque o Conselho Fiscal não tem 
capacidade para julgar. Isso só pode ser levantado por ocasião da aprovação 
das contas pelo Conselho, tendo o orador concordado.

Presidente  –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e o horário (23h15). Ao dar por encerrados os trabalhos da reunião, 
agradeceu ao Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório pela colaboração 
prestada ocupando a Segunda Secretaria.

***

Obs: esta ata foi aprovada na 478ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 
no dia 28 de agosto de 2001, com as retificações já dela constantes.

Sergio Lazzarini
Presidente do Conselho Deliberativo
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