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ATA RESUMIDA DA 479ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 
DE SETEMBRO DE 2001

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e cinco de setembro do ano dois mil e um, com início em segunda 
convocação,  às  vinte  horas,  tendo  assinado  a  lista  de  presença  cento  e 
setenta e nove Conselheiros.

2)2) MESA DIRETORA
Presidente              : Sergio Lazzarini
Vice-Presidente          : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária        : Dulce Arena Avancini 
Segundo Secretário “ad hoc”: Luiz Koji Ohara

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa  ou  dos  Conselheiros,  propostas  de  caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente  –  Justificou  a  ausência  do  Segundo  Secretário  Paulo  Roberto 
Taglianetti por motivo de saúde, indicando o Conselheiro Luiz Koji Ohara para 
ocupar  a  Segunda  Secretaria  “ad  hoc”,  com o  que  o  plenário  concordou. 
Submeteu  ao  plenário  e  foi  aprovada  proposta  de  iniciativa  da  Mesa  do 
Conselho,  subscrita  pelo  Segundo  Secretário  Paulo  Roberto  Taglianetti  e 
pelos  Conselheiros  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório,  Peter  Benes 
Felsberg  e  Edgard  Ozon, de  inserção  em  ata  de  voto  de  pesar  pelo 
falecimento  do  Conselheiro  Francisco  de  Paula  Boragina.  Em seguida,  foi 
observado um minuto de silêncio em memória do Conselheiro recém falecido, 
e,  por  proposição  do  Conselheiro  Luiz  Eduardo Fernandes,  também  pelos 
mortos  no  atentado  terrorista  havido  nos  Estados  Unidos.  Apresentou  ao 
plenário e foram acolhidas as seguintes propostas:  votos de pesar:  1)  dos 
Conselheiros Amarilis Pacheco Orsi e Ayrton Orsy, pelo falecimento do sócio 
Waldyr Setaro; 2) do Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin, pelo falecimento 
de  seu  avô,  Eurico  dos  Santos  Pereira,  ex-associado;  voto  de  pronto 
restabelecimento do ex-Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara, proposto 
pela  Mesa;  votos  de  louvor:  1)  da  Comissão  de  Esportes,  a  destaques 
esportivos  nos meses de julho  e agosto  deste  ano,  conforme relação que 
havia sido enviada com a convocação, a saber: Atletismo: aos Técnicos Lílian 
Riedel Zogaib e Ricardo de Souza Barros e aos atletas Karen Borges da Silva 
e  Henrique  Camargo  Martins,  pela  participação  e  resultados  obtidos  no 
Festival  de  Salto  com  Vara  –  Campeonato  Paulista  (São  Paulo  –  SP  – 
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14/07/2001) e no Campeonato Brasileiro – Troféu Brasil Caixa de Atletismo 
(Rio de Janeiro – RJ – 19 a 22/07/2001);  Bolão: ao Assessor Michel Arkie e 
aos  Atletas  Randolf  Hettfleisch,  Fábio  Andrade  Reinbold,  Sérgio  Spósito, 
Eduardo Foresti Sanseverino, Marcelo Malzone Monteiro, Ricardo Carvalhal 
Filho, Alberto Foresti Sanseverino, Rogério Arkie, Conselheiro Luiz Fernando 
Pugliesi Alves de Lima, Artur José da Silva, Marcos Peixoto da Silva, Melissa 
Machado  Araújo,  Fernanda  Cobra  Ortiz,  Carolina  Frank  Gambassi,  Vivian 
Cocchi Ignatti, Maria Luiza Amando Barros, Tatiana Pinho Evangelista, Mônica 
Gasparini,  Sônia  Regina  Miller  Esteves,  Renata  Alvarenga  Lapage,  Maria 
Beatriz  Rocha Andrade Hettfleisch,  Vera Hammer,  Vera  Graziani  Marques, 
Gisele  Migliore  Paolillo  e  Elisabeth  Medeiros  Bax,  pela  participação  e 
resultados obtidos no Torneio Paulista de Caminhadas 2001 (São Paulo – SP 
- 18/08/2001);  Esgrima: ao Diretor Adjunto: Ney Roberto Caminha David, à 
Assessora Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, aos Técnicos Márcia da Silva 
Leonelli  e Miakotnykh Guennadi e aos Atletas  Ariadne Comazzetto Tabuzo, 
Carolina Xavier Silveira Moreira, Livia Maximiano Lanzoni,  Marcos de Faria 
Cardoso,  Paula  Lazzarini,  Roberto  Lazzarini  e  Rodrigo  José  Marcondes 
Pedrosa Oliveira, pela participação e resultados obtidos em diversas provas 
nas seguintes competições: Campeonato Sul-americano (Assunção - Paraguai 
-  14 a 17/07/2001), categorias Infantil, Cadete e Juvenil;  Campeonato Pan-
americano (Porto Alegre - RS - 24 a 29/07/2001), categoria Livre; Campeonato 
Paulista (ECP - SP - 04/08/2001, categorias Pré-Cadete, Cadete e Juvenil; 
Torneio Nacional Cidade de São Paulo (São Paulo – SP - 10 a 12/08/2001), 
categorias Masculino e Feminino (Livre); Natação: ao Assessor André Perego 
Fiore,  aos  Técnicos  Alberto  Bernardo  Klar,  Fernando  Antonio  Vanzella,  e 
Álvaro Kenmatsu Taba e aos Atletas Alan Massao Nagaoka, André Antoniazzi, 
Bruna Camilo Turi, Fabio Gonzaga Patrocínio, Fabíola Yukari Arikii, Fernanda 
Machado  Travesso,  Fernanda  Piedade  Fernandes,  Filipe  Augusto  Silva 
Galdino, Flávio de Lamonica Aires, Florência Lauria, Gisele Caetano Pereira, 
Gustavo Videira Necolette, Jonas Cottini Salgado, Juan Martin Pereyra,  Julia 
Oliveira Pereira de Souza Leão, Juliana da Silva Berlanga, Juliana Machado, 
Julyana  Bassi  Kury,  Laiete  Molotievchi,  Leandro  Antunes  Dias,  Leonardo 
Abreu,  Leonardo Martins  Magni,  Leonardo Mattiazi,  Lucas Vinicius  Salatta, 
Marcelo Augusto Tomazini, Maria Oel Pilar Pereyra, Mariana Albertini Russo, 
Newton Barbosa, Paula Cristina Valentin, Priscila Prado Gonzaga, Roberta C. 
Jorge,  Ronald  Dennis  Maragon,  Rubens  Yoshioka,  Stephan  Eisenhauer 
Baptista,  Tassiana  Padeiro,  Tatiana  Cardoso  de  Freitas  Gama,  Tatiane 
Cristina  Zaccaro  e  Themis  José  Ferreira,  pela  participação  e  conquistas 
obtidas  nas  seguintes  competições:  X  Campeonato  Brasileiro  de  Inverno 
(Fortaleza - CE -13 a 15/07/2001), categoria Juvenil; Troféu “Rubens Dinard 
Araújo”  -  Campeonato  Brasileiro  de  Inverno  (Uberlândia  -  MG  -  05  a 
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08/07/2001),  categoria  Infantil  –  1º  lugar;  e  Troféu  “Salvador  Granieri 
Sobrinho” -  Campeonato Paulista (Rio de Janeiro -  RJ - 06 a 08/07/2001), 
categorias Infantil, Sênior, Júnior I e II;  Tênis: ao  Diretor Adjunto Gilberto de 
Luccia,  à  Assessora  Marilena  Simões  Queiroz,  aos  Técnicos  Ricardo 
Eichenberg  Camargo,  Evanildo  Mondeck  e  aos  Atletas  Celso  José  Maria 
Ribeiro  Neto,  Martina  Braun  Schultz,  Milene  de  Teixeira  Teófilo  Souza  e 
Patrícia Moraes Barros Coimbra, pela participação e resultados alcançados 
nas seguintes competições: II Circuito Nacional Blue Life (Belo Horizonte - MG 
- 02 a 08/07/2001), categoria 12 a 18 anos; Campeonato Brasileiro Infanto-
Juvenil (Brasília - DF - 14 a 22/07/2001), categoria 10 a 18 anos; II Circuito 
Blue Life (5ª Etapa) – Campeonato Nacional (Goiânia - GO - 23 a 29/07/2001), 
categoria 16 anos; I Campeonato Brasileiro Interfederações (Brasília - DF - 13 
a  15/07/2001),  categorias  14,  16  e  18  anos;  e  II  Super  Tandy  Cup  – 
Campeonato Nacional (ECP - SP - 05 a 12/07/2001), categoria 12 a 18 anos; 
Xadrez:  ao Diretor Adjunto Ney Roberto Caminha David, ao Assessor Leon 
Majer  e  ao  enxadrista  Rômulo  Fernando  Bere  Filho,  pela  participação  e 
conquista  obtida  no  Campeonato  Brasileiro  (Rio  de  Janeiro  -  RJ  -  09  a 
13/07/2001),  categoria  Sênior;  2)  do  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de 
Miranda Bório, aos seguintes Associados que participaram e se destacaram 
na Meia Maratona da Cidade do Rio de Janeiro (26/08/2001): Alberto David 
Alhnat, Aldo Ferronato, Carlos Edmundo Muller Neto, Cristina Ávila Martins, 
Érico da  Silva Guerra,  Fábio Antar  Saad,  Felipe  Ferreira  Telles,  Fernanda 
Lelot, Fernando Elicagary, Fernando R. Costacurta Fahham, Francesca E. T. 
S. Delmue, Giancarlo Nicola S. Matarazzo, Gilberto Milton Azem, Ivan Carlos 
da Silva Mano, João Alesio Juliano, José Luiz Dias Gherpelli, José Marques 
Neto,  Leonel  Mota  Ribas,  Luciana  Ferronato,  Luís  Alberto  de  Souza, 
Conselheiro Marcelo Amarante Mendes Filho, Marcelo Gozzo Pereira, Márcio 
Martins Bonilha Filho, Marcos Alberto Penna Trindade, Maria do Carmo Pepe, 
Mônica Rosana Platzeck de Oliveira, Odilon Nogueira Júnior, Paulo Francisco 
Figueiredo, Regina de Godoy Medeiros, Roberto Rangel Marcondes, Roberto 
Severino  Mencarini  e  Sven  Bertil  Olson;  3)  do  Conselheiro  Antonio  José 
Pádua de Oliveira Bulgarelli, às Atletas Cecília Menezes de Souza e Juliana 
Borges  Saracuza,  que  conquistaram  o  Tricampeonato  Mundial  Juvenil  de 
Voleibol  (República  Dominicana,  setembro/2001)  e  à  equipe  Principal 
Feminino, ao Técnico e a toda a Comissão, pelo excelente desempenho no 
Campeonato Paulista e pela brilhante vitória, no último sábado, sobre a equipe 
BCN  Osasco;  4)  do  Conselheiro  José  Manssur,  à  Associada  Dra.  Maria 
Cristina Zucchi,  pela sua recente posse no E. Segundo Tribunal de Alçada 
Civil  de  como  Juíza  da  Corte,  assumindo  a  vaga  destinada  ao  Quinto 
Constitucional Classe dos Advogados;  voto de repúdio, do Conselheiro Luiz 
Eduardo Fernandes, às atividades terroristas em qualquer lugar do mundo. 
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Todas as propostas foram aprovadas.

Primeira Secretária - Informou o seguinte:  1) que o Sr. Presidente deferiu 
requerimento assinado pelo Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima e outros 
32 Conselheiros, no sentido de que na abertura das reuniões do Conselho 
continue a ser executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros interpretado pelo 
nosso Coral; 2) que o Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa solicitou 
licença de 25/09 a 25/10/2001; 3) que o Conselheiro Walter da Silva Bacelar 
de Barros cancelou o pedido de licença que havia formulado até 27/11/2001; 
4)  que a  Diretoria  enviou  carta  (que foi  distribuída  na entrada da reunião) 
comunicando  a  exoneração  dos  seguintes  Diretores  que  se  encontravam 
licenciados do Conselho na forma do Art. 66, §4º do mesmo Estatuto Social: 
Aldo  Malagoli,  Álvaro  Vaselli,  Analice  Cajueiro  Fernandes,  Ângelo  Cutrale 
Neto, Antides Baroni Neto, Arthur Fernando Arnold Battaglia, Eduardo Ribas 
Oliveira  Machado,  Ernesto Júlio  Santos Corrêa Schleier,  Francisco Antonio 
Fraga, Francisco de Assis Ramalho Além, Francisco Lopes Júnior, Gilberto De 
Luccia,  Maria  Cristina  Nogueira  de  Sá  Pikielny,  Nelson  Keffer  Marcondes 
Machado,  Ney  Roberto  Caminha  David,  Nilson  José  Iasi,  Paulo  Eduardo 
Vargas  Machado Sartorelli,  Ronaldo  de  Miranda  Amaral,  Rubens Bandeira 
Bizarro  da  Nave  e  Waldir  Lachowski;  5)  que  a  Diretoria  oficiou  com  a 
finalidade de estimular a participação dos Conselheiros no Fórum Pinheiros 
Futuro, e que as inscrições poderiam ser feitas naquela noite, no saguão de 
acesso ao Auditório do CCR.

4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 478ª reunião extraordinária, realizada no 

dia 28 de agosto de 2001.
Presidente  – Apresentou  pedido  do  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de 
Miranda Bório, de retificação da ata para constar, no Expediente, proposta que 
apresentou  e  foi  aprovada,  a  saber:  “Presidente  -  ...  Também colocou  ao 
plenário, que acolheu, propostas consignando em ata os seguintes votos de 
louvor:... 3) de autoria do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
aos seguintes associados que se destacaram em competições:  Corrida dos 
Bombeiros (São Paulo – SP – 1º/07/2001): Nelson Bernardini Filho, Erico da 
Silva Guerra, Marcos Alberto Penna Trindade, Carlos Edmundo Miller Neto, 
Gonzalo Moreira Monardes, Monica Rosana Platzeck Oliveira, Carlos Eduardo 
Alexandre Peão, Sylvio Renan Monteiro de Barros, Carmen Regina Azpeitia 
Flosi, Maria Aparecida Borges, Enio Guido de Guglielmo Aleixo, Arturo Dario 
Moreira  Olivares,  Paulo  Francisco  Figueiredo,  Ivan  Carlos  da  Silva  Mano, 
Daniel  Eduardo  Locatelli  Gasparian,  Cecília  Helena  Gaspar  Desio,  Sergio 
Mattos Araújo e Carlos Eduardo Monteiro Peluso; Maratona da Cidade de São 
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Paulo (08/07/2001): Paulo Sergio Machado lzar, Marcio Martins Bonilha Filho, 
Fernando  Elicagaray,  Renato  Limberte,  Walter  Lemmi,  Ana  Maria  Cafaro, 
Vicente Di Bella Jr, Mario Medeiros Stein Mamprim, Nazaré Landi Ferreira, 
Roberto  Carlos  Vespolli  Martello,  Maria  Aparecida  Borges,  Giorgio  Antonio 
Maria Saint Seigne, Mauricio Leopoldo  e Silva Pereira Lima, Carlos Alberto 
Lima de Oliveira e Ligia Tayar;  C  orrida do “Centro Histórico”:   José Marques 
Neto, Roberto Severino Mencarini, Roberto Carvalho Serra, Nelson Bernardini 
Filho,  Fernando  Rouston  C.  Fahham,  Marcio  Martins  Bonilha  Filho,  João 
Aléssio Juliano Perfeito, Marcos Alberto Penna Trindade, Luis Fernando von 
Rainer  Fabiani,  Gonzalo  Moreira  Monardes,  Carlos  Edmundo  Miller  Neto, 
Walter Lemmi, Sergio Weigand, Rodrigo Lacerda, Carlos Eduardo Alexandre 
Peão,  Luis  Alberto  Figueiredo  Souza,  Graziela  Silva  Pedreschi,  Carlos 
Eduardo Pereira Villela,  Francisco Lamussi Junior, Moacyr  de Azevedo Silva 
Filho, Sylvio Renan Monteiro de Barros, Carmem Regina Azpeitia Flosi, Celso 
Pochen  Mugnela,  Roseli  Botechia  Schweizer,  Paulo  Francisco  Figueiredo, 
Lucia Cerquelra Alves Barbosa, Daniela Szasz Franco, Ivan Carlos da Silva 
Mano, Arturo Dario Moreira Olivares, Marina Bonilha de Toledo Leite, Eduardo 
Cox Villela, Margarida L. S. Maschietto, João Paulo Antunes Baleizão, Carlos 
Alberto Lima de Oliveira, Nazaré Landi Ferrelra, Sergio Mattos Araújo, Simone 
Cotic, Daniel Eduardo Locatelli Gasparian e Carlos Eduardo Monteiro Peluso.”.

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, a ata foi aprovada com a retificação 
supra.

RETORNO AO EXPEDIENTE
Walter da Silva Bacelar de Barros – “... Venho a esta tribuna, com o coração 
transbordando de alegria, para agradecer, do fundo da minha alma, todas as 
manifestações e companheirismo que me foram dispensados durante toda a 
minha enfermidade. No hospital e na minha residência, Violeta e minhas filhas 
ouviram todos os dias a voz mágica e solidária dos meus amigos torcendo 
pela minha recuperação. Isso nos fez um grande bem. Agradecer toda essa 
solidariedade é muito  difícil.  Possa a  minha grande amizade dar-lhes uma 
tênue idéia de como lhes sou grato. Volto, pois, ao convívio desta nossa Casa 
prometendo,  como  sempre  fiz,  zelar  pelos  interesses  do  nosso  Clube  e 
manifestar o meu total apoio às nossas Diretorias. Agradeço mais uma vez, 
repito,  todas  as  atenções,  apoio,  preces  e  incentivos  recebidos.  Muito 
obrigado. “.
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Paulo Kesselring Carotini – Congratulou-se com o Conselheiro Walter  da 
Silva Bacelar de Barros pelo seu retorno ao Conselho. Parabenizou a Diretoria 
pela  organização  e  eventos  em  comemoração  ao  aniversário  do  Clube. 
Antecipando seu voto desfavorável, lamentou que depois de 102 anos estejam 
sendo usadas estratégias frágeis para se fazer política no Clube. Observado 
pelo  Sr.  Presidente  de  que  estava  tratando  de  matéria  do  item  Várias, 
encerrou propondo voto de louvor pelo aniversário do Clube.

Luís Eduardo Pinheiro Lima - Comunicou que estava entregando à Mesa a 
solicitação subscrita por mais 50 Conselheiros, feita com base nos Arts. 52, 
53, II, 54 e seguintes do Estatuto Social, no sentido de que seja convocada 
Assembléia  Geral  Extraordinária  para  deliberar  a  respeito  da  imediata 
reabertura das atividades do Clube nas segundas-feiras, que foram suspensas 
por ato da Diretoria, baseada na necessidade de atender exigências.

Dulce Arena Avancini – Propôs voto de louvor ao bochófilo Luciano Migliore, 
pelo  magnífico  trabalho  executado,  contendo  dados  e  fotos  da  seção  de 
Bocha desde a sua fundação, denominado “A Bocha no Pinheiros”. Sugeriu 
que o álbum seja distribuído não só aos bochófilos, mas aos Associados como 
um todo.

Anna Maria da Carvalheira Baur – Propôs voto de louvor à seção de Bolão, 
extensivo ao Assessor Michel Arkie e ao Presidente da Diretoria Sergio Fuchs 
Calil, comentando sobre a Taça Brasil de Clubes Campeões de Bolão 2001, 
realizada no Clube no início de setembro, quando o Estado de São Paulo foi 
representado no Masculino e no Feminino pelas equipes principais do Clube, 
tendo a Masculina se sagrado Campeã e a Feminina Vice-Campeã, atribuindo 
ao Clube o direito de representar o Brasil no Mundial de Clubes Campeões, na 
França. Destacaram-se: Rogério Arkie, Flávio Cantieri (recorde masculino) e 
Vera Remer (recorde feminino). Voto aprovado.

Sílvia Schuster – Associou-se à homenagem prestada pela Conselheira Ana 
Maria, estendendo o voto aos bolonistas Marcos e Renata, bem como à seção 
de  Handebol,  modalidade  em  que  o  Clube  chegou  quase  à  final  do 
campeonato, pelo trabalho de base que vêm realizando junto aos sócios.
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Item 2 - Apreciação do processo CD-04/2001,  reincluído em pauta nos 
termos  do  inciso  V,  do  Art.  38  do  Regimento  Interno  do 
Conselho Deliberativo, referente à segunda discussão e votação 
da redação final da proposta de alteração do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo, visando à criação de um artigo de nº 
37.a, na Seção I do Capítulo V - Da Ordem do Dia, denominado 
“A  voz  do  Conselheiro”,  resultante  de  decisão  tomada  na 
reunião de 25 de junho de 2001, objeto de proposição subscrita 
por cinqüenta e quatro Conselheiros no exercício do mandato.

Presidente –  Submeteu  à  votação  a  proposta  aprovada  em  primeira 
discussão, tendo o plenário, em segunda discussão, ratificado integralmente 
aquela decisão. Em seguida, colocou em votação e foi aprovada a proposta da 
Comissão Especial de Redação incluindo os novos dispositivos no Art. 38 do 
Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo,  que  trata  da  Ordem do  Dia. 
Submeteu à apreciação do plenário o §1º proposto pela Comissão.

José Roberto Coutinho de Arruda (questão de ordem) – Entendeu que a 
proposta da Comissão Especial de Redação estava inovando em relação ao 
que tinha sido tratado na primeira discussão, quando a proposta original falava 
em 4 Conselheiros e um prazo de 20 minutos (a Comissão estava alterando o 
texto,  passando  a  30  minutos  e  independentemente  da  quantidade  de 
oradores inscritos.

Presidente – Concordando, submeteu a questão de ordem ao plenário, que a 
acolheu,  voltando  a  ser  votada  a  primeira  parte  da  proposta  aprovada  na 
primeira reunião.

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a criação de um artigo de nº 37.a, na Seção I, do 
Capítulo  V,  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo,  que  trata  Da 
Ordem do Dia,  denominado “A voz do Conselheiro”,  ficando prejudicada a 
proposta da Comissão de Redação inicialmente aprovada.

Também foram aprovados os  §§1º  a  3º  do criado Art.  37.a,  originalmente 
propostos,  prejudicando  esta  parte  do  projeto  da  Comissão  Especial  de 
Redação, que propunha a supressão do §2º e da parte final do §3º.

Quanto  ao  §4º  do  projeto  original,  foi  aprovado  o  texto  proposto  pela 
Comissão Especial de Redação.
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Vicente Carlos Gonçalves Finamore (questão de ordem) – Quanto ao §5º, 
entendeu que o texto proposto pela Comissão Especial de Redação alterou a 
essência do projeto original, sendo  necessário manter a expressão “quando 
será efetivada”, excluída pela Comissão de Redação. Explicou que há alguns 
anos apresentou uma proposta - de instalação de um elevador no prédio da 
Sede  Social  -  que  foi  aprovada  pelo  Conselho,  mas  demorou  para  ser 
efetivada pela Diretoria justamente por inexistir um dispositivo legal que assim 
estabelecesse.

Presidente –  Submeteu  ao  plenário  a  questão  de  ordem  argüida  pelo 
Conselheiro, tendo a mesma sido acolhida. 

Deliberação:
Foi aprovada a redação originalmente proposta ao §5º.

Quanto aos §§6º e seguintes da proposta aprovada em primeira discussão, 
submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário decidiu aprovar 
o seguinte:
o texto proposto pela Comissão Especial  de Redação ao  §6º  da redação 
aprovada em primeira discussão.
a redação originalmente proposta para o §7º, considerando que a questão de 
ordem antes mencionada neste caso também atingiu à proposta da Comissão 
Especial de Redação.
a  proposta  da  Comissão  Especial de  Redação,  suprimindo  os  §§8º  e  9º 
originalmente propostos, que estabeleciam que se não houvesse Conselheiros 
inscritos para falar no item “A Voz do Conselheiro”, dar-se-ia início aos itens 
da Ordem do Dia objeto de deliberação e que finda “A Voz do Conselheiro”, 
dar-se-ia início aos itens subseqüentes da Ordem do Dia.

Em conseqüência destas deliberações, ficou assim redigido o Art. 37.a criado 
no Regimento Interno do Conselho Deliberativo:

“Capítulo V
Da Ordem do Dia

Seção I
Das disposições gerais

Art. 37.a - A Ordem do Dia de cada reunião terá início com o 
item “A Voz do Conselheiro”, que não excederá vinte (20) minutos,  
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no qual serão admitidas somente as inscrições de quatro (4) oradores  
por reunião, respeitada a ordem cronológica de inscrição.”

§1º - Durante “A Voz do Conselheiro” o orador poderá 
falar, no máximo, durante três (3) minutos, prorrogáveis a juízo do  
Conselheiro que estiver presidindo a reunião.

§2º - “A  Voz  do  Conselheiro”  precederá  os  itens  da 
Ordem do Dia objeto de deliberação.

§3º - Durante “A Voz do Conselheiro” somente poderão 
ser apresentadas proposições que digam respeito a reivindicações e 
anseios dos associados, cujo encaminhamento à Diretoria, ou à Mesa 
do Conselho Deliberativo, será objeto de deliberação pelo plenário.

§4º - A Diretoria, ou a Mesa do Conselho Deliberativo,  
conforme  o  caso,  deverá  se  manifestar  no  prazo  estabelecido  no  
inciso  X  do  Art.  77  do  Estatuto  Social,  contado  da  data  de  sua 
apresentação ao plenário.

§5º - Em se tratando de matéria apresentada no item “A 
Voz  do  Conselheiro”,  a  resposta  da  Diretoria,  ou  da  Mesa  do 
Conselho Deliberativo, deverá deixar expresso se a proposição foi ou  
não  aceita,  e,  em  caso  positivo,  quando  será  efetivada.  Se  a 
proposição  não  for  aceita,  a  negativa  deverá  ser  devidamente  
fundamentada,  respeitada  a  competência  do  órgão  que  decidiu  a 
respeito.

§6º - As  respostas  deverão,  no  prazo  estabelecido  no 
Art. 77, inciso X, do Estatuto Social, ser enviadas ao Presidente do 
Conselho,  com  cópias  aos  respectivos  proponentes,  sendo 
obrigatoriamente lidas no Expediente da reunião que se seguir.

§7º - Se  estiverem  inscritos  mais  de  quatro  (4) 
Conselheiros em uma mesma reunião, as inscrições subseqüentes às  
previstas  no  “caput”  deste  artigo  não  serão  automaticamente  
consideradas, devendo o Conselheiro, caso queira, se reinscrever na  
reunião seguinte.”
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Item 3 - Apreciação do processo CD-I-14/2001, referente ao Projeto 
de Resolução proposto pela Mesa do Conselho Deliberativo, 
visando  instituir  veículo  informativo  das  atividades  do 
Conselho  Deliberativo  Esporte  Clube  Pinheiros,  de  seus 
Membros e das Comissões.

Marco Antonio Senise Gereto –  Explicou que sua emenda propiciaria ao 
Conselho  e  às  Comissões  o  direito  de  apresentar  suas  propostas  e  seus 
serviços aos sócios, contudo sem criar uma nova revista. Quanto ao número 
de páginas a serem utilizadas na revista existente, poderia ser previamente 
estabelecido.  Observou  que  a  emenda  não  previu  como  isso  seria  feito 
orçamentariamente, mas que a mudança geraria imediatamente uma despesa, 
aspecto que deveria ser discutido por ocasião da apreciação do Orçamento.

Renato  Taglianetti –  Manifestou-se  contrário  ao  projeto,  no  seu  entender 
inteiramente  improcedente.  Enfatizou  que  não  existe  clube  esportivo, 
academia, ou organização que não tenha uma só publicação. Como no Clube 
existe uma revista, pediu que o Conselho nela também apresentasse as suas 
manifestações.  Ponderou  que  seria  necessário  verificar  a  composição  da 
revista, pois quem a redige e organiza se preocupa mais com um dos setores 
do Clube, que seria a parte administrativa, erro que deveria ser corrigido; e 
que criar uma nova revista agravaria profundamente a situação financeira do 
Clube, que já é bastante delicada. Apelou para o bom senso de todos, dizendo 
que as atividades do Conselho poderiam ser relevadas nas páginas da revista, 
se redigidas de forma que reflitam o elemento de comunicação com os 40.000 
sócios  do  Clube,  dos  quais  os  Conselheiros  são,  com  responsabilidade, 
representantes.

Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs que ao invés de uma nova revista, 
fosse criado um encarte dentro da revista existente, destinado ao Conselho e 
às Comissões.

Alberto António Pascarelli  Fasanaro – Considerando que se aprovada a 
proposta ocasionaria um custo adicional, cuja fonte de arrecadação somente 
poderia se efetuar mediante uma colaboração adicional do corpo associativo, 
solicitou que o Sr. Presidente da Diretoria se manifestasse a respeito.

Presidente da Diretoria, Sergio Fuchs Calil – Convidado a se pronunciar 
pelo  Sr.  Presidente,  disse  que  entendia  a  importância  de  comunicar  ao 
associado o papel dos diversos órgãos do Clube e que não há nenhum veículo 
que tenha esta função. A Revista Pinheiros tem a finalidade de informar as 
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programações e atividades sociais, culturais e esportivas. Embora em plenário 
Conselheiros tenham pleiteado a divulgação dos nomes e do trabalho dos 
Diretores Adjuntos na Revista, entendendo que estes têm o contato com o 
sócio  e  que  seria  injusto  não  divulgar,  reluta-se.  Não  se  cita  nome  de 
Diretores, ou de outros, ligados à Diretoria, para não dar à revista um cunho 
personalista  e  mantê-la  como  um  órgão  oficial  do  Clube  apartidário,  sem 
propaganda do trabalho de nenhum Diretor. Infelizmente, algumas atividades, 
principalmente aquelas que não são atividades-fim, não têm a projeção que 
mereceriam ter e aquelas que têm projeção, como a Diretoria de Esportes, a 
Social, a Cultural são privilegiadas nesse sentido. Disse entender que o Clube 
deva ter este único veículo de informação e que não se justifica, a partir dos 
esforços que todos que vêm sendo feitos, nenhum custo adicional, até porque 
não  precisamos  dessas  promoções.  A  revista  é  um  veículo  dirigido  aos 
associados,  não  aos  eleitores  do  Clube,  e  não  tem  qualquer  cunho  de 
natureza política.  A Diretoria  tem procurado evitar  isso sistematicamente e 
fazer com que esta linha de conduta desse órgão não se modifique ao longo 
dos tempos. Todos os clubes têm uma revista semelhante à nossa e nenhum 
deles  tem um veículo  da  natureza  que  estava  sendo  proposta.  Não  seria 
interessante, neste momento em que a luta é muito grande, termos um ônus 
adicional para o associado,o que seria inevitável. E não adianta dizer que em 
contrapartida a este ônus, devamos ter economias em outros setores. Talvez 
em uma outra ocasião o assunto possa ser trazido para que as implicações 
orçamentárias sejam melhor avaliadas.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  (aparte)  –  Discordou  que  a  “A  Voz  do 
Conselho” tivesse alguma conotação política, ou partidária, entendendo que a 
intenção era a divulgação das atividades do Conselho, para que o associado 
soubesse o que se discute aqui. Além disso, se fosse criado um encarte na 
revista existente,  conforme propôs,  não haveria ônus nenhum para a atual 
administração. 

Sergio  Fuchs  Calil  - Respondeu  que  lendo  com  cuidado  a  justificativa 
apresentada, verificar-se-ia que estava explícito que o informativo se prestaria 
a dar satisfação aos eleitores e não aos associados. Em segundo lugar,  4 
páginas adicionais, em qualquer veículo, não são gratuitas. Sempre custam.

Presidente – Como o aparteante pretendia continuar, alegando uma questão 
de  ordem,  e  o  orador  respondeu que não concederia  mais  apartes,  o  Sr. 
Presidente  do  Conselho  interferiu  para  explicar  que  os  apartes  eram 
inoportunos, pois o Sr. Presidente da Diretoria havia sido convidado apenas 
para prestar esclarecimentos, não para discutir a matéria.
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Pedro Antonio Lousan Badra – Encerrando, disse que o ato de votar e ser 
votado está previsto no Art.  33, III  do Estatuto.  Portanto,  ao se mencionar 
votar e ser votado, é um direito do associado.

Presidente – Como não houve mais pedidos de esclarecimentos, agradeceu 
ao Sr. Presidente da Diretoria pela participação.

Votação:
José Manssur –  Com base no Art. 73 do Regimento Interno, propôs fosse 
realizada votação nominal.

Presidente – Informou ao orador que o Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira 
Machado  apresentou  por  escrito  idêntica  proposta,  a  qual,  em  seguida, 
submeteu ao plenário  e  foi  acolhida.  Explicou que primeiro  seria  votada a 
emenda  do  Presidente  da  Comissão  Financeira  Marco  Antonio  Gereto, 
substitutiva do projeto, propondo que fossem acrescentadas páginas (5) na 
revista  existente.  Se  aprovada  a  emenda,  estaria  prejudicada  a  proposta 
principal. Caso contrário, votar-se-ia o projeto original. Atendendo inclusive ao 
pedido do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, leu o inteiro teor da 
emenda.  Esclareceu,  ainda,  que a proposta do Conselheiro  Pedro Antonio 
Lousan Badra diferia da emenda porque sugeria que o informativo fosse em 
forma de encarte na revista do Clube. Assim, se aprovada a idéia deixaria a 
critério da Diretoria verificar a conveniência do encarte, ou do acréscimo de 
páginas na revista.

João Paulo Rossi – Indo ao encontro do pensamento da Diretoria, para evitar 
ônus  propôs  que  não  se  aumentasse  o  número  de  páginas,  mas  que  se 
remanejasse os assuntos, de tal maneira que o custo não seria alterado.

Presidente –  Resolveu,  então,  que o  Conselho  primeiro  decidiria  sobre  a 
criação,  ou  não,  do  informativo.  Se  aprovada  a  criação  do  informativo,  e, 
embora existindo as emendas, propôs que se deixasse a critério da Diretoria, 
de acordo com as disponibilidades orçamentárias, gráficas de paginação etc, 
se seriam acrescentas páginas, ou feito encarte.

Sílvia  Schuster –  Entendeu  que,  independentemente  da  proposta,  estava 
faltando um pouco de esclarecimento sobre como funciona a revista do Clube. 
Informou que o seu fechamento é no dia 20, e que qualquer órgão do Clube 
pode encaminhar matéria para publicação. 
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Presidente – Esclareceu que informativo proposto  no  projeto  se propunha 
simplesmente  a  comunicar,  por  alguma maneira,  o  que foi  feito  na  última 
sessão  do  Conselho,  as  matérias  aprovadas,  as  rejeitadas  e  o  que 
basicamente consta da ata da reunião.

Sílvia Schuster – Disse que, portanto, não precisaria aumentar página, etc, 
bastaria que se enviasse a matéria.

Presidente – Respondeu que por isso estaria deixando a critério da Diretoria 
esse aspecto. Passou ao processo de votação, antes prestando os devidos 
esclarecimentos.

- É realizada a votação nominal, passando-se à contagem dos votos.

Deliberação:
Presidente – De posse das anotações, proclamou o resultado, tendo decidido 
o  plenário,  por  103 contra  72 votos,  rejeitar  a  proposta  de  criação de um 
veículo  de comunicação das atividades do Conselho  Deliberativo,  de seus 
membros e de suas Comissões, denominado “A VOZ DO CONSELHO”, com o 
objetivo  de  informar  permanentemente  os  associados  das  atividades 
praticadas por seus representantes.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-11/2001  -  Primeira  discussão  e 
votação  da  proposta  subscrita  por  sessenta  e  um 
Conselheiros no exercício do mandato, de alteração do Art. 66, 
§4º do Estatuto Social e do Art. 11 do Regimento Interno da 
Diretoria.

Joaquim  Dias  Tatit  – Enfatizou  que  a  situação  existente  no  Clube  é 
semelhante ao que ocorre quando elementos do Poder Legislativo da União, 
dos  Estados  e  Municípios  são  nomeados  para  cargos  de  confiança  no 
Executivo  de  relevância,  ficando  licenciados  dos  mandatos  parlamentares 
enquanto exercerem cargos no Executivo. Tão logo afastados desses cargos, 
reassumem  imediatamente  suas  funções  legislativas  para  as  quais  foram 
legitimamente  eleitos.  Esse  fato  nunca  prejudicou  a  independência  do 
Legislativo,  a  ponto  de  se  exigir  que  esses  parlamentares  fiquem  de 
“quarentena” por 90 dias, para só depois reassumirem seus mandatos. Em 
países  democráticos,  a  grande  maioria  dos  dirigentes  executivos  saiu  do 
Legislativo.  Foi  com  este  mesmo  espírito  que  se  redigiu  o  atual  §4º  do 
Estatuto  Social,  pois  o  Conselho  tem  sido  e  será  o  celeiro  dos  futuros 
dirigentes do Clube, salvo honrosas exceções. Dirigentes não se improvisam, 
precisam ser moldados e aperfeiçoados para a missão futura. E não se deve 



14

dificultar  que  adquiram experiência  nos  escalões  das  Diretorias  do  Clube, 
chegando a ponto de ameaçá-los de cassação por 90 dias de seus mandatos, 
pelo  simples  fato  de  terem  deixado  o  Conselho  para  dignamente  e  sem 
submissão  servirem  como  dirigentes  do  Clube.  A  única  justificativa 
apresentada na proposta é a procura da manutenção e da maximização da 
independência do Conselho. Mas a independência plena do Conselho só será 
atingida quando a eleição de seus membros for regulada por outra legislação 
eleitoral que não a atual. O Conselho é soberano em suas decisões, só não 
podendo fazer duas coisas: extinguir o Clube e eleger os seus Conselheiros, 
tarefas unicamente atribuídas à Assembléia Geral. Ora, se o Conselho não 
pode  eleger  Conselheiros,  não  pode  também  cassar  mandatos,  mesmo 
temporariamente  por  90  dias,  pelo  simples  fato  de  um  Conselheiro  ser 
distinguido  para  fazer  parte  da  Diretoria.  Isso  seria  uma  violência 
antidemocrática, passível até de contestação no Poder Judiciário. Posicionou-
se pela rejeição da proposta,  dizendo que nessas horas de decisão,  é  no 
Clube que se  deve  pensar,  e  somente  nele.  Encerrou,  lendo  o  trecho  do 
parecer em que a Comissão Jurídica diz que afigura-se no mínimo paradoxal, 
que aquele distinguido com a eleição às funções de Conselheiro, requisitado 
para exercer funções executivas e desejando retornar ao Colegiado, receba a 
imposição  de  ter  de  aguardar  90  dias,  criando-se  lhe  um  vácuo  em  seu 
mandato, que pode ser interpretado como ato de censura, apenas por ter em 
determinado momento, se prestado a auxiliar o poder Diretivo do Clube.

Vicente  Carlos  Gonçalves  Finamore  –  Demonstrou-se  indignado  com  a 
pretensão. Lembrou que o primeiro Conselheiro que a subscreveu foi o único 
que  se  manifestou  contrário  quando  da  primeira  votação  da  proposta  de 
alteração do Regimento do Conselho que ele, orador, havia encabeçado e que 
hoje resultara aprovada definitivamente, dizendo: “Ora, como Dom Quixote de 
La  Mancha,  ele  não  tinha  força  para  vir  apresentar  pretensões  de  isolar 
Conselheiros desse movimento em prol da Diretoria.” Acrescentou que como 
Presidente do Centro Pró-Memória nomeado pela Diretoria não se acha, nem 
aceita o título de submisso pelo cargo que está exercendo. Ressaltou que a 
alteração não passava de uma proposta eleiçoeira, com a qual seu primeiro 
proponente  procurava  para  o  seu  grupo  político  o  poder,  isolando  os 
Conselheiros de uma eventual votação. Para exemplificar seu pensamento de 
que a submissão mencionada na proposta não era verdadeira, citou o episódio 
da  última  eleição  para  a  Presidência  da  Diretoria,  quando  determinados 
Conselheiros estavam juntos da Diretoria há vários anos, com a permissão 
dos Srs. Presidente e Vice-Presidente do Conselho - também eleitos por uma 
chapa conduzida pela Diretoria de então - acharam que não são submissos e 
votaram a favor de quem bem entenderam. Afirmou que isso não demonstrou 
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submissão,  mas  caráter.  Externou  sua  revolta  pelo  fato  de  a  proposta  ter 
atribuído aos Conselheiros o caráter de submissos, dizendo que estes são 
homens de caráter, que votam de acordo com a sua consciência. Propugnou 
pela rejeição da alteração.

Presidente  – Tendo  o  Conselheiro  Ricardo  Coutinho  Carvalhal  solicitado 
aparte  porque havia sido  citado,  e  o  orador  negado,  pediu  àquele que se 
inscrevesse para exercer o direito de se defender na tribuna.

Waldir Lachowski –  Defendeu que a função de Diretor é dupla,  porque o 
Conselheiro  que  detém  um  mandato  de  6  anos  -  outorgado  por  uma 
assembléia constituída por sócios, que é a razão maior de ser do Clube - tem 
também a obrigação de gerir o Clube. O cargo de Diretor provém da escolha 
pessoal  do  Presidente  da  Diretoria,  que  é  escolhido  e  empossado  pelo 
Conselho. Por extensão, o Diretor por ele nomeado foi referendado por este 
Conselho,  em função da prerrogativa de nomeação.  Pela proposta,  seriam 
suspensos os direitos políticos dos Conselheiros Diretores, cassando 90 dias 
do  seu  mandato,  extraindo  dos  sócios  que  os  elegeram  o  direito  de  ser 
representados. Representatividade e democracia caminham juntas, sejam em 
que nível for. Lançou uma série de indagações ao plenário, defendendo que a 
pretensão punia quem trabalha para gerir o Clube, seja pelo impedimento de 
exercer por 90 dias um mandato ganho nas urnas, seja pela desconfiança no 
caráter e na ética de quem representa o Conselho na Diretoria. Entendeu que 
caberia uma reflexão sobre proposições que não visam ao aperfeiçoamento 
do  processo  de  gerência  do  Clube,  mas  a  uma  conturbação  política, 
acrescentando que ”Contra a razão melhor, razão melhor não luta.”.

Cláudio  Borba  Vita  – Defendeu  a  alteração,  julgando-a  altamente 
moralizadora, e que punha cobro a uma prática muito comum quando surge 
alguma matéria de interesse do quadro associativo, mas que não convém à 
Diretoria: os Conselheiros que exercem cargos executivos, às vésperas de um 
assunto de grande importância, como tinha ocorrido naquela noite, há pouco, 
e  na recente eleição de Presidente e Vice-Presidente,  se licenciaram para 
poder  votar  no  interesse,  é  óbvio,  da  Diretoria,  a  quem  prestam  sua 
colaboração,  como  salientado  na  justificativa.  Discordou  do  parecer  da 
Comissão Jurídica,  que invocou que o  Conselheiro  eleito  por  6  anos pelo 
quadro associativo não pode ser tolhido de suas funções pelo simples fato de 
exercer cargos na Diretoria, entendendo que o Conselheiro não pode e não 
deve ser  servil.  Antes,  tem o dever  de propugnar  pelo  interesse maior  do 
Clube. Também foi contrário à alegação de que, se aprovada, a alteração não 
poderia ser aplicada de imediato, porque vulneraria direito adquirido dos atuais 
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Conselheiros,  dizendo  que  não  tinha  substância  jurídica  ou  ética,  se 
sobrepunha às demais,  pois  o  Conselho é soberano em suas decisões.  A 
aceitar esse pensamento, nos próximos 6 anos não se poderia tomar qualquer 
providência contra os órgãos executivos sem prejudicar “direito adquirido” de 
Conselheiros que exercessem cargos de Diretores. Que lhe pareceu que a 
Comissão não entende  o  Conselho  Deliberativo  como órgão superior,  que 
pode tudo, inclusive em assuntos de vital importância para o Clube. Sobre o 
voto  divergente  do  Dr.  Miguel  Vignola,  concordou  que  não  havia  nenhum 
impedimento  jurídico  a  ser  apreciado  pelos  Conselheiros,  até  porque  a 
proposta se revestia de cunho fundamentalmente ético e moral, bem como de 
que não cabia à Comissão dar parecer sobre o mérito, mas sobre o caráter 
estatutário da proposta. Reportou-se à rejeição do item anterior, dizendo que 
se fossem tirados os Diretores que votaram na oportunidade, no interesse do 
Clube,  a  decisão  estaria  se  não  empatada,  teriam  perdido.  Propôs  a 
aprovação da alteração, invocando o bom senso, a hombridade e a coragem 
dos Conselheiros, contra a manipulação do Conselho, que entendeu estava 
ocorrendo. Aparteado pelo Conselheiro Sérgio Henrique de Sá, perguntando 
se na época em que o orador presidiu a Diretoria a suposta submissão não 
existia,  respondeu  que  não  se  lembrava  de  os  Conselheiros  terem  se 
licenciado.

Edgard  Ozon  – Enfatizou  que  a  proposta  pretendia  evidenciar  a 
independência dos 3 Poderes no Clube, o Conselho Deliberativo, o Conselho 
Fiscal e a Diretoria, que têm que ser independentes e ter uma convivência 
harmoniosa  e  respeitosa,  como  sempre  tiveram.  Observou  que  quando  o 
Estatuto estabelece que o Presidente, o Vice-Presidente, os Diretores têm que 
se licenciar, é para que não haja dupla função. Lembrou que em determinada 
ocasião o Conselheiro Cantídio Salvador Filardi, percebendo que nem todos 
agiam  corretamente,  propôs  que  os  Diretores  Adjuntos  também  se 
licenciassem do Conselho.  Que aprovada referida  alteração,  demitiu-se  do 
cargo  de  Diretor  Adjunto  que  ocupava,  desde  logo  dando  ciência  da  sua 
demissão e comunicando ao Presidente do Conselho que estava reassumindo 
como Conselheiro. Esclareceu que não via nessa atitude falta de decoro, ou 
de caráter, mas que é necessário decidir se se é Conselheiro, ou membro da 
Diretoria. Mencionando exemplo recente, entendeu que o Diretor Adjunto já 
não tem a mesma importância de antes, hoje sendo visto como um Assessor. 
Demonstrou-se  surpreso  com  a  exoneração  de  20  Diretores  trazida  ao 
conhecimento  dos  Conselheiros  naquela  noite,  perguntando  se  os  sócios 
teriam sido informados a respeito  das demissões,  ou  se constaria  de  ata, 
porque, certamente, estranhariam. Pediu ao Sr. Presidente do Conselho que 
fossem  tomadas  medidas  para  que  isso  não  se  repetisse,  inclusive  pela 
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necessidade de se manter a ética e pela obrigação de zelar pela história do 
Conselho e pela história do nosso Clube.

Renato Taglianetti – Lembrou que acima de qualquer razão está a instituição 
Esporte  Clube Pinheiros,  em benefício  da  qual  aqueles  que  participam do 
Conselho, ou da Diretoria, que disputam cargos no Clube, pretendem dar de si 
alguma coisa. Ponderou que era inadmissível que um indivíduo que fez parte 
da administração do clube participasse da aprovação dos seus próprios atos, 
ou dos atos dos quais ele participou, em que pese ninguém lhe negar o direito 
de voltar a ser Conselheiro. Julgou grave o fato de o Presidente da Diretoria 
ter dispensado Diretores, sem indicar os motivos das demissões. Quanto à 
proposta, disse tratar-se de problema pura e simplesmente ético e que cada 
Conselheiro deveria votar com a sua consciência para saber se está, ou não, 
de acordo com a verdade. 

Roberto Luiz Pinto e Silva – Disse que o objetivo da proposta era reforçar a 
independência do Conselho, e não tolher a liberdade do Conselheiro afastado 
para  exercer  um  cargo  de  Diretoria,  embora  discordasse  da  expressão 
“submisso  à  Diretoria”.  Quanto  aos  20  Conselheiros  recém desligados  da 
Diretoria, disse que não eram submissos a ela, mas deviam lealdade àqueles 
que os convidaram para fazer parte da Administração. Quando se é convidado 
para ocupar um cargo diretivo e esse cargo não é eletivo, ou aceitamos e 
seguimos as diretrizes daqueles que nos convidaram,  ou não aceitamos e 
continuamos com a nossa vida independente. Entendeu que não tinha muito 
sentido  a  indignação  exposta  pelo  Conselheiro  Vicente  Carlos  Gonçalves 
porque teve um voto contrário à sua proposta, nem deveria ser atingido o 
Conselheiro  Ricardo  Coutinho  Carvalhal  por  ter  apresentado  a  alteração, 
ressalvando  que  é  princípio  básico  da  independência  do  Conselho  que 
qualquer Conselheiro tenha direito de apresentar propostas e seja respeitado. 
Que a partir do momento em que termina uma eleição, os Conselheiros não 
são um partido político,  situação,  ou oposição,  mas representantes  de um 
Clube e dos interesses dos seus associados. Reforçou que divergir, como fez 
o Dr. Miguel Vignola com relação ao parecer da Comissão Jurídica, também é 
princípio básico da democracia e da independência. Quanto ao desligamento 
dos 20 Diretores, concordou que o problema é simplesmente ético, porque, se 
o Conselheiro se desligasse da Diretoria e não retornasse ao seu cargo, ele 
estaria exercendo eticamente o seu direito. Mas, sabe-se perfeitamente que 
dentro de 2, 3 dias esses Conselheiros retornarão aos seus cargos diretivos, 
porque a regra do jogo está sendo assim. E a proposta objetiva exatamente 
modificar essa regra, não cercear a liberdade do Conselheiro, mas evitar que 
quando haja uma proposta que a Diretoria tenha interesse em aprovar, ela 
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desligue todo o seu quadro de Diretores e esses, que têm o dever de lealdade, 
não de submissão, venham e votem favoravelmente, tolhendo a liberdade que 
o Conselho tem de decidir soberanamente sobre uma matéria que possa ser 
de  interesse  dos  associados.  Disse  que  não  via  nenhum prejuízo  para  o 
Conselheiro  afastado  para  exercer  as  suas  funções  na  Diretoria,  de  não 
retornar ao Conselho imediatamente após o seu desligamento, porque os que 
aqui permanecem têm que ter a liberdade e a independência para continuar 
representando os associados, independente de quaisquer interesses maiores, 
interesses pessoais ou de grupos. Esclareceu que não criticava a existência 
de grupos, mas os grupos têm que perceber que o motivo maior da existência 
deles são os associados e não as pessoas que dele fazem parte. Votou pela 
aprovação da proposta.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Defendeu que em uma democracia 
um  projeto  não  deve  ser  alvo  de  recriminações  e  de  politicalha,  senão 
qualquer aspecto que desagrade uma eventual maioria se transforma em uma 
ditadura.  Contestando  as  afirmações  em  plenário,  disse  que  25%  dos 
Conselheiros subscreveram a proposta, dentro do seu direito de trazer uma 
matéria  ao Conselho,  os  quais  têm que ser  respeitados e não podem ser 
titulados de politiqueiros, em que pese a proposta não agradar a Diretoria. 
Lembrou  que  na  reunião  anterior  chegou-se  ao  absurdo  de  dizer  que  a 
eliminação de uma associada era problema político. Quanto ao afastamento 
por 90 dias, disse lhe parecer que tinha alguma substância jurídica, pois o 
Diretor, voltando ao Conselho, reassumiria de imediato. O ponto principal do 
projeto era o problema dos Assessores, inclusive considerando a eleição para 
a Presidência da Diretoria, cuja diferença foi de 8 votos. Explicando, disse que 
a Diretoria, tendo de nomear Diretores, com medo ou com receio de perder a 
maioria, nomeou muitos Assessores para cargos que sempre foram ocupados 
por Diretores. Disse que o que não lhe parecia ético que um Conselheiro, 
usando um cargo de Assessor, que sempre foi denominado Diretor, participe 
das votações no Conselho. Propôs que se fosse feito um destaque para os 90 
dias e que se votasse depois a questão se os Diretores, Presidente, Vice-
Presidente e Assessores ficariam impedidos de permanecer no Conselho.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  –  Esclareceu  que  a  proposta  não  visava  a 
atingir a atual, ou as futuras Diretorias, mas servir ao Clube e evitar o que vem 
acontecendo hoje, ou seja, dependendo do interesse momentâneo, Diretores 
retornam ao Conselho hoje, seus Suplentes – pessoas que também lutam pelo 
Clube  –  são  desconvocados,  esses  Diretores  votam  e,  em  seguida,  são 
reconduzidos aos seus cargos diretivos. Finalmente, disse que era educado e 
perdoaria o Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves Finamore.



19

João Benedicto de Azevedo Marques – Preliminarmente, esclareceu que 
não assinou a proposta,  mas que compartilhava com a idéia  nela contida. 
Entendeu que os Conselheiros, sejam eleitos ou Suplentes no exercício do 
cargo,  têm  soberania  para  decidir  as  questões  que  vêm  ao  Conselho. 
Comentou  que  não  achava  bom  para  o  Clube  que  em  determinadas 
circunstâncias o Conselho fosse obrigado a retirar determinados Suplentes de 
Conselheiros que estavam aqui até ontem, e que poderiam estar, ou não, a 
favor da proposta. Que o intuito da proposta era evitar uma interferência de 
um órgão gestor no órgão de fiscalização do Clube, e vice-versa. Que até era 
justo que a Diretoria tivesse dentro do Conselho o seu bloco de apoio, de 
Conselheiros  titulares  e  Suplentes,  porque  esta  situação  é  de  absoluta 
legalidade.  Que  embora  exonerar  Diretores  seja  uma  medida  legalmente 
prevista,  era  necessário  refletir  se  isso  seria  interessante  também  para  a 
Diretoria,  para  o  futuro  do  Clube  e  para  o  próprio  aperfeiçoamento  do 
Conselho. Que independentemente de ter sido apresentada por Conselheiros 
da situação, ou da oposição, uma proposta não deve ser adjetivada, porque o 
Clube é, sempre foi e precisa continuar sendo uma família. Disse que votaria a 
favor  da  alteração  e  enfatizou  que  é  muito  importante  que  se  respeite  a 
Diretoria,  inclusive  porque  foi  eleita  pelos  Conselheiros,  mas  é  muito 
importante também que se respeite o Conselho,  a sua autonomia e a sua 
independência.  Conclamou  aos  Conselheiros  que  meditassem  bem  por 
ocasião  da  votação,  aprovando  a  proposta,  se  a  julgassem  boa  para  o 
Conselho, porque se o fosse, conseqüentemente, ela seria boa o Clube.

Presidente – Tendo o Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal pretendido se 
manifestar,  esclareceu que não era  possível  ao Conselheiro  se pronunciar 
mais de uma vez sobre a mesma matéria.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Afirmou que coerência é o que se espera 
e exige de um Conselho Deliberativo como o do Esporte  Clube Pinheiros. 
Disse que do ponto de vista legal,  moral  e ético,  os Diretores não podem 
votam matéria do seu interesse, porque assim define o Estatuto.  Defendeu 
que a proposta era do interesse do Conselho e do Conselheiro, mas não do 
Diretor, porque o Conselheiro é que via o seu mandato diminuído por estar 
prestando um serviço na Diretoria. Que não era um problema de consciência, 
porque a consciência  coletiva do Conselho nunca faltou aos interesses do 
Clube. Perguntou por que agora os Conselheiros que servem por um período 
na Diretoria, que antes de Diretores são Conselheiros, deixaram de merecer 
confiança.  Então,  realmente  existe  a  questão  ética,  a  questão  moral,  em 
relação  ao  que  se  pensa  dos  Conselheiros,  desta  submissão,  que 
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subliminarmente havia sido colocada. Discordou que os Conselheiros fossem 
submissos, ou votassem de cabresto.

Tarcísio de Barros Bandeira – Para defender que a proposição era oportuna, 
reportou-se  à  parte  final  da  carta  em que  a  Diretoria  tinha  comunicado  a 
exoneração dos 20 Diretores “(os referidos Diretores passam a reintegrar o 
Conselho,  podendo exercer  ...”),  que  lhe deixou uma clara intromissão em 
seara alheia.

Marcelo Favalli – Com relação ao aspecto da autonomia do Conselho, disse 
que,  curiosamente,  todos os  Diretores  exonerados tinham votado  contra  a 
proposta discutida no item 3 da Ordem do Dia.

Mário Lima Cardoso – Explicou que estava havendo uma confusão entre 
ação imoral e jogo político. Ponderou que se era imoral o licenciamento de um 
Diretor, ou de qualquer cargo, para se garantir a posição de situação, também 
era no mínimo leviano preparar caminhos futuros, para que se consolidasse 
ou que se fizesse escada para a oposição subir ao poder. Como ambos eram 
jogos  políticos,  então,  que  vencesse  o  maior.  Também  entendeu  que, 
indiretamente, estava-se pretendendo solapar a administração que se iniciava, 
negando aos Conselheiros  por  ela  escolhidos que prestassem serviços ao 
Clube.  Que  não  estava  presente  no  momento  fazer  oposição  construtiva. 
Finalmente, apelou para que cada Conselheiro da situação ao votar tivesse 
em mente que a matéria não era um projeto contra uma imoralidade, mas de 
um jogo. Declarou-se frontalmente contrário à proposta.

Vicente Mandia – Observou que não acreditava que o Conselho do Clube era 
um  Conselho  sem  consciência,  porque  a  consciência  é  inerente  a  cada 
indivíduo,  declarando-se abalado por  concluir  que Conselheiro  não poderia 
mais ser Diretor do Clube, porque no momento em que fosse indicado para 
tomar uma função administrativa,  ele  deixaria de ser Conselheiro.  Ora,  ele 
exercerá a função de Diretor, mas na forma de Conselheiro. Defendeu que 
ninguém  impõe  nada  a  ninguém  e  que  os  Diretores  então  exonerados 
votavam com as suas próprias consciências, não a mando de alguém.

Presidente – Declarou encerrados os debates e passou à votação da matéria.

Votação:
Mário Lima Cardoso – Também requereu fosse realizada votação nominal.



21

Presidente –  Adicionou  o  pedido  ao  antes  apresentado  pelo  Conselheiro 
Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado,  submetendo  ao  plenário  o  critério  de 
votação,  tendo  sido  aprovado  o  processo  nominal.  Esclareceu  que, 
inicialmente, não seria votado se Diretor poderia, ou não, se exonerar. Referiu-
se  à  carta  da  Diretoria  comunicando  que  20  Diretores  estavam  sendo 
exonerados, afinal ressaltando que esses Diretores passavam a reintegrar o 
Conselho,  podendo  exercer  democraticamente  o  seu  direito  de  voto 
assegurado  pelo  quadro  associativo.  Em  cumprimento  às  atuais 
determinações  do  Estatuto  e  do  Regimento,  que  ainda  não  tinham  sido 
mudadas, lembrou que é direito de qualquer Conselheiro assumir cargo na 
Diretoria, quando ficará automaticamente licenciado. E retornar ao Conselho o 
dia  que  achar  que  deve,  porque  esta  licença  automática  também  estará 
automaticamente cancelada. Portanto, aqueles que tinham sido exonerados 
exerceriam  o  seu  livre  direito  de  voto,  de  acordo  com  suas  convicções 
pessoais.  Entretanto,  chamando  a  atenção  do  plenário  para  o  Art.  68  do 
Regimento Interno, que estabelece que quando se tratar de matéria em causa 
própria, ou de assunto em que tenha interesse individual, o Conselheiro estará 
impedido de votar, mas poderá assistir à votação, esclareceu que aqueles não 
tinham  sido  exonerados,  segundo  relação  que  a  própria  Diretoria  enviou, 
considerando  que  o  projeto  visava  a  impedir  exatamente  que  aquele  que 
exercesse o cargo de Conselheiro assumisse qualquer cargo sob qualquer 
denominação,  e  que  continuavam Assessores  e  Consultores  Especiais  da 
Diretoria, estariam impedidos de votar, porque tinham interesse individual em 
que o projeto fosse rejeitado. Esclareceu ao Conselheiro Carlos Augusto de 
Barros e Silva que não se tratava de proibição, mas de impedimento de votar.

Carlos Augusto de Barros e Silva – Refutou, e, como Consultor Especial da 
Presidência, perguntou ao Sr. Presidente por que ele, orador, bem como os 
demais Diretores, então exonerados, puderam participar da votação anterior e 
o que diferia para que agora, em função do projeto, pudesse, ou não, votar, 
querendo  acreditar  que  isso  estivesse  sob  o  poder  discricionário  do  Sr. 
Presidente,  porque  imaginava  que  não  seria  esse  um  comportamento 
compatível com a sua estrutura.

Presidente –  Respondeu  que  não  estava  impondo  ao  orador  castração 
alguma,  porque  não  foi  ele  que  estabeleceu,  unilateralmente,  ou 
discricionariamente,  o  Regimento  Interno,  mas  tinha o  dever  de  cumpri-lo. 
Esclareceu que não havia declarado impedimento no item anterior porque não 
achava  que  o  orador  tinha  interesse  individual  naquela  matéria.  Como  o 
orador respondeu que também não tinha interesse individual agora, discordou, 
dizendo que a proposta se referia especificamente aos ocupantes de cargo de 
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confiança da Diretoria, e que o orador tinham interesse individual que ela não 
fosse  aprovada.  Tendo  perguntado,  e  o  orador  respondido  que  queria 
continuar Consultor da Diretoria e Conselheiro ao mesmo tempo, confirmou o 
seu entendimento de que o mesmo tinha interesse individual e encerrou o 
assunto.

Carlos Augusto de Barros e Silva – Registrou o seu protesto em virtude 
daquela decisão, explicando que ela geraria providências.

Presidente – Respondeu que qualquer tentativa de ameaça não o assustava, 
até  por  gostar  muito  da  Justiça.  Lembrou  que  se  tratava  de  projeto  de 
alteração estatutária, portanto que deveria ser votado em duas sessões, se 
fosse aprovado na primeira. E que se houvesse talvez a possibilidade de não 
ser atingido o intento,  poderia haver a exoneração de todos para votar na 
véspera da segunda discussão.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que o plenário ainda estava 
votando sob a égide do texto atual do Estatuto, em que nem Assessores, nem 
Consultores,  nem  Assessores  Especiais  se  licenciam.  Acrescentou  que  o 
Assessor é Conselheiro, portanto, não poderia ser cassado de votar, mesmo 
tendo interesse, como todos os demais.

Presidente –  Disse  que  uma  grande  confusão  que  se  faz  comumente  é 
entender  inadvertidamente,  que  propostas  divergentes  e  propostas  que 
queriam alterar  o  Estatuto  e  o  Regimento  do  Clube Pinheiros  sejam tidas 
como politiqueiras, eleiçoeiras. Que é muito difícil entender a democracia, da 
qual sempre foi defensor intransigente, por isso já sofreu conseqüências de 
ditaduras na sua vida, mas não se arrependia. E aqui, democraticamente, tem 
se  submetido  a  derrotas,  acatando-as  pacífica  e  serenamente.  Porque  a 
contribuição  ao  processo  democrático  é  apresentar  idéias,  sugestões,  que 
nem sempre são aprovadas, porque ganha a maioria. Mas o lema fundamental 
de uma democracia é a prevalência da vontade da maioria, sem menosprezo, 
sem desprezo da opinião das minorias. Porque quem é minoria um dia, no 
outro dia pode ser maioria, quem é situação um dia vira oposição, e quem é 
oposição  vira  situação.  O espírito  democrático  é  que  o  Conselheiro  é  um 
representante do associado. Dizer que o Conselheiro vota aqui com interesse 
é um equívoco terrível.  Os Conselheiros votam de como representantes do 
associado, porque este é o sistema representativo que vigora em qualquer 
democracia.  No item anterior  foi  democraticamente rejeitada a proposta da 
Mesa de fazer um informativo, e ninguém votou em interesse pessoal, mas 
representaram  a  vontade  do  Conselho,  a  vontade  do  Associado.  Agora, 
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quando se vota um projeto que tende a estabelecer uma restrição à pessoa do 
Conselheiro, porque há incompatibilidades, da mesma forma que estabelece a 
própria a Constituição Federal, que Deputado, Senador que for eleito e quiser 
assumir  Ministério,  pode  assumir,  mas  tem  de  se  desincompatibilizar  do 
Legislativo. Esta é uma ambigüidade que gera constrangimento. Então, até 
para evitar constrangimentos para os Conselheiros nessas condições é que o 
Regimento Interno estabelece impedimentos. O nosso Regimento Interno é 
cópia da Constituição Federal. E se a Constituição Federal diz que não pode 
agir em causa própria, lamentavelmente, aqueles que tinham sido exonerados 
votariam, mas os que continuavam com o cargo ou função na Diretoria nesta 
noite não poderiam votar a matéria.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura –  Tornou  a  discordar,  enfatizando  que 
estariam deixando  de  votar  Conselheiros  que  não  estavam licenciados  do 
Conselho.  E,  como  o  Sr.  Presidente  completou,  dizendo  se  tratar  de 
ocupantes de cargos de confiança da Diretoria, esclareceu que os ocupantes 
desses cargos ainda não estavam obrigados a se licenciar do Conselho.

Presidente – Manteve a decisão, deixando claro que a Mesa, democrática, 
serena  e  civilizadamente  recebeu  a  exoneração  dos  Diretores  e  lhes 
asseguraria  o  seu  direito  de  voto.  Mas,  quem  tivesse  interesse  pessoal, 
individual na votação, cumprindo o Art.  68 do Regimento, lamentavelmente 
não poderia votar.

Carlos Augusto de Barros e Silva – Lembrou que na reunião anterior foi 
votada proposta da Diretoria de eliminação de uma sócia, e nem por isso os 
Assessores e Consultores da Diretoria foram impedidos de votar, tendo o Sr. 
Presidente  esclarecido  que  os  Diretores  não  tinham  interesse  individual 
naquele caso. Finalizando, acrescentou que conhecia as atitudes corajosas do 
Sr. Presidente e as respeitava, mas hoje dele discordaria.

Presidente  –  Perguntado  pelo  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso  sobre  a 
vigência da proposta, caso fosse aprovada, respondeu que deveria haver uma 
segunda votação. 

Antonio de Alcântara Machado Rudge (questão de ordem) – Perguntou qual 
era a decisão da Mesa com relação ao seu pedido de destaque dos 90 dias.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Perguntou se caso a proposta fosse 
aprovada  a  alteração  teria  efeito  imediato,  porque,  em  caso  negativo,  se 
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preservado o direito adquirido os Conselheiros Assessores/Consultores não 
estariam impedidos de votar.

Presidente –  Respondeu que se aprovada em duas votações a  alteração 
seria promulgada e aplicada imediatamente,  e  quem estivesse na situação 
nela contemplada teria que optar entre ser Assessor da Diretoria ou ficar no 
Conselho.  Sem  falar  nos  90  dias.  Com  relação  ao  pedido  feito  pelo 
Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge com base na opinião da 
Comissão Jurídica,  de  que há fundadas dúvidas se o  Conselheiro  que se 
exonera tem de esperar 90 dias ou não para voltar ao cargo, respondeu que 
se  por  acaso esse princípio  valesse,  os  que tinham sido  exonerados hoje 
deveriam  esperar  90  dias,  mas  que  era  pertinente  e  submeteria 
oportunamente  ao  Conselho.  Assim,  em  primeira  discussão  colocaria  em 
votação a questão de o Conselheiro poder ficar no Conselho e com cargo na 
Diretoria. Depois, se aprovada a proposta, destacaria a sua parte final para 
que  se  decidisse  de  deveria  esperar  90  dias,  ou  assumir  imediatamente. 
Explicou  como  se  daria  a  votação.  Informou  quais  Conselheiros  estariam 
impedidos  de  votar,  a  saber:  Edmundo  Comino,  Assessor  Especial  da 
Presidência;  Hugo  Ulbrich  Júnior,  Assessor  Especial  da  Presidência  da 
Diretoria; Luiz Mendes Gonçalves Júnior, Assessor Especial da Presidência da 
Diretoria;  Oswaldo  Cocchi,  Assessor  Especial  da  Presidência  da  Diretoria; 
Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro,  Consultor  Especial  da Presidência da 
Diretoria; Anna Maria Carvalheira Baur, Assessora Especial da Presidência da 
Diretoria; Anna Rocha Lima Nacarato, Assessora do Boliche; Antonio Franco 
Salgado, Assessor da Seção de Tênis e Infra-estrutura; Aparecido Teixeira, 
Assessor para Assuntos de Seguros; Beatriz Luiza Asson Sartorelli, Assessora 
da Diretoria  de  Campo;  Carlos Alexandre Brazolin,  Assessor  de Basquete; 
Carlos Augusto Barros Silva, Consultor Especial da Presidência da Diretoria; 
Carmo  Domingos  Jatene,  Assessor  Jurídico;  Cenira  Gonçalves  Cardoso, 
Assessora Especial da Presidência; Diogo Mendes Castro, Assessor Especial 
da Presidência:  Joaquim Dias Tatit,  Assessor  do Núcleo de Estudos;  José 
Terra Valverde, Assessor de Marketing; Layr Barci Filho, Assessor da Seção 
de Tênis Competitivo, Maiores e Veteranos.; Leon Majer, Assessor de Xadrez; 
Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa,  Consultor  Especial  da  Presidência; 
Michel Arkie, Assessor de Bolão; Paulo Sérgio Teixeira Mesquita, Assessor de 
Futebol Adulto, Coordenador Geral do Futebol; Reinaldo Fernandes Campos, 
Assessor do Handebol: Ricardo do Espírito Santo, Assessor para Assuntos de 
Seguros; Sérgio Henrique de Sá, Assessor do Núcleo de Estudos e Assessor 
do Boliche; Wanderley Lazareth, Assessor do Núcleo de Estudos; Wilma de 
Almeida Gonçalves, Assessora de Saltos Ornamentais. Em seguida, deu início 
ao processo de votação nominal.
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Deliberação:
De posse das anotações, o Sr. Presidente proclamou os resultados, tendo o 
plenário decidido, por 79 contra 64 votos, rejeitar a proposta subscrita por 61 
Conselheiros, de alteração do §4º do Art. 66 do Estatuto Social e do Art. 11 do 
Regimento  Interno  da  Diretoria,  que  pretendia  estabelecer  que  os 
Conselheiros  que  ocupassem  os  cargos  de  Presidente,  Vice-Presidente, 
Diretor de Área, Diretor Adjunto, Assessor deste, Assessor de Planejamento, 
Assessor deste, Assessor especial ou para assuntos extraordinários a que se 
refere o §1º do Art. 82 do Estatuto Social e qualquer outro cargo de qualquer 
denominação, de nomeação da Diretoria, existente ou a ser criado, ficariam 
automaticamente  licenciados  do  Conselho  Deliberativo,  devendo  aguardar 
noventa (90) dias, contados da data em que deixassem de exercer referidos 
cargos, para reassumir seus mandatos de Conselheiros.

Item 5 - Apreciação do processo CD-10/2001,  referente  à  proposta  da 
Diretoria,  de  autorização  para  que  o  Clube  possa  manter 
intercâmbio desportivo-social com o Fluminense Football Club.

Presidente –  Informou e o plenário concordou com o pedido formulado pela 
Diretoria, no sentido de que a matéria fosse retirada da pauta para reestudos. 
Informou quantos Conselheiros haviam assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 24 horas, antes agradecendo ao Conselheiro Luiz 
Koji Ohara pela colaboração prestada ocupando a Segunda Secretaria.

♦♦♦

Obs: esta ata foi integralmente aprovada na 480ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de outubro de 2001.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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