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Ata  Resumida  da  483ª  Reunião  Extraordinária,  realizada  no  dia  25  de 
fevereiro de 2002

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

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Em nome da Mesa do Conselho, fez dois registros de público. 
Primeiro, desculpou-se com o Conselheiro Adhemar Arnez Domingues, pois 
na última reunião, involuntariamente, como a notícia não tinha chegado ao 
seu  conhecimento,  deixou  de  fazer  referência  ao  falecimento  de  sua 
esposa,  Sra.  Hortência  Ribeiro  Domingues,  fazendo-o  agora, 
consignando voto de profundo pesar. O segundo registro foi em virtude de 
equívoco publicado na ata da última reunião, porque a Secretaria lançou o 
nome do Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira e o falecido era o Dr. 
Pedro  Paulo  de  Rezende Porto.  Pediu  desculpas ao  Conselheiro  Pedro 
Paulo de Salles Oliveira, ao mesmo tempo em que consignou voto de júbilo 
à sua presença em plenário.  Submeteu ao plenário e foram aprovadas as 
seguintes proposições: 1) voto de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho, 
pelo  falecimento  da  Sra.  Lucy  Pestana  Silva  Montoro,  proposta  esta 
subscrita  pelos  Conselheiros  Luiz  Ernesto  Machado Kawall,  Lúcia  Maria 
Nagasawa, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Claudio Damasceno Junior e o 
Diretor Adjunto de Veteranos Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier; 2) voto 
de pesar de iniciativa da Comissão de Esportes, pelo falecimento da Sra. 
Maria da Conceição Gracia Lazzarini, mãe do Presidente Sergio Lazzarini, 
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tendo  subscrito  a  proposição  os  Conselheiros  Paulo  Cesar  de  Arruda 
Castanho, Paulo Roberto Taglianetti, Renato Cunha Carvalho Silva e seu 
pai  Walter  Carvalho  Silva,  Peter  Benes  Felsberg,  Maria  José  Villaça, 
Comissão  Permanente  de  Obras,  José  Manssur,  Luís  Eduardo  Pinheiro 
Lima e família, Jorge Dieguez Tena, Reinaldo Pinheiro Lima, José Roberto 
Coutinho  de  Arruda  e  a  Diretora  Adjunta  da  Mulher  Analice  Cajueiro 
Fernandes (Desde logo, em seu nome e da sua família o Sr. Presidente 
agradeceu  a  todos  pela  solidariedade  recebida);  3)  voto  de  pesar  de 
iniciativa do Conselheiro Marcelo Grassi, pelo falecimento da Sra. Wanda 
Saracchi;  4) voto de pesar de iniciativa dos Conselheiros Osmar Rocha, 
Paulo  Roberto  Taglianetti,  Oswaldo  Cocchi,  Wanderley  Lazareth,  Ovídio 
Lopes  Guimarães  Júnior,  Alexandre  Barradas  de  Oliveira,  Eduardo  Luiz 
Malato, Antonio de Alcântara Machado Rudge, Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, Felippe Tayar , Silvia Schuster, Wilson Carvalho, Afonso Jorge 
Serzedo e  o Diretor  Adjunto de  Atividades Especiais  Eduardo Ribas de 
Oliveira Machado, pelo  falecimento do Sr. Walter Michel Traversa; 5) voto 
de pesar subscrito pelos Conselheiros Osmar Rocha, Marco Antonio Senise 
Gereto,  Ovídio Lopes Guimarães Júnior, Alexandre Barradas de Oliveira, 
Eduardo Luiz Malato, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Felippe Tayar , 
Silvia  Schuster,  Wilson  Carvalho  e  os  Diretores  Adjuntos  de  Atividades 
Especiais,  Eduardo  Ribas  de  Oliveira  Machado,  e  de  Serviços  Sociais, 
Ronaldo de  Miranda Amaral,  pelo  falecimento  do Sr.  Antonio de  Pádua 
Rocha Diniz;  6)  voto de pronto restabelecimento da Sra. Mônica Franco 
Montoro, subscrito pelos Conselheiros  Luiz Eduardo do Amaral Cardia e 
Claudio Damasceno Junior; 7)  voto de júbilo e congratulações com a Sra. 
Irene Zelmanovits,  que  no último dia  24  completou  100 anos  de idade, 
conforme proposta dos Conselheiros João Paulo Rossi e Luiz Koji Ohara; 8) 
votos  de  louvor  de  autoria  da  Comissão  de Esportes:  a)  aos  seguintes 
destaques esportivos:  Ginástica Olímpica: ao Diretor Adjunto Ney Roberto 
Caminha David, à Assessora Idely Regina Florênce Lelot e aos Técnicos 
Cristiano Magnonn Albino e Hilton Dicheli  Junior  e  aos Atletas Cristiano 
Magnonn  Albino  (1º  lugar,  categoria  Adulto,  prova  Individual  Geral,  no 
Campeonato Paulista - Guarulhos/SP - 01/12/2001) e Júlio Americo Pereira 
Batatinha (3º lugar, categoria Pré-Infantil, Prova Individual Geral, no Torneio 
Nacional - Rio de Janeiro - RJ - 30/11 a 02/12/2001); Handebol: ao Diretor 
Adjunto  de  Esportes  Coletivos  Carlos  Eduardo  Ferraro,  ao  Assessor 
Reinaldo  Fernandes  Campos,  ao  Técnico  Sérgio  Hortelan,  ao  Auxiliar 
Técnico  Walter  Holanda de Andrade Junior  e  aos Atletas  Alex  Fonseca 
Silva,  Alex  Lúcio  Archivaldo  Aprile,  Bruno  Felipe,  Claudino  de  Santana, 
Daniel Jafet Cestari, Gilberto de Jesus Cardoso, Gustavo Henrique Lopes 
da  Silva,  Heric  Lopes,  Jardel  Pizzinatto,  Leonardo Luis  Tezelli  Bortolini, 
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Lucas  Pestalozzi,  Luis  Felipe  Barbosa  Campos,  Luiz  Carlos  de  Araújo 
Junior,  Marcelo  Narezzi  Nápoli,  Rafael  Sprengel  de  Oliveira,  Fernando 
Schimmelpfeng Costa Coelho, Daniel Luiz Sonvezzo, Gustavo Silva Mello, 
Luiz Felipe de Oliveira Gaeta, Jorge Ednei Felix dos Santos Lima e Lúcio 
Mauro  da  Silva  Martins,  pela  conquista  do  o  título  de  Vice-Campeão, 
categoria  Adulto  na  Liga  Nacional  -  São  Bernardo  do  Campo  -  SP  - 
16/12/2001); Judô: ao Assessor Marcelo Ferro Catapani, aos Técnicos João 
Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos 
Atletas  que  se  destacaram  na  Seletiva  Nacional  para  a  formação  da 
Seleção Brasileira – categoria Sênior (Brasília – DF - 25/11/2001), a saber: 
Giovanni da Cunha (Campeão - Ligeiro - 60 Kg), Denílson Moraes Lourenço 
(Vice-Campeão - Ligeiro - 60 Kg),  Leandro Leme da Cunha (Campeão - 
Meio Leve – 66kg),  Daniel  Fausto Dell  Áquila (Campeão -  Meio Pesado 
-100 Kg), Gustavo Nogueira Rodrigues (Campeão - Meio Pesado -100 Kg ) 
e  Luciana  Satiko  Ohi  (Campeã  -  Médio  -70  Kg),  Reinaldo  Vicente  dos 
Santos,  Sérgio  Ricardo  Souza  Oliveira,  Renato  Dagnino,  Daniel  Andrey 
Hernandes, Alexsander José Guedes, Andréa Berti Rodrigues e Priscila de 
Almeida Marques (pré-classificados);  Natação: ao Assessor André Perego 
Fiore, aos Técnicos Alberto Bernardo Klar, Alberto Pinto da Silva, Arilson 
Soares da Silva e Fernando Antônio Vanzella e aos Atletas Alan Massao 
Nagaoka, Eric Adami Falopa Sona, Fábio Gonzaga Patrocínio, Fábio Mauro 
Figueredo Silva, Fernanda Machado Travesso, Flávio De Lamônica Aires, 
Giseli  Caetano Pereira,  Juan Martin  Pereyra,  Juliana da Silva Berlanga, 
Julyana Bassi Kury, Laiete Molotievschi, Marcelo Augusto Tomazini, Natália 
de  Mesquita  Busso,  Rafael  Fabrega Teixeira,  Raphael  Goulart  de  Lima, 
Stephan Eisenhauer Baptista, Talíta Lima Ribeiro e Tatiana Cardoso Freitas 
Gama,  pela  participação  e  conquista  do  3º  lugar  no  XXX  Campeonato 
Brasileiro  Absoluto  de  Verão-  Troféu  “José  Finkel”  (Santos/SP-  19  a 
23/12/2001);  Peteca: ao Diretor Adjunto Ney Roberto Caminha David, ao 
Assessor Guaracy Isidoro Pereira e aos Atletas Adriana Caccese Mattos (1º 
lugar, categoria 21 a 30 anos), Giovanna Narcisi (1º lugar, categoria 31 a 40 
anos), Marisa Macedo Moura Lopes (2º lugar, categoria 41 anos acima), 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (3º lugar, categoria 41 a 50 anos), Ney Roberto 
Caminha David (3º lugar, categoria 41 a 50 anos), José Antonio Ferreira 
Brandão (3º lugar, categoria 41 a 50 anos), Layr Bernardo Barci (3º lugar, 
categoria 21 a 30 anos), Guaracy Isidoro Pereira (5º lugar, categoria 51 a 
60 anos),  Claudionor Antonio Mattos (5º lugar,  categoria 51 a 60 anos), 
Artur  Granato  (5º  lugar,  categoria  51  a  60  anos)  e  Marcelo  Costa 
Vasconcellos Martins (4º lugar, categoria 31 a 40 anos), pela participação e 
resultados alcançados no XII Campeonato Brasileiro (Iate Clube de Brasília 
-  DF-  02  a  04/11/2001);  Pólo  Aquático:  Assessor  Ricardo Giosa Sasso, 
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Técnicos José Mário Pinto da Costa e Roberto Bruno Sérgio Chiappini e às 
Atletas  Daniela  Kamada Raddi,  Daniela  Lucca Martins,  Flávia  Alvarenga 
Fernandes,  Luciana  Costa  Soares  Hungria,  Mariana  Barreto  Fleury, 
Mariana Delboni Secches, Mariângela Nascimento Corrêa, Raquel Kibune 
Maizza Chiappini, Rubi Lira Miranda Palmieri, Tathiana Rebizzi Parmigiano, 
Viviane de Almeida Florêncio e Viviane Yumi Yamaguti, pela conquista do 
3º  lugar,  categoria  Principal,  no  Troféu  João  Havelange-Nível  Nacional 
(Santos - SP- 24/11/2001) e do Título de Vice-Campeão, categoria Adulto, 
no  Campeonato  Paulista  (São  Paulo  -  SP-  22/11/2001);  Saltos 
Ornamentais:  à  Assessora  Wilma  de  Almeida  Gonçalves,  aos  Técnicos 
Roberto Gonçalves e Cristina Almeida Gonçalves de Freitas Guimarães e 
aos Atletas Ubirajara Nogueira Barbosa (3º lugar, Plataforma, Individual), 
Ivan  Costa  Paixão  (3º  lugar,  Trampolim 3m,  Individual),  Evelyn  Wallace 
Winkler  (2º  lugar  -  Trampolim 1m e 3º  lugar  –  Plataforma,  Individual)  e 
Fabiana  Izumi  Hashimoto  (3º  lugar,  Trampolim  3m,  Individual),  pela 
conquista do título de Deca-Campeã, categoria Aberta, no XL Troféu Brasil 
(Goiânia -  GO - 13 a 16/12/2001);  Tênis:  ao Diretor Adjunto Gilberto de 
Luccia, à Assessora Marilena Simões Queiroz, aos Técnicos Sérgio Ricardo 
Francisco  Ferreira,  Donizete  Cavalcante  Torres  e  aos  Atletas  que  se 
destacaram nas seguintes competições: Campeonato Estadual Master´s - 
2001 (São Paulo SP -  23/11  a  09/12/2001):  Beatrice  Mira Chrystman – 
Campeã,  categoria  Damas  45  anos  (Simples)  e  Úrsula  Iracema  Beck 
Abeling – Campeã, categoria Damas 65 anos (Simples); II Torneio “Carlton 
Plaza Hotel” - Nível Paulista (Limeira - SP - 08 a 17/12/2001): Fernando 
Santos  Abreu Caligaris  –  Campeão,  categoria  14  anos “B”  (Simples);  V 
Torneio CCE- Bozzon Tennis de Férias/2001- Nível Paulista (Alphaville - 
SP- 12/12/2001): Beatriz Fatio Vasconcelos – Campeã, categoria 10 anos 
(Simples); XV Torneio Internacional “Veteranos de Porto Alegre/RS” (Porto 
Alegre  -  RS  -  19  a  24/11/  2001):  Marcos  Liebentritt  Almeida  Braga  – 
Campeão, categoria Veteranos 40 anos (Simples) e Campeão, categoria 
Veteranos 35 anos (Duplas); Harry Ufer – Campeão, categoria Veteranos 
45 anos (Simples); Beatrice Mira Chrystman – Campeã, categoria Damas 
45  anos  (Simples)  e  Vice-Campeã,  categoria  Damas 40  anos  (Duplas); 
Mariângela  Douet  Feliciano  –  Vice-Campeã,  categoria  Damas  50  anos 
(Simples)  e  Campeã,  categoria  Damas  50  anos  (  Duplas);  Maria  Célia 
Veloso Carneiro – Vice-Campeã, categoria Damas 60 anos (Simples); Vip 
Punta Del Leste - “Copa Otto Hauser” - Nível Internacional (Punta Del Leste 
-  Uruguai  -  27/11 a 01/12/  2001):  Beatrice Mira Chrystman – Campeão, 
categoria Damas 45 anos (Simples) e Vice-Campeã, categoria Damas 45 
anos  (Duplas);  Vilma  Rosa  Huerta  Munoz  Santangelo  –  Vice-Campeã, 
categoria Damas 50 anos (Duplas);  b)  ao sócio José Roberto dos Santos 
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Vieira, pela participação e resultados obtidos na 77ª Corrida Internacional 
de São Silvestre (São Paulo – SP, 31/12/2001);

José  Roberto  Coutinho de  Arruda –  Associou-se  aos  votos  de  pesar 
aprovados pelos falecimentos da Sra. Hortência  Ribeiro  Domingues e 
da Sra. Lucy Pestana Silva Montoro. Propôs voto de pesar pelo falecimento 
Dr. Plínio Neves da Cunha Cintra. Aprovado.

Carlos Cavalcanti de Araújo – Lembrou que a categoria Sub 13 e Infantil, 
do Futebol Menor do Clube foi Campeã Interclubes 2001, tendo por isso 
sido  convidada  para  representar  o  Brasil  em  um  torneio  na  Disney 
(Orlando), em fevereiro deste ano, sagrando-se Campeã. Pelo feito, propôs 
votos  de  louvor  aos  Atletas  André  Silva,  Luiz  Porto,  Bruno  Vagenin, 
Gustavo  Ferriello,  Theo  Ramalho,  Felipe  Imperatriz,  Pedro  Facchini, 
Ricardo  Valentim,  Marcelo  Pontes,  Gustavo  Colonezi,  Otávio  De  Lucca, 
André  Vieira,  Rafael  Facchini,  Heitor  Souza,  Fernando  Araújo,  Victor 
Moraes, extensivos ao Técnico Maurício Murias Machado e aos Chefes da 
Delegação José Luiz De Lucca, Antônio Sérgio Colonezi e Sérgio Facchini, 
bem como ao Diretor de Relações Esportivas Francisco Lopes Júnior e ao 
Diretor  Adjunto  de  Futebol  Menor  Rubens  Bandeira  Bizarro  da  Nave. 
Aprovado.

Cezar Roberto Leão Granieri  – Ratificou os votos de pesar  aprovados 
pelos falecimentos da Sra. Lucy Pestana Silva Montoro e  Sr. Antonio de 
Pádua Rocha Diniz.

Vicente  Carlos Gonçalves Finamore – Propôs voto  de  congratulações 
com o Associado Marcos Caruso, autor da peça teatral “Trair e Coçar É Só 
Começar”,  que  foi  incluída  no  Guinness  Book  por  estar  a  13  anos  em 
apresentação. Aprovado.

Frederico  Guilherme  Menke  Júnior  –  Propôs  votos  de  louvor  aos 
nadadores  Alfred  Jacob,  Detlef  Schultze,  Cláudio  Kestener,  Ilo  M.  da 
Fonseca,  Massimo  Ferracini,  Carlos  Álvares,  Marcus  Cavalheiro,  Mário 
Sérgio  Silva  e  Frederico  Guilherme  Menke  Júnior  (equipe  Masculina)  e 
Angele  Adler,  Grabielle  Adler,  Lilian  Almeida,  Krista  Koberle,  Genoveva 
Botti,  Lilian  Pessoa  e  Antonietta  Gonçalves,  que  no  último  dia  23  de 
fevereiro conquistaram o título de Vice-Campeões da I Copa Interclubes de 
Masters, realizada pela Associação dos Clubes Esportivos e Culturais de 
São  Paulo  –  ACESC  e  disputada  por  clubes  nacionais  e  pela  equipe 
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americana Davis Aquatic Master. Exibiu ao plenário o troféu conquistado. 
Votos aprovados.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs voto de louvor à sócia Ana 
Cristina Caffaro Driscoll, que participou da Ultra-Maratona da Cidade de Rio 
Grande (RS – fevereiro/2002), uma competição com 50 km de extensão, 
onde os 8 últimos quilômetros foram percorridos em areia  fofa,  tendo a 
atleta  completado  o  percurso  em  5h17.  Dando  detalhes  a  respeito, 
cumprimentou  a  Diretoria  de  Esportes  e  a  Diretoria  Adjunta,  por  terem 
instituído um canal de comunicação entre os sócios usuários da Pista de 
Atletismo, via Internet, denominado “Pistanews”. Sugeriu que a idéia seja 
levada  às  demais  seções  esportivas,  integrando  cada  vez  mais  os 
associados. Propôs voto de pronto  restabelecimento do sócio Renato de 
Souza, que atravessa problema de saúde. Votos aprovados.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Luiz  Eduardo  Fernandes  –  Referiu-se  à  matéria  publicada  na  Revista 
Pinheiros sobre os muros do Clube, o projeto paisagístico e a planta unha 
de gato,  lembrando que quando da reforma encaminhou à Diretoria  um 
pedido de vários associados de que fosse feito esse tipo de tratamento 
paisagístico, o que lhe pareceu muito acertado,  tanto que mereceu uma 
reportagem elogiosa. Apresentou reivindicação do mesmo grupo de sócios, 
no  sentido  de  que  sejam  colocadas  plaquetas  indicativas  com  o  nome 
científico e o nome usual  do patrimônio botânico do Clube.  Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 482ª reunião extraordinária, realizada 
no dia 28 de janeiro de 2002.

Presidente  – Conforme  havia  dito  no  início  do  Expediente,  propôs 
retificação da Ata, consignando que o voto de pesar foi pelo falecimento do 
ex-Conselheiro Pedro Paulo de Rezende Porto.

Marcelo Grassi –  Propôs que fossem feitas as seguintes retificações no 
resumo do seu pronunciamento em Várias: 1) constar “... oportunamente, 
nas  eleições.”,  ao  invés  de  “...  oportunamente,  após  as  eleições.”;  2) 
deixando explícita a sua referência ao ex-Presidente da Diretoria,  Cezar 
Roberto Leão Granieri.

Presidente  – Lembrando  que  a  Ata  é  um  resumo  das  falas  e  das 
considerações feitas em Plenário, recebeu como pertinente a primeira parte 



7

do pedido do orador, determinando isso fosse retificado. Quanto ao mais, 
disse que tem reiterado que é obrigação da Mesa resumir as falas e coibir 
eventuais  excessos  e  abusos  verbais  cometidos,  às  vezes  até  mesmo 
naturais,  pelas  paixões  nos  debates.  De  qualquer  maneira,  afirmações 
como as que o Conselheiro Marcelo pretendia ficassem consignadas no 
resumo, não deixaria constar, por considerá-las ofensivas ao ex-Presidente 
da Diretoria. Como o proponente insistiu, esclareceu entender que até  no 
interesse da própria pessoa do Conselheiro certas expressões emocionais 
não  devam  ficar  transcritas,  para  evitar  problemas  futuros,  mas  que, 
conforme então solicitado, faria constar que o orador tem amor pelo Clube. 
Alfinal, não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada 
com as retificações supra.

Item 3 - Apreciação do processo CD-13/2001 – Primeira discussão da 
proposta  subscrita  por  cinqüenta  e  sete  Conselheiros  no 
exercício do mandato, de alteração do Art. 129 do Estatuto 
Social e do Art. 19 do Regimento Interno da Diretoria

Joaquim Dias Tatit – Observou que de um certo tempo para cá, quase não 
há reunião do Conselho que não tenha na sua Ordem do Dia propostas 
modificativas  do  Estatuto  Social  e  Regimentos  do  Clube,  condição  que 
entendeu chega até a ser elogiosa para quem dirige o Clube, pois parece 
que aqui não há problemas para serem resolvidos. Que não se vê abaixo-
assinados  de  50  Conselheiros  sugerindo  objetivamente  providências 
administrativas  ou  financeiras,  bem  como  execução  de  obras,  para  a 
melhoria do bem-estar dos sócios e outras medidas correlatas. A mania é 
mudar Regulamentos como se isso fosse a grande necessidade do Clube. 
Acrescentou que chegava ao Conselho mais uma tentativa de modificar 
Estatuto, cujo principal objetivo era, a pretexto de restrições moralizadoras, 
impedir  que  parentes,  até  o  4º  grau,  de  Conselheiros  e  de  Diretores, 
pudessem  pleitear  o  legítimo  direito  de  ser  funcionários  do  Clube. 
Perguntou o que pensariam os associados a respeito dos Conselheiros, 
quando lessem, no edital de convocação de candidatos para emprego, na 
lista  de  documentos  exigidos  o  item “declaração  que  não  tem parentes 
fazendo parte do Conselho Deliberativo”, como se fosse uma mancha, ou 
um  motivo  desabonador  para  a  pessoa  do  pretendente  ao  emprego. 
Continuou,  dizendo  que  a  título  de  condescendência,  a  proposta 
ressalvava,  para esta exigência do parentesco,  o caso do candidato ser 
aprovado em concurso público de títulos e provas, desnecessária tolerância 
esta, pois os subscritores da reforma deviam saber que se um candidato for 
aprovado em concurso público de provas e títulos, a sua exclusão, por ser 
parente  de  Conselheiro,  configura  odiosa  discriminação,  passível  de 
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contestação na Justiça comum. Exemplificou, imaginando uma cena teatral 
com dois personagens, onde o primeiro dizia: Você, candidato, é parente de 
Conselheiro?  Cruz  credo!  Não  pode  ser  funcionário  do  Clube  de  jeito 
nenhum. O segundo personagem fugia sem nada falar.  Disse que tinha 
certeza  que  a  grande  maioria  dos  Conselheiros  tem  descendentes  e 
ascendentes que se orgulham de pertencer ao Conselho do Clube, e nunca 
omitiriam esta situação para conseguir um simples emprego aqui. Entendeu 
que os proponentes partiam do falso pressuposto de que se o Conselheiro 
tivesse um parente, mesmo do 4º grau, como funcionário, ele, Conselheiro, 
se  despersonalizaria  e  passaria  a  ser  submisso aos que eventualmente 
dirigissem o Clube, o que era um grande engano, porque o Conselheiro 
digno,  como  a  grande  maioria  dos  nossos,  não  se  prestaria  para  esse 
papel. Lembrou que recentemente havia sido proposta e rejeitada proposta 
pretendendo  a  cassação  temporária,  por  90  dias,  do  mandato  de 
Conselheiros que regressavam ao Conselho, após fazer parte da Diretoria, 
sob  a  justificativa  de  que  estariam  comprometidos  com  submissão  aos 
dirigentes do Clube, o que também entendeu um grande engano. Que já na 
proposta  em  discussão  os  proponentes  incluíram  também  nos 
impedimentos,  ditos  moralizantes,  que  nenhum  Conselheiro  pudesse 
exercer  funções e participar  de contratos com o Clube.  Disse que tinha 
certeza de que, salvo honrosas e justificadas exceções, os Conselheiros, 
via de regra, não costumam transacionar com o Clube.  Para não pairar 
dúvidas, declarou não ter parentes, nem mesmo de 10º grau, trabalhando 
no Clube, ou com pretensão para que isso aconteça. Enfatizou que não se 
devia  tolerar  que  alguns  tratassem  membros  do  Conselho  com  essas 
desconfianças, achando que eles deveriam ser vigiados e impedidos de ter 
os direitos que todos os sócios têm de ocasionalmente um seu parente ser 
funcionário.  Finalizando,  disse  que  gostaria  de  conseguir  um  abaixo-
assinado  de  50  Conselheiros  para  também  alterar  o  Regimento  do 
Conselho, com a introdução de um artigo especial, visando a tranqüilizar 
certos  setores  do  Conselho,  preocupados  com  problemas  inexistentes, 
artigo  que  teria  o  nº  zero,  para  vir  sempre  antes  dos  outros,  que  diria 
apenas que “Todos os membros do Conselho Deliberativo do Esporte Clube 
Pinheiros, até prova em contrário, são pessoas dignas e honradas.”. 

Hugo Nivaldo Napoli – A par de confirmar a proposta que apresentou com 
outros 56 Conselheiros, disse entender que o Conselheiro Tatit estava um 
pouco equivocado nas suas declarações. Primeiro, porque ninguém havia 
dito que algum Conselheiro era imoral, etc. Segundo, que a demonstração 
teatral não cabia, porque não tinha sentido alguém chegar e dizer que ele é 
doente ou pernicioso ou coisa parecida e sair correndo. Enfatizou que o 
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objetivo  sempre  foi  e  será  defender  os  interesses  do  Clube  e  que  na 
proposta não estava escrito absolutamente nada sobre algum Conselheiro 
ser conivente com a Diretoria, ou algo parecido. Esclareceu que o que se 
procurou foi realmente adaptar o Estatuto, já que no Senado e em outras 
Casas Legislativas existe essa proibição. Que a intenção foi até a de dar 
um subsídio à Diretoria, para que ela evite admitir, ou convidar, ou contratar 
pessoas  ligadas  ao  Conselho  ou  à  própria  Diretoria,  o  que  seria  como 
legislar e administrar em causa própria. Que nunca houve nenhum contrato 
exclusivamente excepcional porque só aquela pessoa poderia fazer. Disse 
que  existem  Conselheiros  que  prestam  serviços  ao  Clube,  mas  que 
ninguém nunca se referiu aos mesmos dizendo que são desonestos ou algo 
parecido. Defendeu que a proposta tinha o intuito de ser moral, colaborativa 
com a  Diretoria,  e  poderia  evitar  tranqüilamente  que  se  contratasse  ou 
admitisse pessoas nas condições nela expostas. Finalmente, manifestou-se 
pela  aprovação  da  proposição,  ponderando  que  os  Conselheiros 
pensassem a respeito da matéria em si, sem referência a outras propostas 
rejeitadas, ou intituladas como perda de tempo, porque tinha a impressão 
de que os Conselheiros tinham vindo para falar e mostrar alguma coisa, 
dentro de um pensamento honesto e despretensioso.

Luiz  Eduardo  Fernandes  (aparte)  –  Manifestou-se  para  corroborar  o 
pensamento do orador, e, reportando-se ao que foi dito pelo Conselheiro 
Joaquim Dias Tatit, lembrou que realmente há Conselheiros que prestam 
serviços  ao  Clube,  e  que  só  ele,  aparteante,  tinha  4  propostas 
administrativas em trâmite no Conselho. 

Francisco Carlos Collet e Silva - Em primeiro lugar,  disse que tinha a 
impressão de que se estava buscando personalizar uma discussão, o que 
não faria sentido. O plenário estava cuidando de uma alteração estatutária. 
Evidentemente  que  as  alterações  propostas  são  de  maneira  genérica, 
acreditando que não havia referência  a  qualquer  associado,  que de um 
modo  ou  de  outro  presta  serviços  ao  Clube.  Por  outro  lado,  via  que  a 
proposta ia ao encontro da ética, da preservação das instituições do Clube, 
da separação do Conselho Deliberativo da Diretoria, militando no interesse 
de ambos e atendendo aos interesses, em última instância, de todos os 
sócios. Porém, ponderou um outro aspecto. Existem hoje Conselheiros que 
foram eleitos para exercer o mandato sem qualquer tipo de gravame quanto 
a este aumento do espectro proibitivo. Isto é, esses Conselheiros teriam o 
direito adquirido de cumprir, no interesse do seu mandato, sem sofrerem 
essa restrição,  caso contrário no curso do seu mandato estariam sendo 
surpreendidos com a alteração, o que poderia causar constrangimento ao 
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Conselheiro, e eventualmente a algum parente, a alguma pessoa envolvida. 
Não seria razoável  que outros Conselheiros fossem forçados, talvez por 
uma necessidade,  a  renunciar  ao seu mandato para permitir  que algum 
parente dele, que venha prestando serviços ao Clube, talvez até de uma 
forma tradicional, pudesse ter sentido. E não seria produtivo esse tipo de 
postura.  Consultou  a  Mesa se  a  análise  que  apresentava teria  que  ser 
objeto de proposta ou emenda, ou se bastaria um esclarecimento, ou um 
reconhecimento do Conselho acerca de como ficaria a situação daqueles 
Conselheiros  já  eleitos,  em  cumprimento  do  mandato,  na  eventual 
aprovação do projeto. 

Presidente  – Respondeu  entender  que  se  aprovada  a  alteração  só 
alcançaria  situações futuras,  e não aquelas já  consolidadas,  com o que 
concordou o orador. 

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Defendeu que o Pinheiros não é 
um clube de elite;  lutou para conseguir  uma posição na sociedade, não 
somente moral, que todos são, mas também financeira, e para proporcionar 
às suas gerações de sócios condições de estudar para ser expoentes nesta 
sociedade. No entanto, a proposta tolhia qualquer condição que um filho, ou 
um neto tivesse de se sobressair  na sua profissão.  Perguntou se havia 
algum mal em um profissional ter pai Conselheiro e ser um expoente em 
sua  profissão.  Para  defender  a  rejeição  da  proposta,  citou  exemplos 
conclusivos  no  sentido  de  que,  se  aprovada  a  proposta,  profissionais 
renomados, irmãos, filhos de Conselheiros, não poderiam atender ao Clube 
em virtude desse parentesco, levando o Pinheiros a contratar pessoas de 
categoria inferior para os mesmos serviços.

Pedro Antonio Lousan Badra – Leu o Art. 19 do Regimento da Diretoria, 
que  estabelece  que  é  vedado  ao  Presidente,  ao  Vice-Presidente,  ao 
Assessor de Planejamento, aos Diretores de Área e Adjuntos e Assessores, 
extensivos a seus familiares: I – realizar operações comerciais, de qualquer 
natureza, por si ou interposta pessoa,... II – providenciar compras ... III – 
aceitar para si ou terceiros, quando efetuadas compras ou outra transação 
pelo Clube...  IV  – admitir,  como funcionário  do Clube,  descendentes ou 
ascendentes até o 4º grau civil”, dizendo que o espírito da proposição era 
que  se  as  restrições  deste  dispositivos  eram  válidas  para  a  Diretoria 
deveriam  sê-lo  também  para  o  Conselho.  Acrescentou  que  a  proposta 
deveria regulamentar com o Art. 130 do Estatuto Social, que estabelece que 
o sócio que prestar serviços ao Clube, como empregado ou concessionário, 
não poderá votar e ser votado, enquanto vigorar o contrato de trabalho ou 



11

concessão. Afirmou que não aceitava as argumentações contrárias, que era 
favorável  e  recomendava  a  aprovação  da  proposta,  a  qual  considerava 
válida e moralizadora.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Manifestou apoio à proposta. 
Esclareceu ao Conselheiro  Tatit  que Conselho legisla,  Diretoria  executa. 
Perguntou se até hoje, praticamente com dez meses da atual gestão, tinha 
havido  o  encaminhamento  de  qualquer  projeto  por  parte  da  Diretoria, 
lembrando  apenas  de  um,  relativo  a  um  convênio  com  o  Fluminense, 
retirado antes de ser votado. Entendeu que é nobre o trabalho abnegado de 
alguns Conselheiros, procurando aprimorar, sem entrar em questiúnculas 
de honestidade, porque conhece o nível de honestidade dos Conselheiros, 
daqueles que eventualmente prestam serviços ao Clube; um trabalho que 
exige  esforço,  exige  reunião,  exige  debates,  para  ser  apresentado  ao 
plenário.  Observou  que  não  vê  nenhum  mal  em  se  apresentar  projeto 
tentando aprimorar o que aqui existe. Que é função do Legislativo tentar 
adaptar e que essas proibições existem em todos os órgãos de governo. 
Por  que  não  aprimorar  um  artigo  que  pode  dar  mais  condições  de 
moralidade?  Disse  que  sabe  que  os  Conselheiros  são  honestos  e  tem 
absoluta  certeza  de  que  a  Diretoria  nunca  vai  pressionar  nenhum 
Conselheiro para votar porque ele presta serviços, porque não a tradição do 
Clube. Mas será que o Sócio pensa isso? Será que aqui não tem de ser 
como se diz da mulher de César, não basta ser séria, tem de parecer séria! 
Ponderou que o direito de apresentar projetos é sagrado, mesmo que eles 
não sejam aprovados, enfatizando que um dia quem sabe isso seja cobrado 
pelos sócios. Apelou ao plenário que aprovasse as alterações propostas, 
que eram honestas e que não beneficiariam a oposição, porque a vantagem 
era apenas tentar melhorar. Ratificou que o direito de apresentar é sagrado 
e tem que ser respeitado e perguntou se agora tudo é política.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  – Disse  que  para  se  avaliar  uma 
sociedade deve-se considerar o tempo de longevidade dela. Que o Clube é 
uma sociedade centenária que fez os seus mandamentos, os seus dogmas 
ao longo da sua vida de grandes tradições e esta é a sua história. Que hoje 
se discute,  sim,  questões menores,  enquanto o tempo está passando e 
existe uma possibilidade do Clube perder o seu pioneirismo. Que existem 
no Conselho vários projetos já apresentados e que deveriam estar sendo 
amplamente discutidos, para o desenvolvimento maior da nossa sociedade, 
para  que continuemos no mesmo rumo,  pioneiros naquilo  que fazemos. 
Que existe, desde algum tempo, um Plano Diretor aprovado pelo Conselho, 
que tem seguramente mais de 20 projetos que precisam ser analisados, 
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que o Conselho tem de assumir a responsabilidade de definir como diretriz 
para uma Diretoria executar e para dar uma resposta para esses sócios que 
esperam do Conselho  a  posição de continuar  mantendo o Pinheiros  no 
nível em que ele se encontra. Que essa posição que o Clube tem vem de 
há muito tempo e que de há muito tempo brilhantes associados, eminentes 
Conselheiros,  através  de  parentes,  vêm  dando  uma  significativa 
contribuição.  Pessoas  que  não  podemos  colocar  sob  suspeita,  que  é 
indevida,  a  título  de  uma moralização.  Que  não  existia  moralização  na 
proposta, mas uma desconfiança, postura que vem de há algum tempo. 
Para  exemplificar,  lembrou  que  quando  da  construção  do  Centro 
Administrativo,  concomitantemente  com a  construção do Poliesportivo,  a 
empresa que fazia o segundo prédio quebrou. E a empresa que fazia o 
Centro Administrativo, mercê de ter ganhado uma concorrência atendendo 
a todos os procedimentos legais, que era ligada a um associado ligado por 
grau  de  parentesco  a  um  Conselheiro,  foi  quem  salvou  a  obra  do 
Poliesportivo. Disse que poderia enumerar vários casos de associados, ou 
de parentes de Conselheiros, que prestaram relevantes serviços ao Clube, 
tesouro que o Clube tem e do qual não podemos abrir  mão.  Pediu que 
fosse analisado o aspecto de que aqui é uma sociedade regida por nós. E 
se  aqui  temos  próceres  e  estes  podem  prestar  relevantes  serviços  ao 
Clube,  deve  existir  esta  possibilidade.  Ponderou  que  se  não  existe 
nenhuma  desconfiança,  nem  do  Conselheiro,  nem  do  Diretor,  nem  do 
Associado e se ele pode apresentar um trabalho que é importante para o 
Clube, por que não fazê-lo, como fez e como vem fazendo? Enfatizou que 
isto  não  é  algo  descoberto  como  uma  grande  surpresa,  mas  sim  que 
sempre existiu, com a maior lisura, a maior ética e a maior moralidade. Que 
em Diretorias passadas já existia esse procedimento e que o Clube e a 
sociedade  pinheirense  ganharam  com  isso.  Mencionou  exemplo  de  um 
clube  vizinho,  um  clube  de  colônia,  em  que  estes  aspectos  altamente 
considerados.  Entendeu  que  não era  o  fato  de  colocar  empecilhos  que 
impeçam atos  antiéticos  ou  não moralizadores.  Que o  Pinheiros  é  uma 
sociedade bem formada e não precisa desse tipo de regulação, sob o risco 
de nos penitenciarmos futuramente.  Que é preciso desenvolver projetos, 
implementar projetos que aí estão e que são absolutamente necessários, 
para que se mantenha o Clube no lugar  e  na situação em que sempre 
esteve e que merece estar.

Sérgio  Vergueiro  (aparte)  –  Disse  que  não  podia  aceitar  a  crítica  de 
inoperância ao Conselho, no que tange ao exame das matérias pertinentes 
ao Clube. Que o Conselho não é inoperante. Que o Conselho tem aprovado 
todos  os  orçamentos  de  investimentos  que  têm  sido  apresentados, 
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discutidos. Apenas a Diretoria não os executa, desde a Administração do 
Conselheiro  aparteado,  porque  aplica  o  dinheiro  do  Orçamento  de 
Investimentos para cobrir o buraco de caixa causado pelo déficit de Bares e 
Restaurantes.

Arlindo Virgílio Machado Moura -  Respondeu que em momento algum 
havia  feito  aquela  afirmação,  que  sua  intenção  foi  dizer  que  talvez 
necessitemos rever nossas prioridades e que o Conselho trabalha bastante.

Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Lembrou ao orador que nem todos os 
contratos em andamento tem a característica de estarem sendo vantajosos 
para  o  Clube.  Tanto  que  na  última  reunião  ele,  orador,  tornou  público 
parecer  da  Comissão de Saúde e Higiene que colocava restrições aos 
contratos médico-odontológicos. 

José Luiz  Toloza  de  Oliveira  Costa  –  Confessou  que  somente  leu  a 
proposta após o pronunciamento do Conselheiro Joaquim Dias Tatit, o qual 
contestou por  entender  que o que se pedia na proposta era uma mera 
equiparação dos membros do Conselho aos da Diretoria. Ou seja, o atual 
Art.  19  do  Regimento  da  Diretoria  impede  que  sejam  admitidos  como 
funcionários do Clube descendentes ou ascendentes, até o 4º grau civil, de 
membros  da  Diretoria.  A  proposta,  ao  contrário  do  que  se  disse,  era 
benevolente porque não restringia, evitava privilégios. O que se pretendia 
era que o candidato concorresse com profissionais  gabaritados de fora, 
para  o  bem do Clube.  Finalmente,  observou que se  não tivesse lido  a 
proposta  depois  do  pronunciamento  do  Conselheiro  Tatit,  teria  sido 
induzido  a  erro  pelas  suas  palavras  e  não  teria  se  manifestado  pela 
aprovação,  porque  amanhã  essa  Diretoria  pode  perder  a  eleição  e  de 
alguma maneira poder-se-á contratar alguma outra pessoa, era isso que se 
pedia, que não existissem privilégios no Clube.

Paulo  Kesselring  Carotini  –  Abordou  um outro  aspecto  da  matéria:  o 
orgulho  de  ser  pinheirense.  Enfatizou  que  advém  de  uma  família  de 
pessoas que sempre trabalharam pelo Clube, como abnegados e que ele, 
orador, no esporte defendeu as cores do Clube em Olimpíadas, em Pan-
americanos, em Campeonatos Brasileiros, em Campeonatos Paulistas, um 
tempo em se não se permitia que alguém falasse algo de maldade em 
relação às cores do Clube. Que se orgulha de fazer parte dos honrados e 
conceituados membros do Conselho do Pinheiros. Que não se identifica 
como um esportista, nem como Atleta Benemérito, mas como Conselheiro 
do Clube, condição que não gostaria que viesse por água abaixo se um dia 
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o  seu  neto,  por  ter  sido  nascido  e  criado  no  Clube,  pela  sua  própria 
capacidade e seu esforço, advindo de seu estudo, de sua formação, etc, 
iludido com a frustração, chegasse em casa e dissesse: “Vô, você sente 
orgulho de uma coisa que não sentem o mesmo orgulho por você”. Não 
gostaria que ele não tivesse chance de continuar o que a sua família fez, 
mesmo que profissionalmente, nem gostaria de ter a desonra de ter sido 
Conselheiro tantos anos, quando fosse colocada em xeque a credibilidade 
de honra e de orgulho. Disse que com a proposta estar-se-ia antecipando 
um prejulgamento de capacidades que poderiam ajudar o Clube. Ponderou 
que se existisse o profissionalismo na sua época de atleta e ele tivesse 
sido contratado para jogar em uma Olimpíada em nome do Pinheiros, e 
não pudesse fazê-lo pelo fato de seu pai ser Conselheiro, tudo isso iria por 
água  abaixo.  Pediu  aos  Conselheiros  que  deixassem  que  seus  netos 
fossem  pinheirenses  também.  E  se  porventura  estes  não  tivessem 
capacidade, seria um outro problema. Aí sim, haveria um julgamento mais 
atualizado. Finalizando, disse que não estava falando em Estatuto, regras 
ou propostas,  mas em nome da Família pinheirense,  a qual  se orgulha 
profundamente de representar no Conselho.

Vicente  Mandia  – Entendeu  que  no  Pinheiros  vivenciamos  um 
condomínio, e é de todos os sócios; é a sua casa. Entendeu que a matéria 
tratava de algo que já consta do Estatuto, e que, portanto, não haveria um 
momento  para  uma  discussão  tão  elevada  como  a  que  estava 
acontecendo. Disse que no Clube existem Conselheiros que já deram de si 
algo  maior  do  que eles  próprios,  entre  os  quais  se  incluía,  desde logo 
citando determinadas ocasiões em que colaborou para o bem estar dos 
sócios. Finalizando, ponderou que pelo andar da carruagem, em breve o 
tataraneto de Hans Nobiling não poderia ser Conselheiro para praticar um 
bem dentro do Clube.

José Edmur Vianna Coutinho – Referiu-se às manifestações em plenário, 
dizendo que não tinha entendido o motivo daquelas de ordem emocional. 
Lembrou que o Art. 129 fala expressamente dos parentes dos membros do 
Conselho  Deliberativo.  Falou-se  em  honra;  então,  baseado  numa 
expressão  desse  quilate,  estava  tudo  errado.  Não  se  deveria  estar 
discutindo alteração dos artigos com a pretensão de melhorá-los, mas sim 
de revogar o que já existe.  Perguntou onde é que já se viu querermos 
adequar  uma situação pessoal  num artigo  e  dizer  que os  Conselheiros 
sejam  alvos  disso,  quando  eles  o  são.  Ponderou  que  poucas  das 
manifestações tinham se atido realmente na proposta, nem se abordou o 
aspecto  de  que a  proibição  já  existe;  o  Conselheiro  já  não  pode fazer 
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alguma coisa. Referiu-se ao Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura, 
que  presidiu  a  Diretoria  quando ele,  orador,  presidida  o  Conselho,  que 
havia  mencionado  projetos  apresentados,  etc,  perguntando  quando  o 
Plano Diretor teria sido aprovado pelo Conselho, pois entendeu equivocada 
a colocação daquela afirmação.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu que não podia precisar a 
data, mas que o Plano Diretor como um todo tinha sido apresentado ao 
Conselho  e  aprovado  em primeira  instância  e  que  cada  proposta  nele 
existente, ao seu tempo, voltaria para nova apreciação. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  – Lembrou  que  o  Plano  havia  sido 
distribuído e apresentado aos Conselheiros, mas não tinha sido votado. 
Também questionou a menção do Conselheiro Arlindo aos vários projetos 
que existem para ser analisados, dos quais não se lembrava, pedindo que 
exemplificasse.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu que são inúmeros projetos, 
que constam do Plano Diretor, que foi apresentado, apreciado e aprovado 
em primeira instância pelo Conselho e que poderia citar alguns.

José Edmur Vianna Coutinho – Diante da resposta, tornou sem efeito a 
afirmação do Conselheiro Arlindo, bem como a ponderação dele, orador, 
no sentido  de ter  sido aprovado ou não.  Quanto  aos outros  projetos  a 
serem analisados,  salientou  que  a  análise  dos  mesmos  pelo  Conselho 
dependia da Diretoria.

José Luiz Toloza de Oliveira Costa (aparte) – Interferiu, entendendo que 
os Conselheiros estavam desviando tanto do assunto, pois não tinha que 
se falar em revogação, nem em Plano Diretor. Lembrou que o Art. 19 do 
Regimento  Interno  vigente  impede  que  parentes  ou  descendentes  de 
integrantes da Diretoria sejam contratados. E a proposta pretendia que isso 
também fosse extensivo aos Conselheiros, mas com uma benesse, salvo 
concurso. Ou seja, se houvesse dois profissionais do mesmo gabarito, que 
fosse feito o concurso.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Ponderou que a ressalva na 
proposta  a  possibilidade  de  haver  a  contratação,  como  empregado  ou 
prestador  de  serviço,  mediante  concurso  público  de  títulos  ou  provas, 
realmente caracteriza uma benesse. Esclareceu que pela forma em que 
hoje está redigido o Regimento, há o impedimento de qualquer contratação 
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e não ressalva a possibilidade de concurso. Observou que quando se fala 
de  concurso  de  títulos  ou  provas  em  primeiro  lugar  caracteriza 
onerosidade. Evidentemente que nenhum Conselheiro estaria impedido, de 
qualquer forma, ou qualquer parente de Conselheiro, de prestar um serviço 
gratuito, de boa vontade ao Clube. Outro aspecto que abordou foi que se 
houvesse interesse do Clube na contratação de determinado profissional, 
haveria inviabilidade de competição. Quer dizer, não seria nem o caso de 
concurso público. Mas havendo a referência ao concurso público, deveria 
ser aplicado, por uma ilação direta, princípio de direito público. Quer dizer, 
quando  há  inviabilidade  da  pessoa  em  si  ser  contratada,  e  não  há 
possibilidade  de  se  contratar  outra,  nesse  caso  se  contrataria, 
independentemente de haver parentesco ou não com qualquer Conselheiro 
ou Diretor.

Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Lembrou que a Diretoria tem vinte e 
poucos membros, e que os Conselheiros perfazem mais de duzentos, o 
que reforçava esse tipo de pensamento de equiparação com os integrantes 
da Diretoria.

José Edmur Vianna Coutinho – Ressaltou que no inciso I  do Art.  19 
existia  uma  retificação  proposta,  na  parte  final,  ressalvando  que  salvo 
quando excepcionalmente ocorressem vantagens manifestas e claras para 
o Clube, hipótese em que a operação deveria ser submetida à apreciação, 
discussão e deliberação da Diretoria em reunião Plenária e comunicada ao 
Conselho Deliberativo no prazo máximo de 30 dias, valendo dizer que não 
havia uma proibição, mas que em havendo interesse do Clube deveria ser 
adotado um critério prévio de exame, dando ao fato a importância que ele 
tem. Da mesma forma havia uma ressalva final no inciso IV proposto, sobre 
admitir,  como  funcionários  do  Clube,  descendentes,  ascendentes  ou 
colaterais, consangüíneos ou afins, até o quarto grau civil, pois apesar da 
proibição, estabelecia que salvo aprovação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos ou competente procedimento licitatório com ampla 
publicidade. Ou seja, a intenção era que houvesse uma perfeita adequação 
da  condição  de  Conselheiro  à  necessidade  de  ser  absolutamente 
independente.

Vicente  Mandia  (aparte)  – Aparteou  para  se  referir  ao  que  disse  o 
Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, que citou que a Diretoria possui 22, 
23 membros, e o Conselho, 220. Então, ponderando que o universo se 
tornava muito  mais restritivo  para  o Clube,  para saber  quem poderia  e 
quem não poderia trabalhar.
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Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, deu por encerrados os 
debates.

Votação:
Presidente - Ao encaminhar a votação, esclareceu que as duas emendas 
não seriam apreciadas neste momento, pois não eram substitutivas. Então, 
seriam  ambas  remetidas  à  Comissão  de  Redação  se  o  projeto  fosse 
aprovado.  Passou  à  votação  da  proposta  principal.  Informou  que havia 
recebido  requerimento  do  Conselheiro  Pedro  Antonio  Lousan  Badra  no 
sentido de que, na hora da votação, aqueles Conselheiros que tivessem 
interesse no projeto fossem declarados impedidos. Esclarecendo que não 
tinha de elementos  para  saber  quem teria  interesse econômico e  seria 
beneficiário de contrato com o Clube ou beneficiário de parente empregado 
no Clube, e que dispunha apenas de uma relação enorme de todas as 
empresas  prestadoras  de  serviço,  fornecida  pelo  Sr.  Presidente  da 
Diretoria, decidiu que deixaria a critério de cada Conselheiro se declarar 
impedido de votar se entendesse que estaria  impedido por  ter  eventual 
interesse direto na proposta, e então se afastasse do centro do plenário. 

Mário Lima Cardoso - Perguntado ao Sr. Presidente se se tratava de uma 
consulta,  tendo  este  esclarecido  a  respeito.  Informou  que,  em  sendo 
questão de consciência, se considerava apto a votar. 

Presidente – Lembrou que quem faz parte da Diretoria Executivo não pode 
votar porque está afastado do Conselho e esclareceu que tinha em mãos 
um ofício  relacionando os  Membros da  Diretoria  que se licenciaram do 
Conselho  em  razão  de  terem  sido  nomeados.  Como  ninguém  se 
manifestou,  pediu  ao  Conselheiro  Carmo  Domingos  Jatene,  Assessor 
Jurídico da Diretoria, que se afastasse por estar licenciado do Conselho. 
Em seguida, submeteu a matéria à votação. Tendo havido dúvida, inverteu 
a votação. 

Antonio José Pádua Oliveira Bulgarelli  – Pediu que o Sr.  Presidente 
consultasse o plenário sobre realizar votação nominal.

Presidente – Explicou que o processo de votação já tinha iniciado e que 
depois do resultado, se fosse o caso, poderia ser solicitada verificação. 

Pedro  Antônio  Lousan  Badra  – Pediu  que,  independentemente  do 
resultado, fosse realizada verificação de votação.
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Carlos Cavalcanti de Araújo – Apelou no sentido de que o plenário se 
organizasse naquele momento. 

Pedro Paulo de Salles Oliveira – Apresentou uma impugnação, dizendo 
que o Conselheiro Ernesto Julio Santos Schleier é Diretor Adjunto, portanto 
não poderia votar.

Presidente  -  Aceitou  o  pedido  de  desculpas  do  Diretor  pelo  engano 
cometido, pedindo a ele que se retirasse do centro do plenário.

José Manssur (questão de ordem) – Considerando tratar-se de questão 
de  alta  relevância,  e  que a  votação simbólica  não estava permitindo  a 
apuração de um resultado concreto e que expressasse a vontade do corpo 
associativo, representado pelos Conselheiros, perguntou se seria possível, 
afastada a questão formal, buscar a tranqüilidade, a segurança da votação 
nominal, abrindo-se um precedente para este caso.

Presidente – Disse que já dispunha da verificação visual, mas que se o 
plenário  assim  decidisse,  atenderia  ao  requerimento  do  Conselheiro 
Manssur.  O  plenário  concordou  com  a  proposta  supra.  Respondeu  ao 
Conselheiro  Cezar  Roberto  Leão  Granieri  que  até  então  dispunha  da 
contagem de votos feita pela Mesa. 

Antônio  de  Alcântara  Machado Rudge – Pediu  que  o  Sr.  Presidente 
esclarecesse ao plenário  que a  votação “Sim”  seria  pela  aprovação do 
projeto, e a votação “Não”, pela rejeição.

Marcelo Favalli – Solicitou que quando da chamada nominal verificasse na 
lista aqueles que ocupassem cargos de Diretoria e os advertisse que não 
votam em razão disso, tendo o Sr. Presidente respondido que isso já tinha 
sido feito.

Antônio de Alcântara Machado Rudge (questão de ordem) – Mesmo 
considerando que o Sr. Presidente tinha deixado a critério dos eventuais 
prestadores de serviços do Clube, pediu que ficasse registrado em ata o 
seu  protesto,  para  eventuais  medidas  que  pudessem ser  tomadas,  por 
entender que quem presta serviços tinha interesse naquele momento que 
permanecesse tal situação. 
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Sérgio  Henrique  de  Sá  –  Entendeu  que  a  questão  de  ordem  estava 
prejudicada,  porque  estar-se-ia  abarcando  os  futuros  prestadores  de 
serviços, porque os anteriores não poderiam ser acionados por qualquer 
coisa que o valha, pois também tinham direitos.

Presidente  –  Prestou  esclarecimentos  sobre  a  votação  e  adentrou  o 
processo propriamente dito.

Foi realizada a votação nominal, registrando-se o impedimento declarado 
pelo Conselheiro Laerte Leite Cordeiro e a abstenção do Conselheiro Layr 
Barci Filho.

Presidente – Antes de anunciar o resultado da votação, cumprimentou os 
Conselheiros pela civilizada sessão realizada com debates e votações. 

Deliberação:
O Sr. Presidente informou o resultado da votação: por 85 contra 67 votos, 
foi  rejeitada  em  primeira  discussão  a  proposta  subscrita  por  57 
Conselheiros,  pretendendo  estender  a  restrição  contida  no  Art.  129  do 
Estatuto Social e nos incisos I e IV do Art. 19 do Regimento Interno da 
Diretoria a quaisquer ocupantes de cargos ou funções na Diretoria,  aos 
Conselheiros e aos membros do Conselho Fiscal.

Item 4 - Várias.
Marcelo  Grassi  – Comentou  que  não  adianta  existir  o  Estatuto, 
Regimentos etc. etc, várias leis para cumprir, e alterações propostas, se o 
Conselheiro não cumprir o seu dever de fiscalizar e fazer cumprir tudo isso 
e quando perceber que algo está errado, ter a coragem de denunciar e 
fazê-lo, etc...
 
José Manssur (aparte) – Em discordância, observou que o orador havia 
novamente exagerado no adjetivo, agora em demasiado.

Marcelo Grassi – Não. Daqui a pouco eu vou usar uma frase que o senhor 
vai gostar muito. Vai ser especial.

Presidente – Embora o Conselheiro Grassi tivesse começado a responder 
ao aparte, interrompeu o orador, dizendo que a Mesa procura conduzir os 
trabalhos de maneira civilizada, com urbanidade e respeito mútuo. Quando 
isso não acontece,  às vezes por paixões,  por emoções de momento,  a 
Mesa procura  não incluir  na  Ata expressões injuriosas ou  ofensivas  de 
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quem quer que seja. Mas em determinado momento ela não pode exercer 
censura. Cada um que quiser falar, fale sob responsabilidade de sua fala. 
Nós pedimos que os  Conselheiros  tenham respeito  e  civilidade no que 
falarem.  Agora,  se não obstante  o  empenho da Mesa isso  continuasse 
ocorrendo, seria uma responsabilidade pessoal de cada um afirmar o que 
quiser e se sujeitar às conseqüências do ato. Encareceu ao Conselheiro 
Marcelo Grassi para que procurasse usar expressões não ofensivas e que 
evidentemente não reflitam calúnias, injúrias ou difamações.

Marcelo Favalli – Esclareceu que lhe parecia que isso seria somente com 
relação à fala, até então, do Conselheiro Marcelo Grassi, pois não tinha 
havido menção a  qualquer  nome dirigido  pessoalmente  a qualquer  dos 
Conselheiros  presentes.  Portanto,  o  preocupava  se  alguém  se 
manifestava. 

Marcelo Grassi – Informou que tinha sido chamado para comparecer na 
quarta-feira  e  responder  pela  infração  de  12  artigos,  estatutários  e 
regimentais,  em virtude de,  atendendo ao anseio de vários  associados, 
juntamente com outros sócios ter tentado organizar um “ranking” do Tênis 
de Veteranos. Destacou que dos 10 Coordenadores somente ele tinha sido 
citado. Passou a comentar os artigos que deram base ao procedimento 
disciplinar: Art. 15 do Estatuto, que estabelece que os sócios se obrigam 
por si, membros de sua família etc. ao pagamento de contribuições – não 
tinha nada a ver com a matéria;  Art.  33, que fala sobre os direitos dos 
sócios -  perguntou no que ele poderia estar comprometido,  observando 
que a feitura do R.O. deve ter sido como as respostas que recebe às cartas 
que encaminha, em que pergunta uma coisa e é respondida outra; Art. 133, 
que  proíbe  dentro  do  Clube  a  organização  de  grêmios,  comitês  ou 
agrupamentos, quaisquer que sejam as suas finalidades – o Direito Civil 
prevê que qualquer grupo de pessoas poderá formar uma associação, um 
comitê, o que quer que seja, para se unir e fomentar ou um esporte ou uma 
idéia qualquer que seja, contanto que não se atente contra a moral e contra 
os costumes; Art. 136, que estabelece que o Clube não poderá patrocinar 
ou  ceder  gratuitamente  suas  instalações  para  festas  ou  espetáculos 
organizados por artistas, sócios ou entidades, com fins lucrativos – trata-se 
de  um  anseio  dos  associados.  Em  15  dias  foram  feitas  quase  250 
inscrições.  Fez  um  parêntese  para  dizer  que  se  a  Diretoria  quisesse 
agrupar os tenistas e formar um ranking, para dar chance a todos, como 
tinha  sido  votada  e  reprovada  uma  chance  que  entendia  que  todo 
Conselheiro poderia ter, se soubesse e se apregoasse todos os contratos 
que a Diretoria faz com Conselheiros e que se desse também uma chance 
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para quem assim quisesse participar do imenso campo de trabalho que é o 
Clube.   Continuando,  ressaltou  que  o  evento  não  tinha  fim  lucrativo, 
apenas social. Consignou que na apreciação do Relatório da Diretoria/2000 
havia  citado  a  omissão  de  um  campeonato  milionário  feito  no  Clube, 
inclusive  com  quebra  de  duas  quadras  para  se  formar  restaurante, 
recepção etc, no qual o patrocinador, a Telesp Celular, investiu mais de 
U$1.000.000. Salientou que no Estatuto e nos Regimentos muita coisa que 
se compromete e garante direitos de serviços melhores em geral, mesmo 
assim  com  uma  formação  que  defende  muito,  das  crianças,  não  são 
respeitados pela atual Diretoria, o que iria explorar nas próximas eleições. 

José Manssur – Lendo integralmente o trecho correspondente da ata que 
havia  sido  aprovada,  reportou-se  ao  pronunciamento  do  Conselheiro 
Antonio de Alcântara Machado Rudge no item Várias da última reunião, 
dizendo  ter  manuseado  o  processo  para  trazer  informações 
complementares. Informou que  constatou que em 09/10/2000, a sentença 
referida pelo Conselheiro Rudge foi publicada no “Diário Oficial”; que no dia 
31/12/2001, o processo foi remetido ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região; que inferiu que certamente a remessa à Corte Superior dos 
autos decorreu em razão de recurso de apelação interposto pelo Clube; 
que os autos respectivos hoje se encontram distribuídos por dependência 
conclusos no Gabinete do Desembargador Federal,  Dr.  Teotônio Costa; 
que verificou que se trata de ação de rito ordinário promovida pelo Clube 
contra o INSS e distribuído por dependência ao anterior, no dia 27/05/1997; 
que representam o Clube no processo os Drs.  José Carlos Menezes e 
Adelise Assis Brasil; que  verificou que o pleito do Clube é a declaração de 
inconstitucionalidade do §1º do Artigo 22 da Medida Provisória nº 1.523, 
que estabeleceu tratamento anti-isonômico aos clubes de futebol. Solicitou 
atenção para o aspecto de que nesta ação encontra-se instruído com um 
Parecer de um dos grandes juristas deste país, o Professor Doutor Ives 
Gandra  da  Silva  Martins,  formulado,  como  consta  da  introdução  do 
Parecer,  a pedido do Sindi-Clube, do Clube Atlético Monte Líbano e do 
Esporte Clube Pinheiros, respectivamente representados na oportunidade 
da solicitação do Parecer, porquanto a matéria era controversa, pelos Drs. 
Antônio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  Sami  Bussab  e  Arlindo  Virgílio 
Machado Moura; que da leitura do Parecer em apreço, pôde entender que 
o Dr. Ives entende que os clubes continuam regulados pela Lei nº 5.939/73, 
devendo,  pois,  continuar  recolhendo  contribuição  sobre  5% das  rendas 
auferidas  em espetáculos  esportivos,  conforme afirmado  pelo  jurista  na 
resposta ao quesito de nº 5; que nada obstante, assim não entendeu a r. 
sentença, a cujos termos o Clube tem de obedecer, observar e respeitar, 
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porque proferida por um Magistrado da Justiça Federal. E essa sentença 
noticiou o Conselheiro Antonio Rudge. Assinalou que da notícia trazida ao 
Conselho não contou uma informação que deveria ter vindo também, que 
consiste em afirmar-se que o Clube recorreu de tal decisão, recurso esse 
que foi  recebido com o efeito de devolver ao Egrégio Tribunal Regional 
Federal,  onde  agora  será  reexaminado  por  três  novos  Magistrados,  o 
conhecimento integral da questão. E mais, enquanto esse outro veredicto 
não ocorrer, encontra-se suspensa, uma vez que também foi conferido ao 
recurso este efeito, portanto a respeitável decisão de primeiro grau, sem a 
necessária complementação de que fora o recurso interposto, encontra-se 
“sub  judice”.E  mais.  Pelo  teor  da  matéria  em discussão,  qualquer  que 
venha a ser  o  resultado do julgamento pelo  Tribunal  Regional  Federal, 
certamente a matéria será levada ao conhecimento dos Superior Tribunal 
de Justiça e Supremo Tribunal Federal, uma vez que há expressa e frontal 
pré-questionamento de matéria de índole ordinário e constitucional a ser 
dirimida,  o  que  permitirá  o  exame  questão  por  essas  duas  Cortes 
Superiores em Brasília. Afirmou que a questão ainda encontra-se longe de 
sua definição com foros do que se denomina coisa julgada.  Disse que 
pôde verificar ainda, que nas razões de apelação deduzidas pelo Clube, no 
afã de demonstrar, embora respeitável a tese sustentada pela r. Sentença 
que julgou improcedente a ação, entendimento contrário de igual modo há, 
quer em doutrina, como se constatou no Parecer solicitado ao Dr.  Ives. 
Como também existe em sede jurisdicional, posto que as razões trazem à 
colação, nesse particular, entendimento do Dr. Sergio Lazzarini como Juiz 
Federal,  conforme  citado  nas  razões  de  apelação,  sustentando  tese 
análoga à deduzida pelo Clube, que assim afirmou: Ora, se a Lei 8.212/91 
houvera  alterado  o  assunto,  por  que  então  nova  lei  dizer  que  “sic” 
continuam a recolher suas contribuições na forma das empresas em geral, 
certamente apercebeu-se o legislador de que se teria  olvidado de revogar 
expressamente  a  legislação  especial,  que  só  por  disposição  expressa 
poderia  ser  revogada.  Assim  a  questão  é  ampla  e  complexa  e  ainda 
tramitará por longo tempo em Cortes Superiores, e não lhe permitem dizer 
que a possibilidade está distante,  essa assertiva somente será possível 
depois  que  se  pronunciamentos  de  Cortes  Superiores.  Primeiro, 
considerando o Parecer de um dos maiores juristas desta Pátria,  e não 
seria, embora respeitabilíssima, apenas e tão somente pela sentença de 
primeiro grau, que algo diferente poderia trazer no seu ânimo a ponto de 
colocar  a  remota  possibilidade  de  êxito;  segundo,  com  base  em 
entendimentos  contrários  que  também  existem,  e  pontificados  em 
precedentes  jurisdicionais  da  mesma  respeitabilidade  daquele  que  fora 
pronunciado  e  anunciado;  terceiro,  porque  enquanto  houver  ainda  um 
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recurso,  há  esperança  -  e  neste  caso,  no  mínimo,  ainda  temos  três: 
Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 
Federal.  Finalizando,  contou  uma  história  para  concluir  que  o  Esporte 
Clube Pinheiros, fora de qualquer questão, ideológica ou de que índole for, 
sempre estará em primeiro lugar.

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Pediu ao orador que se 
reportasse  ao  início  do  seu  pronunciamento,  quando  disse  que  só  se 
inscreveu para falar em Várias depois que não houve, por parte de quem 
se  equivocou  qualquer  menção,  ou  retificação  da  ata.  Em  que  pese 
entender que essa pessoa não teria poderes para isso, mas poderia fazê-lo 
através e um ofício dirigido ao Conselho. Ponderou e o orador concordou 
que se ele, aparteante, não tivesse se manifestado em plenário, a opinião 
do Conselho seria a de que não teria sido julgado. Assim, apresentou a 
sentença, mas não disse que ela era definitiva. Sua intenção foi ilustrar ao 
Sr. Presidente, que lhe pareceu que ignorava essa sentença, entregando a 
de primeira instância. Que falou apenas que alguns arautos da Diretoria 
andam  falando  que  o  Clube  está  ótimo  -  quando  estamos  com 
R$100.000,00 no Banco – e que vão entrar esses R$25.000.000,00 e nós 
vamos gastar. Que havia dito que essa é uma possibilidade remota, com o 
que o orador haveria de convir. Deixou claro que não inventou, trouxe a 
sentença  e  entregou.  Acrescentou  que  a  Medida  Provisória  já  foi 
transformada em lei.

José  Manssur  –  Esclareceu  que  jamais  diria  que  o  aparteante  tinha 
inventado,  por  se  tratar  de  quem  sempre  mereceu  e  sempre  será 
merecedor  da  maior  admiração,  mas  quando  veio  a  notícia  procurou 
pesquisar. E só lhe trouxe um conforto. E como dirigente que o aparteante 
foi do Sindi-Clube, se pediu Parecer ao Dr. Ives, que ficasse com ele até o 
final trânsito em julgado, porque se num momento entendeu que se tornou 
remota  a  possibilidade,  nada obstante  do  Parecer,  enfraquecia  muito  a 
própria tese que o aparteante sempre confiou que fosse vitoriosa.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  – Respondeu  que  confiava  e 
queria que a tese fosse vitoriosa. 

José Manssur – Discordou, dizendo que o aparteante tinha dito que era 
remota a possibilidade.

Antonio de Alcântara Machado Rudge -  Negou, dizendo que corrigiu um 
erro de alguém que havia afirmado em plenário que não tinha sido julgado 
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e não veio na sessão seguinte retificar. Que apenas disse sabia que tinha 
sido julgado e trouxe a sentença. 

Presidente  –  Interrompeu,  dizendo  que  permitiu  que  o  Conselheiro 
Manssur  até  se excedesse no tempo,  para  esclarecer  os  Conselheiros, 
mas entendia que a matéria estava suficientemente esclarecida.

Antônio de Alcântara Machado Rudge -  Entendeu que o esclarecimento 
tinha  sido  muito  bom  para  o  Conselho,  mas  teria  de  ter  vindo  antes, 
quando  foi  detectado  o  erro  no  meio.  Que  se  ele  não  falasse  e  se  o 
aparteante e o orador não se interessasse o Conselho ficaria achando que 
não foi julgado, e foi. Com o Parecer do Dr. Ives, com todos os Pareceres, 
o Clube perdeu. 

José  Manssur  – Quanto  aos  R$25.000.000,00,  acrescentou  que  esse 
numerário encontra-se depositado. Se porventura houver o perdimento da 
causa de final julgamento, ele já estará lá. Lembrou que anteriormente se 
decidiu que se houver a vitória esse numerário voltará e o Conselho é que 
deliberará qual a destinação a ser dada. E que tinha esperança, porque o 
Parecer era muito profundo. E mais do que o Parecer, quando o Dr. Sergio 
Lazzarini sentencia, entendia difícil modificar.

Antônio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Esclareceu que a ação 
julgada pelo Dr. Sergio Lazzarini foi uma ação antes da Medida Provisória 
de 1995.

Presidente – Enfatizou que todos torcem para que o Clube seja vitorioso 
nessa causa. Infelizmente, não era Juiz e não pôde sentenciar o caso do 
Pinheiros.  E  sentenciou  de  um  outro  clube,  quando  era  Juiz.  E  torce 
também  para  que  o  Clube  seja  vencedor  e  que,  quando  sair  esse 
resultado, que estejamos aqui para decidir o que vamos fazer com esse 
dinheiro. Vai demorar muito. 

Pedro Antônio Lousan Badra – Disse ter tomado conhecimento de que a 
direção do Clube tem procurado o “approach” dos associados, o que vem 
sendo feito uma vez por semana.  Disse que considerava louvável  essa 
postura,  mas  havia  um pequeno óbice.  Essas  reuniões  estavam sendo 
feitas antes de uma eleição, gerando um mal-estar e dando a conotação de 
uma postura política, o que fazia com que esse brilho passasse a não ser 
mais  brilho  e  gerava  distorções.  A  figura  brilhante  do  Presidente,  dos 
Diretores que estão lutando para colocar este Clube em ordem, etc, ficava 
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maculada  com  a  postura  de  uma  possível  tendência  política.  Que 
enfocando esse assunto, e falando de postura política, vem a pergunta: E 
quem está pagando? E ficamos diante de uma situação difícil.  Informou 
que aos sócios que lhe procuraram respondeu que se o Presidente estava 
convidando, óbvio que ele estava pagando, pois não há porque isso cair 
numa conta do Clube. Leu requerimento que entregaria à Mesa, dizendo 
que o fazia  para dar  uma satisfação àqueles sócios que o procuraram, 
indagando a respeito desse evento e solicitando que as respostas viessem 
em tempo oportuno, antes das eleições. 

Luiz Eduardo Fernandes – Fez referência a um veículo da marca Toyota 
no último domingo que estava em exposição perto da Sede Social, cujas 
qualidades era realçadas por dois funcionários da empresa. Registrou que 
constou que por informação também de um desses funcionários,  que a 
Toyota teria pago ao Clube para esse fim. Entendeu que o Clube não é 
local  para  se  comerciar,  muito  menos  veículos,  tendo  sido  admitidas 
algumas exceções, sendo certo que, a continuar essa filosofia, em pouco 
tempo correremos o risco de ver as alamedas do Clube transformadas em 
corredores  de  “show  room”.  Que  não  se  sabe,  além  disso,  se  houve 
lavratura  de  contrato  com  o  Clube  e  se  o  mesmo  obedeceu  às 
determinações  regimentais.  Que  ademais,  não  consta  que  a  venda  de 
veículos  dentro  do  Clube  seja  adequada  a  qualquer  das  finalidades 
previstas no Art. 4º do Estatuto Social. Que por isso, impunha-se que, de 
imediato,  fosse,  de  um lado,  retirado  o  veículo  do  recinto  do  Clube  e 
cessada  a  pretendida  comercialização  do  mesmo,  e,  de  outro,  que  a 
Diretoria  informasse qual  a  documentação,  qual  o  contrato,  em que se 
baseou a entrada do veículo no recinto do Clube e se o contrato atendeu 
às regras ditadas pelo seu Regimento Interno e que fosse dada ciência dos 
fatos  também  ao  Conselho  Fiscal,  para  que  tomasse  as  providências 
cabíveis. Solicitou, também, parecer da Comissão Jurídica sobre o tema. 

Edgard Ozon – Contou que há uns dez dias atrás, entrando pela portaria 
do  Estacionamento  acompanhado  de  sua  esposa,  foi  barrado  por  uma 
funcionária e foi orientado para se dirigir a uma mesa ao lado, onde que 
ficam os funcionários, tendo sido solicitado seu nome, endereço, telefone e 
colocado  na  sua  carteira  um  selo  vermelho.  Pediu  que  a  Diretoria  ao 
menos  informasse  o  que  estava  havendo  com as  carteiras  dos  sócios 
Veteranos, inclusive com os Conselheiros. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  – Lembrou  que  na  reunião  anterior 
comentou a questão relativa à demissão do mais graduado funcionário do 
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Clube, Sr. Antônio Celso Monari,  baseado em informações do Conselho 
Fiscal,  que  resultaram  não  contrariadas  pela  Diretoria.  Que  na 
oportunidade havia dito que estaria encaminhado à Diretoria um abaixo-
assinado de Conselheiros, pedindo que a Diretoria ressarcisse o Clube do 
dinheiro  relativo  à  multa  do  Fundo  de Garantia,  que  fora  pago a  esse 
funcionário, documento esse que no dia 05 de fevereiro foi entregue na 
Diretoria  subscrito  por  32  Conselheiros,  com  o  objetivo  de  compeli-la, 
atendendo à sugestão do Conselho Fiscal, a promover em 5 dias, contados 
do recebimento do mesmo, o ressarcimento ao Clube do valor da multa 
calculada sobre o montante do Fundo de Garantia, irregularmente paga ao 
funcionário  Antonio  Celso  Monari.  Que  o  prazo  decorreu  e  que  não 
constava comunicação da Diretoria ao Conselho de ter havido o referido 
ressarcimento, tudo levando a crer que não o fez. Que assim, comunicava 
o  fato  ao  Conselho,  mais  uma  vez  desrespeitado  pela  Diretoria, 
ressaltando que a referência  feita  no abaixo-assinado a outras medidas 
não foi meramente literária e que serão efetivamente tomadas.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Registrou que constava que o 
gerente, que teria sido demitido, e imediatamente recontratado, pelo menos 
com um período inferior a 30 dias, teria entrado, em janeiro ou fevereiro, 
em gozo de férias, o que reputava surpreendente, porque pela justificativa 
dada pela Diretoria, ele teria sido recontratado para um serviço temporário, 
enfim, para alguma tarefa relevante que teria sido a ele encomendada. Que 
era curioso o Gerente ser demitido, em menos de 30 dias recontratado, e 
logo em seguida entrar em férias,  provavelmente férias que ele já teria 
recebido quando da rescisão do seu primeiro contrato. Disse que pretendia 
aduzir esta questão ao requerimento já encaminhado à Diretoria, mas que 
talvez a própria Diretoria,  sensibilizada com o assunto,  entendendo que 
isso  fosse  uma  preocupação  maior,  porque  não  se  tratava  de  alguma 
questão de implicância ou politiqueira, mas de algo que dizia respeito à 
administração, à gestão do Clube, acrescentasse na sua resposta, quando 
ela viesse, a justificativa e o esclarecimento dessas férias. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  -  Entendeu  que  se  não  tinha  vindo 
resposta até agora, não deveria vir. Que em todo caso, os Conselheiros 
deram à Diretoria um prazo de 5 dias, mas aguardaria, porque nunca é 
tarde.  Que  o  importante  era  que  ficasse  registrado,  então,  que  os 
Conselheiros  presentes  tinham  de  ficar  cientes  das  coisas  que  estão 
acontecendo. Que não era nada agradável tratar do assunto. Ao contrário. 
Mas quando um órgão importante do Clube, que é o Conselho Fiscal, diz 
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que houve uma irregularidade, e essa irregularidade não é sanada, é algo 
que realmente preocupa.

Alberto  Antônio  Pascarelli  Fasanaro  (aparte)  – Ponderou  sobre  a 
existência  de  prazo estatutário para  a  resposta  da  Diretoria,  e  não um 
prazo que teria sido estabelecido ao alvedrio de quem solicitasse. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  -  Em  resposta,  enfatizou  que  os 
Conselheiros  pediram que isso fosse feito em 5 dias, se não tomariam 
alguma atitude. Acrescentou que é sabido que o Art.  77, X do Estatuto 
prevê o prazo de 30 dias para que a Diretoria responda às solicitações, 
mas, na realidade, no caso não houve um pedido de informação. Houve 
uma intimação à Diretoria,  ficando por sua conta contestar o caráter de 
intimação.  Mas que houve uma intimação,  houve e esses Conselheiros 
não se sentiam satisfeitos com as atitudes da Diretoria. 

Arlindo Virgílio Machado Moura -  Fez referência a uma observação do 
Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, dizendo que este estava certo e 
que o Plano Diretor foi  apresentado ao Conselho numa reunião festiva, 
uma  apresentação  preliminar,  e  não  houve  aprovação,  o  que  não 
significava  que  o  Conselho  não  poderia  apreciar  a  matéria  quando 
quisesse.

Presidente –  Informou quantos Conselheiros haviam assinado a lista de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 23h20.

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 484ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 25 de março de 2002.

DULCE ARENA AVANCINI SERGIO LAZZARINI
Primeira Secretária Presidente
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