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ATA  RESUMIDA  DA  487ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, REALIZADA NO DIA 24 DE 
JUNHO DE 2002

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

2) MESA DIRETORA
Presidência             : Sergio Lazzarini
Vice-Presidência     : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria : Dulce Arena Avancini
Segundo Secretaria: José Paulo de Camargo Mello

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente  –  Declarou  instalada  a  reunião,  inicialmente  se  dirigindo  aos 
novos  Conselheiros,  explicando  que  o  Conselho  Deliberativo  é  o  Poder 
Legislativo e a Diretoria o Poder Executivo do Clube. Que o Conselho, além 
de ser Legislativo, eventualmente, se transforma num tribunal e funciona como 
Judiciário,  apreciando  recursos  de  punições  decorrentes  de  processos 
disciplinares  que  envolvem  pessoas  elencadas  no  Regimento.  Esclareceu 
sobre os itens que compõem a pauta e a sistemática de funcionamento de 
uma  reunião.  Informou  que  as  reuniões  são  gravadas  em  vídeo  e 
taquigrafadas e que cada Conselheiro tem o direito de usar a tribuna para 
expor os seus pontos de vista, sob sua pessoal e exclusiva responsabilidade, 
lembrando que tudo o  que vier  a  ser  falado será  gravado,  taquigrafado e 
resumido em Ata. 
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4) EXPEDIENTE
Posse de Conselheiro Eleito e de Suplentes convocados.
Presidente –  Convidou para tomar posse o Conselheiro Afonso Ferreira de 
Figueiredo, eleito na Assembléia Geral Ordinária de 11/05/2002 para mandato 
de 6 anos, até 2008, bem como os Suplentes convocados para a reunião, a 
saber:  Grupo A: Sérgio Luiz Bourgogne Sodré; e,  Grupo B: Rogério Arkie e 
Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa.  Convidou  o  Sr.  Afonso  Ferreira  de 
Figueiredo  para  ler  o  compromisso  de  posse,  pedindo  que  os  demais 
repetissem o texto.

Afonso Ferreira de Figueredo -  Leu o Compromisso de Posse, tendo sido 
acompanhado na leitura pelo Sr. Rogério Arkie.

Presidente  -  Declarou  empossados  no  cargo  de  Conselheiro  Associados 
antes relacionados,  com exceção dos Srs.  Sérgio Luiz Bourgogne Sodré e 
Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, que não compareceram.

Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º 
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo).
Presidente  –  Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  duas  seguintes 
proposições de votos de pesar; a primeira, de iniciativa da Primeira Secretária 
Dulce Arena Avancini, pelo falecimento da Sra. Araida Santos Mourão, mãe da 
Diretora Adjunta de Campo Nelly Mourão Netto; e, a segunda, de autoria do 
Conselheiro  José Manssur,  subscrita  pela  Primeira  Secretária  Dulce  Arena 
Avancini, pelo falecimento do Desembargador Francisco Tomaz de Carvalho 
Filho.  Apresentou  ao  Conselho  proposição  da  Comissão  de  Esportes, 
consignando  votos  de  louvor  a  destaques  esportivos,  conforme  relação 
encaminhada com a convocação, a saber: Judô: ao Diretor Adjunto Hermano 
Augusto Lobo, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e 
Mauro Santos Oliveira e aos atleta Raphael Luiz Moura dos Santos Silva, pela 
conquista do título de Campeão na prova Meio Leve –55Kg, categoria Junior, 
no Campeonato Estadual  de Judô (Santos  – SP -  26 e  27/04/2002);  Pólo 
Aquático: aos Técnicos Gilberto Marques de Freitas Guimarães Junior e Tiago 
Ribeiro  de  Almeida  e  aos  atletas  Pedro  Henrique  Bernardes  Caixeta, 
Fernando  Vaz  Guimarães  Sampaio  Gouveia,  Luigi  Roberto  Cardoso  Alves 
Riccitelli, Renato Radwanski Stuart, Marcelo Camargo Cintra Franco, Roberto 
Vianello,  Rodrigo  Pamplona  Polízio,   Guilherme  Radwanski  Stuart,  Lucas 
Pereira  Vita,  Antonio  Inserra  Neto,  Tiago  Neves  Marone,  Renato  Amante 
Chidiquimo,  Rodolfo  Campos  Ribeiro  Campinas,  Daniel  Gargiulo,  Vinícius 



3

Biagi  Antonelli,  João  Felipe  Gil  Fernandes,  Thiago  Pereira  Vita,  André 
Checchia  Stuart,  Luciano  Prata  Magalhães,  Sandro  Pacheco  Bertolucci, 
Fernando  Camargo  Cintra  Franco,  Sérgio  Kandrotas  Pereira,  José  Arthur 
Araújo  Cunha,  Stefano  Gatti  Weigand  Andrade  Lima,  Caio  Cintra  Franco 
Segall  e  Renan  Terra  Rodrigues,  pela  conquista  do  título  de  Campeão, 
categoria Junior,  no  Campeonato Estadual  de Pólo Aquático (ECP – SP – 
24/04/2002);  Tênis:  ao  Diretor  Adjunto  de  Raquetes  Gilberto  De  Luccia,  à 
Assessora Marilena Simões  e às tenistas Carolina Camargo De Luca, Lara 
Pedrazini Rafful, Fernanda Azevedo Dias, Beatriz Fatio Vasconcelos, Patrícia 
Moraes Barros Coimbra, Martina Braun Schultz, Stephanie Jassen Barbosa, 
Rafaella  Saracchi  Freitas  Leitão, Clarita  Bromberg  Hackradt, Beatrice  Mira 
Chrystman,  Mercedes  Carvalho  Pinto  Pupo,  Silvana  Zulian  Cardoso,  pela 
participação e resultados obtidos no Campeonato Estadual Interclubes (São 
Caetano do Sul e São Paulo – SP - 07 e 18/04/2002). Votos aprovados. Em 
seguida, submeteu ao plenário e foram acolhidas as seguintes propostas: 1) 
da  Mesa  do  Conselho,  consignando  voto  de  pronto  restabelecimento  da 
Conselheira  Maria  Cecília  Moscatelli  Moraes,  que  se  encontrava  em 
recuperação depois de uma cirurgia; 2) do Vice-Presidente da Comissão de 
Obras  Antonio  Julio  Martins  Lemos,  de  pronto  restabelecimento  do 
Conselheiro  Luiz  Roberto  Martinez,  Presidente  daquela Comissão,  também 
recentemente submetido a uma intervenção cirúrgica e fase de recuperação.

Primeira Secretária -  Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta 
na  Secretaria,  o  relatório  A.  V.  O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária) 
referentes  aos meses de fevereiro,  março  e abril  deste ano,  bem como o 
Balanço Patrimonial do Clube em 28/02, 31/03 e 30/04/2002.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  –  Subscreveu  o  voto  de  pesar  pelo 
falecimento do Desembargador Francisco Tomaz de Carvalho Filho.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Mencionando artigo  publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo, em que a jornalista Dora Kramer analisando o 
cenário  político  nacional  concluiu  que  vivemos  em  tempos  eleitorais  de 
nervosismo  exacerbado,  que  embotam  discernimentos,  confundem 
suposições  com  conclusões  e  permitem  o  abrigo  de  teses  de  qualquer 
natureza, disse que refletiu sobre o que ocorreu com o Clube no período que 
antecedeu às eleições de 11/05/2002. Disse que, como se sabe, infelizmente, 
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importamos  para  o  Pinheiros,  as  mazelas  que  com  muita  propriedade  a 
jornalista  destacou  em sua  coluna  diária.  Referiu-se,  especificamente,  aos 
boatos e insinuações, panfletos, documentos, correspondências, afirmações e 
desmentidos, que afetaram a credibilidade da atual Diretoria, colocaram em 
dúvida a transparência de seus atos e acabaram por produzir uma verdadeira 
comoção  no  corpo  associativo,  em  especial  dentre  os  sócios  que  não 
freqüentam  o  Clube  e  que  não  têm  em  conseqüência  a  oportunidade  de 
vivenciar a sua real situação. Que por essa razão, e esquecendo qualquer 
partidarismo,  já  que  passadas  as  eleições,  não  há  que  se  falar  em 
Conselheiros da situação ou da oposição, visto que todos, com muito orgulho 
e maior responsabilidade, são Conselheiros do Esporte Clube Pinheiros, vinha 
requerer a criação de uma comissão especial, escolhida pelo Sr. Presidente 
do Conselho, dentre os Conselheiros, para, no prazo de 30 dias e com a mais 
ampla  liberdade de ação,  apurar  os  seguintes  fatos,  de modo a  espancar 
qualquer  dúvida  com relação  ao  que  efetivamente  ocorre  com  o  Clube  e 
dando  assim uma plena  e  cabal  satisfação  a  toda  sociedade  pinheirense. 
Relacionou as questões que gostaria de submeter a essa comissão especial, 
a saber: 1) Qual a real situação do IPTU; 2) Qual a real situação do INSS; 3) 
Qual  a  real  situação  do  PIS/CONFIS;  4)  Quais  os  documentos  oficiais 
assinados pela Diretoria, com o sumário do seu conteúdo, relacionados com a 
construção de um Centro Olímpico do Pinheiros na região de Jundiaí; 5) Quais 
os  documentos  oficiais  assinados  pela  Diretoria,  que  estabeleçam 
compromisso do Pinheiros  com qualquer  prefeitura,  em especial  Suzano e 
Guarulhos; 6) Qual a situação contratual do atleta Gustavo Borges; 7) Qual a 
proposta oficial assinada pela Diretoria, com o detalhamento de seu conteúdo, 
que tenha sido elaborada abordando a questão da categoria de veteranos; e, 
finalmente, 8) Quais os documentos oficiais produzidos pela Diretoria, relativos 
à  emissão  de  10  mil  títulos  sociais.  Considerando  ter  sido  o  autor  da 
proposição e para não fugir à responsabilidade da apuração e do ônus dela 
decorrente,  pediu  para  ser  incluído  como  membro  da  comissão  a  ser 
constituída.

José Edmur Vianna Coutinho – Esclareceu ao Sr. Presidente que pretendia 
impugnar o mérito do pedido, e que se submeteria à decisão da Presidência, 
embora não estivesse previsto  na  proposta de  criação do item “A Voz do 
Conselheiro”, lhe parecia razoável que algo que viesse a ser votado tivesse 
uma eventual contrariedade. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Disse que endossava o requerimento de 
impugnação do pedido, mas que submetia ao plenário, e não à Presidência.
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Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Esclareceu  que  não  queria  criar 
polêmica, apenas um esclarecimento à sociedade pinheirense, mas aceitaria 
sem radicalismo a decisão do Conselho.

Presidente –  Lembrou que o item “A Voz do Conselheiro” foi recentemente 
criado no Regimento do Conselho, e que, portanto,  o Conselho ainda está 
fazendo jurisprudência a respeito do assunto. Este item é reservado para que 
qualquer  Conselheiro  venha  à  tribuna  e  solicite  a  providência  que  achar 
cabível e pertinente do Presidente da Diretoria ou do Presidente do Conselho. 
Entendendo-o pertinente, recebeu o pedido do Conselheiro Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro, dizendo que submeteria a matéria ao plenário e não se 
negaria  a  criar  a  pretendida  comissão.  Como não  há  previsão  a  respeito, 
valendo-se  de  jurisprudência  existente  nos  legislativos,  interpretou  como 
encaminhamento de votação a intenção do Conselheiro José Edmur Vianna 
Coutinho de impugnar a proposta. Concedeu a palavra ao Conselheiro José 
Edmur Vianna Coutinho para encaminhar a votação quanto ao mérito,  não 
quanto  à  questão  legal,  regimental,  estatutária,  comunicando  que, 
democraticamente, abriria a palavra a quem quisesse, quanto ao mérito, falar 
a favor do pedido.

José Edmur Vianna Coutinho – Manifestou-se contrário à proposta, primeiro, 
por causa dos prolegômenos, pelo prefácio insultuoso. Entendeu absurdo que 
alguém tivesse  vindo  ao  microfone  para  dizer  que  tudo  o  que  foi  dito  na 
campanha não é verdade e que foi cheio de inverdades; que foram deixadas 
impressões e novidades que não são verdadeiras e que precisa verificar isso 
tudo. Entendeu desnecessária uma comissão para provar o que está provado 
e  foi  dito  nos  manifestos  durante  a  campanha.  Acrescentou  que  a  prova 
daquilo  ao  que  o  proponente  se  referia  estava  no  Conselho.  Agora,  se  o 
proponente quisesse ampliar alguma coisa, isso era outra conversa. Deixou 
claro que, ao contrário do que o Conselheiro Fasanaro tinha afirmado - que 
não queria criar polêmica, a primeira coisa que fez foi insultar os adversários.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Interrompeu o orador, dizendo que 
em hipótese alguma pretendeu insultar, e pedindo desculpas.
 
José Edmur Vianna  Coutinho – Ratificou  que houve insulto;  que  todo  o 
prefácio tinha sido um insulto e que se negava a aceitar esse insulto.

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Esclareceu que somente a leitura 
cuidadosa  daquilo  que  havia  escrito  -  que  aproveitou  para  solicitar  seja 
transcrito integralmente em Ata, para evitar discussões de outra natureza, o 
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seu entendimento e a sua vinda à tribuna foi somente no sentido de espancar 
dúvidas que efetivamente foram criadas dentro do Clube. Que, de toda forma, 
estava satisfeito e achava perfeitamente aceitável a colocação do Dr.  José 
Edmur,  que  não  quer  que  as  dúvidas  surgidas  sejam  efetivamente 
esclarecidas,  bem como que  aceitaria  também que  seu  pedido  não  fosse 
aprovado. Finalmente, como a matéria seria submetida ao Conselho, pediu 
que fosse feita votação nominal, para ficar registrado quem efetivamente quer 
que sejam esclarecidas as coisas e quem quer que fique dentro desse limbo 
que as coisas estão.

Presidente –  A pedido, inscreveu para falar o Conselheiro José Luiz Toloza 
Oliveira Costa, passando a palavra ao orador antes inscrito.

José Roberto Pacheco França –  A teor  do requerimento  do  Conselheiro 
Fasanaro, disse que nas últimas eleições a Chapa Mobilização Pinheirense 
foi, tanto quanto ele, orador, chamada de mentirosa, que não dispunham de 
documentação. Que 10 dias antes das eleições foi apresentado o pagamento 
do IPTU de 1999 e 2000. Mas, não apresentaram o de 1997, 1998, 2001 e 
2002. Disse que havia tirado essa certidão naquele dia e pediu à Mesa que 
solicitasse à Diretoria para justificar e explicar: se foi feito o acordo de 1999 e 
2000, por que não foi feito acordo de 1997, 1998 e 2001 e por que ainda não 
tinha sido paga nenhuma prestação de 2002, pois a informação que obteve 
pela Internet é que está em dívida ativa. Se existe recurso, onde está? Existe 
acordo? Ponderou que a Diretoria não dá nenhuma satisfação ao Conselho, 
que fica sem tomar conhecimento de acordos judiciais do Clube. Passou à 
Mesa as certidões que mencionou.

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Abordando o mérito, entendeu totalmente 
pertinente tudo o que havia sido pedido, com exceção de o proponente fazer 
parte  da  comissão,  o  que  não  tinha  cabimento.  Pretendeu  acrescentar  à 
proposta  requerimento  relacionado  à  Festa  dos  Funcionários,  mas  o  Sr. 
Presidente deu por impertinente. Outro acréscimo que propôs foi requerendo 
que seja feita uma auditoria pormenorizada em todas as contas da gestão, 
porque o balanço apresentado foi genérico.

Presidente – Do ponto de vista da Mesa do Conselho, entendeu pertinente o 
pedido de criação de uma comissão de Conselheiros, nomeados pela Mesa, 
para apurar uma série de fatos que foram discutidos e amplamente divulgados 
por  ocasião  das  últimas  eleições,  porque  se  há  assuntos  que  devam ser 
verificados  e  amplamente  esclarecidos  para  o  associado  do  Clube,  eles 
devem ser acolhidos pelo Conselho Deliberativo, que, aliás, tem sua função 
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precípua a de defender o associado em tudo o que lhe diga respeito. Antes de 
submeter a matéria ao plenário, concedeu a palavra ao Conselheiro Tarcísio 
de Barros Bandeira.

Tarcísio de Barros Bandeira –  Manifestou-se entendendo que a proposta 
não exauria os pontos de dúvida existentes sobre a Diretoria.

Presidente –  Perguntou se o orador pretendia incluir  mais algum assunto, 
considerando que o Estatuto e o Regimento do Conselho permitem que todo e 
qualquer  Conselheiro,  em conjunto ou separadamente,  faça requerimentos, 
peça informações e exija  satisfações dos homens que governam o Clube. 
Tanto  a  Diretoria  Executiva,  como  a  Mesa  do  Conselho,  têm  que  dar 
satisfações,  porque  são  meros  mandatários,  não  são  titulares,  nem 
proprietários  do Clube.  Como gestores da causa pública do Clube,  devem 
satisfações. E, se há dúvidas quanto ao comportamento de quem quer que 
seja,  é  da  competência  privativa  do  Conselho  investigar.  Portanto,  que 
submeteria ao plenário o pedido do Conselheiro Fasanaro, que não se exauria 
em si, não era taxativo.

José Luiz Toloza Oliveira Costa (questão de ordem) - Levantou questão de 
ordem,  entendendo  que  o  seu  requerimento  englobava  o  pedido  do 
Conselheiro Fasanaro, portanto deveria ser votado primeiro.

Presidente – Reiterou que do ponto de vista da Mesa, era pertinente a criação 
de uma comissão para investigar e apurar se os fatos exemplificados pelo 
Conselheiro  Fasanaro  têm procedência,  ou  não.  Até porque o Conselheiro 
França acabara de encaminhar certidão fornecida pela Prefeitura do dia de 
hoje,  dizendo  que  o  Clube  tem  débito  de  IPTU.  Portanto,  uma  grande 
oportunidade  de  saber  o  que  acontece  com  o  IPTU  do  Esporte  Clube 
Pinheiros. E como as exigências não eram taxativas,  se por acaso houver 
algum outro  assunto que a comissão entender pertinente verificar,  ela terá 
todo direito disso. Ademais, se, eventualmente, for necessário fazer alguma 
auditoria, junto à Diretoria, para verificar e conferir os dados que estão sendo 
discutidos, o Conselho Deliberativo tem competência e poder, e esta comissão 
terá poder para, além da auditoria ordinária e permanente externa que tem o 
Clube,  solicitar  uma  auditoria  específica  da  situação  do  Esporte  Clube 
Pinheiros. Submeteu a matéria à votação.

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a criação de uma comissão especial, cujos nomes 
serão designados pela Mesa do Conselho Deliberativo, para apurar os fatos 
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exemplificados  no  requerimento  original,  incluídos  os  requerimentos 
apresentados em plenário.

José Luiz Toloza Oliveira Costa -  Entendeu que a proposição tinha sido 
parcialmente  acolhida,  pois  excetuou  que  o  proponente  compusesse  a 
comissão.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Perguntou ao orador por que essa 
"capitis  diminutio",  tendo o  Conselheiro  Toloza respondido  que  nada  tinha 
contra o aparteante que, ao contrário, merecia sua admiração e respeito.

Presidente  –  Pediu  que  não  fossem  feitos  debates  paralelos,  que  os 
Conselheiros mantivessem a calma e a cordialidade que se espera de todos.

Item 2 - Apreciação da ata da 485ª reunião ordinária, realizada no dia 29 
de abril de 2002.

Presidente –  Submeteu  ao  plenário  requerimento  encaminhado  com  a 
convocação, subscrito pelos Conselheiros Achiles Roberto Miglioli, Antonio da 
Silva Villarinhos e Laerte Leite Cordeiro, propondo retificação da Ata para que 
constasse  a  transcrição  inteira  do  pronunciamento  do  Conselheiro  Pedro 
Brada na última reunião. 

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  –  Disse  que  a  justificativa  do 
requerimento lhe pareceu bastante real e estava, para quem lesse com um 
pouco de atenção, evidentemente escondendo algum outro interesse que não 
se sabia qual era. Seria mais fácil que fosse claro o requerimento dizendo 
qual é o objetivo final. Perguntou quais eram os devidos fins mencionados no 
pedido,  pois  todos  tinham  direito  de  saber.  Além  disso,  requerimento  de 
transcrição integral vem sendo feito por ele, orador, quando percebe que a 
forma  como  foi  reduzido  o  seu  pronunciamento  não  traduz  a  sua  real 
intenção. Sugeriu que o próprio orador se manifestasse sobre se a forma 
como foi reduzido o seu pronunciamento exteriorizou a sua real intenção. E, 
mais, que a questão fosse submetida ao plenário. Perguntado, respondeu ao 
Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura que o seu pronunciamento na 
última reunião estava na forma reduzida.

Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) -  Perguntou qual era o problema 
de se repetir na íntegra o que o Conselheiro havia falado.
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José Roberto Coutinho de Arruda – Respondeu que o Regimento Interno 
do Conselho  estabelece que é  na  forma reduzida,  porque senão daqui  a 
pouco todos teriam direito de ter seus pronunciamentos transcritos na íntegra. 
A partir de então a Ata passaria a ter 200 folhas e não é esse o objetivo do 
Regimento. Se o orador achasse que a forma reduzida externou o objetivo da 
sua manifestação seria o suficiente.

Presidente – Lembrou que o Art. 82 do Regimento Interno, em seu §2º, diz 
que a retificação solicitada deverá ser exposta ao plenário pelo proponente, 
indicando claramente o trecho a que se refere,  encaminhado à Mesa por 
escrito.  Perguntou qual  era  a  opinião  do  Conselheiro  autor  das  palavras, 
esclarecendo  que  se  este  concordasse,  não  haveria  discussão;  caso 
contrário, haveria votação.

Pedro Antonio Lousan Badra – Entendeu que a Ata estava conforme o Art. 
79 do Regimento do Conselho. Que até hoje todas as suas manifestações 
foram editadas e não via nenhum motivo de não o ser também desta vez. 
Acrescentou que o objetivo da sua preleção tinha sido atingido, qual seja de 
consignar um voto de louvor ao Conselho Fiscal. Quem quiser que recorra à 
gravação e às notas taquigráficas.  Respondeu ao Sr.  Presidente que não 
havia necessidade de transcrição na íntegra. Finalmente, que se tiver devidos 
fins, vamos para os devidos fins. Não se tem medo disso.

Presidente – Colocou em votação o pedido de retificação.

Deliberação:
O  Conselho  resolveu  rejeitar  o  requerimento,  mantendo  a  Ata  conforme 
originalmente redigida. 

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-10/2001,  referente  ao  pedido 
formulado  pela  Diretoria,  de  autorização  para  que  o  Esporte 
Clube Pinheiros possa manter intercâmbio desportivo-social com 
o Fluminense Football Club.

Hugo Nivaldo Nápoli – Manifestou-se frontalmente contrário à proposta, com 
o devido respeito ao Fluminense Football Club, que é um clube de primeira 
linha do Rio de Janeiro. Esclareceu que era necessário se preocupar com o 
precedente que seria aberto, pois se aceito o convênio proposto ter-se-ia que 
aceitar outros clubes também. Ponderou que se um dos itens da campanha 
política de sua Chapa nas últimas eleições foi  a contrariedade a qualquer 
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eventual possibilidade de venda de novos títulos para aumentar o número de 
sócios  com títulos  pagantes,  não se  poderia,  agora,  aceitar  o  convênio  e 
receber  pessoas  que  estariam  freqüentando  o  clube  gratuitamente, 
independentemente de taxas que viessem a ser pagas.

José Roberto Coutinho de Arruda – Entendeu que a questão do convênio 
como uma reciprocidade de direitos deveria se restringir objetivamente a dar 
resposta a algumas perguntas que resumiu: o Pinheiros tem muito a dar e 
todos sabem disso.  O que o Fluminense tem a nos oferecer? E,  para se 
chegar a essa resposta, outras indagações devem ser superadas como, por 
exemplo,  a  razão  do  convênio  anterior  ter  sido  interrompida,  pois  consta 
claramente  na  denúncia  do  Fluminense,  que  ele  estava  em  dificuldades 
financeiras. Não se sabe se essa situação mudou. O que o sócio do Pinheiros 
poderá  encontrar  no  Fluminense  (como  equipamentos  esportivos)?  Aqui 
sabemos o que temos. Lá vai ser uma incógnita. Lembrou que na ocasião 
que a Comissão de Sindicância se reuniu para apreciar a proposta, em julho 
de 2001, por coincidência estavam presentes o ex-Presidente Cezar Roberto 
Leão Graneiri e o Diretor Oswaldo Fontana Filho, e um deles disse que em 
uma  visita  ao  Fluminense  havia  encontrado  folha  de  jornal  no  fundo  da 
piscina. Corroborando o que havia dito o Conselheiro Hugo Nivaldo Nápoli, 
lembrou que o Conselheiro Cezar Roberto havia dito que na época em que 
esse  convênio  foi  feito  o  Clube  não  tinha  realmente  o  tamanho,  nem  o 
número de sócios que tem hoje. Observou que com a população que o Clube 
tem hoje, colocar mais gente seria realmente temerário, tanto que a questão 
dos  títulos  sociais  foi  veementemente  rechaçada.  Abordou  aspectos  para 
demonstrar que de forma alguma poder-se-ia assinar um cheque em branco, 
e quem seria mais privilegiado com o convênio, entendendo que a questão 
deveria ser bem avaliada, da mesma forma que se deveria refletir a respeito 
de  algumas  cláusulas  estabelecidas  pela  Diretoria  para  o  convênio  -  a 
freqüência a dependências que não exijam inscrições especiais, o uso das 
piscinas,  a  validade  de  exame  médico  de  fora  de  São  Paulo,  tudo 
recomendando  a  preservação  do  interesse  dos  associados  do  Pinheiros. 
Também perguntou  se  a  Comissão  de  Sindicância,  que  deve  ser  ouvida 
sempre a respeito das pessoas que pretendam usar o Clube, teria tempo 
hábil para se manifestar já que o convênio fala em prazo de 30 dias, o mesmo 
tempo que ela tem para decidir, ou teria que se reunir extraordinariamente 
cada  vez  que  um candidato  do  Fluminense  quisesse  freqüentar  o  Clube. 
Aliás,  esse  procedimento  não  seria  nem  justo,  porque  na  Comissão  da 
Sindicância  temos  procedimentos  a  candidatos  a  sócios  que  pagam 
transferência e esse dinheiro vai para os cofres do Clube, ao passo que o 
sócio do Fluminense não trará nada para o Pinheiros. Lembrou, também, que 
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se  um  sócio  do  Fluminense  se  envolver  em  uma  briga  aqui  dentro, 
provavelmente ele seja apenas proibido de freqüentar o Clube, ao passo que 
o nosso sócio poderá ser submetido a um procedimento disciplinar e talvez 
seja punido. Tudo deve ser avaliado criteriosamente para ser posteriormente 
perseguido. Quanto a uma recente discussão, de que o Fluminense poderia 
ser necessário para que os seus equipamentos esportivos fossem usados 
pelas  delegações  esportivas  do  Pinheiros,  entendeu  que  o  convênio  não 
resolveria  o  problema,  constando  que  aqui  isso  já  vem ocorrendo  várias 
vezes  com  delegações  de  outros  clubes,  inclusive,  usando  os  nossos 
alojamentos, não vendo mal nenhum nestes entendimentos. Ratificou que o 
Pinheiros  tem muito  a  dar.  E  perguntou  o  que  o  Fluminense  tem a  nos 
oferecer. Finalmente, que diante da falta de resposta convincente a qualquer 
das indagações, manifestou-se contrário à celebração do convênio e sugeriu 
que o plenário rejeitasse a proposta. 

Presidente  -  Não  havendo  mais  oradores  inscritos  para  falar,  declarou 
encerrada a discussão e submeteu a matéria à votação.

Deliberação:
O plenário resolveu rejeitar o pedido formulado pela Diretoria, de autorização 
para que o Esporte Clube Pinheiros pudesse manter intercâmbio desportivo-
social com o Fluminense Football Club.

Item 4 - Várias.

Presidente  – Explicou  aos  novos  Conselheiros  que  neste  item  cada 
Conselheiro  pode  falar  aquilo  que  entenda  que  deva  falar  em nome dos 
associados, sob sua exclusiva e pessoal responsabilidade. Pediu que todos 
mantivessem  a  cordialidade  que  se  espera  de  qualquer  Conselheiro  do 
Esporte Clube Pinheiros e esclareceu que apartes aos oradores podem ser 
concedidos pelos mesmos, não sendo permitidas discussões paralelas.

Marcelo  Grassi  –  Parabenizou  a  coordenação  da  Chapa  Mobilização 
Pinheirense pelo trabalho realizado à frente da última eleição, que culminou 
com  o  resultado  inédito  na  história  do  Clube.  Disse  que  foi  uma  vitória 
pinheirense e o apoio maciço do associado demonstra a sua insatisfação e o 
seu desejo de mudança, fazendo com que a responsabilidade dos eleitos seja 
ainda maior, já que a cobrança começou logo após o resultado das urnas. 
Que para ele, orador, a maior vitória foi a eleição de um grande número de 
associados eleitos pela primeira vez, uma verdadeira renovação. Inclusive, 
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com  o  remanejamento  da  Diretoria,  todos  os  inscritos  pela  Chapa 
Mobilização, mesmo não tendo sido eleitos, foram empossados e hoje estão 
participando. Pediu ao Sr. Presidente que convidasse os eleitos pela primeira 
vez a se apresentarem.

Presidente – Esclareceu ao orador que todos tinham sido nominados por 
ocasião da posse no cargo, que poderiam ser conhecidos pelas fotografias no 
site do Conselho, bem como que na próxima edição da Revista do Clube 
seria publicado o resultado das eleições.

Marcelo  Grassi  –  Concordando,  desejou  boas  vindas  aos  recém 
empossados, colocando-se à disposição dos mesmos. A par de todos terem 
recebido  o  Estatuto  Social  e  os  Regimentos,  que  regem  todos  os  atos 
praticados no Clube, disse que tem denunciado o não cumprimento de muitos 
preceitos,  defendendo  que  se  cumpram  "ipsis  litteris"  essas  regras, 
principalmente no que se relaciona aos serviços prestados aos associados e 
aos esportes básicos das crianças, que implicam, conseqüentemente, em sua 
formação moral. Que teve a felicidade de conviver numa estrutura campeã, o 
que lhe deu condições de se destacar e ter sucesso nos esportes. Que deve 
isso ao Clube e por isso exige o melhor para as nossas crianças, que são o 
nosso futuro. E, o presente, mostra que temos muito que mudar para atingir 
esse  ideal.  Dirigindo-se  aos  novos  Conselheiros,  relatou  alguns  fatos 
acontecidos nos últimos tempos no Conselho. Primeiro, que depois de um 
ano  de mandato,  denunciou  uma infração  do  Art.  19,  §1º,  do  Regimento 
Interno da Diretoria, tendo a Diretoria reagido, por meio de 46 Conselheiros a 
ela  fiéis,  propondo  a  cassação  de  seu  mandato,  por  falta  de  decoro 
parlamentar. Que constituída a Comissão Especial para instruir o processo, 
esta  acatou  documentos  pós  denúncia,  decisão  que,  levada  à  Justiça 
Comum,  deu  ganho  de  causa  a  ele,  orador,  por  cerceamento  de  ampla 
defesa. Também comentou que se comprometeu a moralizar o Conselho, já 
que  num  passado  recente  propostas  ofensivas  à  inteligência  dos 
Conselheiros eram aprovadas pela maioria. Falou, ainda, sobre proposta da 
Diretoria  também  aprovada  por  maioria,  relacionada  à  troca  da  grama 
sintética do campo de Futebol utilizando verba do Fundo Especial. Disse que 
na ocasião denunciou uma forma de negociação absurda, e, posteriormente, 
o Conselheiro Djalma Funaro constatou que a grama ainda teria 5 anos de 
vida útil. Referiu-se às eleições de 2000, dizendo que coordenou uma chapa 
chamada Tradição, pretendendo criar algo novo e realmente verdadeiro para 
os associados, que, além de propostas, apresentava trechos do relatório da 
Diretoria,  documento  público  a  qualquer  associado,  questionando  sobre 
certos absurdos. Como resultado, a Diretoria proibiu a exibição da plataforma, 
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com a concordância do Conselho.  Que por  tudo isso e pelo resultado da 
última eleição, se sentia vitorioso, já que esse estado de coisas não poderia 
continuar. Hoje já são dadas mais informações aos associados e licitações já 
são abertas, coisas que vinham sendo reivindicadas. Realçou boas vindas 
aos recém eleitos, em especial a seu pai, Conselheiro Hermenegildo Grassi, 
não só pelo trabalho, pois já contribuiu com o Conselho, principalmente na 
Diretoria de Tênis por 15 anos, mas pela felicidade de escolher o Esporte 
Clube Pinheiros para sua criação. Terminou dizendo ter esperança que deixe 
de ser demagógica e se torne uma máxima no Conselho a frase: estamos 
todos integrados para o bem do Clube, pois entendia que assim poderemos 
conviver e fazer o Esporte Clube Pinheiros muito melhor.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  –  Referiu-se  à  alteração  do  Art.  64  do 
Regimento Interno da Diretoria aprovada em 28/01/2002, estabelecendo que 
a Diretoria deveria colocar todos os contratos, todas as licitações a público, 
isto é, nos quadros, na revista e no site do Pinheiros, entendendo que as 
providências  deveriam ter  sido  tomadas  no  dia  imediatamente  seguinte  à 
decisão  do  Conselho.  Lamentou  que  na  Revista  do  Clube  tenham  sido 
relacionados os contratos efetivados a partir de 16/04, porque demonstra que 
a Diretoria não leu, ou não prestou atenção no que o Conselho aprovou - que 
deverão ser colocadas todas as licitações, nos quadros e que estas licitações 
deverão estar contidas na revista. Disse que questionou a Diretoria, tendo 
sido respondido que não houve tempo da Administração se posicionar a esse 
respeito e que precisou de três meses para fazer essa relação. Obviamente 
não se pode aceitar esta condição, mesmo porque o assunto já estava sendo 
debatido no Conselho e, salvo engano, a Diretoria no seu topo sempre está 
convidada a presenciar esses debates. Portanto, sabia ela o andamento do 
processo.  Solicitou  à  Diretoria  que  cumpra  o  Art.  64,  do  seu  Regimento 
Interno. Pediu aos Conselheiros que analisem esses editais e os levem ao 
conhecimento dos seus amigos associados para que venham prestar serviço 
ao Clube, para dar lisura às concorrências. E, se eventualmente constarem 
alguma  distorção  nessas  concorrências,  que  a  transmitam  ao  Conselho, 
porque somos um condomínio e quando pagamos as mensalidades estamos 
pagando esses prestadores de serviço. 

Edgard  Ozon  –  Desejou  feliz  gestão  à  Mesa  do  Conselho  neste  novo 
mandato, estendendo o voto às novas Comissões e aos Conselheiros recém 
eleitos. Em seguida, tratando da composição da Diretoria, disse que é normal 
em  todas  as  Diretorias  manter  em  cerca  de  70  o  número  de  Diretores 
Executivos,  Adjuntos  e  Assessores,  quer  na  parte  esportiva,  social  ou 
administrativa.  A  atual  Diretoria  forneceu  uma  primeira  lista,  contendo  90 
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auxiliares e a última relação contém 129. Estranhou que na relação constem 
muitos Conselheiros com cargo de Assessor, fazendo um apelo à Diretoria, 
que tem mandato até maio/2003, no sentido de tenha mais consideração e 
que indique Conselheiros para cargos diretivos.

Vicente  Mandia  –  Referindo-se  ao  ofício  nº  DI.171/2002,  de  28/02, 
encaminhado  pelo  Sr.  Presidente  da  Diretoria  em  resposta  a  uma 
manifestação  subscrita  pelo  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho  e 
outros Conselheiros, relacionada à demissão de funcionário, leu a íntegra do 
documento e, terminado, perguntou ao Sr. Presidente do Conselho se houve 
informação  aos  Conselheiros  deste  ofício,  para  que  eles  pudessem 
questionar ao Presidente a respeito da matéria. Acrescentou que pelo que 
tem conhecimento, face às discussões surgidas em plenário, é uso e costume 
essa prática de dispensar e readmitir. Então, para esclarecimento da questão, 
pediu  que  referida  correspondência  fosse  levada  ao  conhecimento  dos 
Conselheiros.

Presidente  –  Pediu  que  o  orador  esclarecesse  que  providência  estava 
solicitando  à  Mesa,  porque  o  episódio  todo  foi  instaurado  pelo  Conselho 
Fiscal em relação à Diretoria, e a Presidência da Mesa apenas encaminha os 
expedientes.

Vicente  Mandia  – Perguntou  se  mencionado  expediente  tinha  sido 
encaminhado  aos  Conselheiros,  pedindo,  em  caso  negativo,  que  fosse 
distribuído.

Presidente –  Desde logo se penitenciou, aproveitando para dizer que essa 
pendência que é de todos pública e notória a respeito da dispensa de um 
funcionário da Diretoria, e posterior readmissão, foi levantada pelo Conselho 
Fiscal,  e  que  a  Presidência  do  Conselho  simplesmente  se  limitou  a 
encaminhar  o  expediente  do  Conselho  Fiscal,  que  é  quem  tem  esses 
elementos em seu poder.  Todavia,  pediria  novamente ao Conselho Fiscal 
cópia integral  desse expediente e o enviaria  aos Conselheiros,  porque se 
houve alguma falha ele seria encaminhado a todos.

Vicente  Mandia  –  Para  concluir,  disse  que  em  25  de  abril,  esse 
questionamento  do  Conselho  Fiscal,  no  ofício  491/2002,  foi  despachado 
Registre-se e se dê ciência,  em especial aos Srs. Conselheiros. Entendeu 
que seria  de bom alvitre,  se não tivesse havido a  resposta dada os Srs. 
conselheiros desse ofício, que o fosse. Caso contrário, pedia desculpas.
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Presidente – Respondeu que verificaria se efetivamente não foi dada ciência 
e seria dada novamente.

Cíntia  Turella  di  Stasi  –  Informou,  detalhadamente,  sobre  requerimento 
subscrito por 300 sócios freqüentadores das piscinas externas, no sentido de 
que as piscinas externas não fossem fechadas por 3 meses, documento este 
entregue ao Presidente Sergio Fuchs Calil em 27/07/2001, por uma comissão 
formada pelos sócios Maria Auxiliadora Lenza, Fábio Tureta, Antônio Carlos 
Clark, Rafael Greco, Cíntia Turella di Stasi e pelo Conselheiro Carlos Roberto 
Sá de Miranda Bório. Disse que na ocasião o grupo, entre outros assuntos de 
interesse  dos  sócios,  sugeriu  ao  Sr.  Presidente  que  fosse  aumentado  o 
número de funcionários para reduzir o prazo de término das obras, tendo sido 
dito pelo Sr. Presidente que encurtaria o tempo de fechamento das piscinas 
externas (23/08) e realmente o fez, reabrindo-as 03/08, e prometido que em 
2002 as piscinas externas seriam fechadas somente durante o mês de julho, 
quando as aulas de natação são suspensas e,  portanto,  sobram raias na 
piscina olímpica. Ocorre que, sem nenhum aviso na portaria,  a piscina foi 
fechada em 05/06/2002, espantando e frustrando os sócios da Comissão, que 
tinham informado àqueles que assinaram o pedido no ano passado, que em 
2002  o  fechamento  seria  somente  durante  julho.  Foram  vários  sócios 
desrespeitados. Soube-se por uma pequena nota publicada na revista que o 
fechamento  prematuro  deveu-se  a  serviços  que,  segundo o  arquiteto  e  o 
engenheiro  questionados,  poderiam  ser  feitos  com  a  piscina  em 
funcionamento, fechando ora uma parte, ora outra. Ressaltou a necessidade 
de se alterar conceito muito usado no Clube, de que sempre foi assim, pois o 
clima é diferente e as necessidades dos sócios são outras. Que não seria 
necessário passarmos pelo constrangimento de ver um ou dois funcionários 
empilhando cadeiras e pedras,  um trabalho vagaroso,  enquanto os sócios 
ficam com apenas 4 raias para nadar. Questionou a restrição do uso em favor 
do Pólo Aquático, em total desobediência ao que foi determinado no quadro 
de avisos sobre o fechamento da piscina, e comentou que na Hebraica existe 
uma piscina aquecida, onde é possível praticar natação durante o ano todo. 
Como manutenção e progresso, sugeriu a troca das caldeiras que aquecem a 
piscina do Pólo, que são antigas e não funcionam bem. Pediu resposta da 
Diretoria  às  ponderações  que  apresentou,  para  dar  um  retorno  aos  300 
associados que assinaram o pedido em 2001 e acreditaram que neste ano 
seria diferente. 

Cezar Roberto Leão Granieri –  Referiu-se à Medida Provisória nº 39, de 
14/06/2002, alterando a Lei nº 9.615, de 24/03/1998 e outros decretos leis e 
outras leis, lendo o 15º parágrafo do pedido de emissão dessa MP formulado 
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ao  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  pelo  Ministro  de  Estado  de 
Esportes  e  Turismo  Caio  Luiz  de  Carvalho,  a  saber:  "o  projeto  ora 
apresentado  a  V.  Exa.  contempla  de  forma objetiva  a  realidade fática  do 
estágio  do  desporto  nacional,  quanto  à  necessidade  de  as  entidades  se 
constituírem em sociedade comercial,  ou contratarem sociedade comercial 
para administrar suas atividades profissionais, facultando àqueles que não o 
fizerem - que é o nosso caso - serem equiparados a sociedades de fato ou 
irregulares  na  forma  da  lei  comercial,  gravando-as  com  maior  rigor  nas 
obrigações aí decorrentes, inclusive, excluindo-as dos benefícios decorrentes 
da Lei 9.317 de 5/12/1996 e sujeitando-as às contribuições de que tratam os 
incisos I e II do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24/6/1991, e, por fim, impedindo-
as de gozarem de benefícios fiscais em âmbito Federal.". Passou a informar 
que o Clube, na ação que pleiteia a isonomia com os clubes de futebol que a 
partir  do  dia  14/06  perderam  esse  privilégio,  tem  depositado  desde 
dezembro/1996, quando saiu essa primeira MP, hoje transformada em lei, 
aproximadamente R$31.941.710,00, até 31/5 deste ano, mais o depósito que 
é feito deste mês, já ultrapassa a 60% do nosso orçamento. Sugeriu que a 
Diretoria passe a pagar normalmente, ao invés de depositar em juízo, bem 
como que a  Comissão Jurídica,  ou  jurista  especializado,  seja  solicitada a 
opinar a respeito, entendendo que há uma perspectiva da ação de isonomia 
ser  considerada  um  passo  grande  para  o  Pinheiros  obter  esse  sucesso. 
Explicando, disse que no momento em que a MP de 14/06/2002 diz que se os 
clubes  que têm esporte profissional quiserem continuar com o privilégio de 
pagar só 5% do resultado das suas rendas esportivas, dos seus patrocínios, 
terão que se transformar em empresa. Portanto, estarão sujeitos a imposto de 
renda  e  outras  tributações  que  quem quiser  adotar  essa  política  terá  de 
enfrentar.  Aqueles que não quiserem, que é o caso do Pinheiros,  ou dos 
clubes de futebol que não quiserem ter o futebol profissional, terão que pagar 
o imposto sobre a folha de pagamento, ou seja, 24%. Reiterou que não se 
considerava a pessoa mais especializada para falar a respeito, mas sugeria 
uma atuação rápida, por entender que o Governo acabou de reconhecer a 
isonomia  do  Pinheiros  com  os  clubes  que  têm  algum  tipo  de  esporte 
profissional,  tanto  que  disse,  claramente:  facultando  àqueles  que  não  o 
fizerem, serem equiparadas às sociedades de fato, ou irregulares na forma da 
lei comercial. Ou seja, se eles não quiserem o privilégio dos 5%, voltam e vão 
pagar os encargos da parte patronal, num total que chega hoje por volta de 
24%. 

José Manssur (aparte) – Comentou que examinou os autos de um processo 
ao qual o orador havia se referido, que se encontra no âmbito do Tribunal 
Regional  Federal.  Então,  sugeria  que  os  elementos  naquele  momento 
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colocados sejam remetidos ao advogado externo que cuida da questão, para 
que ele examine sob a ótica de fato superveniente, juntando aos autos da 
apelação, a fim de que, quando do julgamento cabível,  já que o Clube foi 
derrotado em primeiro grau, o colegiado em grau de apelação, examinando o 
tema, à luz agora desse fato superveniente, possa ter o mesmo entendimento 
do orador, no eventual reconhecimento, e aí é explícito do Governo Federal, 
de que existe a isonomia entre os clubes amadores com os clubes de futebol 
e  esta  é  a  questão  debatida  nos  autos,  e  com isso,  eventualmente,  que 
perdedor em primeiro grau de jurisdição o Clube venha a ter a felicidade de 
ganhar  em  segundo  grau,  embora  reconheça  que  a  matéria  é  polêmica. 
Rendeu  homenagens  ao  orador,  atualmente  Delegado  do  Ministério  dos 
Esportes e Turismo em São Paulo, pela contribuição prestada ao Clube.

Cezar Roberto Leão Granieri –  Agradeceu a intervenção do aparteante e 
entregou ao Sr. Presidente a documentação que mencionou.

Presidente  –  Também  se  disse  preocupado  com  a  Medida  Provisória, 
parecendo-lhe que há uma determinação em seu artigo primeiro, que fala dos 
clubes que mantêm o esporte profissional. Salvo engano, a MP não atinge o 
Esporte Clube Pinheiros, em princípio, porque o Clube não mantém esporte 
profissional, a menos que se consiga formalizar algumas tratativas das quais 
se ouviu dizer, no sentido de que o Pinheiros está querendo patrocinar alguns 
clubes profissionais. Então, a MP só se aplica a clubes que mantêm esporte 
profissional.  Este  privilégio  que  os  clubes  profissionais  de  futebol  têm de 
pagar 5% de contribuição previdenciária sobre as rendas dos  espetáculos 
desportivos, o Pinheiros e todos o clubes sem fins lucrativos já  perderam 
desde janeiro/1997.  Lembrou que na época era Presidente da Diretoria  o 
Conselheiro  Arlindo  Virgilio  Machado  Moura  e  que  o  Clube,  como  outros 
clubes, fizeram uma tentativa de ir a Justiça e pleitear essa isonomia com os 
clubes  de  futebol  profissional,  porque  a  partir  de  janeiro/97  já  estávamos 
obrigados a recolher 20% sobre a folha de salários. E o Clube reivindica e 
luta na Justiça para que possa pagar também os 5%. Infelizmente, os clubes 
e também o Clube Pinheiros, estão perdendo essa ação de isonomia, quando 
o fundamento da sentença é exatamente que os clubes, como o Pinheiros, 
que  não  mantêm futebol  profissional,  não  tem direito  de  arena,  não  tem 
direitos de transmissão e não tem regras de espetáculos e,  portanto,  não 
poderiam pleitear esse benefício. Daí porque o Clube tem tido a cautela, sob 
um  risco  muito  grande,  de  não  pagar  as  contribuições  previdenciárias  e 
depositá-las  todo  mês.  Pediu  a  opinião  dos  ilustres  juristas  do  Conselho, 
entendendo que com essa Medida Provisória a situação ficou pior ainda, pois 
o Governo quer que somente os clubes que adotarem o regime de empresa, 
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se  submetam à  fiscalização  da  Comissão  de  Valores  Mobiliários  terão  o 
privilégio;  aqueles que se recusarem a ser clubes profissionais,  terão que 
pagar os 20%. A partir deste mês, não se trata de pedir mais isonomia, mas a 
isonomia nos alcançou e aos outros clubes, que todos vão ter que pagar os 
20%. A menos que queiram se submeter ao regime de empresa, fiscalizados 
pela comissão, e pagar até imposto de renda. Essa é uma idéia em princípio.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri  –  Disse  que  não  pretendia  contestar  o 
entendimento do Sr. Presidente, mas não se pode negar que está redigido, 
que por si só esclarece as coisas. Leu o artigo no 15º parágrafo, que para ele, 
orador,  colocava  exatamente  a  contestação,  considerando  o  problema do 
Clube em si. Em 1997, o Clube disse: Justiça, o Pinheiros não tem diferença 
nenhuma, porque quando se compara assim Pinheiros com Palmeiras, com 
Corínthians, com São Paulo, tudo bem, mas também deveríamos comparar o 
Pinheiros com o Juventus.  Há quanto tempo aqui  ninguém vê o Juventus 
jogando  em lugar  nenhum e  não  tem receita  nenhuma e  nem patrocínio 
nenhum, por conta de ter um futebol profissional, paga 5% das receitas, e o 
Pinheiros paga 20% da sua folha de pagamento. Foi por isso que o Pinheiros 
resolveu dizer o seguinte: aqui tem uma injustiça. Tornou a ler o trecho do 15º 
parágrafo do encaminhamento da MP ao Presidente da República e reiterou o 
seu entendimento já exposto. Encerrou, dizendo que sua intenção é que a 
atuação  do  Clube  seja  a  melhor  possível,  até  porque  temos  cerca  de 
R$32.000.000,00 depositados em juízo, ou seja, 60% do atual orçamento, e 
vale a pena buscar a isonomia, como vem fazendo desde 1996. 

Presidente – Cientificou o orador de que somos todos pinheirenses e que se 
um dia houver a possibilidade do Clube recuperar esse dinheiro, contará com 
o apoio da unanimidade do Conselho, Oxalá os seus fundamentos jurídicos e 
conhecimento estejam corretos. 

José Edmur Vianna Coutinho – Informou que subscreveu em primeiro lugar 
um abaixo-assinado de 62 conselheiros, propugnando pela alteração do §4º 
do Art. 66, do Regimento Interno da Diretoria, a fim de que fique determinado 
que  os  Conselheiros  que  ocuparem  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,  Assessor  de  qualquer 
espécie e qualquer outro cargo, de qualquer denominação, de nomeação da 
Diretoria, existente ou a ser criado, ficarão automaticamente licenciados do 
Conselho Deliberativo, licença que se estenderá até 90 dias após a data em 
que deixarem de exercer esses cargos. Explicou que proposta idêntica foi 
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apresentada e rejeitada pelo Conselho na gestão anterior. Portanto, estava 
sendo reapresentada.  Também comunicou que foi  apresentada uma outra 
proposta,  assinada  por  59  Conselheiros,  também  por  ele,  orador, 
encabeçada,  objetivando  um  acréscimo  do  inciso  XXV,  no  Art.  5º  do 
Regimento Interno da Diretoria, que diz o seguinte: compete a Diretoria exibir 
por si ou por funcionário, livros, papéis e documentos no ato da solicitação 
por qualquer membro do Conselho Fiscal, para exame no local, ou atender a 
requisição  do  Conselho  Fiscal,  no  prazo  máximo   de  5  dias  úteis,  de 
informações ou requisições de cópias de papéis e documentos. Deu ciência, 
também, que mais de 52 Conselheiros subscreveram um pedido de alteração 
do Regimento Interno da Diretoria, para que seja acrescido um novo inciso ao 
Art. 5º do mesmo Regimento Interno da Diretoria, que é o seguinte: compete 
a Diretoria, publicar mensalmente, no órgão oficial de divulgação do Clube, 
seja  boletim,  panfleto,  jornal  ou  revista,  o  balanço,  balancete  mensal 
patrimonial. Informou tratar-se do cumprimento de propostas feitas durante a 
campanha eleitoral pela Mobilização Pinheirense.

Alexandre  Barradas  de  Oliveira  –  Comunicou  que,  cumprindo  com  os 
compromissos eleitorais, estava sendo reapresentada proposta de alteração 
do Art.  129 do Estatuto Social  e do Art.  19,  incisos I  e IV, do Regimento 
Interno da Diretoria, pretendendo cercear a admissão, como funcionários do 
Clube, de descendentes e parentes de Conselheiros, Diretores etc.

Anna Maria da Carvalheira Baur – A par de cumprimentar o Diretor Social 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues, o Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, a 
Diretoria  como  um  todo  e  a  Gerente  da  Área  Rosana  Moreno,  pela 
organização, realização e sucesso da Festa Junina/2001, nos últimos dias 21, 
22  e  23,  elogiou  detalhadamente  o  evento,  abordando  a  decoração,  as 
atrações musicais contratadas, os grupos de danças, as comidas típicas, os 
brinquedos  e  brincadeiras  promovidos,  o  Bazar  do  Departamento  de 
Assistência Social e as promoções e sorteios.

Tarcísio de Barros Bandeira – Referiu-se ao Orçamento do Clube, dizendo 
que já teve oportunidade de verificar várias peças, e nenhuma com tempo 
hábil  e  suficiente  detalhamento  para  ser  aprovada.  Observou  que  todo 
orçamento  é  difícil  de  ser  analisado,  mas,  o  da  seção  de  esportes  é 
impossível e que no seu entender a divisão existente no esporte competitivo 
entre esporte profissional e esporte subsidiado não é de nenhuma maneira 
transparente.  Disse  que  como  pessoalmente  é  inteiramente  a  favor  do 
esporte subsidiado e inteiramente contrário ao esporte profissional,  para a 
sua análise do orçamento essa divisão é imprescindível. Portando, solicitou 
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que  ao  invés  de  enviar  mais  uma  peça  impossível  de  honestamente  ser 
aprovada,  que  a  Diretoria  encaminhe  o  orçamento  e  essa  subdivisão 
claramente definida, porque o esporte subsidiado é a base do Atletismo e de 
uma série de modalidades que praticou e gosta muito, e o esporte profissional 
não é para o Clube. É um instrumento de merchandising para vender títulos, 
o que parece que não é o interesse declarado do Pinheiros.

Presidente  –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e deu por encerrada a reunião às 22h10

***

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  488  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 29 de julho de 2002, com as retificações 
já dela constantes.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf


	Ata Resumida da 487ª Reunião EXTRAOrdinária DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, realizada no dia 24 de JUNHo de 2002
	Sergio Lazzarini
	Paulo Cesar de Arruda Castanho

