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ATA RESUMIDA DA 488ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
29 DE JULHO DE 2002

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e nove de julho 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) MESA DIRETORA
Presidência             : Sergio Lazzarini
Vice-Presidência     : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria : Dulce Arena Avancini
Segundo Secretaria: José Paulo de Camargo Mello

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente –  Declarou instalada a reunião, determinando a execução do 
Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Posse de Suplentes convocados.
Presidente – Convidou para tomar posse os Suplentes convocados para a 
reunião, a saber: Grupo A: Sérgio Luiz Bourgogne Sodré; e, Grupo B: Anna 
Rocha  Lima  Nacarato,  Antonio  Franco  Salgado  e  Marcelo  Figueiredo 
Portugal Gouvêa. Convidou a Sra.  Anna Rocha Lima Nacarato para ler o 
compromisso de posse, pedindo que os demais repetissem o texto.

Anna Rocha Lima Nacarato -  Leu o Compromisso de Posse, tendo sido 
acompanhada na leitura pelos demais.

Presidente  -  Declarou  empossados  no  cargo  de  Conselheiro  todos  os 
Associados antes relacionados.
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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 foi aprovada proposta da Mesa do 
Conselho,  no  sentido  de  consignar  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do 
Desembargador Hélio de Quadros Arruda, pai do Conselheiro José Roberto 
Coutinho  de  Arruda,  Presidente  da  Comissão  de  Sindicância,  e  pai  do 
Associado José Paulo Coutinho de Arruda, cunhado do Conselheiro José 
Edmur Vianna Coutinho e tio do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal e 
do  Associado  Gilberto  Coutinho  Carvalhal.  Associaram-se  ao  voto  os 
Conselheiros  José  Manssur,  Paulo  Roberto  Taglianetti,  José  Roberto 
Pacheco  França  e  Marco  Antônio  Senise  Gereto.  Na  oportunidade, 
informou  sobre  a  Missa  de  7º  Dia.  Também  apresentou  ao  plenário 
proposta da  Mesa,  no  sentido  de  consignar  em ata voto  de pesar  pelo 
falecimento  do  Sr.  Roberto  De  Luccia,  irmão  do  Diretor  Adjunto  de 
Raquetes, Conselheiro Gilberto De Luccia, tendo se associado ao voto o 
Conselheiro  Paulo  Roberto  Taglianetti.  Aproveitou para informar  sobre a 
Missa de 7º Dia. Submeteu ao Conselho, ainda, as seguintes proposições 
de  voto  de  pesar:  1)  de  iniciativa  da  Conselheira  e  Primeira  Secretária 
Dulce Arena Avancini, consignando voto de pesar pelo falecimento da Sra. 
Else F. A. Metzner, mãe da Atleta Benemérita Ingrid Dreschler e do falecido 
Atleta Benemérito Peter Metzner; 2) de autoria dos Conselheiros José Luiz 
Toloza de Oliveira Costa, Antonio Toloza de Oliveira Costa Filho e Aloísio 
de Toledo César, pelo falecimento do Desembargador Francisco Tomaz de 
Carvalho;  3)  de iniciativa do Conselheiro  Antonio de Alcântara Machado 
Rudge, pelo falecimento de Sra. Maria da Glória Machado de Campos, mãe 
da  Associada  Rosa  Maria  de  Carvalho  Senna,  que  é  esposa  do  ex-
Conselheiro e ex-Diretor Marcos Augusto de Carvalho Senna. Em seguida, 
submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes propostas de votos 
de  louvor:  1)  de iniciativa  da  Conselheira  Beatrice  Mira  Chrystman,  aos 
tenistas Patrícia Moraes Barros Coimbra, que se sagrou Campeã Brasileira, 
categoria de 16 anos Feminino, nas provas Simples e Duplas; Celso José 
Ribeiro  Neto,  que  se  sagrou  Campeão  Brasileiro,  categoria  16  anos 
Masculino,  em Duplas;  e  Carolina  Camargo De Luca,  que conquistou  o 
título de Campeã, categoria 12 anos Feminino, em Duplas, no Campeonato 
Brasileiro Infanto-Junvenil (Brasília – DF - 13 a 20/07/2002); 2) de autoria 
do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, aos pinheirenses que 
participaram da  corrida  10Km Brasil  (05/05/2002):   José  Marques Neto, 
Ricardo  de  Sá  e  Silva  Cutolo,  Luiz  Filippo  Ferrari  Tudisco,  Manuel 
Moragado Cutolo, Flavio Ortuno, Maria Eloisa Refinetti e Maria Cristina de 
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Andrade;  e  da  "Maratona  de  Blumenau  -2002"  (Blumenau  -SC  – 
30/06/2002):  Alessandra Faccheto ,  Roberto Nascimento, Marcelo Gozzo 
Pereira, Mario Medeiros Stein Mamprim e Luis Alberto Figueiredo de Souza; 
3) de iniciativa da Comissão de Esportes, a destaques esportivos, conforme 
relação previamente encaminhada aos Conselheiros, a saber: Atletismo: ao 
Assessor Marcelo Gozzo Pereira, à Técnica Lílian Riedel Zogaib e ao Atleta 
Henrique  Camargo  Martins,  pela  participação  e  resultados  obtidos  nas 
competições  III  Circuito  Paulista  (São  Paulo/SP  -   20/05/2002)  e  Copa 
Sudeste  -  Nível  Paulista  (São  Caetano  do  Sul/SP -  23  e   24/03/2002); 
Esgrima: à Assessora Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, aos Técnicos 
Márcia da Silva Leonelli  e Miakotnykh Guennadi, ao Diretor Adjunto Ney 
Roberto Caminha David e aos Atletas Marcos de Faria Cardoso, Roberto 
Lazzarini,  Carolina  Xavier  Silveira  Moreira,  Paula  Lazzarini,  Carolina 
Oliveira  Preto  Amaral  Santos,Taís  de  Morais  Rochel,  Rodrigo  José 
Marcondes Pedrosa Oliveira, Yuzo Koga , Fernando Augusto Dias Scavasin 
, Bernardo Carlos Schwuchow , Elton Shimbo Carmona , Maurício Pettinato 
Lúcio, Taís de Morais Rochel, Lívia Maximiano Lanzoni, Camila Rodrigues 
Freitas M. Barbosa, Priscila Vallinoto, Lucas Gregory Sawaia Castro e Maria 
Estela  Meira  Cardoso  Duva  pela  participação  e  resultados  obtidos  nas 
competições Torneio Nacional “Cidade Rio de Janeiro”  (Rio de Janeiro/RJ - 
26  a  28/04/2002)  e  Circuito  Paulista  “2ª  Etapa”  (Federação  Paulista  de 
Esgrima  -  São  Paulo/SP  -  18/05/2002  e  26/05/2002);  Handebol: ao 
Assessor   Reinaldo Fernandes Campos,  ao Diretor  Adjunto de Esportes 
Coletivos Carlos Eduardo Ferraro, aos Técnicos Sérgio Hortelan e Álvaro 
Francisco Casagrande Herdeiro  (Auxiliar  Técnico)  e  aos Atletas  Rodrigo 
Gazola,  Lucas  Pestalozzi,  Martin  Ezequiel  Viscovich,  Roberto  Eduardo 
Morlacco,  Renato  Tupan  Ruy,  Jardel  Pizzinatto,  Alex  Lúcio  Archivaldo 
Aprile,  Bruno Felipe Claudino de Santana,  Marlos Marim,  Leonardo Luis 
Tezelli  Bortolini  e  Gustavo Henrique Lopes da Silva,  pela participação e 
resultados obtidos na Copa do Brasil (Ginásio Nilson Nielson - Brasília/DF - 
28/04/2002);  Judô: ao  Assessor   Hermano Augusto  Lobo,  aos  Técnicos 
João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e 
ao  Atleta  Raphael  Luiz  Moura  dos  Santos  Silva,  pela  participação  e 
resultados  obtidos  no  Campeonato  Brasileiro  (Terezina  -  Piauí  -  03  a 
05/05/2002);  Natação: ao  Assessor  André  Perego  Fiore,  aos  Técnicos 
Alberto Bernardo Klar, Alberto Pinto da Silva e Arilson Soares da Silva e 
aos Atletas  Renato Guimarães Gueraldi,  Gustavo França Borges,  Lucas 
Vinícius  Yokoo  Salatta,  Paulo  Maurício  Silva  Machado,  Flávia  Renata 
Delaroli,  Tatiana Lemos de Lima,  Giseli  Caetano Pereira,  Carlos Alberto 
Borges Jayme, Juan Martin Pereyra, Fábio Mauro Figueredo Silva, Talíta 
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Lima  Ribeiro,  Juliana  da  Silva  Berlanga,  pela  participação  e  resultados 
obtidos no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação “Troféu José Finkel” 
(Clube Internacional de Regatas - Santos/SP - 30 de Abril a 05/05/2002); 
Pólo-Aquático:  ao  Assessor  Ricardo   Giosa  Sasso,  ao  Técnico  Gilberto 
Marques  de  Freitas  Guimarães  Junior  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 e Marcelo Gardino Buzzi, pela participação e resultados obtidos 
no Campeonato Brasileiro (Esporte Clube Pinheiros -  24/04/2002);  Saltos 
Ornamentais:  à  Assessora  Wilma  de  Almeida  Gonçalves,  aos  Técnicos 
Roberto Gonçalves e Cristina Almeida Gonçalves de Freitas Guimarães e 
aos Atletas  Gabriel  Ulhôa Canto Gebara, Felipe Nunes Burattini,  Murilo 
Galves  Marques  Oliveira,  Ubirajara  Nogueira  Barbosa,  Thaís  Muntada 
Cavinatto, Fabiana Barbosa dos Santos, Marcella Bosschart Souza, Adriana 
Rodrigues  Netto  Costa  Rocha  e  Roberto  Bacchi,  pela  participação  e 
resultados obtidos no Campeonato Brasileiro (Esporte Clube Pinheiros- 02 
a 05/05/2002);  Tênis: aos Assessores Marilena Simões Queiroz (Damas), 
José Américo Silva Souza (Veteranos) e ao Diretor Gilberto de Luccia, pela 
participação e resultados obtidos pelos Atletas da seção nas competições: 
Campeonato  Sul-Americano  -  Por  Equipes  (Santiago  -  Chile  -  06  a 
12/05/2002),  V Aberto de Tênis do Clube de Campo das Figueiras - Nível 
Paulista  (Sociedade  Cultural  de  Porto  Ferreira  -  Porto  Ferreira/SP  - 
13/04/2002), IV Torneio Aberto de Santo André - Nível Paulista (Academia 
Tênis e Cia. - Santo André/SP - 27 e 28/04/2002), I American Airlines Junior 
Open - Nível Paulista (Academia Eduardo Eche Tennis - São Paulo/SP - 06 
a  08/04/2002),  Torneio  Internacional  “Veteranos  de  Curitiba”  (Graciosa 
Country Club -Curitiba- 26 a 30/03/2002), VI Circuito Unimed - 2ª Taça - 
Nível  Nacional  (Joinville  Tênis  Clube  -  Joinville/SC  -25  a  31/03/2002), 
Torneio Nacional de Serra Negra -Nível Nacional (Serra Negra/SP - 03 a 
07/04/2002),  VIII  A.A.B.B.  Open  de  Tênis  -  Nível  Paulista   (Associação 
Atlética Banco do Brasil  -  São Paulo/SP -  27 e 28/04/2002),  IV Torneio 
Aberto de Tênis do Alphaville T.C. - Nível Paulista (Alphaville Tênis Clube 
-Barueri/SP - 05 a 07/05/2002), Campeonato Aberto de Tênis da Cidade de 
Santos - Nível Paulista (Centro Santista de Tênis - Santos/SP - 06/04/2002), 
Master Federação Paulista - Nível  Paulista (Federação Paulista de Tênis- 
São Paulo/SP-04 e 05/05/2002), IV Aberto de Santo André - Nível Paulista 
(Academia  Tênis  e  Cia.  -  Santo  André/SP -  04  a  06/05/2002),  II  Copa 
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Federação Paulista de Tênis - Nível Paulista (Federação Paulista de Tênis - 
São Paulo/SP-27 e 28/04/2002), VI Copa Clube de Campo Sorocaba - Nível 
Paulista  (Clube de Campo Sorocaba -  Sorocaba/SP -  01 a 30/03/2002), 
Aberto de Tênis do Clube de Campo Bragança - Nível Paulista (Clube de 
Campo  Bragança  -Bragança/SP  -  27  e  28/04/2002),  VII  Torneio  Aberto 
Clube  de  Regatas  Bandeirantes-  Nível  Paulista  (Clube  de  Regatas 
Bandeirantes - Bragança Paulista/SP - 16 e 17/03/2002), I Torneio Aberto 
Villa Esportes - Nível Paulista (Villa Esportes - Vila Santa Catarina - São 
Paulo/SP  -  13/03/2002),  IV  Torneio  Aberto  de  Tênis  do  Alphaville  T.C. 
-Nível  Paulista  (Alphaville  Tênis  Clube -  Barueri/SP -  09  e  10/03/2002), 
Circuito  Credicard Visa Juniors Cup -  2ª  Etapa-  Nível  Nacional  (Joinville 
Tênis Clube -Joinville/SC -10 a 14/04/2002), ao Assessor Layr Barci Filho e 
aos Atletas Celso José Maria Ribeiro Neto, Patrícia Moraes Barros Coimbra 
e Renato Bernasconi  Zuccari,  pela participação e resultados obtidos nas 
competições Campeonato Sul-Americano - Por Equipes (Santiago - Chile - 
06 a 12/05/2002) e no XI Torneio Aberto Kolynos/Tennis Hill  (Tennis Hill 
Academia  -  Carapicuíba/SP  -  18  e  19  de  Maio  de  2002),  ao  Técnico 
Evanildo Mondeck, pela participação e resultados obtidos nas competições I 
American Airlines Junior Open - Nível Paulista (Academia Eduardo Eche 
Tennis - São Paulo/SP - 06 a 08/04/2002), no VI Circuito Unimed - 2ª Taça - 
Nível Nacional (Joinville Tênis Clube - Joinville/SC -25 a 31/03/2002) e no 
IV Torneio Aberto de Tênis do Alphaville T.C. - Nível Paulista (Alphaville 
Tênis Clube -Barueri/SP -  05 a 07/05/2002), à Atleta Fernanda Azevedo 
Dias pela participação e resultados obtidos nas competições V Aberto de 
Tênis  do  Clube  de  Campo  das  Figueiras  -  Nível  Paulista  (Sociedade 
Cultural de Porto Ferreira - Porto Ferreira/SP - 13/04/2002) e no Torneio 
Aberto de Tênis do Clube de Campo - Bragança - Nível Paulista (Clube de 
Campo Bragança - Bragança/SP - 27 e 28/04/2002), ao Atleta Rafael Yada 
Rodrigues pela participação e resultados obtidos no IV Torneio Aberto de 
Santo André - Nível Paulista (Academia Tênis e Cia. - Santo André/SP - 27 
e 28/04/2002), ao Atleta Rafael Porto Ferreira Braga pela participação e 
resultados obtidos nas competições I American Airlines Junior Open - Nível 
Paulista  (Academia  Eduardo  Eche  Tennis  -  São  Paulo/SP  -  06  a 
08/04/2002),  no VI  Circuito Unimed -  2ª  Taça -  Nível  Nacional  (Joinville 
Tênis Clube -  Joinville/SC -25 a 31/03/2002)  e no IV Torneio Aberto  de 
Tênis do Alphaville T.C. - Nível Paulista (Alphaville Tênis Clube -Barueri/SP 
-  05  a  07/05/2002),  às  Atletas  Beatrice  Mira  Chrystman  Lucki,  Ingrid 
Charlotte  Drechsler,  Úrsula  Iracema Beck Abeling,  Hermenegildo Grassi, 
Jorge  Coelho  Meneses,  Carlos  Britto  Pereira,  Tikara  Tanaami,  pela 
participação e resultados obtidos no Torneio Internacional  “Veteranos de 
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Curitiba”  (Graciosa Country  Club  -Curitiba-  26  a  30/03/2002),  às  Atletas 
Stephanie  Jassen  Barbosa,  Rafaella  Saracchi  Freitas  Leitão   pela 
participação e resultados obtidos no Torneio Nacional de Serra Negra -Nível 
Nacional (Serra Negra/SP - 03 a 07/04/2002), ao Atleta Guilherme Lopes 
Vasconcellos Sobral pela participação e resultados obtidos no Torneio VIII 
A.A.B.B. Open de Tênis - Nível Paulista  (Associação Atlética Banco do 
Brasil  -  São Paulo/SP -  27  e  28/04/2002),  à  Atleta  Heloísa  Paula  Leite 
Moraes, pela participação e resultados obtidos no Campeonato Aberto de 
Tênis da Cidade de Santos -  Nível  Paulista (Centro Santista de Tênis  - 
Santos/SP  -  06/04/2002),  à  Atleta  Marina  Camargo  de  Luca  pela 
participação  e  resultados  obtidos  nas  competições:  Torneio  Máster 
Federação  Paulista  -  Nível  Paulista  (Federação  Paulista  de  Tênis-  São 
Paulo/SP-04  e  05/05/2002)  e  no  Torneio  VI  Copa  Clube  de  Campo 
Sorocaba - Nível Paulista (Clube de Campo Sorocaba - Sorocaba/SP - 01 a 
30/03/2002), às Atletas Maria Fernanda Mendes e Lara Pedranzini Rafful 
pela participação e resultados obtidos no Torneio IV Aberto de Santo André 
-  Nível  Paulista  (Academia  Tênis  e  Cia.  -  Santo  André/SP  -  04  a 
06/05/2002),  à  Atleta  Carolina  Camargo  de  Luca,  pela  participação  e 
resultados obtidos nas competições: II Copa Federação Paulista de Tênis - 
Nível  Paulista  (Federação  Paulista  de  Tênis  -  São  Paulo/SP-27  e 
28/04/2002)  e  no  Circuito  Credicard  Visa Juniors  Cup -  2ª  Etapa-  Nível 
Nacional (Joinville Tênis Clube -Joinville/SC -10 a 14/04/2002), ao Atleta 
Roberto  Punet  Vasques,  pela  participação  e  resultados  obtidos  no  VII 
Torneio Aberto Clube de Regatas Bandeirantes- Nível Paulista (Clube de 
Regatas Bandeirantes - Bragança Paulista/SP - 16 e 17/03/2002), ao Atleta 
Gian  Luca  Fajardo,  pela  participação  e  resultados  obtidos  no  I  Torneio 
Aberto Villa Esportes - Nível Paulista (Villa Esportes - Vila Santa Catarina - 
São  Paulo/SP  -  13/03/2002),  à  Atleta  Paula  de  Aquino  Pereira,  pela 
participação  e  resultados  obtidos  no  IV  Torneio  Aberto  de  Tênis  do 
Alphaville T.C. -Nível Paulista (Alphaville Tênis Clube - Barueri/SP - 09 e 
10/03/2002) e à atleta Martina Braun Schultz, pela participação e resultados 
obtidos no Circuito Credicard Visa Juniors Cup - 2ª Etapa- Nível Nacional 
(Joinville Tênis Clube -Joinville/SC -10 a 14/04/2002); Voleibol: ao Assessor 
Juracy Telles de Menezes, ao Diretor Adjunto  de Esportes Coletivos Carlos 
Eduardo  Ferraro,  aos  Técnicos  Silvio  Roberto  Forti  e  Lourival  Soares 
Feitosa e aos Atletas Paulo Ricardo da Silva, Marco Bernardini Moulatlet, 
Bruno Baldin Coelho, Camilo Pasquini, Carlos Roberto Kulakauskas Junior, 
Rodrigo  Eugênio  Sampaio  Correa,  Dhiego  Gestich  Gemi,  Carlos  Fidele 
Arósio  Faccin  e  Deivid  Junior  Costa  no  Torneio  Início  “Campeonato 
Metropolitano”  (Ginásio do Ibirapuera - São Paulo/SP - 11/05/2002). 4) de 
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autoria do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, ao jornal O Estado de 
São  Paulo,  pela  reportagem  assinada  de  Wagner  Vilaron,  sobre  a  “1ª 
partida de futebol oficial no Brasil”, em 03/05/1902, “S. Paulo, com o placar 
de  Mackenzie,  2,  e  Germânia,  1,  num trabalho  em colaboração  com o 
Centro Pró-Memória  Hans Nobiling. Propostas aprovadas.  Prosseguindo, 
comunicou que, considerando as manifestações havidas na última reunião, 
a respeito da última Medida Provisória que alterou a legislação dos Clubes 
Esportivos  no  País,  bem  como  o  grande  interesse  demonstrado  pelos 
Conselheiros,  por  iniciativa  do  Presidente  da  Comissão  Jurídica, 
Conselheiro  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva,  convidou  o  Ministro  dos 
Esportes Caio Luiz Cibella de Carvalho para fazer uma palestra e transmitir 
os conceitos e as finalidades dessa nova Medida Provisória que altera a 
nível nacional a legislação dos clubes profissionais e amadores. Tendo o 
Sr. Ministro aceito o convite, numa manifestação apartidária e apolítica, mas 
de  interesse  exclusivo  dos  clubes,  ele,  na  qualidade  de  Presidente  do 
Conselho, e o Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, resolveram, numa 
sessão  conjunta,  especial,  extraordinária,  receber  o  Ministro,  com  o 
privilégio  de,  exclusivamente,  Conselheiros,  Diretores  e  Assessores  do 
Clube,  ouvir  de  viva  voz  o  Ministro  e  sua  Assessoria,  inclusive  fazer 
perguntas  de  interesse  dos  clubes  esportivos.  Convidou  todos  a 
comparecerem ao evento, programado para o dia 08/08/2002.

Primeira Secretária – Informou que, atendendo ao disposto no §6º, do Art. 
37.a, do Regimento do Conselho, na entrada da reunião foram distribuídas 
respostas  da  Diretoria  às  manifestações dos Conselheiros  Helmut  Peter 
Schütt, Luiz Eduardo Fernandes e Marcello Moraes Barros de Campos, no 
item "A Voz do Conselheiro", de reuniões anteriores; da mesma forma, foi 
encaminhada com a convocação a Resolução da Presidência nº 01/2002, 
conforme decisão tomada na última reunião, e, posteriormente, pelo correio, 
aditamento solicitado pelo Conselheiro Alberto Antonio Fasanaro e deferido 
pelo Sr. Presidente do Conselho.  Colocou à disposição dos Conselheiros, 
para  consulta  na  Secretaria,  o  relatório  A.  V.  O.  (Análise  da  Variação 
Orçamentária) referente ao mês de maio deste ano, bem como o Balanço 
Patrimonial do Clube em 31/05/2002.

Presidente –  Comunicou  que  lhe  foi  solicitado  que  comunicasse  ao 
Conselho  algo  que  lamentavelmente  está  ocorrendo  no  Clube.  Que  foi 
procurado  por  dois  ou  três  Conselheiros,  separadamente,  os  quais, 
reclamando e pedindo providências para evitar esse tipo de acontecimento, 
lhe apresentaram uma carta  anônima,  em termos pejorativos,  injuriosos, 
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caluniosos, em relação aos mesmos. Que depois de ter recebido esses dois 
ou  três  Conselheiros,  foi  procurado  por  outros  Conselheiros  e  ex-
Conselheiros,  que  informaram,  também,  que  antes  do  pleito  eleitoral  já 
tinham  recebido  cartas  anônimas  que,  pelo  simples  fato  de  serem 
anônimas, já são censuráveis e devem ser repudiadas. Mas o que é mais 
grave dessas cartas é que o missivista anônimo, além de injuriar e caluniar 
pessoas e difamá-los,  ele quando posta essas cartas no correio,  coloca 
como remetente nome de Conselheiros,  com endereço de Conselheiros, 
gerando confusão, e até certa hostilidade entre Conselheiros, que não têm 
nada a ver com isso. Disse que pensou e se aconselhou muito se deveria 
trazer assunto ao plenário. Porque o missivista está usando a listagem dos 
Conselheiros e seus endereços, e o nome de Conselheiros para mandar 
cartas anônimas,  fraudando o verdadeiro remetente,  e por acreditar  que 
não se trate de pessoa que faça parte do Conselho, mas de alguém que 
esteja bem a par das nossas atividades, fez um apelo para que cesse o 
envio dessas cartas, porque além de serem repudiáveis, são criminosas até 
mesmo, e não condizem com o alto espírito que deve ser dos Conselheiros 
do  Esporte  Clube  Pinheiros.   Portanto,  lamentava fazer  este  registro,  e 
pediu que, caso o missivista o estivesse ouvindo, que cessasse com esse 
tipo de atividade deletéria.

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – A par de confirmar que isso já 
vem ocorrendo há algum tempo, comunicou que no dia da eleição constou 
como  remetente  de  uma  dessas  cartas  anônimas,  dirigida  a  um  ex-
Presidente do Conselho, emitindo conceitos que a sua educação não lhe 
permite.  Disse que mantinha esse documento em seu poder  e  poderia 
encaminhá-lo  caso  o  Sr.  Presidente  assim o  requisitasse.  Em seguida, 
propões  voto  de  júbilo  e  de  aplauso  ao  Departamento  de  Bares  e 
Restaurantes, que neste mês instituiu no Restaurante do CCR o almoço de 
pagamento  ao  peso,  indo,  assim,  ao  encontro  das  necessidades  dos 
sócios. Acrescentou que era preciso levar em consideração que cerca de 
600 sócios almoçam aqui nos sábados e outros tantos almoçam aqui aos 
domingos,  constituindo,  portanto,  de  grande  interesse  do  corpo  social 
mostrar que não se só vai fazer política, e nem se falar mal dos outros. 
Precisa-se trabalhar. Voto aprovado.

Luiz  Fernando  Pugliesi  Alves  de  Lima –  Propôs  voto  de  louvor  às 
equipes de Bolão,  que no último semestre participaram das 5 Divisões 
existentes no Campeonato Paulista, a saber: Equipe Principal Masculina – 
Campeã: Randolf Hettfleisch, Alberto Foresti Sanseverino, Fábio Andrade 
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Reinbold,  Maurício  Cocchi  Labonia,  Fernando  Pinto  e  Silva  Resende, 
Eduardo Foresti Sanseverino, Rogério Arkie, Flávio Cantieri, Ricardo Braga 
Ignatti e Afonso Lopes Quintana; Equipe da Segunda Divisão Feminina – 
Vice-Campeã:  Renata  Alvarenga  Lepage,  Sonia  Miller  Esteves,  Myrna 
Peixoto Silva, Marcia Peixoto Silva, Lylian Cristina Esteves Sucena, Evelyn 
Denise Szeles Redorat, Maria Luisa Amando de Barros, Mônica Gasparini, 
Beatriz Luiza Asson Sartorelli e Mariana Zanettin de Paschoal; Equipe da 
Divisão  Sênior  Masculina  (acima  de  40  anos)  –  Vice-Campeã:  Randolf 
Hettfleisch,  Michel  Arkie,  Carlos  Nunes  Filho,  Robinson  Magalhães 
Redorat, Artur José da Silva, Luis Henrique de Souza Aranha Machado, 
Sergio  Ott  Sandri,  Sergio  Spósito  e  Manfred  Adolf  Sauer;  Atletas  que 
estabeleceram novos recordes estaduais em suas respectivas categorias: 
Rogério  Arkie  (Principal  Masculina)  e  Mariana  Zanettin  de  Paschoal 
(Segunda Divisão Feminina). Proposta aprovada.

Claudio  Damasceno Júnior –  Esclareceu  que  a  Comissão  Financeira 
ainda não emitiu parecer com relação aos relatórios A.V.O. (Análise da 
Variação Orçamentária) e aos Balanços Patrimoniais até maio/2002, por 
entender que uma série de informações ainda estavam pouco claras. Para 
maior  objetividade,  utilizou-se  de  recursos  áudios-visuais  para  expor  a 
preocupação da Comissão e como ela está sendo conduzida. Desde logo, 
esclareceu que não estaria esgotando a questão, mas que a Comissão 
enviaria  por  escrito  a  sua  avaliação  sobre  os  documentos  antes 
mencionados.  Em  primeiro  lugar,  destacou  que  chama  a  atenção  da 
Comissão, sobretudo a gestão dos recursos do Clube, do ponto de vista 
das normas estatutárias e regimentais. Reportou-se à avaliação das contas 
do Clube, dizendo que a partir de março/2002 a curva de liquidez - que é o 
volume total que o Clube tem de dinheiro para pagar as contas de curto 
prazo - que estava crescente até março, volta a cair, e, em maio, já sofre 
uma grande queda, o que nos leva a ficar atentos ao andamento do poder 
de  pagar  as  dívidas  que  o  Clube  tem,  no  curto  prazo.  Um  segundo 
aspecto, comparou a liquidez do Clube nos últimos 3 anos, 1999 até 2001. 
Tivemos uma pequena reversão em 2001, ou seja, a situação de liquidez 
estaria  piorando,  e  melhorou  um  pouco  no  final  de  2001.  Porém,  se 
tomarmos  como  base  alguns  índices,  algumas  alterações  no  Estatuto, 
sobre os quais havia chamado a atenção quando da avaliação do Relatório 
da Diretoria/2001, o que se entende como situação real seria pior. Ou seja, 
ao longo dos anos, a tendência tem-se demonstrado ainda no sentido de 
piora das contas do Clube. Da mesma forma, isso sintetiza a preocupação 
da Comissão. É importante verificar que em maio/2001, o Clube tinha um 
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valor,  ainda  não  gasto,  em  Investimento,  de  R$1.603.000,00,  mas  já 
recolhido. Neste ano de 2002, temos um valor não gasto de Investimento 
de R$2.508.000,00. E temos ainda, no Custeio, um aumento de cerca de 
R$3.000.000,00 para R$4.300.000,00, de receitas já recebidas,  dinheiro 
que  já  entrou  no  caixa  do  Clube,  e  que  ainda  não  foi  usado  para 
pagamentos. Esse dinheiro recebido em 2002, e ainda não gasto, tanto de 
Custeio  como  de  Investimento,  que  perfaz  um  total  de  cerca  de 
R$6.800.000,00,  contra  R$4.800.000,00  no  ano  passado,  não  está  em 
caixa. Não é uma economia que foi guardada como aplicação financeira ou 
como caixa do Clube. Isso chama a atenção, porque o valor não gasto 
nesses itens até maio nos encaminha, salvo informações que a Comissão 
solicitou  ao  Presidente  e  deverá  estar  recebendo  da  Diretoria,  que 
justifiquem uma  outra  interpretação,  a  percepção  é  de  que  a  situação 
financeira do Clube, neste ano, está-se deteriorando com maior rapidez. 
Daí a importância de dividir isso com o Conselho. Concluindo, disse que 
em se confirmando esse perfil, as contas ao final do ano precisarão ser 
cobertas  com  recursos  não  orçamentários,  que  são  financiamentos 
bancários,  recursos  de  Investimento  e  antecipação  de  receitas. 
Finalmente,  que a Comissão Financeira se esforçará para apresentar  à 
Diretoria,  sempre  que  possível,  sua  opinião  no  sentido  de  termos  um 
orçamento realista, que já incorpore essa diferença de caixa que se tem 
repetido nos últimos anos. Ou seja,  o orçamento tem de incorporar um 
déficit  que hoje  está  na  ordem de  R$6.000.000,00,  pode  não  ter  essa 
magnitude em dezembro, mas sem dúvida é um desequilíbrio orçamentário 
que tem de ser incorporado às contas do Clube. Enfatizou tratar-se de uma 
antecipação,  e  que  somente  com  maiores  informações  poder-se-á 
confirmar ou não essa impressão inicial.

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

José Roberto Pacheco França – Disse que se surpreendeu, bem como 
os demais Associados, por ter recebido em sua residência um cartão da 
Drogaria  Raia,  onde  consta,  inclusive,  o  nº  do  seu  RG.  Disse  ter 
conhecimento de que o RG do sócio é sigilo do Cadastro do Clube, e que 
uma mala  direta  custa  muito  dinheiro,  principalmente  se  considerada a 
grandeza do Pinheiros. Solicitou à Diretoria que encaminhe ao Conselho a 
informações detalhadas sobre o contrato, sobre como o logotipo do Clube 
foi  fornecido  à  Drogaria  Raia  para  que  ela  enviasse  esse  cartão 
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oferecendo descontos, quem autorizou, quanto custou e, principalmente, 
qual foi o setor que liberou isso. Comentou que antes de entrar na reunião 
tomou conhecimento de que um Associado foi à Droga Raia e quis usar 
referido  cartão,  tendo  sido  informado  pelo  gerente  da  Drogaria  que  o 
desconto de 15% é propiciado para qualquer pessoa maior de 50 anos; 
portanto,  o  Clube não tinha nenhuma regalia  a  mais  com esse cartão. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira –  Reiterou  pedido  que  apresentou 
anteriormente, no sentido de que o Orçamento proposto para o exercício 
seguinte seja encaminhado para análise com mais antecedência, inclusive 
entendendo imprescindível que a peça venha acompanhada da tabela de 
mão-de-obra e, na parte de Esportes, que conste uma distinção clara do 
que o Clube chama de esporte profissional,  do que o Clube chama de 
Esporte Competitivo, para que se possa entender o que se está propondo 
gastar, pois verifica-se que se gasta um pouco além do que se deveria. 
Também reiterou pedido no sentido de que seja  feita  a recontagem de 
cédulas, utilizando-se um critério já aprovado em plenário, qual seja o de 
um  voto  por  Conselheiro.   Aprovado  o  encaminhamento  da  matéria  à 
Diretoria.

Item 2 - Apreciação  da  ata  da  487ª  reunião  extraordinária, 
realizada no dia 24 de junho de 2002.

Presidente - Não havendo contestação, declarou a ata aprovada conforme 
apresentada aos Conselheiros.

José Luiz Toloza de Oliveira  – Pediu que a ata fosse retificada,  para 
constar, no seu pronunciamento ao final do item “A Voz do Conselheiro”, 
que nada tem contra a pessoa do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro. Muito pelo contrário, que o admira e respeita, mas que não tinha 
cabimento a inclusão dele, proponente, na Comissão Especial.

Deliberação:
Presidente – Como o plenário não se manifestou contrário ao pedido, deu 
a ata por aprovada, com a retificação então proposta. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2002, referente ao Projeto de 
Resolução apresentado pela Mesa do Conselho Deliberativo, 
visando estabelecer a divulgação, no veículo oficial do Clube, 
das atividades do Conselho Deliberativo, de seus Membros, e 
das  Comissões  Permanentes  e  Especiais,  em  espaço  não 
superior a quatro páginas.

Presidente –  Não  havendo  Conselheiros  inscritos  para  falar,  declarou 
encerrada a discussão e colocou a matéria em votação.

Deliberação:
O plenário resolveu transformar em Resolução, Projeto proposto pela Mesa 
do Conselho  Deliberativo,  visando  estabelecer  a  divulgação,  no  veículo 
oficial  do  Clube,  das  atividades  do  Conselho  Deliberativo,  de  seus 
Membros,  e  das  Comissões Permanentes  e  Especiais,  em espaço  não 
superior a quatro páginas

Item 4 - Apreciação do processo CD-04/2002 – Primeira discussão 
da proposta subscrita por cinqüenta e nove Conselheiros no 
exercício do mandato, de alteração do Art. 5º do Regimento 
Interno da Diretoria.

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos –  Entendeu  que  a  emenda  do 
Conselheiro  Osmar  Carecho,  acrescentando  à  redação  originária  a 
expressão "documentos digitais",  era inócua e desnecessária,  porque a 
proposta de alteração era abrangente;  quando se fala em documentos, 
papéis,  isso  está  implicitamente  interpretado  como todas  as  formas  de 
documentos que hoje se tem no mundo da comunicação direta ou indireta. 
Entendeu  equivocada  a  fundamentação  da  emenda  oferecida  pelo 
Conselheiro Joaquim Dias Tatit,  que concorda com a possibilidade de o 
Conselho Fiscal a qualquer momento, sem prévio aviso, requisitar qualquer 
tipo de documento à Diretoria, mas propõe um prazo de dois dias para a 
apresentação desses documentos. Discordou da justificativa da emenda 
(de que nem o Poder Público - Executivo, Legislativo e Judiciário - exige 
que livros, papéis e os documentos, necessários para exame e fiscalização 
que  lhe  competem,  sejam  apresentados  no  ato,  como  desejam  os 
proponentes da alteração, pois seus órgãos fiscalizadores especificam por 
escrito os livros, papéis e documentos necessários, e dão um prazo de 
alguns dias para serem apresentados, etc...), primeiro porque ela retira o 
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espírito imediato da proposta Exemplificando, disse que como Promotor de 
Justiça  junto  ao  Ministério  Público,  não  só  pode,  mas  deve  fiscalizar 
cartórios,  judiciais  e  extrajudiciais,  sem  prévia  notificação,  a  qualquer 
momento e hora; bem como o próprio Poder Executivo, através da Polícia 
Judiciária,  em determinados  casos,  como num flagrante,  pode  adentrar 
durante o dia a residência de um sujeito, sem mandado judicial. Portanto, a 
emenda  pretende  limitar  a  fiscalização  do  Conselho  Fiscal  a  livros  e 
documentos em prazo de dois  dias,  sob o argumento de que isso não 
acontece nem no Poder Público, o que não confere. 

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  (aparte)  –  Perguntou  se  o  orador 
entendia pertinente a proposta de redução do prazo para a apresentação 
de documentos,  de  30  dias  para  5;  se  julgava impertinente  e  era  pela 
rejeição da emenda oferecida pelo  Conselheiro Joaquim Dias Tatit,  que 
pedindo que isso fosse notificado com antecedência de dois dias, para que 
depois  em  5  se  apresentasse  o  documento  solicitado  (como  ele, 
aparteante, também entendia, porque o Poder Público pode de imediato 
pedir  providências),  bem  como  se  era  pela  aprovação  da  emenda  do 
Conselheiro  Osmar  Carecho,  porque  ela  não  vinha  também  contra  a 
proposta principal. Como o orador confirmou esse entendimento, disse que 
o apoiava.

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos –  Agradeceu  a  intervenção  do 
aparteante e ratificou sua posição inicial. 

Joaquim Dias Tatit – Esclareceu que não havia dito que o Poder Público 
não tem o direito fazer  isso,  mas que não exige isso.  Disse que como 
qualquer  setor  de  atividade  empresarial,  sua  construtora  já  foi  visitada 
várias  vezes  por  fiscais  do  Poder  Público,  do  INSS,  da  Prefeitura,  do 
Imposto  de  Renda,  e  eles  não  costumam  chegar,  pedir  determinado 
documento e fazer a construtora parar de trabalhar, para cuidar daquele 
pedido.  Eles  chegam  e  escrevem  num  livro  apropriado  “queremos 
examinar  tais  livros,  tais  documentos”;  depois  de alguns dias,  retornam 
para verificar o que solicitaram. Obviamente, com relação a problemas de 
ordem judicial, da lide do Ministério Público, às vezes o exame de papéis 
precisa  ser  feito  na  hora  mesmo,  senão aquilo  poder  até  desaparecer. 
Explicou como considerava o exame do Conselho Fiscal do Clube, junto à 
Diretoria. Chegam lá e “queremos os contratos tais, tais notas fiscais”. Às 
vezes,  aquele  contrato  não  está  com  o  funcionário  a  quem  eles  se 
dirigiram. O funcionário vai averiguar onde está; está na Presidência; está 
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na Secretaria; está com tal Diretor. Procura com o Diretor, e este levou o 
documento para casa, porque tinha muita coisa para examinar. Então, fica 
atrapalhando o trabalho do examinado, do fiscalizado, e os elementos do 
poder fiscalizador também ficam ali paralisados. Ninguém é obrigado a ter 
na gaveta todos os documentos que se pede. Concordou que no Ministério 
Público, em certas situações, se a Polícia, ou o Ministério Público vai fazer 
alguma fiscalização, não dá para pedir tempo mesmo, porque nesse meio 
tempo, eles mudam tudo.

Presidente – Declarou encerrada a discussão. Antes de iniciar a votação, 
esclareceu que a emenda pretendia regular uma atividade do Conselho 
Fiscal, e não do Conselho Deliberativo, porque os direitos e prerrogativas 
deste estão regulados em outro dispositivo, que não estava em votação no 
momento. Portanto, o plenário iria decidir sobre a alteração do Art. 5º, para 
incluir um inciso XXV, pretendendo reduzir simplesmente o prazo de 30 
dias, que tem hoje a Diretoria para atender requisições do Conselho Fiscal, 
para  5  dias  úteis.  Que  existiam  duas  emendas,  de  autoria  dos 
Conselheiros  Osmar  Carecho  e  Joaquim  Dias  Tatit,  que  não  eram 
supressivas ou prejudiciais da emenda principal. Portanto, primeiro seria 
votada a proposta principal e depois, separadamente, as duas emendas 
aditivas da original.

Deliberação:
Colocada em votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu aprovar, em 
primeira discussão, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do 
Art. 5º do Regimento Interno da Diretoria apresentada por 59 Conselheiros, 
assim redigida:
“Art. 5º - ...

XXV - 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 (cinco)  dias úteis,  de informações ou requisições de  
cópias de papéis e documentos.”.

Submetida ao  plenário pelo Sr.  Presidente, foi  aprovada por maioria de 
votos  a  emenda  do  Conselheiro  Osmar  Carecho,  aditando  à  proposta 
inicial a obrigação de prestar informações que constem dos arquivos do 
Clube, em formas digitais.
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Submetida à votação pelo Sr.  Presidente,  o  plenário  resolveu rejeitar  a 
emenda  do  Conselheiro  Joaquim  Dias  Tatit,  acrescentando  à  proposta 
principal o prazo de dois dias úteis da solicitação de Membro do Conselho 
Fiscal,  para  que a  Diretoria  exibisse  livros,  papéis  e  documentos,  para 
exame no local....

José Luiz Toloza Oliveira Costa (para esclarecimento) – Lembrou que 
havia indagado ao Conselheiro Marcello Moraes Barros de Campos e que 
este  havia  respondido  que  nada  tinha  a  opor  quanto  à  aprovação  da 
emenda do Conselheiro Osmar Carecho e que se opunha à emenda do 
Conselheiro Joaquim Dias Tatit.

Presidente –  Respondeu ao orador  que,  de  qualquer  forma,  tinha que 
colocar em votação e quem decidia era o plenário, como fez. O orador 
aceitou a resposta.

Item 5 - Apreciação do processo CD-05/2002 – Primeira discussão 
da proposta subscrita por cinqüenta e nove Conselheiros no 
exercício do mandato, de alteração do Art. 5º do Regimento 
Interno da Diretoria.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a proposta, lembrando que 
havia sido apresentada uma emenda, que seria explicada oportunamente.

Marco Antonio Senise Gereto – Manifestou-se favorável à proposta, mas 
deixou clara a importância da qualidade da informação que se pretende 
prestar aos Associados, porque nem todos conhecem a análise completa 
do balanço. Por isso que resolveu propor que seja colocado o balanço do 
final de ano, com o balancete mensal acompanhando. Ou seja, o balanço 
de 31/12 acompanhado, na coluna lateral, da evolução, ou não, referente 
ao mês da publicação. Num segundo momento, considerando que existem 
3  orçamentos  no  Clube,  Custeio,  de  Bares  e  Restaurantes  e  de 
Investimento, é importante avaliar o que cada uma deles representa. E, por 
último, a Conta Patrocínio do Esporte, com todas as fontes de renda e as 
fontes de despesa. 

Deliberação:
Tendo o Sr. Presidente submetido a matéria à votação, o plenário resolveu 
aprovar,  em primeira  discussão,  a  proposta  de  alteração  do Art.  5º  do 
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Regimento Interno da Diretoria apresentada por 59 Conselheiros, assim 
redigida:
“Art. 5º - ...

XXV - publicar, mensalmente, no órgão oficial de divulgação do  
Clube,  seja  boletim,  panfleto,  jornal  ou  revista,  o  balanço  (balancete)  
mensal patrimonial.”.

O Sr. Presidente remeteu à Comissão de Redação a consideração, ou 
não, das recomendações Conselheiro Marco Antonio Senise Gereto, no 
sentido de que a publicação abranja o balancete do clube, tendo como 
comparativo  o  balanço  anual  encerrado,  auditado  e  aprovado  pelo 
Conselho.

Finalmente, por indicação do Sr. Presidente, foram nomeados Membros 
da Comissão Especial de Redação os Conselheiros Marco Antonio Senise 
Gereto,  Julio Ricardo Magalhães e Marcos da Rocha Ferreira Mendes, 
que receberam a incumbência de apresentar projeto de redação final da 
proposta ora  aprovada,  bem como daquela objeto do item anterior  em 
virtude de também se tratar da criação de inciso, no mesmo Art. 5º, do 
Regimento Interno da Diretoria.

Item 6 - Apreciação do processo CD-03/2002,  referente  à proposta 
da Diretoria de venda de cento e oitenta títulos sociais.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  – Cumprimentou  a  Diretoria  pela 
iniciativa,  pelo  fato  de  a  proposição  atender  aos  anseios  da  família 
pinheirense.  Considerando  a  competência  da  Diretoria,  de  fixar  as 
condições de venda, bem como a competência do Conselho, de decidir 
sobre os critérios, fazendo remissão a alguns itens da proposta, propôs 
fosse modificado o item 7. Antes de formular a modificação, a justificou, 
explicando  que por  volta  das  15  horas  daquele  dia  havia  solicitado na 
Prefeitura Municipal de São Paulo o demonstrativo da dívida judicial  do 
Clube relacionada com o  IPTU.   E,  atualmente,  na execução,  estamos 
devendo de encargos R$2.687.763,90.  Encaminhou à  Presidência  essa 
certidão,  e  outra,  que  obteve  pela  Internet  às  19h45  do  mesmo  dia, 
convalidando  a  primeira.  Enfatizando  o  dever  do  Conselheiro  criticar, 
advertir,  quando  necessário,  bem  como  que  também  compete  ao 
Conselheiro elogiar e cumprimentar a Diretoria quando faz uma brilhante 
proposta  como  aquela,  pois  os  180  títulos  se  destinavam  aos 
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descendentes dos sócios, dizendo-se certo de que tanto o Sr. Presidente, 
como o Conselho e os Associados concordariam, propôs alteração do item 
7  da  proposta  no  sentido  de  que  a  renda  proveniente  das  taxas  de 
transferência fosse destinada ao pagamento dos tributos atrasados.

José Edmur Vianna Coutinho – Inicialmente, observou que o intuito do 
Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira e Costa certamente era o melhor 
possível, mas que o Art. 141 do Estatuto Social estabelece que a renda 
proveniente  de  venda de títulos,  de  taxas de  suas transferências,  será 
incorporada  ao  Fundo  Especial,  mantido  em  conta  própria  na 
Contabilidade. E acrescenta, no Art. 142, que esse Fundo Especial será 
aplicado exclusivamente  na  execução do Plano Diretor,  elaborado pela 
Diretoria e aprovado pelo Conselho,  na execução de obras, reformas e 
outras  destinações  ou  aquisição  de  áreas  para  outras  modalidades 
esportivas,  sempre  mediante  prévia  autorização  do  Conselho,  e  em 
investimentos e empreendimentos de caráter lucrativo que proporcionem 
renda extra ao Clube, aprovados pelo Conselho Deliberativo. Ou seja, a 
emenda não poderia ser acolhida, porque anti-estatutária.  Lembrou que 
por  ocasião  da  apreciação  da  Proposta  Orçamentária/2002,  havia  em 
Investimento um item que se referia ao IPTU, aos impostos e outros itens, 
mas, principalmente, ao IPTU. Foi levantada uma questão de ordem, e o 
Presidente  do  Conselho,  acolhendo  a  questão  de  ordem,  extraiu  do 
Orçamento de Investimento essa destinação do dinheiro de Investimento 
para o IPTU. Tratando da proposta em discussão, disse que examinando a 
relação enviada pela Diretoria a pedido da Comissão Financeira, dos 180 
títulos que pretende vender e a serem incluídos no edital respectivo, ele, 
orador,  juntamente  com  o  Conselheiro  José  Roberto  Pacheco  França, 
verificando  que 13  dos  títulos  eram relativos  a  pessoas  que  tiveram a 
penalidade de exclusão aplicada nos anos de 1990 a 1992, e que outros 
28  revelavam  que  a  exclusão  ocorrera  nos  primeiros  meses  de  2002, 
resolveram  oficiar  solicitando  esclarecimentos,  inicialmente  a  respeito 
desses títulos, perguntando por que não tinham sido levados à alienação 
nesses  10  a  12  anos  passados.  Depois,  quanto  aos  28  títulos, 
provenientes da exclusão dos sócios nos primeiros meses de 2002. Como 
a presente proposta de alienação foi assinada em 23/05, e nos termos do 
Art. 30 do Estatuto é preciso dar um prazo de 90 dias, contados da data da 
notificação, de que lhes foi aplicada essa penalidade, perguntou se havia 
sido  feita  essa  notificação,  e  em  que  data,  aos  referidos  sócios 
identificados,  no questionamento enumerados. Quanto aos 13 títulos de 
pessoas excluídas de 1990 a 1992, a Diretoria respondeu que não teriam 
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sido objeto de exclusão, mas sim que deveriam ser consideradas como 
falecidos ilocalizados.  Quanto aos 28 títulos de pessoas excluídas nos 
primeiros meses deste ano, foi dito que, caso nesse período algum dos 
excluídos solicitasse readmissão ou recorresse da exclusão, haveria tempo 
mais do que hábil para que se informasse ao Conselho e o nome fosse 
cancelado na relação”. Disse que da resposta sobre os 13 títulos, concluiu 
que a Diretoria  não respeita  o  Conselho Deliberativo,  não responde às 
indagações, porque não disse por que não foram esses títulos levados à 
alienação  pelo  menos  desde  1994,  data  a  que  se  refere  a  resposta, 
prejudicando assim o Clube, porque não recebeu taxa de transferência e 
contribuições  sociais  durante  todo  esse  tempo.  Outrossim,  jamais  foi 
tomada qualquer providência para esclarecer se os titulares ou herdeiros 
foram notificados da exclusão, mesmo porque não há outra maneira de 
alguém ser desligado do Clube, além do ato unilateral  do titular  de um 
lado,  como consta  do  Art.  35  do  Estatuto  Social,  por  exclusão  ou  por 
eliminação, desconhecendo-se desligamento de falecidos ilocalizados, que 
jamais foram excluídos, e, portanto, jamais foram notificados da exclusão, 
de forma a ser-lhes possibilitada a utilização do direito previsto no Art. 30 
do Estatuto. Este estabelece que o sócio excluído do quadro social, por 
falta de pagamento de contribuições sociais, poderá ser readmitido, a juízo 
da Diretoria, ou do Conselho, em grau de recurso, desde que pague em 
dobro o valor do débito calculado até a data da readmissão, tomando-se 
por  base  a  mensalidade  vigente  na  data  do  efetivo  pagamento  e  as 
despesas  havidas  com  o  processo  de  sua  exclusão  e  requeira  a 
readmissão,  dentro  de  90  dias,  contados  da  data  da  notificação  da 
aplicação da penalidade. Quanto aos 28 títulos, a Diretoria não respondeu 
se houve, e em que data, notificação dos titulares, da pena de exclusão, 
como  manda  o  mencionado  Art.  30,  de  forma  a  proporcionar-lhes  o 
exercício do direito de voltar ao convívio social, e ainda afirma que hoje 
todos os  títulos  estão  em condições estatutárias,  porque já  decorreu  o 
prazo do §1º, do Art. 18 do Estatuto, deixando de se referir ao Art. 30, e 
não esclarecendo se os titulares foram ou não notificados da exclusão. A 
conclusão, portanto, é a de que os 41 títulos mencionados no ofício dos 
Conselheiros  não  se  encontram  em  condições  de  alienação.  Por  isso, 
apresentou emenda no sentido de que os mesmos fossem retirados da 
relação  que  viesse  a  constar  no  Edital,  e  que  fossem  oportunamente 
devidamente  regularizados  e  objeto  de  nova  proposta  de  venda.  Por 
oportuno, explicou que sua emenda também tinha como objetivo que os 
títulos  da  proposta  fossem  alienados,  com  referência  expressa  aos 
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respectivos  números  de  matrícula  e  de  título,  fazendo-se  constar,  por 
acréscimo, o nome dos titulares.

Francisco Carlos Collet e Silva – Entendeu que o encaminhamento do 
Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa estaria prejudicada, porque o 
produto da venda de títulos tem uma afetação estatutária própria, que seria 
a conta especial, dedicada a Investimentos, como observou o Conselheiro 
José Edmur Vianna Coutinho. Conquanto o Conselho pudesse desafetar 
essa destinação específica, semelhante encaminhamento deveria vir com 
uma justificativa própria, para que não se abrisse um precedente de fácil 
desafetação de verbas estatutárias. Também fez referência ao episódio da 
aprovação  do  Orçamento/2002,  quando  o  Sr.  Presidente,  resolvendo 
questão de ordem, entendeu que o pagamento de imposto não poderia ser 
feito com verba de Investimento. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Mesmo considerando que o 
Estatuto prevê que as rendas proveniente das taxas de transferência têm 
que ser incorporadas ao Fundo de Investimento, perguntou se quem deve, 
pode  investir.  Ponderou  que  sua  proposta  não  abrangia  nenhuma 
modificação no Orçamento, nem alteração estatutária. Ao contrário,  tendo 
em vista  esse caráter emergencial,  constatado por certidões fidedignas, 
desse vultoso débito, estava propondo que a renda proveniente das taxas 
de  transferência  desses  180  títulos  se  destinasse  exclusivamente  ao 
pagamento de tributos atrasados.   Seria  uma medida emergencial,  que 
constaria, inclusive, da proposta.

Francisco Carlos Collet e Silva – Observou que se o plenário resolvesse 
desafetar, da sua destinação específica, o produto da venda desses títulos, 
para  afetá-lo  ao  pagamento  de  imposto,  evidentemente  que,  sendo  o 
Conselho soberano, órgão supremo deliberativo do Clube, poderia fazê-lo. 
Mas, ainda que o Clube deva, existe uma destinação específica de verbas 
arrecadadas por essa natureza, para determinada finalidade, então há uma 
destinação específica estatutária. Evidentemente que a Diretoria é adstrita 
aos ditames do Estatuto,  porque o Clube, uma associação de interesse 
coletivo, tem de ser norteada por regras rígidas. A Diretoria não pode fazer 
aquilo que a Lei ou o Estatuto não autoriza. 

José  Luiz  Toloza   Oliveira  Costa  (aparte)  – Concordou  com  o 
entendimento do orador, mas observou que a destinação que a Diretoria 
dá, às vezes não é a específica. Tanto é que ela vem pedindo ao Fundo 
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Especial, estatutariamente, mas quando vem o Balanço, para aprovarmos 
as contas, finalmente, verifica-se que é um caixa único, que há mistura de 
Custeio. Então, era com esse princípio que estava pedindo, tendo em vista 
o que o orador havia dito, que a Diretoria tem de atender à destinação 
própria. Mas não é isso o que acontece. Então, por isso estava propondo, 
excepcionalmente nesse caso, que atendesse ao pagamento dos tributos 
atrasados. 

Alberto  Antonio  Pascarelli   Fasanaro (aparte)  – Considerando  as 
dúvidas surgidas em plenário, solicitou que o Sr. Presidente da Diretoria 
fosse convocado para prestar esclarecimentos.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  -  Concluindo,  ponderou  que  embora 
pudesse o Conselho Deliberativo desafetar, não lhe parecia que houvesse 
justificativa  para  tal  encaminhamento  e  que  a  venda  de  títulos  estaria 
necessariamente afetada à verba de investimento, até mesmo por conta da 
questão  de  ordem  levantada  quando  da  aprovação  do  Orçamento  em 
execução.

Presidente  – Declarou encerrados os debates.  Esclareceu que existiam 
questões de ordem, que quem tem o dever de responder, a mesmo que se 
julgue  impossibilitado  de  resolver,  é  o  Presidente  da  Mesa;  mais  duas 
emendas  do  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  que  seriam 
submetidas  à  apreciação  do  plenário;  bem  como  um  pedido  de 
esclarecimento  do  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro, 
questão que tentaria resolver sem precisar trazer o Presidente da Diretoria 
para  dar  explicações.  Que  existia,  ainda,  um  pedido  da  Diretoria  de 
autorização para vender os títulos sociais que são perdidos por sócios, 
seja por exclusão por falta de pagamento, por doação ao Clube, dação em 
pagamento, enfim, títulos que associados perdem e que o Clube recupera. 
O Clube não emite títulos,  a não ser aqueles que já foram emitidos no 
passado. O pedido da Diretoria era de alienação de 180 títulos. Surgiram 
questões e algumas indagações a respeito de parte dos títulos, e havia 
alguma dúvida  a  respeito  da  regularidade do retorno desses títulos  ao 
Clube.  E  uma questão de ordem que vou resolver  porque tenho como 
dever manter coerência e coerente sou com o meu dever de cumprir e 
fazer cumprir o Estatuto do Esporte Clube Pinheiros.  Entendo que não 
podemos, por uma simples votação, alterar o Estatuto. Se for para mudar a 
destinação da alienação de títulos, só com projeto de emenda ao Estatuto, 
que exige mais de 50 assinaturas, proposta da Mesa ou da Diretoria, e 
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votação  em  dois  turnos.  Portanto,  mantenho  a  decisão  anterior, 
coerentemente  como  decidi  por  ocasião  da  votação  do  Orçamento. 
Alienação  de  título  social  tem  de  ser  destinada  ao  orçamento  de 
investimento e não pode ter outra destinação enquanto não for alterado o 
Art.  141  do  Estatuto.  Assim,  deu  por  resolvida  a  questão  de  ordem 
levantada pelo Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa, decisão que 
permitiu a votação da parte incontroversa da proposta da Diretoria, já que 
existia  alguma  controvérsia  de  dois  tipos  de  títulos  que  estavam 
relacionados  e  que  tinha  sido  suscitada  pelo  Conselheiro  José  Edmur 
Vianna Coutinho: uma, de 13 exclusões, aparentemente de pessoas que 
teriam falecido e que não teria havido um processo regular de exclusão na 
notificação do espólio ou dos descendentes; e outra, que diz respeito a 28 
notificações, que não teriam aguardado o prazo de 90 dias. Em primeiro 
lugar, colocou em votação a parte incontroversa, de 180 títulos solicitados, 
excluindo  esses  41  das  duas  emendas,  sobrando  139  títulos,  antes 
prestando um esclarecimento ao Conselheiro ao Conselheiro José Roberto 
Pacheco França.

Votações/Deliberações:
Quanto à parte incontroversa da proposta, o plenário resolveu autorizar a 
Diretoria a alienar cento e trinta e nove (139) dos cento e oitenta (180) 
títulos sociais objeto da proposta principal, originários de exclusões, 
desistências, demissões, desligamentos, dação em pagamento, doação e 
a pedido do possuidor, observando-se os critérios a seguir relacionados:
1.1) Preço do Título: R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais ).
1.2) Forma de Pagamento:  À  vista,  com 10% (Dez  por  cento)  de 

desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e consecutivas.
1.3) Se  a  liquidação  for  feita  em  menos  de  10  parcelas,  haverá 

também  um  desconto  proporcional,  tomando-se  por  base  o 
concedido para pagamento à vista. Por exemplo: em 5 parcelas 
haverá um desconto de 5 % (cinco por cento).

1.4) Taxa  de  transferência:  50%  de  desconto  sobre  o  valor  que, 
normalmente,  seria  pago  pelo  adquirente,  à  vista  ou, 
parceladamente, em até 10 vezes, variando o valor da parcela 
mensal, na mesma proporção da eventual variação da taxa base 
correspondente.

1.5) Havendo  maior  procura  que  oferta,  o  desempate  será  pela 
antiguidade, no Clube, do ascendente direto mais próximo, ou do 
cônjuge, ou do descendente direto mais próximo, ou do colateral 
do  Adquirente,  doravante  designados  simplesmente 
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Apresentantes,  conforme  classes  definidas  no  Artigo  19  do 
Estatuto Social.
1.5.1) Cada Apresentante poderá indicar um Adquirente.

1.6) Serão deduzidos do valor da venda do título, 15% referentes às 
despesas  da  transação  e  edital,  bem  como  os  débitos 
devidamente atualizados, que o antigo sócio portador tenha tido 
para com o Clube, revertendo esse montante integralmente para 
o orçamento de custeio.

1.7) A renda proveniente das taxas de transferência será incorporada 
ao Fundo Especial,  observadas  as  disposições  Estatutárias  e 
Regimentais.

1.8) Transcorrido  o  prazo  de  90  dias  da  data  do  Edital,  o 
remanescente  da  receita  proveniente  da  venda  dos  títulos 
reverterá para o Fundo Especial se os antigos portadores não 
forem localizados.
1.8.1) Para  que  seja  efetuada  a  devolução,  procurar-se-á 

localizar  o  associado  nos  endereços  constantes  do 
cadastro,  por  edital  afixado  nos  quadros  sociais  do 
Clube e pela lista telefônica.

1.9) Mesmo que o valor da venda não seja suficiente para quitar os 
débitos  porventura  existentes  do  ex-associado,  ao  título  será 
dada total quitação, permanecendo registrado o saldo devedor 
que  deverá  ser  quitado  devidamente  corrigido  na  eventual 
reintegração do ex-associado.

1.10) Também constará  do  edital,  a  oferta  para  venda  de  títulos  a 
pedido expresso do possuidor, (inciso III do Art. 18 do Estatuto 
Social),  permanecendo  os  deveres  contributivos  de  seus 
possuidores até a alienação do respectivo título. 
1.10.1) Esta venda somente se processará à vista e, não haverá 

a cobrança de taxas de transação constante do Art.  6 
desta proposta.

Presidente  -  Em segundo lugar,  consultando o proponente,  apresentou 
proposta na tentativa de aperfeiçoar a emenda do Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho com relação aos 28 títulos que não tinham observado os 
90 dias, no sentido de que a Diretoria só pudesse aliená-los depois de 
esgotados  os  prazos  estatutários  e  regimentais  e  se  não  houvesse 
nenhuma  impugnação,  oportunidade  em  que  seriam  os  mesmos 
incorporados aos outros 139 
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Deliberações:
O  plenário  resolveu  aprovar  a  proposta  da  Presidência  do  Conselho 
Deliberativo, conciliadora da emenda aditiva apresentada pelo Conselheiro 
José  Edmur  Vianna  Coutinho  e  aceita  pelo  proponente,  no  sentido  de 
autorizar  a  venda  de  mais  28  dos  180  títulos  sociais  relacionados  na 
proposta principal a serem eventualmente recuperados pelo Clube sob a 
hipótese do Art. 18, II, do Estatuto Social, condicionada a alienação que a 
Diretoria aguarde o prazo de 90 dias a que se refere o §1º do mesmo 
artigo, contados da data em que não caiba mais recurso.

Presidente -  Em terceiro, colocou em votação a proposta do Conselheiro 
José Edmur Vianna Coutinho, de exclusão dos 13 títulos.

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a emenda do Conselheiro José Edmur Vianna 
Coutinho,  excluindo 13 dos 180 títulos  sociais  relacionados na proposta 
principal,  originários de falecimentos de associados, pelo fato de que no 
pedido não estarem suficientemente esclarecidas as exclusões.

Sérgio Martins Veiga –  Perguntou se existia a possibilidade de dilatar  o 
prazo,  para  que  a  Diretoria  esclarecesse  as  dúvidas  levantadas  pelo 
Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho.

Presidente –  Respondeu que  poderia  haver  uma eventual  alienação do 
título sem observância das regras estatutárias, o que obrigaria o Clube a ter 
de retornar  o  título  à  família dos excluídos.  Tratava-se de um problema 
jurídico de exclusão, e não de dar ou não um prazo. Se isso fosse resolvido, 
a Diretoria poderia voltar imediatamente e apresentar um pedido de venda 
dos títulos. 

Sérgio Martins Veiga – Esclareceu que se referia a um prazo para que a 
Diretoria esclarecesse o pedido do próprio Conselheiro.

José  Roberto  Pacheco  França –  Entendeu  que  a  questão  jurídica 
realmente existia, inclusive se considerada a alegação da Diretoria, de ter 
dificuldades em localizar dependentes. Exemplificando, disse que na época 
do falecimento de seu pai – cujo título se encontrava entre os 13 excluídos 
da proposta principal - ele, orador, era Conselheiro e recebeu um voto de 
pesar do então Presidente da Diretoria, constado em ata, em outubro/1993. 
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Portanto, ele e sua família não eram tão desconhecidos no Clube, a ponto 
de não terem sido localizados.

Presidente –  Concordou  que  o  orador  é  publicamente  conhecido  no 
Pinheiros. Tornou a explicar que há riscos para o Clube em promover a 
uma alienação havendo pessoas que poderão vir a anular essa exclusão do 
sócio.  Então,  a  emenda  excluiu  da  proposta  exclusivamente  esses  13 
títulos. Se for regularizada essa exclusão, ou essa caducidade do sócio, a 
Diretoria poderá voltar e alienar no futuro.Finalmente, submeteu ao plenário 
a proposta do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, pretendendo que 
na alienação de todo  e  qualquer  título  se  faça  referência  expressa aos 
respectivos números de matrícula e do título,  e  conste por  acréscimo o 
nome dos titulares que perderam os títulos. 

Deliberação:
O  plenário  aprovou  a  emenda  de  Conselheiro,  no  sentido  de  que  na 
alienação de todo e qualquer  título  seja  feita  a  referência  expressa aos 
respectivos  nºs  de  matrícula  e  do  título  social,  fazendo  constar,  por 
acréscimo, o nome dos titulares que perderam esses títulos.

Item 7 - Várias.

Djalma Funaro – Parabenizou o novo Conselho, pelo espírito democrático 
e independente que tem demonstrado,  o  que não se via  num passado 
recente.  Exemplificando,  lembrou  que  na  última  reunião  o  Conselheiro 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro apresentou um requerimento, o qual 
inclusive foi contestado, e num determinado momento o autor até pensou 
em retirá-lo.  Mas esse requerimento foi  à votação,  e,  para surpresa do 
requerente, foi aprovado. Em outras ocasiões, esse requerimento jamais 
seria aprovado, porque a minoria não o teria aprovado, isso se partisse da 
minoria. Comentou que poderia até dizer que o Conselho era teleguiado, 
que quando alguns elementos se levantavam, com raras exceções, todos 
se  levantavam,  e  quando  permaneciam  sentados,  todos  permaneciam 
sentados. Referindo-se à polêmica demissão de determinado funcionário, 
lembrando  que  foi  dito  em  plenário  que  no  passado  já  tinha  havido 
exclusões  e  recontratações,  perguntou  por  que  tanta  celeuma.  Disse 
entender que o que faltava naquela época era um Conselho Fiscal que não 
fosse omisso, como foram todos esses Conselhos Fiscais até antes do 
atual, porque se naquela época tivéssemos um Conselho Fiscal atuante, 
tais fatos não aconteceriam. Então, um erro não justifica um outro.
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Alberto Antônio Pascarelli Fasanaro – Como havia sido expressamente 
citado, manifestou-se prestando esclarecimento com relação à colocação 
do  Conselheiro  Djalma  Funaro.  Registrou  que  em  hipótese  alguma 
pretendeu  retirar  a  sua  proposta.  Que  na  oportunidade  havia  dito  que 
aceitaria a decisão do Conselho. Que também não se surpreendeu com o 
deferimento  de sua pretensão,  mesmo porque a idéia  era  efetivamente 
esclarecer uma série de aspectos que haviam sido levantados na época 
pré-eleitoral.  E  tinha  certeza  que  a  proposta  seria  aprovada,  porque  a 
grande maioria dos Conselheiros pactuava com o seu pensamento, e que 
se sentiu muito feliz em ver uma proposta da minoria ser aprovada pela 
maioria.

Djalma  Funaro –  Discordou,  dizendo  que  no  passado  a  minoria  era 
rejeitada sumariamente. Ratificou sua posição inicial.

Luiz Eduardo Fernandes – Leu requerimento que subscreveu com outros 
Conselheiros, com base nos dados da Análise da Variação Orçamentária 
de abril/2002, solicitando esclarecimentos detalhados sobre as seguintes 
Áreas e as rubricas: Presidência - Serviços Especializados e Alimentício e 
Despesas  Legais  e  Jurídicas;  Diretoria  de  Promoções  Sociais  – 
Alimentício; Diretoria de Relações Educacionais - Serviços Especializados; 
Diretoria de Esportes - Apoio ao Atleta e Serviços Especializados. Sugeriu 
que a Diretoria contenha os gastos, visando a equilibrar as contas, solicitou 
à  Comissão  Financeira  que  forneça  sugestões  de  economia  à  atual 
Diretoria, bem como que elabore um plano de gestão que englobe esta 
Diretoria  e  a  futura,  também visando  a  equilibrar  as  contas  do  Clube, 
lembrando que somos um tipo de condomínio.

Cezar Roberto Leão Granieri – Registrou que o Torneio Sul-americano 
será realizado de 1º a 11/08, com 4 sedes no Brasil: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belém e Curitiba, é composto por 26 modalidades esportivas e do 
qual participarão 3.00 atletas em 25 modalidades. Enumerou os esportes 
que  serão  disputados  em  São  Paulo:  Tênis,  Tênis  de  Mesa,  Softball, 
Patinação  Artística,  Levantamento  de  Peso,  Boliche,  Esqui  Aquático, 
Handebol,  Tiro  ao  Prato  e  Karatê.  Destacou  as  conquistas  esportivas 
objeto da proposta de votos de louvor da Comissão de Esportes aprovada 
no Expediente, especialmente da seção de Tênis, às vezes criticada. Deu 
ênfase à atuação de Celso Ribeiro e Patrícia Moraes de Barros Coimbra 
no Campeonato Sul-americano por  Equipe;  o Torneio Aberto  Kolinos,  o 
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Aberto  de  Tênis  de  Campos  das  Figueiras,  mencionando  os  feitos  de 
Fernanda  Azevedo Dias,  Rafael  Yada  Rodrigues,  Rafael  Porto  Ferreira 
Braga,  Beatrice  Mira  Chrystman,  Ingrid  Charlotte  Drechsler,  Úrsula 
Iracema  Beck  Abeling,  Hermenegildo  Grassi,  Jorge  Coelho  Meneses, 
Carlos  Britto  Pereira,  Tikara  Tanaani,  Stefani  Jassen  Barbosa,  Rafaela 
Saracchi Freitas Leitão, Guilherme Lopes Vasconcellos Sobral; o Torneio 
Open de Tênis.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – A par de agradecer pelos esclarecimentos 
a respeito do contrato efetuado com a empresa GFB, pertencente ao atleta 
Gustavo Borges, fez alusão aos comentários das constantes da respostas 
da Diretoria sobre as conquistas do nadador, que na primeira fase de sua 
estada no Pinheiros resultaram na concessão, pelo Conselho, do título de 
Sócio Honorário nº 8. Entendeu que mais apropriado teria sido o título de 
Atleta Benemérito, concedido àqueles que se consagram pelo número de 
anos que praticam o esporte aqui dentro e pelos títulos trazidos para o 
Pinheiros.  Felizmente  foi  concedido  a  Gustavo  o  de  Sócio  Honorário, 
porque se tivesse sido de Atleta Benemérito hoje ele não seria mais sócio, 
porque em um determinado momento,  por uma oferta maior,  foi  para o 
Vasco da Gama e competiu contra o Pinheiros.  E o Regimento Interno 
Esportivo diz que: todo aquele atleta que compete contra o Clube, sem 
autorização do Conselho, perde o título de Atleta Benemérito. Infelizmente 
Gustavo foi para o Vasco e volta agora a competir pelo Clube, de um modo 
mais conveniente,  através de um contrato de sua empresa no valor de 
R$9.000,00/mês, que não especifica bem quais são as suas atribuições 
para com o Clube, valor pago a uma empresa com verba do Apoio ao 
Atleta,  dinheiro  que vem dos  patrocínios  e  que  se  destinaria  ao  atleta 
pinheirense  nas  suas  atividades,  nas  suas  dificuldades  para  poder  vir 
treinar.  De  fato  Gustavo Borges competiu  nesse primeiro  semestre  em 
diversas provas, mas, somente isso e mais nada. Disse que indagou da 
Diretoria se Gustavo Borges vem freqüentemente ao Clube, se dá alguma 
orientação, alguma clínica, tem mais algum compromisso com o Pinheiros, 
mas  isso  ficou  mais  ou  menos  vago,  porque  quando  ele  tiver 
disponibilidade de tempo e se for solicitado virá ao Pinheiros, o que não 
ocorreu no primeiro semestre.  Que soube por atletas e treinadores que 
Gustavo Borges vem treinar, mais ou menos regularmente, nas quintas-
feiras à tarde e no sábado de manhã, quando a raia é colocada em 50m. 
Então, é muito alto esse valor de R$9.000,00, num contrato que se iniciou 
em janeiro e deve terminar em dezembro. Com esse dinheiro aplicado no 
Judô, por exemplo,  onde temos atletas de ponta;  se financia toda uma 
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equipe para ser Campeã Sul-americana. Se aplicados no Pólo Aquático, 
poderiam  ser  trazidos  jogadores  da  Seleção  Cubana,  da  Seleção 
Iugoslava.  Então,  por  que gastar  com um atleta,  numa seção que tem 
diversos  atletas  de  ponta?  O  que  se  quer  é  que  esse  dinheiro  seja 
aportado para criar atletas dentro do Pinheiros, que sempre foi uma forja 
de atletas, nunca precisou buscar. Podemos ter atletas de ponta, desde 
que  eles  somem com o  nosso  grupo,  que  venham,  apresentem o  seu 
trabalho e mostrem como se age. No Judô, Vânia Ishii foi contratada por 
R$2.000,00/mês e ela está permanentemente no Clube, treinando nossos 
associados. Citando outros exemplos, concluiu que foi um mau passo a 
contratação de um elemento por tão elevado preço, quando poderíamos 
beneficiar  outros  setores  e  trazer  o  associado  para  as  lides  de  uma 
Seleção Brasileira.

Cezar Roberto Leão Granieri (aparte) – Consignou que Gustavo Borges 
foi agraciado com o  de Sócio Honorário, porque ele chegou aqui com 15 
anos e meio e aos 18 anos já tinha 5 medalhas em Pan-americano e em 
Olimpíada, e não recebeu o título de Atleta Benemérito porque ainda não 
reunia o tempo de Clube exigido pelo Estatuto, pela rápida conquista que 
teve. E chegou aqui, vindo do São Carlos Clube, sem nenhuma referência, 
a não ser de um técnico que disse que era um bom nadador. E hoje é 
motivo de orgulho,  não só pinheirense,  mas brasileiro,  é o maior  atleta 
medalhado da história brasileira. Registrou que na ocasião a concessão foi 
uma  atitude  dele,  como  Diretor  de  Esportes,  confirmada  pelo  então 
Presidente da Diretoria Antonio de Alcântara Machado Rudge.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Concordou que Gustavo Borges é uma 
honra para o Esporte Nacional. Mas na ocasião, se tivesse continuado nas 
cores pinheirenses, competindo pelo Clube, teria sido agraciado com título 
de Atleta Benemérito. Mas ele foi competir para outro clube, voltou, foi para 
o Exterior, voltou, e isso se tornou uma constante. Decerto, é um excelente 
atleta  brasileiro,  juntamente Robert  Scheidt,  da  Vela,  mas não vestiu  e 
continua  não  vestindo  as  cores  do  Pinheiros,  porque  senão  estaria 
treinando e ensinando Natação para todos os nossos atletas. 

José Edmur Vianna Coutinho (aparte) –  Com amparo no Art. 6º, II, do 
Estatuto Social, contestou a afirmação do Conselheiro Cezar Roberto Leão 
Granieri, dizendo que não foi só por não ter 7 anos de Clube que Gustavo 
Borges não recebeu o título de Atleta Benemérito, mas porque ele não era 
sócio.  O  título  de  Sócio  Honorário  é  concedido  aos  que  estranhos  ao 
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quadro social, que hajam recebido, ou venham a receber esse título em 
virtude de serviços de excepcional relevância prestados ao Clube ou ao 
esporte amador no País. 

Luís Eduardo Pinheiro Lima - Agradeceu ao aparteante pela intervenção 
e encerrou sua manifestação.

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos –  Lembrou  que  recentemente 
solicitou  em  plenário  que  a  Diretoria  esclarecesse  sobre  a  eventual 
existência de um convênio, ou um contrato, ou um protocolo de intenções 
com  clube  de  Suzano,  tendo  em  vista  uma  informação  publicada  em 
jornais  de circulação nacional,  contrato este no valor  de R$180.000,00. 
registrou que a Diretoria respondeu de forma evasiva, inclusive criticando o 
seu pronunciamento, ao passo que a sua pergunta foi objetiva e não se 
utilizou de termos desrespeitosos. Conseqüentemente o Conselho, que na 
ocasião aprovou o seu requerimento, ficou também sem uma informação 
objetiva daquilo que foi perguntado, confirmando o que vem acontecendo 
no Clube, situação que disse acreditar esteja com os dias estão contados. 
Consignou, também, que oportunamente reenviaria consulta que não teria 
sido recebida pela Secretaria do Conselho por e-mail, adiantando tratar-se 
de  questionamento  sobre  se  o  fato  da  demissão  do  funcionário  Celso 
Monari seria encaminhado ao Ministério Público Federal., porque, em tese, 
há possibilidade de ter sido cometido um crime contra a União, contra o 
FGTS. Inclusive, entendia este um dos assuntos a serem estudados pela 
Comissão Especial recém nomeada pelo Presidente do Conselho a pedido 
do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. Entendeu necessário 
que, para a tranqüilidade do Conselho dos Associados sobre a matéria, 
não haja o entendimento de que algo ilícito tenha ocorrido. 

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Informou que já tramita pela 
Comissão  Jurídica  expediente  específico  cuidando  do  assunto.  Que 
mesmo entendendo a preocupação do orador, em defesa do interesse do 
Pinheiros  entendia  que  a  matéria  devesse  ser  solucionada  dentro  dos 
lindes  pinheirenses,  porque  se  teme que,  se  confirmada  uma eventual 
irregularidade  contra  a  Administração  do  FGTS,  que  o  Clube  fique 
vulnerável inclusive a multas.

Marcello Moraes Barros de Campos – Concordou, mas ponderou que 
todo  o  conhecimento  de  um  fato  ilícito  há  que  ser  devidamente 
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encaminhado à autoridade competente, e se preocupava com o fato de o 
Clube vir a ser penalizado por omissão. 

Alberto  Antônio  Pascarelli  Fasanaro  (aparte)  –  Explicou  que  sua 
preocupação  ia  além,  porque  o  problema poderia  até  ser  maximizado, 
considerando que esse procedimento não se limitou ao caso específico, 
mas  reiterado  em  diversas  outras  oportunidades,  por  providências 
semelhantes  tomadas  por  anteriores  Presidentes,  como,  aliás,  era  de 
conhecimento dos Conselheiros.

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos –  Encerrando,  disse  que 
formalizaria  a  consulta,  esperando receber  da Presidência do Conselho 
uma resposta objetiva, como não tem-se recebido da Diretoria.

Sérgio  Martins  Veiga –  Abordou  o  problema  do  fumo,  dizendo  que, 
considerando os malefícios desse vício; o anseio de muitos Associados; 
que nos nossos restaurantes e tudo o mais existe tão e exclusivamente um 
aviso de recomenda-se não fumar, várias vezes totalmente desrespeitado; 
que o Clube tem primado por seguir as leis; que temos um ISO9002, enfim, 
uma  série  de  outros  tantos  fatores,  em  especial  a  existência  de  uma 
legislação  específica  norteando  a  matéria  (Decreto  nº  2018,  de 
outubro/1996), que em síntese determina em seu artigo 3º - É proibido o 
uso de produto fumígenos em recinto coletivo, salvo em área destinada 
exclusivamente aos seus usuários, devidamente isolada e com arejamento 
conveniente; que se trata de obediência à Lei; informou que encaminhou 
ao  Conselho  proposta  no  sentido  de  que  seja  destinado  ambiente 
específico em cada setor do Clube, evitando-se que os fumantes passivos 
venham a sofrer. Pediu o apoio do plenário para que sua proposição seja 
aprovada.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Como foi citado nominalmente, 
em nome da verdade deu seu testemunho de que o Atleta Gustavo Borges 
realmente  veio  para  o Clube ainda muito  jovem,  era uma esperança e 
durante  o  tempo  em  que  ele,  orador,  presidiu  o  Clube,  foi  um  atleta 
exemplar. Que em 1993 pode assistir a sua conquista do título brasileiro 
nas piscinas do Pinheiros, que Gustavo Borges viajou a noite toda para no 
dia  seguinte  competir  pelo  Clube,  juntamente  com  alguns  atletas  que 
treinavam nos EUA. Que não discutia a sua vida profissional depois dessa 
fase, mas que enquanto o nadador esteve no Pinheiros, foi um símbolo 
nosso e uma bandeira para os jovens associados. Em seguida, tratou de 
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recente questionamento feito à Presidência do Conselho pelo Conselheiro 
Vicente Mandia, a respeito da distribuição do ofício DI-071/2002, de 28/02, 
no qual a Diretoria procurou responder a um requerimento subscrito por 
um  grupo  de  Conselheiros,  sobre  a  suposta  demissão  do  funcionário 
Antonio  Celso  Monari.  Reiterou  pronunciamentos  anteriores  feitos  na 
tribuna, em que não contestou os méritos de competência do funcionário 
em questão,  mas a forma pela qual  se  deu a sua dispensa.  Lembrou, 
principalmente  aos  mais  novos  Conselheiros,  que  imbuídos  que  fomos 
pela  admiração  que  sempre  tivemos  pelo  trabalho  do  nosso  corpo 
funcional, que propôs e obtive a autorização do Conselho, pela primeira 
vez, outorgando um título de Sócio Honorário ao funcionário Jorge Pinto 
Corrêa,  Zelador  dos  vestiários  das  piscinas.  Que  o  que  lhe  chamou a 
atenção foi o interesse demonstrado pela Diretoria, que os termos de sua 
resposta fosse novamente enviada aos Conselheiros. Que ao examinar os 
termos  desse  ofício,  notou  que  o  seu  conteúdo  é  totalmente  frágil, 
procurando  justificar  o  injustificável,  usando  táticas  de  políticos 
profissionais,  que infelizmente foram introduzidas no Clube ultimamente, 
procurando atacá-lo e ao ex Presidente do Conselho José Edmur Vianna 
Coutinho,  alegando  que  seriam  autores  dos  mesmos  procedimentos 
semelhantes que oneraram o Clube de maneira significativa. Declarou não 
ser  verdade  tal  afirmação,  pois  todos  os  acordos  em  sua  gestão  não 
ocasionaram nenhum prejuízo ao Clube, pois houve a devolução por parte 
dos interessados da quantia referente à multa rescisória, bem diferente do 
caso  em  questão,  afirmação  que  poderá  ser  facilmente  comprovada 
através de documentos que deverão existir na Contabilidade, bem como 
por  depoimentos  dos  interessados,  e  de  Conselheiros  que  na  ocasião 
faziam parte da Diretoria.  Finalmente, deixou consignada a sua enorme 
decepção  pelos  métodos  administrativos  que  atualmente  imperam  no 
Clube. Ao fazer uma benesse de cerca de R$40.000,00, em uma situação 
financeira no mínimo altamente crítica, não teve esta Diretoria a humildade 
de reconhecer o seu erro e vir ao Conselho propor soluções. Finalmente, 
dirigindo-se  ao  Conselheiro  que  o  antecedeu  falando  dos  anteriores 
Conselhos Fiscais, disse que o Conselho Fiscal que atuou durante a sua 
gestão, então presidido pelo atual  Diretor Financeiro Roberto Gasparini, 
contava com a presença do Conselheiro Hércules José Mônaco e outros 
mais pinheirenses de boa cepa, era altamente atuante: quem sabe não fez 
nenhum  comentário  e  nunca  se  manifestou,  porque  não  havia 
necessidade. Por que não podemos pensar que os tempos eram outros? 
Colocou-se à disposição, dizendo que a Diretoria levantou as datas em 
que foram feitas as demissões, e ele,  orador,  questionou pessoalmente 
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esses  funcionários,  que  declararam  que  depositaram  a  devolução  dos 
40%. Finalmente, que fará do seu bolso o pagamento se qualquer prejuízo 
que ao Clube foi  dado nesse sentido,  desafiando os atuais  Diretores a 
fazerem o mesmo. 

Anna Maria da Carvalheira Baur – Manifestou-se recomendando a atividade do Tai-chi-
chuan,  arte  marcial  originária  da  antiga  tradição  chinesa,  elencando  incalculáveis 
benefícios físico,  psicológicos e  emocionais  trazidos pela  sua prática.  Informou que o 
Professor de Tai-chi-chuan do Clube é o chinês Daniel Lee, que viaja para a China todos 
anos para se aperfeiçoar, aprender as técnicas mais modernas e trazê-las para o Clube. 
Deu a conhecer os dias, os horários e a duração das aulas de Tai-chi-chuan no Clube, 
convidando todos a participar.

Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 
presença e deu por encerrada a reunião às 23 horas.

***

Observação: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  489  Reunião 
Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 26 de 
agosto de 2002.

Dulce Arena Avancini Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária Presidente em exercício
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