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ATA RESUMIDA DA 489ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
26 DE AGOSTO DE 2002

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

2) MESA DIRETORA
Presidência em exercício: Paulo Cesar de Arruda Castanho e

Dulce Arena Avancini
Vice-Presidência em exercício: Dulce Arena Avancini
Primeira Secretaria em exercício: José Paulo de Camargo Mello
Segunda Secretaria “ad hoc”: Sérgio Martins Veiga

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Justificou a ausência do Presidente Sergio Lazzarini, por motivo 
de viagem ao Exterior.  Para completar  a  Mesa dos Trabalhos,  convidou a 
Primeira Secretária Dulce Arena Avancini para ocupar a Vice-Presidência, o 
Segundo Secretário José Paulo de Camargo Mello, a Primeira Secretaria e, 
com a  concordância do  plenário,  o  Conselheiro  Sérgio  Martins  Veiga  para 
ocupar a Segunda Secretaria. Em seguida, determinou a execução do Hino do 
Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
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).
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Presidente  - Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as  seguintes 
proposições de votos de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho: 1)  pelo 
falecimento  do  Sr.  Pedro  Zulian  Dias,  ex-Conselheiro  e  ex-Membro  da 
Comissão de Sindicância; 2) pelo falecimento do Sr. Waldemar Antonaccio, pai 
do  Conselheiro  Waldemar  Antonaccio  Júnior;  3)  pelo  falecimento  do  Sr. 
Expedito  Lemos  Nogueira  de  Sá,  pai  da  Diretora  Cultural  Maria  Cristina 
Nogueira  de  Sá  Pikielny  (subscreveu  esta  proposta  o  Conselheiro  José 
Roberto  Coutinho  de  Arruda).  Apresentou  ao  plenário  e  foi  aprovado  o 
seguinte: 1) proposta da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, no sentido 
de consignar em ata votos de pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Caruso 
Casolari, ex-Conselheiro e ex-Diretor e pelo falecimento do Sr. Décio Ayres, 
também ex-Conselheiro; 2) proposta dos Conselheiros Antonio Julio Martins 
Lemos e Silvia Schuster, de voto de pronto restabelecimento do Diretor de 
Campo Nilson José Iasi, recentemente operado; 3) proposta dos Conselheiros 
Pedro  Antonio  Lousan  Badra  e  Luiz  Eduardo  Fernandes,  subscrita  pelos 
Conselheiros  Anamaria  Andrade  Damasceno  e  Osmar  Carecho,  de  pronto 
restabelecimento do Conselheiro Helmut Peter Schütt, também recentemente 
submetido a uma cirurgia; 4) proposta da Comissão de Esportes, de votos de 
louvor  a  destaques  esportivos,  conforme  relação  encaminhada  com  a 
convocação, a saber: Pólo Aquático: aos Técnicos Eric Tebbe Borges e José 
Mário Pinto Costa (Auxiliar) e aos Atletas Antonio Inserra Neto, Erik Michael 
Seegerer,  Fábio  Amante  Chidiquimo,  Fernando  Vaz  Guimarães  Sampaio 
Gouveia, Guilherme Figueredo, Ícaro Carecho, João Francisco Carvalho Pinto 
Santos, Leonardo Vergara Real, Luis Maurício Capelache dos Santos, Marcelo 
Camargo Cintra  Franco,  Mário  Carotini  Junior,  Renato  Amante Chidiquimo, 
Roberto  Vianello,  Tiago  Neves  Marone  e  Tiago  Ribeiro  de  Almeida,  pela 
conquista do 3º Lugar, categoria: Principal, no Troféu Brasil (Rio de Janeiro/RJ 
- 02/06/2002); Atletismo: ao Diretor Adjunto Marcelo Gozzo Pereira, à Técnica 
Lílian Riedel Zogaib e ao Atleta Henrique Camargo Martins, pela conquista do 
1º lugar na prova Salto com Vara, categoria Adulto, no IV Circuito Salto com 
Vara- Nível Paulista (São Paulo/SP - 25/05/2002);  Bolão: ao Diretor Adjunto 
Michel  Arkie  e  aos  Atletas  Alberto  Foresti  Sanseverino,  Eduardo  Foresti 
Sanseverino, Fábio Andrade Reinbold e Rogério Arkie, pela conquista do 6ª 
lugar, categoria: Principal, no Campeonato Mundial (Eupen/ Bélgica - 31/05 a 
02/06/2002); Esgrima: à Diretora Adjunta Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, 
aos Técnicos Márcia da Silva Leonelli e Miakotnykh Guennadi e aos Atletas 
Lucas Gregory Sawaia Castro (2º Lugar na prova: Florete, categoria Infantil 11 
anos) e Renata Forlani Seymour Burt (3º Lugar na prova: Florete, categoria 
Infantil 11 anos), no Torneio Nacional Infantil “Mario Queiros” (Porto Alegre/RS 
-  08  e  09/06/2002);  Handebol:  ao  Diretor  Adjunto  Reinaldo  Fernandes 
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Campos, aos Técnicos Sidiney Alves de Souza  e Carla Vanessa Rodrigues 
(Auxiliar  Técnica)  e  aos  Atletas  André  Martins  Nogueira,  Antonio  Carlos 
Mantovani,  Arthur  Flosi  Alexandre  Peão,  Bruno  Caetano  Magnani,  Carlos 
Bragatto,  César  Alves  Pablos,  David  Mendes  Alves,  Flávio  Marcondes 
Trebilcock  de  Luca,  Lucas  Falcone  Rezende,  Raphael  de  Almeida  Rotta, 
Roberto Dorsa Crestana e Victor Andrei Aureliano Botelho, pela conquista do 
título de Campeão, categoria Infantil, no BH Handebol Cup (Belo Horizonte/MG 
-  02/06/2002);  Natação:  ao  Diretor  Adjunto  Diretor  Adjunto:  André  Perego 
Fiore, aos Técnicos: Alberto Bernardo Klar, Alberto Pinto da Silva e Arilson 
Soares da Silva, aos Atletas da categoria Junior I: Talita Lima Ribeiro (1º Lugar 
- provas 100 Livre; 200 Costas e 100 Costas), Karine de Boni Volpe (2º Lugar 
na prova 200 Peito e 1º Lugar na prova 100 Peito), Natália Dores Buso (1º 
Lugar nas provas 800 Livre e 400 Livre) e Gustavo Batista Chagas (1º Lugar 
na prova 50 Livre) e Rafael Henrique Correa de Oliveira (3º lugar na prova 400 
Medley), resultados obtidos no Campeonato Brasileiro de Inverno “Troféu Julio 
de Lamare”  (Rio de Janeiro/RJ -  05 a 09/06/2002),  bem como aos Atletas 
Alfred Jacob (1 º lugar nas provas 800 Livre, 200 Medley, 50 Costas e 200 
Livre), Krista Koberle Fuldauer (2º lugar nas provas 50 Costas e 50 Borboleta), 
Detlef  Werner Schultze (1º Lugar na prova 50 Peito - Recorde Paulista, 1º 
Lugar na prova 100 Peito - Recorde Paulista e 2º Lugar na prova 200 Livre), 
Frederico Guilherme Menke Junior (2º Lugar na prova 100 Livre e 1º Lugar na 
prova  50  Borboleta),  Maria  Antonieta  Gonçalves  (1º  Lugar  nas  provas  50 
Costas  -  recorde  paulista  -  e  100  Livre  -  recorde  sul-americano),  Gisele 
Caetano Pereira (1º Lugar nas provas 50 Costas e 100 Costas - recordes sul-
americanos e na prova 50 Borboleta - recorde Paulista), resultados obtidos no 
Campeonato Paulista Master de Natação (Campinas/SP - 18 e 19/05/2002); 
Alfred Jacob (1º Lugar nas provas 200 Livre, 200 Medley, 200 Borboleta, 400 
Livre,  800 Livre e 400 Medley – com recordes sul-americanos),  resultados 
obtidos no Campeonato Brasileiro Master de Natação (Uberlândia/MG - 19 a 
21/04/2002); Detlef Werner Schultze (10º lugar  na prova 200 Peito e 13º Lugar 
nas provas 100 Peito e 50 Peito), resultados obtidos no Campeonato Mundial 
Master de Natação (Christchurch - Nova Zelândia - 26 a 28/03/2002); Peteca: 
a  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho  e  Arsênio  Costa  Vasconcellos  Martins  Filho 
(Campeões – Duplas) e Guaracy Isidoro Pereira(Diretor Adjunto da seção) e 
José  Antonio  Ferreira  Brandão  (Vice  -  Campeões  –  Duplas),  resultados 
alcançados no IX Open de Peteca (Ilhabela/SP - 30/05 a 02/06/2002);  Tênis: 
Diretor  Adjunto  de  Raquetes:  Gilberto  de  Luccia,  aos  Assessores  Marilena 
Simões  Queiroz  e  Layr  Barci  Filho  e  aos  Atletas  que  se  destacaram nas 
seguintes  competições:  Campeonato  Estadual  Interclubes  (São  Paulo/SP  - 
19/05/2002): Miguel Cezar Victorino, Hermenegildo Grassi, Leon Majer e Luiz 
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Edson  Castro  (Campeões  –  Simples,  categoria:  Veteranos  70  Anos);  XII 
Indiano Open de Tênis -  Nível  Paulista (São Paulo/SP -  01 e 02/06/2002): 
Stephanie  Jassen  Barbosa  (Campeão  –  Simples  -  categoria  4ª  Classe);  II 
Circuito Paulista - 1ª Etapa  - Nível Nacional (Santos/SP - 29/04 a 05/05/2002): 
Carolina Camargo de Luca (Vice-Campeã - Simples - categoria 12 anos) e 
Martina Braun Schultz (Vice-Campeã – Simples -  categoria 16 anos);  Praia 
Open de Tênis Veteranos - Nível Nacional (Uberlândia/MG - 04 a 09/03/2002): 
Úrsula Iracema Beck Abeling (Vice-Campeã – Simples, categoria Damas 65 
anos),  Ingrid  Charlotte  Dreschler  (Campeã –  Simples,  categoria  Damas 65 
anos,  e  Campeã  –  Duplas,  categoria  Damas  60  anos)  e  Beatrice  Mira 
Chrystman  (Campeã  –  Simples  -  categoria  Damas  45  anos  e  Campeã  – 
Duplas  -  categoria  Damas  35  anos);  Campeonato  Mundial  -  Por  Equipes 
(Flórida -  U.S.A.-  22 a 24/04/2002) -  categoria Damas 35, 45 e 50 anos – 
Atletas  convocadas  para  a  Equipe  Brasileira:  Daniela  Botti   (8º  lugar  -por 
equipe - categoria Damas 35 anos), Mariangela Drouet Feliciano (10º lugar - 
por equipe - categoria Damas 50 anos), Erica Krohn Jany Migliorati (10º lugar - 
por  equipe  -  categoria  Damas 50 anos)  e  Beatrice  Mira  Chrystman (Vice-
Campeã - por equipe - categoria Damas 45 anos); I Circuito Credicard Visa 
Junior’s Cup - Nível Nacional (Porto Alegre/RS -15  a 19/05/2002): Patrícia 
Moraes Barros Coimbra (Campeã – Simples, categoria 16 anos);  I  Torneio 
Nacional Sport Club Corinthians (São Paulo/SP - 17 a 24/04/2002): Carolina 
Camargo de Luca (Campeã – Simples, categoria 12 anos) e Milene Teixeira 
Teófilo Souza (Vice-Campeã - Simples, categoria 18 anos);  5) proposição do 
Conselheiro  Osmar  Carecho,  de  voto  de  louvor  à  Mesa  Diretora,  à  nossa 
Secretaria e, em especial ao funcionário Jorge Luiz Massaro, que se dedicou 
com muita felicidade no novo desenho e funcionalidade do “site” do Conselho 
na Internet; 6) propostas do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall: a) de 
votos de congratulações com a Sociedade Esportiva Palmeiras, que naquela 
data  completou  88  anos  de  fundação;  b)  voto  de  congratulações  com  o 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, que no último sábado, Dia 
do  Soldado,  recebeu  do  Exército  Nacional  a  Medalha  de  Pacificador,  por 
relevantes  serviços  prestados  ao  País;  c)  voto  de  congratulações  com  a 
Família Azevedo Marques, pela recente inauguração do retrato de seu chefe, 
Dr.  Plínio  de  Azevedo  Marques,  em  emotiva  homenagem  no  Centro  Pró-
Memória "Hans Nobiling", do qual o Dr. Plínio foi Presidente, posteriormente 
ao saudoso Conselheiro Francisco Lotufo Filho. 

Primeiro Secretário em exercício -  Colocou à disposição dos Conselheiros, 
para  consulta  na  Secretaria,  o  relatório  A.  V.  O.  (Análise  da  Variação 
Orçamentária)  do  mês  de  junho  e  o  Balanço  Patrimonial  do  Clube  em 
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30/06/2002. Deu conhecimento de carta recebida da Diretoria, comunicando 
que  os  28  títulos  mencionados  no  item  2  da  Resolução  do  Conselho  nº 
12/2002 foram devidamente recuperados pelo Clube, estando em condições 
de integrar o próximo Edital de venda de títulos. 

Edgard  Ozon  – Como  Presidente  da  Comissão  de  Veteranos, 
preliminarmente, esclareceu que o Veterano é aquele que ajudou a construir o 
patrimônio  do  Pinheiros,  que  participou  do  esporte,  da  parte  social  e  da 
administração do Clube;  um associado muito  importante  no seio  da  nossa 
sociedade,  cujas qualidades a Comissão tem obrigação de ressaltar.  Disse 
que a Comissão de Veteranos vem tendo o cuidado de fazer  com que se 
cumpra o seu Regimento Interno, e, no que diz respeito ao Art. 5º, deliberou 
que  cooperariam  com  o  Centro  Pró-Memória  “Hans  Nobiling”  (Museu)  os 
Conselheiros  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall  (Vice-Presidente)  e  Gilberto 
Affonseca Rogê Ferreira (Membro), e, na parte de recreação, viagem, festas 
de aniversário,  Festa dos Veteranos,  os Conselheiros Zarath Maggiorini  de 
Jesus Glass (Secretário) e Nice de Lima (Membro). Lembrou que, devido à 
importância  da  categoria,  a  Diretoria  houve  por  bem  nomear  um  Diretor 
Executivo  de  Veteranos.  Propôs  votos  de  louvor  à  seção  de  Judô,  pelas 
seguintes conquistas obtidas nos VII Jogos Sul-americanos de Esportes (Rio 
de  Janeiro  -  01  a  05/08/2002):  Daniel  Hernandes  –  Medalha  de  Ouro  - 
categoria pesado e categoria absoluta; Renato Dagnino – Medalha de Ouro - 
categoria  peso  médio;  Leandro  Leme  da  Cunha  –  Medalha  de  Prata  - 
categoria peso meio leve. Informou que as judocas Andrea Berti, Vânia Ishi e 
Priscila Marques não competiram porque estavam contundidas,  observando 
que,  se  tivessem  participado,  certamente  teriam  se  sobressaído  na 
competição.  Estendeu  o  voto  aos  Técnicos  João  Gonçalves  Filho,  Sérgio 
Malhado Baldijão e Mauro de Oliveira. Pediu ao Sr. Presidente que oficiasse 
ao Presidente da Confederação Brasileira de Judô, Professor Paulo Wanderley 
Teixeira,  pois  já  na  sua  primeira  gestão  a  equipe  brasileira  ganhou  14 
Medalhas  de  Ouro,  duas  de  Prata  e  uma  de  Bronze.  Comentou  que  o 
Professor  Paulo  Wanderley  Teixeira  sucedeu  na  Confederação  a  família 
Mamede, que estava no Judô há mais de 20 anos, trazendo benefícios para a 
modalidade,  mas,  também,  muitos  malefícios,  comprovando  que  a 
continuidade  exagerada  não  é  boa  para  o  esporte,  nem  para  qualquer 
sociedade. Votos aprovados.

Sílvia Schuster –  Propôs votos de louvor  à seção de Handebol,  categoria 
Adulto  Masculino,  pela  conquista  do  título  de  Campeão  do  Campeonato 
Paulista,  a  saber:  ao  Diretor  de  Esportes  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  ao 
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Diretor Adjunto de Handebol Reinaldo Fernandes Campos, ao Técnico Sérgio 
Hortelan,  ao  Auxiliar  Técnico:  Álvaro  Francisco  Casagrande  Herdeiro,  ao 
Preparador Físico Roberto Vilhena Carnevale, ao Estagiário Lauro Max e aos 
Atletas  Alex  Lucio  Archivaldo  Aprille,  Bruno  Felipe  Claudino  de  Santana, 
Daniel  Jafet  Cestari,  Giuliano  Zorzi,  Gustavo  Henrique  Lopes  da  Silva, 
Gustavo  Silva  Mello,  Heric  Lopes,  Jardel  Pizzinatto,  Jorge  Rodrigues, 
Leonardo Luis Tezelli Bortolini, Lucas Pestalozzi, Luis Felipe Barbosa Campos, 
Luiz Felipe de Oliveira Gaeta, Marcel Caruzo, Marcelo Narezzi Napoli, Marlos 
Marim, Martin Ezequiel Viscovich, Rafael Sprengel de Oliveira, Renato Tupan 
Ruy, Roberto Alcântara Conti, Roberto Eduardo Morlacco e Rodrigo Gazola. 
Propôs, também, votos de louvor à seção de Pólo Aquático, que enviou dois 
atletas  da  equipe  A  -  Marcelo  Guardino  Buzzi  e  Marco  Paulo  Lemos dos 
Santos - para a seleção que conquistou o título de Campeão do Mundialito 
Juvenil (Santos – SP - 21 a 25/08;2002) e outros três atletas, da equipe B – 
Rodrigo  Pamplona  Polizio,  Lucas  Vita  Pereira  e  o  Auxiliar  Técnico  Tiago 
Ribeiro de Almeida - que obtiveram a 6ª colocação. Votos aprovados.

Sérgio Vergueiro –  Enalteceu o primeiro relatório elaborado pela Comissão 
Financeira,  destacando  o  esforço  desta  em  expor,  de  forma  abrangente, 
serena, clara, dentro de uma visão realista, sem paixão, a situação econômico-
financeira  do Clube,  tal  qual  é  a  sua função,  como Comissão Técnica,  de 
assessorar  o  Conselho  nas  matérias  que  exigem  um  conhecimento 
especializado  nessa  área,  bem  como,  como  é  estatutário,  assessorar  a 
Diretoria, com os seus conhecimentos. Ponderou que é necessário administrar 
com realidade,  com espírito  público,  com responsabilidade  os  recursos  de 
terceiros, que nos são confiados, e cuja administração o Conselho delega aos 
órgãos do executivo e essa execução deve estar subordinada à análise das 
Comissões  Técnicas.  Acrescentou  que  o  relatório  trouxe  uma  contribuição 
muito grande à compreensão da situação atual do Clube. Os elementos que 
compõem a Comissão, com responsabilidade, com conhecimento de sócios 
pinheirenses,  e  com  conhecimentos  técnicos  como  profissionais,  estão 
dividindo  com  o  Conselho  a  responsabilidade  das  decisões  que  seremos 
obrigados  a  tomar  nesta  área.  Tomando  conhecimento  de  que  continua 
aumentando o déficit  em Bares e Restaurantes, sem previsão orçamentária 
para  a  sua  cobertura,  apesar  de  todas  as  advertências,  pedidos, 
recomendações do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Comissão 
Financeira, a Diretoria nada fez. São problemas que temos de prever, para 
poder tomar decisões equilibradas, em defesa dos interesses dos associados 
do Clube, que é o que eles esperam dos Conselheiros nos quais votaram e 
colocaram no Conselho. Propôs um voto de louvor à Comissão Financeira, 
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pelo brilhante relatório que enviou destacando o esforço desta em expor, de 
forma abrangente, serena, clara, dentro de uma visão realista, sem paixão, a 
situação econômico-financeira do Clube. Voto aprovado.

Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de louvor ao Sr. Gilberto Fleury 
Guimarães, que no próximo dia 31 de agosto encerrará a sua gestão de quatro 
anos como Presidente do Club Paineiras do Morumby, pessoa que sempre se 
preocupou em estreitar a relação do Pinheiros com aquela entidade. Propôs, 
também, votos de louvor às equipes pinheirenses, pelos resultados obtidos 
nos Jogos Sul-americanos de 2002. O Brasil conquistou 329 Medalhas, sendo 
que 146 de Ouro,  94 de Prata e 89 de Bronze.  E os atletas pinheirenses 
conquistaram 10% do total, ou seja, 33 Medalhas, sendo: 13 de Ouro, 9 de 
Prata e 11 de Bronze, saber:  Esgrima: 4 Medalhas de Prata e 5 de Bronze; 
Natação: 11 Medalhas de Ouro, 1 de Prata e 2 de Bronze; Judô: 2 Medalhas 
de Ouro e 1 de Prata;  Levantamento de Peso: 1 Medalha de Prata e 4 de 
Bronze;  Tênis: 1 Medalha de Prata;  Handebol: 1 de Prata. Também propôs 
fosse consignado voto de louvor à Equipe de Pólo Aquático, que obteve uma 
conquista  inédita:  Medalha  de  Ouro  no  Campeonato  Pan-americano Junior 
(Flórida - 11 a 18/08;2002), vencendo os EUA, na final, por 5x3. Declinou os 
nomes dos aquapolistas Antonio Inserra Neto, Luigi Cardoso Alves Riccitteli, 
Ricardo  Vianello  e  Marcelo  Cintra  de  Camargo  Franco,  bem  como  ao 
Professor  Gilberto  Freitas  Guimarães,  que  estavam no  plenário,  os  quais, 
atendendo  ao  seu  pedido,  o  Conselho  homenageou  com  uma  salva  de 
palmas. Votos aprovados.

José  Manssur  – Apresentou  proposição  no  sentido  de  consignar  voto  de 
louvor ao Centro Pró-Memória “Hans Nobiling”, que recentemente inaugurou 
em sua sede o  retrato  dos seus fundadores,  Mário  Gracco Ribas e  Alceu 
Maynard de Araújo e dos seus ex-Presidentes, Francisco Lotufo Filho e Plínio 
de Azevedo Marques, que tão bem construíram a história do Clube. Propôs, 
ainda,  voto  de  louvor  ao  associado  Dr.  Alberto  Viegas  Mariz  de  Oliveira, 
recentemente nomeado pelo Sr. Governador do Estado para ocupar uma vaga 
no Egrégio 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, destinada aos Advogados 
pelo  Quinto  Constitucional.  Os  votos  foram  aprovados  e  subscritos  pelos 
Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda e Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro.

Claudio Damasceno Junior –  Agradeceu ao Conselheiro Sérgio Vergueiro 
pela honrosa homenagem prestada à Comissão Financeira. Observou que a 
honra maior será se os Conselheiros entenderem o que a Comissão procurou 
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explicar,  bem como os  serviços que estará prestando,  como assessora  do 
Conselho  Deliberativo  e  da  Diretoria.  Disse  que  no item Várias  estaria  se 
manifestando  para  elucidar  eventuais  dúvidas  dos  Srs.  Conselheiros. 
Consignou que o esforço da Comissão foi no sentido de levantar informações 
importantes  e  estabelecer  uma  análise  rigorosa,  sobretudo  com  base  no 
Estatuto – que tem balizado o seu trabalho - e no Regimento Interno, bem 
como  no  sentido  de  fornecer  informações  absolutamente  verdadeiras, 
comprováveis, corretas e completas. Acrescentou que para a Comissão, fazer-
se compreender nada mais é do que ir ao encontro da responsabilidade da 
assessoria  que  presta,  para  que  o  Conselho  possa  tomar  as  decisões 
adequadas a que julgar necessárias, em face das informações técnicas que 
lhe forem prestadas.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Associou-se à homenagem prestada ao Pólo 
Aquático pelo Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri. Propôs voto de pesar 
pelo  falecimento  de  Claudino  Caiado de  Castro,  Aquapolista  e  Técnico  de 
1959 a 1966, destacando que no período de 1961 até 1966 a equipe Principal 
de Pólo Aquático não perdeu um jogo sequer, nos campeonatos estaduais ou 
brasileiros,  conquistou  o  título  de  Penta-Campeã  Brasileira,  Campeã  Pan-
americana e foi três vezes Campeã Sul-americana. Voto aprovado.

Presidente – Submeteu ao plenário e foi aprovada proposição do Conselheiro 
Peter  Alfredo  Burmester,  consignando  voto  de  louvor  à  tenista  Patrícia 
Coimbra,  Medalha de Prata nos VII  Jogos Sul-americanos, categoria Dupla 
Feminina. 

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

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Pediu que fosse autorizado o envio 
das  correspondências  distribuídas  aos  Conselheiros  em exercício,  também 
para  os  Conselheiros  que  se  encontram  prestando  serviço  na  parte 
administrativa do Clube. Observou que esses Conselheiros podem, a qualquer 
tempo,  reassumir  suas  vagas,  sendo  necessário  que  se  mantenham  bem 
informados sobre o que está acontecendo no Conselho. Disse entender que 
isso não afetaria a ordem jurídica, nem parlamentar do Conselho. 

Presidente –  Lamentou ter que indeferir o pedido, pois se trata de matéria 
estranha  à  “A  Voz  do  Conselheiro”.  Explicou  que  os  Conselheiros  não 
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precisam utilizar  "A  Voz  do  Conselheiro"  para  se  comunicar  com a  Mesa. 
Acrescentou que o orador, como autor da emenda de alteração do Regimento 
que introduziu  a  inovação,  bem sabia  que  o  item “A Voz do Conselheiro” 
objetiva a apresentação de proposições que digam respeito a reivindicações e 
anseios do quadro associativo e não para os Conselheiros, que têm canal 
direto de comunicação com a Mesa.

Cintia Turella Di Stasi – Pediu providências com relação à sala de aulas de 
Dança  do  Ventre  e  Ballet,  que  se  encontra  em  estado  de  abandono, 
principalmente quanto à segurança dos freqüentadores, pois um dos canos 
existentes no teto está solto e as portas de alguns dos armários também estão 
soltas,  a  limpeza deixa muito  a desejar,  a  aparelhagem de som apresenta 
problemas de contato e a acústica é precária.  Também pediu providências 
quanto  às  salas  de  aulas  de  violão  e  canto,  cujo  estado  de  conservação 
também é precário, há vazamento de água em uma das paredes, trinca em 
outra e goteiras, não há aparelhagem de som para melhor aproveitamento das 
aulas e a lousa branca instalada no recinto já não pode ser utilizada, tendo 
sido solicitada, mas não atendida, a sua reposição. Aprovado por unanimidade 
de votos o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 488ª reunião extraordinária, realizada no 
dia 29 de julho de 2002.

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

José  Edmur  Vianna  Coutinho  – Entendendo  que  a  matéria  merecia  ser 
apreciada  em  primeiro  lugar,  com  fundamento  no  Art.  39,  do  Regimento 
Interno propôs a alteração da Ordem do dia, para que o Conselho, desde logo, 
passasse a apreciar o item 7 da pauta.

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada a inversão da Ordem 
do Dia proposta pelo do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho.
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Item 7 - Processo  CD-02/02  –  Apreciação  da  recomendação  da 
Comissão Permanente Jurídica, objeto do parecer nº 21/2002, 
de 10/07/2002, no sentido de que seja instaurado procedimento 
administrativo em face de Membro da Diretoria.

Presidente – Tendo o Conselheiro José Manssur pedido a palavra para argüir 
questão de ordem, questionado, explicou ao Conselheiro José Luiz Toloza de 
Oliveira  Costa que concederia  a  palavra primeiro  ao Conselheiro  Manssur, 
porque questão de ordem tem preferência.

José Manssur (questão de ordem) – Reportando-se ao despacho proferido 
pelo Sr. Presidente em 14/08/2002, acentuando o ineditismo da matéria e a 
gravidade da questão, com base na parte final do Art. 42 do Estatuto Social, 
que prevê nos procedimentos administrativos o exercício do amplo direito de 
defesa, bem como no Art.  5º, inciso 55, da Constituição da República, que 
estabelece a garantia do contraditório como sendo um direito impostergável da 
cidadania, inclusive também no Pacto de São José da Costa Rica, do qual 
este país é signatário e que também estabelece estas mesmas obrigações e 
estas mesmas cautelas, a fim de que não se macule um procedimento que se 
pretende instaurar, sem que se dê o amplo direito de defesa àquele que está 
sendo acusado; argüiu questão de ordem no sentido de que fosse submetida, 
primeiro,  à  apreciação  do  plenário,  a  necessidade  de  ser  ouvido  o  Sr. 
Presidente  da  Diretoria,  envolvido  nos  fatos  relatados,  para  que, 
posteriormente, com todos os elementos à disposição, o Conselho pudesse 
deliberar.

Presidente – Resolveu a questão de ordem, esclarecendo que ainda não tinha 
sido  instaurado  nenhum  procedimento.  Havia,  sim,  um  requerimento  de 
Conselheiro, datado de fevereiro deste ano, que, recebido, desde logo poderia 
ter  sido  objeto  de  instauração de  procedimento  e  nomeação de Comissão 
Processante pelo Presidente Sergio Lazzarini. Mas o Presidente do Conselho 
não  o  fez,  entendendo  por  bem,  primeiramente,  dar  conhecimento  do 
documento  à  Diretoria,  que  se  manifestou.  Depois,  determinou  que  se 
manifestasse  a  Comissão  Jurídica.  Novamente,  remeteu  à  apreciação  da 
Diretoria e, mais uma vez, foi ouvida a Comissão Jurídica ainda presidida pelo 
Conselheiro  José  Manssur.  Portanto,  oportunidade  não  faltou  para 
explicações.  Continuando,  disse  que a  defesa seria  ampla,  evidentemente, 
mas depois de instaurado o procedimento.
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José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Ao iniciar  sua exposição,  disse que o 
Conselheiro José Manssur estava equivocado.

Presidente  – Esclareceu  que  o  Regimento  prevê  que  questão  de  ordem 
resolvida não pode ser objetada, nem comentada. 

José Manssur –  Tendo sido  citado pelo  orador,  pediu  para  se manifestar 
posteriormente.

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Esclareceu que pretendeu apenas elogiar 
a  decisão  da  Presidência.  Lamentou  que  da  pauta  constassem processos 
abrangendo questões relacionadas com dignos associados, os Conselheiros 
Sérgio Russo e Marcelo Grassi, ambos pertencentes a tradicionais Famílias do 
Clube, que tiveram suas honras pinceladas.  Excluindo os demais Diretores, 
atribuiu a responsabilidade dos fatos exclusivamente ao atual Presidente da 
Diretoria. No que tange ao caso do filho do Conselheiro Sérgio Russo, Pedro 
Russo,  disse  ter  certeza  que  nenhum  membro  da  Família  Russo  quis  se 
aproveitar  do  Clube  e  que  todo  este  triste  episódio  se  deu  em  vista  da 
elaboração de um simples contrato. Que veio como uma bola na vidraça do 
Clube, com uma notificação de um advogado, conhecido por Paraguassu, que 
trouxe a infeliz notícia de que o Presidente da Diretoria estava impedindo que 
o sócio de fato, filho do Conselheiro Sérgio Russo, pudesse ter acesso aos 
carrinhos  de  onde  eram  extraídos  os  cocos;  notificação,  de  iniciativa  do 
Escritório Paraguassu, que não foi respondida pelo Presidente da Diretoria, 
provocando uma segunda, dirigida ao Presidente Sergio Lazzarini, no sentido 
de que ele tomasse providências, sob pena de ser responsabilizado por crime 
de apropriação indébita. Enfatizando que este era apenas o fio da meada de 
muita coisa que será apurada, passou a tratar de outros atos de gestão, mas o 
Sr.  Presidente  o  interrompeu,  pedindo  que  se  ativesse  à  matéria  em 
discussão.  Questionou a  resposta do Presidente da Diretoria  Sergio  Fuchs 
Calil aos pedidos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, no sentido 
de que aquela exploração do coco era simplesmente de caráter experimental, 
observando que uma continuidade de dois anos para ele, orador, era quase 
que  definitiva.  Quanto  ao  contrato  apresentado,  não  tinha a  assinatura  de 
ambas  as  partes,  mas  o  Presidente  da  Diretoria  afirmou  que  não  havia 
ilegalidade em uma das partes não ter assinado, ao passo que todos sabem 
que um contrato só pode surtir efeito quando assinado pelas partes. Disse ter 
certeza que tanto o Conselheiro Sérgio Russo como o filho Pedro devem ter 
cobrado a formulação do contrato. Enfatizou que outras irregularidades graves 
precisam  ser  apuradas,  e  fatalmente  serão  objeto  de  conexão  com  essa 
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primeira instauração. Subscreveu a proposta do Conselheiro Pedro Antonio 
Lousan Badra. 

Vicente Mandia (aparte) – Discordou que alguém que exerceu funções dentro 
Clube,  durante  10,  12  anos,  em  diversas  seções,  fosse  chamado  de 
incompetente,  imaginando  que  assim  também  entendiam  todos  que 
trabalharam com ele.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  –  Respondeu  que  por  isso  que  estava 
isentando  os  demais  integrantes  da  Diretoria  e  que  nem  chamaria 
incompetente,  mas  de  infantil,  indagando  se  o  aparteante  teria  lido  as 
respostas,  tendo este respondido positivamente.  Perguntado,  respondeu ao 
aparteante que o nome Paraguassu que mencionou não era pessoa que fazia 
parte do contrato, mas que notificou o Presidente do Conselho Deliberativo.

Presidente – Interferiu para observar que não permitiria discussões paralelas. 
Que o aparteado deveria ouvir o aparteante, para depois se manifestar.

Vicente Mandia – Deixando a resposta a critério do orador, esclareceu que 
leu o contrato e que não pretendia defender ninguém, simplesmente  achava 
que  uma  pessoa  que  fez  parte  da  Diretoria  por  doze  anos  não  era 
incompetente.  Ratificou que do contrato o Sr.  Paraguassu não fazia  parte, 
quem fazia parte era só o Sr. Pedro Russo. Se o contrato foi ou não celebrado 
da forma que foi, isso seria apurado. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Primeiramente, explicou que quem fez 
parte da Diretoria  de 18 a 20 anos foi  a Família Russo,  Sergio Russo,  na 
gestão  do  Presidente  Honorino  Gasparini,  e  também  a  Família  Grassi, 
Hermenegildo Grassi, que foi Diretor há 20, 30 anos, de dignos Presidentes, 
Waldemar  Salmeron,  Honorino  Gasparini.  Que  o  aparteante  estava 
equivocado, porque ele, orador, havia dito que esse advogado Paraguassu, 
que  nem  sabia  se  sócio  é  do  Clube,  mencionou  como  a  pessoa  que 
encaminhou a notificação ao Presidente. Só que o Presidente não respondeu 
à notificação. Tendo em vista a não resposta do Presidente a essa notificação, 
outra, encabeçada por esse advogado Paraguassu, foi enviada ao Presidente 
do Conselho,  dizendo para que ele  tomasse as  medidas.  Aí  é  que está a 
pedrada  na  vidraça  do  Clube,  quando  tivemos  conhecimento  dessas 
irregularidades. 
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Presidente – Como o aparteante voltou a se manifestar, deixou claro que seu 
aparte já tinha sido respondido e, caso quisesse, poderia se inscrever para 
falar, tendo este dito que ficou sem resposta.  Tendo o Conselheiro José Luiz 
Toloza  Oliveira  Costa insistido  em  conceder  aparte  ao  Conselheiro  José 
Manssur, explicou-lhe que o mesmo ocuparia a tribuna, pois estava fazendo 
uso do seu direito de resposta.

José Manssur – Abriu mão da palavra, acrescentando que apenas invocou o 
princípio constitucional, tendo em vista o parecer da Comissão Jurídica.

Roberto Luiz Pinto e Silva – Entendeu que o plenário estava  correndo um 
risco sério, de já entrar no mérito de uma questão cujo objetivo tinha ficado 
muito claro na convocação, e, principalmente, de se colocar como membros da 
Comissão Processante, a partir do momento em que se dirigia ao Presidente 
da Diretoria e já o acusava de uma série de coisas. O objetivo era exatamente 
discutir se havia indícios para instaurar o inquérito; e, no seu ponto de vista, 
havia. Agora, a partir do momento em que houvesse o indício para instaurar o 
inquérito, cessaria completamente qualquer outra observação que se devesse 
fazer. Portanto, disse que achava muito prematuro discutir o mérito e apontar 
ou acusar já uma pessoa que não se defendeu. Ressaltou que não falava 
como advogado de defesa de Sergio Fuchs Calil, que sabia perfeitamente que 
é o Presidente da Diretoria,  mas não com o seu voto, porque seu voto foi 
sempre aberto, mas, também, não podia corroborar com acusações antes dele 
se defender. Finalizando, disse que gostaria de ter bastante elementos para 
julgar com toda tranqüilidade se ele é ou não culpado. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) –  Corroborando as palavras 
do orador,  solicitou  à Mesa que procedesse,  ou  determinasse que fossem 
excluídas as palavras ofensivas ao Presidente Sergio Fuchs Calil,  inclusive 
porque envolviam uma opinião subjetiva, pessoal e muito ofensiva. Perguntado 
pelo Sr. Presidente se se tratava de aparte ou questão de ordem, disse que o 
que importava era que se fizera entender.

Roberto Luiz Pinto e Silva – Respondeu que a questão dependia de decisão 
da Mesa.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Também entendeu que naquele 
momento o plenário deliberaria apenas sobre a  instauração, ou não, de um 
procedimento em face do Presidente da Diretoria, e que não poderia avançar 
no mérito. Entretanto, esclareceu que a matéria não tinha vindo a plenário por 
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conta do parecer da Comissão Jurídica, mas, sim, por decisão da Presidência 
do Conselho.  O orador concordou o entendimento do aparteante.

Presidente  – Com relação  ao  requerido  pelo  Conselheiro  Alberto  Antonio 
Pascarelli Fasanaro, entendeu que quem proferiu as palavras era responsável 
por elas e que não existia um dispositivo para se retirar o que foi dito. Tendo o 
Conselheiro  José  Manssur  sugerido  o  §8º,  do  Art.  51  do  Regimento, 
respondeu  que  a  questão  tinha  que  ser  submetida  ao  plenário,  mediante 
requerimento.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Assim sendo, com base na exigência 
constante do §8º, do Art. 51 supra, formulou verbalmente o requerimento de 
exclusão das palavras ofensivas ao Presidente da Diretoria.

Presidente – Esclareceu que o dispositivo mencionado não diz que é para 
retirar as palavras da Ata. 

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  – Entendeu  pertinente  o  requerimento, 
dizendo que em momentos de ímpeto algumas palavras são impensadas. Que 
anteriormente fez uso desse mesmo requerimento, quando um Conselheiro, 
da  mesma  forma  que  ele,  orador,  se  exaltou,  e  pediu  para  que  algumas 
palavras fossem riscadas. Este é um instituto previsto na nossa lei adjetiva, 
mas que pode ser  aplicada ao Estatuto.  Então,  no intuito de se apurar  as 
irregularidades, desculpou-se por alguma indelicadeza de sua parte, e pediu 
ao  Sr.  Presidente  que  acolhesse  o  requerimento,  solicitando  que  fossem 
riscadas algumas palavras que poderiam ser entendidas como ofensivas.

Presidente  –  Como se  tratava  de  um pedido  do  próprio  Conselheiro  que 
proferiu as palavras, deferiu o pedido de retirar as palavras ofensivas.

Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  plenário  resolveu 
aprovar o pedido formulado pelo Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, 
seguido de recomendação da Comissão Jurídica em seu parecer, no sentido 
de instaurar procedimento administrativo, nos termos do parágrafo único, do 
Art.  41,  do  Estatuto  Social,  em  face  do  Presidente  da  Diretoria,  com  a 
conseqüente  nomeação  de  Comissão  Processante  Especial,  visando  à 
apuração de irregularidades envolvendo a contratação de empresa que, nas 
dependências  do  Clube,  explora,  a  título  gratuito,  atividade  comercial  de 
venda de água de coco.
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Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-14/2001,  referente  aos  fatos 
narrados no Registro de Ocorrência nº  096/01,  de 15/05/2001, 
ocorridos na Quadra de Tênis no dia 14/05/2001, envolvendo um 
Membro do Conselho Deliberativo.

Presidente – Falou sobre a instrução regular do processo e, como não havia 
Conselheiro inscrito para falar, colocou a matéria em votação.

Deliberação:
Por unanimidade de votos o plenário resolveu aprovar a recomendação da 
Comissão  Processante  Especial,  no  sentido  de  absolver  o  Conselheiro 
Marcelo Grassi. 

Item 4 - Apreciação  do  processo  C.P.  04/02,  referente  ao  Recurso 
Ordinário  interposto  por  Associado,  contra  penalidade  de 
suspensão  por  cento  e  vinte  dias  que  lhe  foi  aplicada  pela 
Diretoria.

Presidente  – Esclareceu  que  no  recurso  o  Associado  r Esclareceu  que  no  recurso  o  Associado  reconhecia  que 
transgrediu  e  pleiteava  a  redução  da  pena  para  30  dias,  descontada  a 
suspensão preventiva; bem como argüia uuma preliminar, no sentido de que a 
Diretoria não teria justificado o porquê da decisão, o que não correspondia, 
conquanto  ela  adotou  o  relatório  da  Comissão  Processante.  Lembrou  que 
poderia  haver  proposta  diminuindo  a  penalidade  recorrida,  mas  não 
aumentando.

Marcelo  Favalli  –  Defendeu  que  havia  clara  nulidade  no  processo,  por 
desrespeito ao Art.  4º  do Regimento Disciplinar,  porque o procedimento se 
iniciou  com a  representação  de  um  funcionário  contra  um  Associado,  por 
desentendimentos havidos na seção de Sinuca e Bilhar, e é facultado somente 
a sócio – e não a funcionário - representar à Diretoria. Disse que há muito vem 
notando  no Clube uma verdadeira  ditadura  do  empregado,  que  aqui  pode 
representar contra qualquer associado, muitas vezes simplesmente por falta 
de empatia. Desde logo, pediu que a Diretoria atentasse para este aspecto. 
Abordando  o  mérito,  disse  que  o  Associado,  com base  nos  depoimentos, 
entendeu desnecessário oferecer defesa escrita e arrolar testemunhas. Então, 
valeu-se  a  Comissão  Processante  apenas  nos  depoimentos  tomados  dos 
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colegas  do  funcionário  que  representou  contra  o  sócio,  o  que,  no  seu 
entender, caracterizaria suspeição de todos eles. O recorrente não fez o uso 
pleno do direito de defesa que lhe é regimentalmente garantido. Disse que dos 
fatos e depoimentos tomados, lhe pareceu que o desentendimento já vinha de 
passado muito anterior ao que deu início ao processo. Salientou que cada ser 
humano  tem  uma  reação  em  situações  extremas:  alguns  choram,  outros 
correm, outros querem brigar, outros xingam. No caso, ao contrário do que 
constava  do  relatório  da  ocorrência,  e  que  não  se  podia  abstrair  dos 
depoimentos de quaisquer dos funcionários ouvidos no inquérito, não houve 
violência. Por tais razões, propôs a que a suspensão fosse reduzida de 120 
para  90  dias.  Aproveitou  para  recomendar  à  Diretoria  que  tenha em seus 
quadros elemento que possa coordenar, orientar as atribuições e as funções 
desse funcionário, no exercício daquilo que deve ser um serviço prestado a 
todos os sócios.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  (aparte)  –  Informou  que  atua  em Comissão 
Processante  e  atuou  como  representante  do  Conselho  na  Comissão  que 
instruiu o processo em tela, explicando que as Comissões são constituídas por 
um Diretor, um Conselheiro e um Sócio. Falou em defesa da Diretoria, a qual 
entendeu que o orador estava condenando, mas este negou. Esclareceu que o 
R.O,  ou  a representação,  é  assinado por  um segurança e  por  um diretor. 
Raramente se vê num R.O. a assinatura, ou o depoimento de um associado. 
Então, a Comissão se vale dos seguranças para poder ouvir o depoimento dos 
envolvidos.  Além  disso,  o  envolvido  teve  oportunidade  de  se  defender, 
arrolando  no  mínimo  três  testemunhas,  mas  não  quis  fazê-lo.  (O  orador 
lembrou que tinha mencionado este fato). Continuando, disse que o envolvido, 
ou não quis levar suas testemunhas, ou não as tinha, ou ninguém quis se 
prestar  a  isso.  E  a  Comissão  recomendou  a  suspensão  por  120  dias. 
Observou que a Comissão não penaliza ninguém, quem penaliza é a Diretoria. 
Finalmente, que os antecedentes do envolvido em nada o beneficiavam.

Marcelo Favalli – Esclareceu que não tinha feito qualquer menção desairosa 
ao procedimento da Comissão Processante, que agiu em consonância com os 
preceitos disciplinares. Que sua intenção foi trazer ao Conselho os fatos, no 
sentido de minimizar a pena imposta. Ratificou sua proposta de redução da 
pena de 120 para 90 dias, com a pronta notificação do Associado, que na 
ocasião estava cumprindo a suspensão.

Marcello Moraes Barros de Campos – Manifestou-se defendendo que, se 
tivesse havido a nulidade suscitada pelo orador que o antecedeu, ela estaria 
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superada,  porque  o  próprio  processado  não  a  argüiu.  O  recorrente, 
preliminarmente, questionou a decisão da Diretoria, que acatou o pedido da 
Comissão Processante, careceu de fundamentação, argumentando que todas 
as decisões de caráter administrativo, de caráter processual civil, de caráter 
generalizado hão que ser fundamentadas. Independentemente de tê-lo ou não 
exercido, o associado teve o seu direito de defesa amplamente assegurado. 
Discordou da alegação de que a  decisão não foi  fundamentada,  porque a 
Diretoria pode apenas acolher o parecer da Comissão, adotando como sua 
fundamentação o relatório e a fundamentação contida no parecer. Entendeu 
que a penalidade foi estabelecida em 120 dias, respeitados os princípios da 
individualização  da  pena  e  o  princípio  da  proporcionalidade,  porque  os 
antecedentes  do  recorrente  não  o  beneficiavam.  Lembrou  que  depois  dos 
fatos objeto do procedimento, o recorrente já se envolveu em outra ocorrência 
disciplinar.  Por  critério  e  por  sentimento  de  justiça,  manifestou-se  pelo 
conhecimento do recurso, porque próprio e tempestivo, mas, no mérito, pelo 
seu não provimento. Falou sobre a função do Conselho perante os Associados 
e a função do Clube perante a sociedade, e concluiu dizendo que o recorrente 
merecia a pena que lhe foi imposta, não só pela atitude tomada por ele, por 
liberalidade dele, como também pela situação criada dentro do Clube.

Edgard Ozon – Observou que não é possível admitir  falta de disciplina no 
Clube e agressão ao Estatuto. Entendeu ser uma covardia um associado ter 
um processo contra um empregado, porque o sócio tem privilégio, pois, de 
certa  maneira,  é  protegido  pelo  Estatuto,  pode  constituir  advogado  e  se 
defender. Já o empregado, que nessa hora ele é o legítimo representante da 
Diretoria, por mais que fale, requeira, é seu emprego que está em questão. 
Como o recorrente tem várias ocorrências no Bilhar, em 1990, 1991, 1991, 
1992, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, entendeu que este deveria ser impedido 
de freqüentar aquela dependência.

Marcelo Favalli (aparte) –  Contestou a fundamentação, ponderando que  os 
antecedentes do recorrente, se este tivesse assim requerido, já poderiam não 
mais constar de seu prontuário, conforme prevê o Regimento Disciplinar. 

Edgard Ozon –  Respondeu que os antecedentes agravaram a situação do 
recorrente,  podendo-se verificar que se tratava de um contumaz criador de 
casos no Bilhar.

Marcelo Favalli – Esclareceu que não tinha pedido a absolvição do envolvido.
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Edgard  Ozon  – Enfatizou  que  disciplina  no  Clube  é  importante.  Citando 
exemplos, defendeu que a pena não deveria ser diminuída e que a Diretoria 
poderia suspender o recorrente do Bilhar. Lembrou que o próprio advogado 
havia dito que o recorrente não bateu no funcionário porque não quis, porque 
foi seguro por seguranças. Então, trata-se de um elemento que deve aprender 
que  tem que  se  comportar  aqui  dentro,  observar  o  Estatuto  e  respeitar  a 
Diretoria e o Conselho. Foi pelo não acatamento do pedido.

José Edmur Vianna Coutinho (pela  ordem) – Nos termos do Art.  61 do 
Regimento Interno, propôs ao Sr. Presidente que consultasse o plenário, a fim 
de que se encerrasse a discussão.

Presidente – Indagou se o plenário estava suficientemente esclarecido, tendo-
se  decidido  pelo  encerramento  da  discussão,  passando-se à  votação  da 
matéria.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o Conselho resolveu: 
1) rejeitar preliminar argüida no Recurso, no sentido de que a Diretoria não 
teria fundamentado a decisão de aplicar a penalidade ao recorrente; 
2) rejeitar a proposta do Conselheiro Marcelo Favalli, reduzindo, de 120 para 
90 dias, a suspensão objeto do Recurso; 
3) negar provimento ao Recurso, ficando mantida a decisão recorrida.

Item 5 - Apreciação  do  processo  CD-04/2002  –  Segunda  discussão  e 
votação da redação final de alteração do Art. 5º do Regimento 
Interno da Diretoria, resultante de decisão tomada na reunião de 
29/07/2002,  objeto  de  proposição  subscrita  por  cinqüenta  e 
nove Conselheiros no exercício do mandato.

Presidente – Não havendo oradores inscritos, deu por encerrada a discussão 
e  passou à votação da matéria,  esclarecendo detalhadamente o que seria 
votado.

Deliberação:
Submetida a matéria  à votação pelo Sr.  Presidente,  o plenário deliberou o 
seguinte:
1)  aprovar,  em  segunda  discussão,  integralmente,  a  decisão  tomada  por 
ocasião da primeira discussão; 
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2) rejeitar a emenda de redação oferecida pelo Conselheiro Osmar Carecho, 
assim redigida:  “Art.  5º  -  ...  XXV – exibir,  por  si  ou por  funcionário,  livros, 
papéis,  documentos  e  outras  formas  analógicas  ou  digitais,  no  ato  da 
exigência, por qualquer membro do Conselho Fiscal, para exame no local, ou 
quando por requisição, fornecer no prazo máximo de até cinco (5) dias úteis, 
informações  e  copias  do  que  for  requisitado,  abrangendo  toda  e  qualquer 
atividade operacional do clube e de seus relacionamentos.”;
3)  aprovar, integralmente,  o  texto  proposto  pela  Comissão  Especial  de 
Redação,  ficando  assim  redigido  o  novo  inciso  do  Art.  5º,  do  Regimento 
Interno da Diretoria:
“Art. 5º - Compete à Diretoria:  I - ...  XXV - exibir, por si ou por funcionário, 
livros, papéis, documentos, apresentados pelos meios físico ou digital, 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 cinco (5) dias 
úteis,  de informações ou requisições de cópias de papéis e documentos e 
formas digitais;”.

Item 6 - Apreciação  do  processo  CD-05/2002  –  Segunda  discussão  e 
votação da redação final de alteração do Art. 5º do Regimento 
Interno da Diretoria, resultante de decisão tomada na reunião de 
29/07/2002, objeto de proposição subscrita por cinqüenta e nove 
Conselheiros no exercício do mandato.

Presidente  – Como  não  havia  oradores  inscritos  para  falar,  considerou 
encerrada a discussão, passando à votação da matéria, lembrando que não 
havia emendas de redação.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário assim decidiu:
1)  aprovar, em  segunda  discussão,  integralmente,  a  decisão  tomada  por 
ocasião da primeira discussão;
2)  aprovar, integralmente,  o  texto  proposto  pela  Comissão  Especial  de 
Redação,  ficando  assim  redigido  o  novo  inciso  do  Art.  5º,  do  Regimento 
Interno da Diretoria:
“Art. 5º - Compete à Diretoria: I - ... XXVI - publicar mensalmente, no órgão 
oficial de comunicação do Esporte Clube Pinheiros com seus associados, o 
balanço patrimonial mensal constituído discriminadamente de ativo circulante, 
realizável a longo prazo e ativo permanente, bem como de passivo circulante, 
exigível a longo prazo e patrimônio líquido.”.
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Item 8 - Várias.

Presidente – A pedido, perguntou ao primeiro orador inscrito se o Conselheiro 
Claudio Damasceno Junior poderia falar inicialmente, tendo em vista que faria 
uma exposição pela Comissão Financeira.  Como não houve concordância, 
passou a palavra ao Conselheiro Vicente Mandia. 

Vicente Mandia – Reportando-se à ata da reunião anterior, considerando a 
manifestação  do  Conselheiro  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  com 
relação aos termos de um ofício da Diretoria que ele, orador, teria avocado 
com a intenção de obter esclarecimentos, propôs à Mesa, face à Comissão 
instaurada pela Presidência para apurar fatos dentro do Clube, que fossem 
também  esses  fatos  apurados  e  que  deles  fosse  dado  conhecimento  aos 
Conselheiros.

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Afirmou que durante sua 
gestão na Diretoria realmente existiram alguns casos de cessação do contrato 
de trabalho, e depois se seguiu à jurisprudência, o funcionário ficou três meses 
sem registro e depois foi registrado. A diferença, que lhe parecia fundamental, 
e isso podia afirmar no seu caso, e no caso de quando pertenceu à Diretoria 
de Fernando Silva Xavier, como Vice-Presidente, é que na ocasião a multa do 
FGTS era totalmente devolvida ao Clube, o que poderá ser provado através do 
testemunho  dos  próprios  interessados,  ou  na  contabilidade  do  Clube. 
Ressaltou que se existisse dúvida, fazia questão que se apurasse se os dois 
fatos correspondiam. Agora, que se apurasse então, os últimos 10 anos, sem 
hiato. Disse que autorizava a Presidência do Conselho a proceder à apuração, 
pois tinha a consciência tranqüila, e que, se necessário, endossaria o pedido 
do  orador.  Tornou  a  afirmar  que,  no  seu  caso,  as  multas  tinham  sido 
devolvidas ao Clube, mas que, no outros casos, não sabia.

Vicente Mandia – Agradeceu, dizendo que lhe causou espécie a alegação do 
aparteante na ocasião, de que a afirmação poderia ser facilmente comprovada 
através de documentos que deveriam existir na contabilidade. 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Respondeu que tais documentos 
existem como devolução, mas que não saberia dizer a que termo. Acrescentou 
que, em virtude de ter decorrido 10 anos, consultou dois dos três funcionários 
citados, tendo ambos alegado que devolveram a multa ao Clube. Com relação 
ao acordo da funcionária Lurdinha, feito na gestão do Presidente José Edmur 
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Vianna Coutinho, estava mais fácil, porque consultando o Presidente Sergio 
Lazzarini, soube que o comprovante da devolução se encontra à disposição 
dos  Conselheiros  no  Conselho.  (O  orador  respondeu  que  nunca  duvidou 
disso). Continuou, observando que o que causou estranheza foi que no seu 
tempo as multas foram inteiramente devolvidas, mas no caso do funcionário da 
atual Diretoria, a devolução teria sido em valor inferior ao devido. Consultado 
pelo orador, respondeu que concordava que fossem apurados esses fatos nos 
10  últimos  anos.  Que estava tranqüilo  quanto  à  sua gestão,  não sabendo 
sobre a gestão dos outros presidentes, mas, como já estavam com as contas 
aprovadas,  entendia  que  por  uma  questão  também  de  igualdade,  eles 
deixariam  que  fosse  apurado.  Que  apesar  das  suas  contas  terem  sido 
aprovadas  por  unanimidade,  poderiam  ser  movidas,  removidas  como 
quisessem, seja pela Comissão, seja por auditoria.

Vicente Mandia – A par de agradecer ao aparteante pela intervenção, pediu à 
Mesa que fizesse constar da ata que este  concordava que fosse feita uma 
acareação,  uma  sindicância  através  da  Comissão  Especial  para  tanto 
nomeada.

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

Presidente  em  exercício  –  Respondeu  que  a  Mesa  tomaria  as  devidas 
providências. 

Anna Maria da Carvalheira Baur – Falou em detalhes sobre a Noite Italiana, 
realizada no Clube no último dia 17 de agosto, parabenizando a Diretoria, o 
Diretor  de  Promoções  Sociais  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  e  todos  que 
trabalharam para o sucesso do evento.

- Durante o discurso da oradora, reassume a Presidência o Sr. Paulo Cesar de 
Arruda Castanho.

Cezar Roberto Leão Granieri – Lamentou o episódio ocorrido nesta reunião, 
quando do pronunciamento do Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa. 
Enfatizou que ocorrências dessa natureza não trazem contribuição nenhuma 
para a grandeza do Clube, que conta com 103 anos de vida, promovendo o 
ambiente familiar, a postura, o ensinamento e o bom relacionamento entre as 
pessoas. Entendendo que é no mínimo constrangedor que o Conselheiro José 
Luiz faça parte da Comissão Especial recém nomeada pela Mesa para apurar 
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determinados fatos no Clube, solicitou que o mesmo seja substituído em face 
do ocorrido naquela noite.

Presidente  -  Pediu  que  o  orador  formalizasse  sua  solicitação,  inclusive 
fundamentando-a.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri  – Comentando  que  quatro  dos  integrantes 
dessa Comissão Especial são Conselheiros recém eleitos, entendeu que é no 
mínimo  uma  situação  constrangedora,  também  para  eles,  estar  apurando 
aquilo que trouxeram ou tiveram como resultado de um pleito acontecido há 
poucos meses. Esclareceu que falava no sentido de termos uma liberdade e 
um relacionamento para que ocorrências como a que aconteceu nesta reunião 
não tornem a acontecer.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  (aparte)  – Disse  que  a  nomeação  da 
Comissão é uma atribuição da Mesa do Conselho,  e que não caberia  aos 
Conselheiros colocar essa Comissão em dúvida, até porque sua criação foi 
aceita pelo plenário.

Cezar Roberto Leão Granieri –  Ratificou seu entendimento, explicando que 
pretendia apenas fazer este registro.

José Maria de Almeida Prado Netto (aparte) – Observou que, embora tenha 
sido eleito no último pleito, se sentia perfeitamente em condições e à vontade 
de fazer uma análise bem isenta. Que o Conselheiro Toloza havia exposto sua 
opinião pessoal, mas cada um dos outros membros da Comissão tinham a sua 
própria opinião. Que apesar de recém eleito, já foi Conselheiro e Diretor no 
passado, portanto se sentia em condições de atuar na Comissão.

José Edmur Vianna Coutinho (aparte) – Entendeu que o orador, ao fazer a 
sua  colocação,  circunscreveu  um  pouco  o  âmbito  de  atividade dessa 
Comissão, para a qual ele, aparteante, foi  eleito Presidente, cuja amplitude 
não  se  restringiu  àquilo  que  o  Conselheiro  na  ocasião  pediu  que  fosse 
resolvido,  mas  sim  aquilo  e  muito  mais.  É  uma  verdadeira  Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito,  que abrangerá  muito  mais  do  que simplesmente 
aqueles fatos abordados por ocasião da campanha, mas, sim, muito mais. E 
isto, no seu modo de ver, dava à Comissão uma legitimidade muito maior no 
que diz respeito à restrição pequena que o orador estava colocando.
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Marcelo Grassi – Informou que depois das eleições foi assediado por um dos 
Diretores, em nome do Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, dizendo que 
queria  discutir  assuntos do Tênis,  em especial  o  campeonato internacional 
promovido pela sua empresa, a Grassi Associated, que antes era realizado no 
Clube e deixou de sê-lo em virtude de uma denúncia da Diretoria que ele, 
orador, havia feito em plenário. Detalhou alguns aspectos tratados em reunião 
que conseguiu agendar com o Sr. Presidente da Diretoria, em virtude de ter 
que responder à Confederação Brasileira de Tênis definindo o local onde seria 
realizado  o  campeonato.  Que nessa  reunião  tratou  de  outros  assuntos  do 
Clube,  inclusive  abordando  mudanças  clamadas  pelos  sócios,  tendo  sido 
respondido que a Diretoria não pretende promover mudanças. Que também 
em função daquela conversa com o Sr. Presidente, ele, orador, pretendeu se 
manifestar no item “A Voz do Conselheiro”, solicitando que cada vez que se 
fizesse uma denúncia,  ou alguma crítica,  que não só o Presidente,  mas o 
Diretor da Área citada pudesse prestar esclarecimento, pois entendia que isso 
seria  interessante não só para os Conselheiros, mas fundamentalmente para 
os sócios. Questionou o fato de um mesmo sócio ter sido empossado como 
Diretor  de  Segurança  e,  na  gestão  seguinte,  como  Diretor  Administrativo, 
indagando se o “know how” que esse Diretor tem como despachante seria 
suficiente para ser Diretor Administrativo do Pinheiros. Que ponderou ao Sr. 
Presidente que a Diretoria só menciona o Estatuto quando tem interesse, pois 
que tem denunciado várias infrações estatutárias e a Diretoria não se importa 
com isso. Que o Sr. Presidente negou ser culpado no caso da demissão do 
funcionário  Antonio  Celso  Monari.  Lembrou  que  no  seu  processo,  quando 
denunciou  a  antiga  Diretoria,  o  ex-Presidente  se  comprometeu,  mas  não 
compareceu para dar explicações. Que, diante de tudo isso, atribuiu ao Sr. 
Presidente a responsabilidade por todo esse legado.  Falou,  ainda,  sobre a 
filosofia que baseou a sua campanha durante as eleições: respeitar para ser 
respeitado.

Antônio de Alcântara Machado Rudge (aparte)  – Contestou o que disse o 
orador quanto ao Diretor Administrativo Oswaldo Fontana Filho, que embora 
hoje não compartilhe das suas idéias políticas, foi Diretor durante sua gestão 
como Presidente da Diretoria e na gestão de Fernando Silva Xavier, e que o 
fato dele ser um despachante não o desqualifica como Diretor. Ao contrário, 
sempre foi um Diretor dedicado, tanto na Segurança e, ao que lhe parece, o é 
também  na  Área  Administrativa.  Portanto,  suas  qualidades  pessoais  o 
qualificam perfeitamente para esse cargo. Deixou claro que às vezes o fator de 
uma profissão não desmerece uma pessoa que venha a ocupar um cargo no 
Clube.
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Marcelo Grassi – Perguntou se o aparteante concordava com os números 
apresentados  pelo  Sr.  Oswaldo  Fontana  Filho  quando  Diretor  de  Bares  e 
Restaurantes, setor então altamente deficitário. Que na condição de Diretor de 
Segurança,  também  tinha  várias  restrições,  entendendo  que  a  Segurança 
deveria atuar para os sócios, e não contra os sócios. Discordou, também, por 
entender  que  um  despachante  não  tem  “know  how”  para  ser  Diretor 
Administrativo, acreditando que no quadro associativo tenham pessoas mais 
capazes para ocupar esse alto cargo. Também questionou irregularidades que 
teriam sido cometidas pelo anterior  Diretor Administrativo,  Marcelo Portugal 
Gouveia.  Finalizando,  disse  que  respeita  para  ser  respeitado  e  respeitará 
quem tenha respeito pelos outros.

Tarcisio de Barros Bandeira – Disse que em resposta à sua solicitação no 
sentido  de  que  constasse  do  orçamento  a  separação  das  verbas  para  o 
esporte profissional e para os demais esportes, a Diretoria esclareceu que na 
sua ótica nenhum esporte é amador ou profissional, e que a distinção que se 
faz é no atleta que o pratica. Disse entender que o esporte profissional é o 
praticado  por  atleta  profissional.  Como  a  Diretoria  afirmou  que  não  tinha 
entendido o que ele queria dizer com esporte subsidiado, explicou que o fato 
de receber subsídio não transforma um atleta em profissional, já que o atleta 
profissional está fora dos objetivos tradicionais do Clube. Esclareceu que o seu 
objetivo era a definição de informações mínimas que necessita para cumprir a 
sua obrigação estatutária de examinar o Orçamento. O orçamento é uma peça 
típica de planejamento, mas que, por si só, não é uma peça boa para inferir o 
cenário em que foi executado. Definiu o termo “cenário”, que é o que se supõe 
que seja, dizendo que já que esta definição de cenário é obrigação indelegável 
do Conselho, e já que ele – o cenário - não vem definido explicitamente na 
peça orçamentária, tentou determiná-lo supondo que seja o mesmo utilizado 
em  outros  documentos  gerados  pelo  mesmo  organismo  que  executa  o 
orçamento. Analisando: as perguntas da pesquisa de opinião (que não devia 
ter  cenário  definido,  mas,  claramente  tinha),  os  convidados  para  ministrar 
palestras no Fórum Pinheiros, a contratação de direito de imagem do Gustavo 
Borges,  o  claro  super  dimensionamento  de  recursos  administrativos  e  de 
Informática, etc, achou que o cenário que está sendo utilizado pela Diretoria 
para definir o Clube: O Clube Pinheiros é uma espécie de firma que precisa 
crescer  para  enfrentar  os  problemas  financeiros  que  provêm,  entre  outras 
coisas, de exagerados gastos administrativos que não podem ser evitados, e 
que deve estar preparada para buscar o aporte de receitas a quase qualquer 
preço, inclusive com a venda de novos títulos sociais. Disse que esta não é a 
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sua  definição,  nem  é  o  cenário  que  o  Conselho  possa  aceitar,  pois  não 
desejamos que o Pinheiros se transforme no Juventus - que é o clube com 
maior  número  de  sócios  em  São  Paulo  –  do  Jardim  Europa.  Salientou 
entender que os recursos administrativos devem ser só os necessários para o 
número atual  de  títulos  sociais,  crendo que o correto  dimensionamento da 
força administrativa, aliado à economia na gestão de Bares e Restaurantes, 
definirá um cenário em que sobrará o dinheiro necessário para reforma do 
cinema, ampliação do estacionamento, manutenção dos gastos de apoio ao 
atleta  e etc,  evidentemente,  aproveitando as  oportunidades comerciais  que 
apareçam  e  não  impliquem  em  deterioração  quer  dos  próprios,  quer  da 
freqüência, quer da qualidade dos sócios do Clube.

Claudio Damasceno Júnior – Utilizou recursos áudios-visuais para expor o 
parecer  elaborado  pela  Comissão  Financeira,  desde  logo  afirmando  que  o 
trabalho da Comissão é sempre baseado em documentos. Informou que foram 
realizadas reuniões com a Diretoria e com o Conselho Fiscal, ou seja, quem 
executa e quem fiscaliza, para formar uma opinião consistente sobre o que 
está ocorrendo na parte financeira do Clube. Explicou que a análise, neste 
primeiro  momento,  se  ateve  a  indicadores  estritamente  financeiros  que 
demonstrem a saúde do Clube, para que o Conselho possa tomar decisões 
futuras e acompanhar o que está acontecendo. Esclareceu que somente na 
última  sexta-feira  a  Comissão  recebeu  o  relatório  A.V.O.  e  o  Balanço  de 
junho/2002, entendendo que o empenho da Diretoria em fornecer informações 
mais atualizadas seria de grande proveito para o Conselho. Atendo-se aos 
gráficos projetados, explicou que em todos os meses houve uma receita um 
pouco inferior à receita prevista. E no mês de junho, a exemplo de janeiro, 
como há o recebimento de taxas esportivas, existe um acréscimo estimado de 
receita  de um pouco mais  de um milhão de reais.  Isso  é  importante para 
demonstrar o perfil da evolução das contas do Clube. Comparando a receita e 
a despesa ao longo dos primeiros cinco meses, observa-se que no mês de 
abril  houve  um  aumento  das  despesas  acima  do  previsto.  Entretanto,  os 
demais meses mostraram uma queda na despesa real em relação ao previsto. 
Importante salientar que a queda nas despesas nos cinco primeiros meses 
não foi suficiente para compensar a queda na arrecadação. Houve um gasto 
de quatrocentos mil reais além das receitas do mesmo período, sob o regime 
de  competência.  Nesse  período,  em relação  ao  orçamento,  gastou-se  um 
pouco mais do que se tinha para gastar. Houve um esforço de contenção de 
despesa,  que  não  foi  suficiente  para  compensar  a  queda  de  receita.  As 
despesas que vão até o final do ano, mantêm-se em nível próximo a quatro 
milhões de reais. Pode-se observar que as receitas concentram-se no primeiro 
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mês do ano, em janeiro, e têm um valor elevado em junho, e ao longo do ano 
elas estão sempre abaixo desse mesmo montante. O volume de receita que 
tende a entrar  no Clube no final  do ano é  inferior  ao do início  do ano.  A 
perspectiva, então, é de dificuldades de caixa no segundo semestre. É uma 
tradição no Clube. Isso não novidade.  Há uma concentração.  O gráfico de 
disponibilidade,  a  informação  nos  mostra  somente  a  parte  de  dinheiro  em 
caixa. Dinheiro em caixa entendido como caixa propriamente dita e aplicações 
financeiras.  Comparando 2002 com 2001, vê-se que o caixa de 2002 está 
sempre melhor do que o do ano passado. Porém, houve uma concentração de 
recebimentos nos primeiros meses do ano e essa concentração deixa claro 
que em março esse valor foi o pico de caixa, de quatro milhões e trezentos mil, 
que começa a cair em abril  e cai,  acentuadamente, em maio. Em junho, o 
caixa, incluindo aplicações financeiras, cai  ainda mais.  E em junho há uma 
concentração de receita de um milhão a mais acima da média do ano, mesmo 
com  esse  acréscimo  de  receita  estimado  no  mês  de  junho,  houve  uma 
redução de disponibilidade. O primeiro semestre acaba dessa forma. E temos 
seis  meses  pela  frente,  com  um  volume  de  receitas  historicamente  muito 
inferior. Quanto à liquidez, que compara todas as despesas de curto prazo 
com todas as receitas. Isso é chamado de liquidez corrente. Em 2002, nunca o 
índice esteve acima de 1.  O máximo,  em março,  foi  0,81.  Ou seja,  nunca 
tivemos recursos suficientes  para  pagar  as  dívidas  de  curto  prazo.  É  uma 
situação que nunca esteve boa. Esteve um pouco menos pior em março, que 
foi o melhor mês. E a queda já começa a ocorrer a partir de abril. Como a 
queda ocorreu muito cedo, a preocupação é que encerremos o ano com uma 
situação de liquidez inferior ao ano passado. Os indicadores mostram que os 
primeiros  meses  do  ano  tiveram  uma  grande  concentração,  que  está 
rapidamente  se  exaurindo.  Os  recursos  tendem  a  acabar  rapidamente,  e 
estimamos que isso ocorra no início do segundo semestre. Um outro indicador 
que demonstra a mesma coisa é o endividamento. Em março tivemos o menor 
endividamento,  R$3.700.000,090,  que  já  começa  a  aumentar  para 
R$3.900.000,00  e  depois  para  R$5.000.000,00  em  maio.  Ou  seja,  os 
indicadores mostram que a curva em maio se reverteu e que a situação tende 
a  piorar  ao  longo  do  ano.  Resumindo  (Gráfico  de  Saldos  de  Custeio  e 
Investimento),  sob um outro prisma, as informações prestadas ao longo do 
documento de análise, esses R$4.300.000,00 mostram o quanto de recursos 
foram recebidos mas ainda não gastos orçamentariamente. Ou seja, o quanto 
de recurso entrou no caixa do Clube, mas que é responsabilidade dos meses 
futuros,  que são aquelas antecipações de receitas em janeiro.  O montante 
elevado que entrou em janeiro, exatamente R$4.330.000,00, será usado ao 
longo  do  ano.  Porém,  só  temos  em caixa  R$1.700.000,00.  Ou  seja,  essa 
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grande antecipação foi em grande parte consumida antes do final do ano. É 
um dinheiro que não se recupera mais, independentemente de ter ou não sido 
bem  gasto.  O  dinheiro  não  está  em  caixa  mais  porque  as  necessidades 
financeiras do Clube exigiram que fosse utilizado. R$2.434.000,00 referem-se 
ao  saldo  acumulado  de  Investimentos.  Usando  o  saldo  do  Fundo  de 
Investimentos do ano passado, mais cerca de mais de um milhão de reais, que 
entraram até maio deste ano, tínhamos à disposição um montante de cerca de 
R$3.000.000,00,  dos  quais  foram  gastos  R$645.000,00.  Este  saldo  de 
R$2.400.000,00 é volume de dinheiro que tem de ser gasto este ano, porque 
está  previsto  no  orçamento,  proposto  pela  Diretoria  no  ano  passado  e 
autorizado  pelo  Conselho.  Esses  R$2.400.000,00  somados  aos 
R$4.300.000,00  de custeio,  apresentam um saldo  de  R$6.765.000,00,  que 
devem ser  gastos  obrigatoriamente  este  ano,  para  custeio  e  investimento, 
porque já foram recebidos. O dinheiro já entrou no Clube, nas suas devidas 
rubricas,  estão,  portanto,  constituindo  fundos  a  serem  gastos.  Porém,  na 
comparação com disponibilidades,  só temos em caixa R$1.774.000,00.  Em 
junho esse número já caiu. O importante é dizer que, como não temos um 
volume  de  receitas  elevado  até  o  final  do  ano,  é  muito  difícil  que  essa 
diferença seja  coberta,  porque não há uma fonte nova de receita.  Falando 
friamente,  a  Comissão  Financeira  avalia  que  há  uma  defasagem  de 
R$5.000.000,00 até maio, que não tem como ser coberta. As alternativas para 
que isso seja coberto vão se apresentar ao longo do segundo semestre, e, 
com certeza, a Diretoria, diante da sua responsabilidade de gestão, submeterá 
ao  Conselho  algumas  alternativas  para  equacionar.  São  poucas  opções: 
financiamento, o uso das reservas de investimentos para custeio, antecipação 
de receita, contração drástica nos gastos do Clube. Salientou que a Comissão 
procurou fazer uma análise absolutamente criteriosa e imparcial,  colocando 
sempre suas dúvidas à Diretoria, para que ela possa se manifestar e para que 
não venhamos a incorrer em equívocos. Colocou a Comissão à disposição dos 
Conselheiros e da Diretoria.

Pedro Antonio  Lousan Badra –  Triste,  não é  discussão em plenário  por 
Conselheiros,  mas  a  situação  exposta  pelo  Sr  Presidente  da  Comissão 
Financeira, e, lembrou que há muito tempo se manifestou mostrando através 
de gráficos que a situação do Clube estava muito ruim, tendo recebido cartas, 
inclusive uma do então Presidente da Diretoria, Cezar Roberto Leão Granieri, 
contestando  aqueles  dados  e  dizendo  que  o  Clube  não  tinha  problema 
nenhum.  Passou  a  tratar  do  não  cumprimento,  por  parte  da  Diretoria,  do 
disposto no Art.  64 do seu Regimento Interno,  que obriga a Presidência a 
colocar avisos de licitações nos quadros do Clube e os de concorrências na 
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Internet, para que todos tenham ciência do que se está pretendendo gastar no 
Clube,  bem como que na Revista  do  Pinheiros sejam publicadas todas as 
contratações,  com  os  seus  prazos,  seus  limites,  com  quem  foi  feita  a 
contratação. Disse que recebeu uma carta da Diretoria, em resposta ao seu 
último  pronunciamento,  exatamente  no  mesmo  sentido,  tecendo  alguns 
comentários e dizendo que realmente isso está sendo cumprido. Afirmou que 
não está, pois essa determinação foi  aprovada em 28 de janeiro. Portanto, 
todos os  contratos,  a  partir  de  então,  deveriam estar  vindo a  público  pela 
Revista. E isso não está acontecendo, como não estão sendo colocadas na 
Internet  as  licitações  que  estão  sendo  feitas  no  Clube.  Questionou 
especificamente a Comissão de Obras, solicitando que ela ocupasse a tribuna 
para explicar o que houve com a contratação da firma YES. Desde logo deixou 
claro que não tem nada contra os Conselheiros, mas afirmou que não pode 
concordar  quando  se  apresenta  um  ilícito  em  tese.  Caracterizou  seu 
pronunciamento como uma denúncia,  e  solicitou que na próxima reunião a 
Comissão  de  Obras,  ou  seu  Presidente  viesse  esclarecer,  fatos 
impressionantes, como, por exemplo, que foi contratada a firma YES sem ter 
sido  feito  o  quadro  de  homogeneização  das  propostas.  Reputou  o  fato 
extremamente grave, porque em dois pontos estamos sendo iludidos: primeiro, 
que se faz concorrência, e, segundo, que as concorrências estão sendo feitas 
dentro dos padrões normais de análise, o que não é verdade. Ao encerrar, 
discordou  com  a  adjetivação  de  qualquer  que  seja  o  Presidente  ou  os 
Diretores, sem que haja um processo e que esse processo dê andamento e 
venha comprovar com todo o ritual dos adjetivos que, eventualmente, tenha se 
falado no Conselho.

Silvia  Schuster  – Entendendo  que  o  Conselheiro  Cezar  Roberto  Leão 
Granieri tinha resumido um pouco a indignação de todos, pediu à Presidência 
uma cópia da íntegra do pronunciamento do Conselheiro José Luiz Toloza 
Oliveira Costa, no item 7 da Ordem do dia, para fazer uma análise melhor a 
respeito.

Presidente – Respondeu que o pronunciamento estaria na Ata. Agradeceu ao 
Conselheiro Sérgio Martins Veiga pela colaboração prestada nos trabalhos da 
Segunda Secretaria da Mesa. Informou quantos Conselheiros tinham assinado 
a lista de presença e deu por encerrada a reunião às 23h20.
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***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 490 Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de setembro de 2002.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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	Ata Resumida da 489ª Reunião EXTRAOrdinária, realizada no dia 26 de AGOSTo de 2002
	Paulo Cesar de Arruda Castanho e
	Dulce Arena Avancini
	Dulce Arena Avancini
	Sérgio Martins Veiga
	Presidente - Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições de votos de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho: 1) pelo falecimento do Sr. Pedro Zulian Dias, ex-Conselheiro e ex-Membro da Comissão de Sindicância; 2) pelo falecimento do Sr. Waldemar Antonaccio, pai do Conselheiro Waldemar Antonaccio Júnior; 3) pelo falecimento do Sr. Expedito Lemos Nogueira de Sá, pai da Diretora Cultural Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny (subscreveu esta proposta o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda). Apresentou ao plenário e foi aprovado o seguinte: 1) proposta da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, no sentido de consignar em ata votos de pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Caruso Casolari, ex-Conselheiro e ex-Diretor e pelo falecimento do Sr. Décio Ayres, também ex-Conselheiro; 2) proposta dos Conselheiros Antonio Julio Martins Lemos e Silvia Schuster, de voto de pronto restabelecimento do Diretor de Campo Nilson José Iasi, recentemente operado; 3) proposta dos Conselheiros Pedro Antonio Lousan Badra e Luiz Eduardo Fernandes, subscrita pelos Conselheiros Anamaria Andrade Damasceno e Osmar Carecho, de pronto restabelecimento do Conselheiro Helmut Peter Schütt, também recentemente submetido a uma cirurgia; 4) proposta da Comissão de Esportes, de votos de louvor a destaques esportivos, conforme relação encaminhada com a convocação, a saber: Pólo Aquático: aos Técnicos Eric Tebbe Borges e José Mário Pinto Costa (Auxiliar) e aos Atletas Antonio Inserra Neto, Erik Michael Seegerer, Fábio Amante Chidiquimo, Fernando Vaz Guimarães Sampaio Gouveia, Guilherme Figueredo, Ícaro Carecho, João Francisco Carvalho Pinto Santos, Leonardo Vergara Real, Luis Maurício Capelache dos Santos, Marcelo Camargo Cintra Franco, Mário Carotini Junior, Renato Amante Chidiquimo, Roberto Vianello, Tiago Neves Marone e Tiago Ribeiro de Almeida, pela conquista do 3º Lugar, categoria: Principal, no Troféu Brasil (Rio de Janeiro/RJ - 02/06/2002); Atletismo: ao Diretor Adjunto Marcelo Gozzo Pereira, à Técnica Lílian Riedel Zogaib e ao Atleta Henrique Camargo Martins, pela conquista do 1º lugar na prova Salto com Vara, categoria Adulto, no IV Circuito Salto com Vara- Nível Paulista (São Paulo/SP - 25/05/2002); Bolão: ao Diretor Adjunto Michel Arkie e aos Atletas Alberto Foresti Sanseverino, Eduardo Foresti Sanseverino, Fábio Andrade Reinbold e Rogério Arkie, pela conquista do 6ª lugar, categoria: Principal, no Campeonato Mundial (Eupen/ Bélgica - 31/05 a 02/06/2002); Esgrima: à Diretora Adjunta Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, aos Técnicos Márcia da Silva Leonelli e Miakotnykh Guennadi e aos Atletas Lucas Gregory Sawaia Castro (2º Lugar na prova: Florete, categoria Infantil 11 anos) e Renata Forlani Seymour Burt (3º Lugar na prova: Florete, categoria Infantil 11 anos), no Torneio Nacional Infantil “Mario Queiros” (Porto Alegre/RS - 08 e 09/06/2002); Handebol: ao Diretor Adjunto Reinaldo Fernandes Campos, aos Técnicos Sidiney Alves de Souza  e Carla Vanessa Rodrigues (Auxiliar Técnica) e aos Atletas André Martins Nogueira, Antonio Carlos Mantovani, Arthur Flosi Alexandre Peão, Bruno Caetano Magnani, Carlos Bragatto, César Alves Pablos, David Mendes Alves, Flávio Marcondes Trebilcock de Luca, Lucas Falcone Rezende, Raphael de Almeida Rotta, Roberto Dorsa Crestana e Victor Andrei Aureliano Botelho, pela conquista do título de Campeão, categoria Infantil, no BH Handebol Cup (Belo Horizonte/MG - 02/06/2002); Natação: ao Diretor Adjunto Diretor Adjunto: André Perego Fiore, aos Técnicos: Alberto Bernardo Klar, Alberto Pinto da Silva e Arilson Soares da Silva, aos Atletas da categoria Junior I: Talita Lima Ribeiro (1º Lugar - provas 100 Livre; 200 Costas e 100 Costas), Karine de Boni Volpe (2º Lugar na prova 200 Peito e 1º Lugar na prova 100 Peito), Natália Dores Buso (1º Lugar nas provas 800 Livre e 400 Livre) e Gustavo Batista Chagas (1º Lugar na prova 50 Livre) e Rafael Henrique Correa de Oliveira (3º lugar na prova 400 Medley), resultados obtidos no Campeonato Brasileiro de Inverno “Troféu Julio de Lamare” (Rio de Janeiro/RJ - 05 a 09/06/2002), bem como aos Atletas Alfred Jacob (1 º lugar nas provas 800 Livre, 200 Medley, 50 Costas e 200 Livre), Krista Koberle Fuldauer (2º lugar nas provas 50 Costas e 50 Borboleta), Detlef  Werner Schultze (1º Lugar na prova 50 Peito - Recorde Paulista, 1º Lugar na prova 100 Peito - Recorde Paulista e 2º Lugar na prova 200 Livre), Frederico Guilherme Menke Junior (2º Lugar na prova 100 Livre e 1º Lugar na prova 50 Borboleta), Maria Antonieta Gonçalves (1º Lugar nas provas 50 Costas - recorde paulista - e 100 Livre - recorde sul-americano), Gisele Caetano Pereira (1º Lugar nas provas 50 Costas e 100 Costas - recordes sul-americanos e na prova 50 Borboleta - recorde Paulista), resultados obtidos no Campeonato Paulista Master de Natação (Campinas/SP - 18 e 19/05/2002); Alfred Jacob (1º Lugar nas provas 200 Livre, 200 Medley, 200 Borboleta, 400 Livre, 800 Livre e 400 Medley – com recordes sul-americanos), resultados obtidos no Campeonato Brasileiro Master de Natação (Uberlândia/MG - 19 a 21/04/2002); Detlef Werner Schultze (10º lugar  na prova 200 Peito e 13º Lugar nas provas 100 Peito e 50 Peito), resultados obtidos no Campeonato Mundial Master de Natação (Christchurch - Nova Zelândia - 26 a 28/03/2002); Peteca: a Ivan Gilberto Castaldi Filho e Arsênio Costa Vasconcellos Martins Filho (Campeões – Duplas) e Guaracy Isidoro Pereira(Diretor Adjunto da seção) e José Antonio Ferreira Brandão (Vice - Campeões – Duplas), resultados alcançados no IX Open de Peteca (Ilhabela/SP - 30/05 a 02/06/2002); Tênis: Diretor Adjunto de Raquetes: Gilberto de Luccia, aos Assessores Marilena Simões Queiroz e Layr Barci Filho e aos Atletas que se destacaram nas seguintes competições: Campeonato Estadual Interclubes (São Paulo/SP - 19/05/2002): Miguel Cezar Victorino, Hermenegildo Grassi, Leon Majer e Luiz Edson Castro (Campeões – Simples, categoria: Veteranos 70 Anos); XII Indiano Open de Tênis - Nível Paulista (São Paulo/SP - 01 e 02/06/2002): Stephanie Jassen Barbosa (Campeão – Simples - categoria 4ª Classe); II Circuito Paulista - 1ª Etapa  - Nível Nacional (Santos/SP - 29/04 a 05/05/2002): Carolina Camargo de Luca (Vice-Campeã - Simples - categoria 12 anos) e Martina Braun Schultz (Vice-Campeã – Simples - categoria 16 anos); Praia Open de Tênis Veteranos - Nível Nacional (Uberlândia/MG - 04 a 09/03/2002): Úrsula Iracema Beck Abeling (Vice-Campeã – Simples, categoria Damas 65 anos), Ingrid Charlotte Dreschler (Campeã – Simples, categoria Damas 65 anos, e Campeã – Duplas, categoria Damas 60 anos) e Beatrice Mira Chrystman (Campeã – Simples - categoria Damas 45 anos e Campeã – Duplas - categoria Damas 35 anos); Campeonato Mundial - Por Equipes (Flórida - U.S.A.- 22 a 24/04/2002) - categoria Damas 35, 45 e 50 anos – Atletas convocadas para a Equipe Brasileira: Daniela Botti  (8º lugar -por equipe - categoria Damas 35 anos), Mariangela Drouet Feliciano (10º lugar - por equipe - categoria Damas 50 anos), Erica Krohn Jany Migliorati (10º lugar - por equipe - categoria Damas 50 anos) e Beatrice Mira Chrystman (Vice-Campeã - por equipe - categoria Damas 45 anos); I Circuito Credicard Visa Junior’s Cup - Nível Nacional (Porto Alegre/RS -15  a 19/05/2002): Patrícia Moraes Barros Coimbra (Campeã – Simples, categoria 16 anos); I Torneio Nacional Sport Club Corinthians (São Paulo/SP - 17 a 24/04/2002): Carolina Camargo de Luca (Campeã – Simples, categoria 12 anos) e Milene Teixeira Teófilo Souza (Vice-Campeã - Simples, categoria 18 anos); 5) proposição do Conselheiro Osmar Carecho, de voto de louvor à Mesa Diretora, à nossa Secretaria e, em especial ao funcionário Jorge Luiz Massaro, que se dedicou com muita felicidade no novo desenho e funcionalidade do “site” do Conselho na Internet; 6) propostas do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall: a) de votos de congratulações com a Sociedade Esportiva Palmeiras, que naquela data completou 88 anos de fundação; b) voto de congratulações com o Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, que no último sábado, Dia do Soldado, recebeu do Exército Nacional a Medalha de Pacificador, por relevantes serviços prestados ao País; c) voto de congratulações com a Família Azevedo Marques, pela recente inauguração do retrato de seu chefe, Dr. Plínio de Azevedo Marques, em emotiva homenagem no Centro Pró-Memória "Hans Nobiling", do qual o Dr. Plínio foi Presidente, posteriormente ao saudoso Conselheiro Francisco Lotufo Filho. 
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