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ATA RESUMIDA DA 490ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 
DE SETEMBRO DE 2002

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

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário: 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 Suplente convocado.
Presidente –  Convidou para tomar posse o Sr. Cléo Washington de Almeida, 
Suplente do Grupo A convocado para a reunião, declarando-o empossado no 
cargo de Conselheiro após a leitura do Compromisso de Posse.

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  - Apresentou  ao  plenário  e  foi  aprovada  proposta  da  Primeira 
Secretária  Dulce  Arena  Avancini,  subscrita  pelo  Presidente  da  Comissão  de 
Veteranos Edgard Ozon,  no sentido de consignar  em ata voto de pesar  pelo 
falecimento  do  Major  Sylvio  Magalhães  Padilha,  Sócio  Honorário  do  Clube. 
Submeteu  ao  plenário  as  seguintes  propostas  de  votos  de  louvor:  1)  da 
Comissão de Esportes, aos seguintes destaques esportivos: Atletismo: ao Diretor 
Adjunto  Marcelo  Gozzo  Pereira,  às  Técnicas  Lílian  Riedel  Zogaib  e  Técnica: 
Eliana Reinert e aos atletas Vicente Di Bella Junior, Graziela Silva Pedreschi, 
Lúcia Cerqueira Alves Barbosa e Cláudio Franco Zuccolo, da categoria Adulto, 
pela participação e resultados obtidos na Maratona Internacional de São Paulo 
(São Paulo - SP - 14/06/2002), Henrique Camargo Martins, 1º lugar na prova 
Salto com Vara, categoria Adulto, no Circuito Salto com Vara - Nível Paulista 
(São Paulo - SP - 29/06/2002), e Karem Borges da Silva, 1º lugar na prova Salto 
com Vara, categoria: Adulto, no V Torneio FPA – Nível Paulista (São Caetano do 
Sul - SP - 22/06/2002); Basquete: ao Diretor Adjunto Carlos Alexandre Brazolin, 
ao Técnico Savério Augusto Theophilo e aos atletas Alex Padovani Haller, Bruno 
Pires Fiorotto, David da Silva Teles, Douglas Nathan dos Reis, Eduardo da Silva 
Gasparotto,  Felipe  Chui  Pressinotti,  Felipe  Lemski  Gusmão,  Gustavo  Santos 
Pereira  Lima,  Jefferson  Gianett,  Leandro  Sedenir  Buboltz,  Marcelo  Villela 
Antonialli,  Ricardo Leopoldo de Azevedo e Thiago Melo, Campeões, categoria 
Juvenil, no Torneio Estadual (ECP - SP - 29/06/2002); Bolão: ao Diretor Adjunto 
Michel Arkie e aos atletas  Artur José Silva, Carlos Nunes Filho,  Luiz Henrique 
Souza Aranha Machado,  Manfred Adolf Sauer, Michel Arkie,  Sérgio Ott Sandri, 
Handolf  Hettfleisch  e  Sérgio  Sposito,  Vice-Campeões,  categoria  Sênior,  no 
Campeonato Estadual (ECP – SP - 17/06/2002),  Maria Luisa Amando Barros, 
Sônia  Regina  Miller  Esteves,  Mônica  Gasparini,  Renata  Alvarenga  Lepage  e 
Mariana Zanettin Paschoal, Vice-Campeãs, categoria 2ª Divisão, no Campeonato 
Estadual (São Caetano do Sul - SP - 18/06/2002), e Handolf Hettfleisch, Alberto 
Foresti  Sanseverino,  Fábio Andrade Reinbold,  Fernando Pinto Silva Resende, 
Eduardo Foresti Sanseverino e  Rogério Arkie, Campeões, categoria 1ª Divisão, 
no Campeonato Estadual (São Caetano do Sul - SP - 03/07/2002);  Esgrima: à 
Diretora Adjunta Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto,  aos Técnicos Márcia da 
Silva Leonelli e Miakotnykh Guennadi e aos atletas Marcos de Faria Cardoso (2º 
lugar - Florete (Individual)/3º lugar (Equipe), Rodrigo José Marcondes Pedrosa 
Oliveira (3º lugar - Florete (Equipe), Carolina Xavier Silveira Moreira (5º lugar - 
Espada  (Individual)/3º  lugar  (Equipe),  Paula  Lazzarini  (3º  lugar  -  Espada 
(Equipe),  Carolina  Oliveira  Preto  Amaral  Santos  (3º  lugar  -  Espada (Equipe), 
Roberto  Lazzarini  (2º  lugar  -  Espada (Individual)/3º  lugar  (Equipe)  e  Taís  de 
Morais  Rochel  (2º  lugar  -  Florete  (Equipe);  pela  participação  e  resultados 
alcançados nos VII Jogos Desportivos Sul-americanos (Rio de Janeiro - RJ - 01 a 
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08/08/2002),  categoria  Livre,  Marcos  de  Faria  Cardoso  (1º  lugar  –  Florete), 
Rodrigo José Marcondes Pedrosa Oliveira (2º lugar - Florete), Roberto Lazzarini 
(3º  lugar  –  Florete  e  1º  lugar  –  Espada),  Taís  de  Morais  Rochel  (1º  lugar  – 
Florete) e Paula Lazzarini  (1º lugar – Espada),  pela participação e resultados 
alcançados  nos Campeonatos  Brasileiros  -  Interclubes/Interfederações  (São 
Paulo/SP  -  11  a  14/07/2002),  categoria  Livre,  bem  como  àqueles  que  se 
integraram a Equipe do Clube que se classificou em 1º lugar: Marcos de Faria 
Cardoso (Florete), Rodrigo José Marcondes Pedrosa Oliveira (Florete), Roberto 
Lazzarini  (Florete/Espada),  Yuzo Koga (Florete),  Marcelo Franco Amaral  Hopf 
(Florete),  Fernando  Augusto  Dias  Scavasin  (Florete),  Bernardo  Carlos 
Schwuchow (Florete), Taís de Morais Rochel (Florete), Lívia Maximiano Lanzoni 
(Florete), Maria Estela Meira Cardoso Duva (Florete),  Maurício Pettinato Lúcio 
(Espada), Elton Shimbo Carmona (Espada), Paula Lazzarini (Espada), Carolina 
Oliveira  Preto  Amaral  Santos  (Espada),  Carolina  Xavier  Silveira  Moreira 
(Espada),  Camila  Rodrigues  Freitas  M.  Barbosa  (Espada)  e  Priscila  Vallinoto 
(Espada)  e aos pinheirenses convocados pela F.P.E. para integrar a Seleção 
Paulista que conquistou o 2º lugar: Fernando Augusto Dias Scavasin (Florete), 
Maurício Pettinato Lúcio (Espada) e Elton Shimbo Carmona (Espada); Handebol: 
ao Diretor Adjunto Reinaldo Fernandes Campos, ao Técnico Sérgio Hortelan e 
aos Auxiliares Técnicos Álvaro Francisco Casagrande Herdeiro e Sidiney Alves 
de  Souza e  aos  atletas  Bruno Felipe  Claudino  de  Santana,  Igor  Campos de 
Alcântara Santana,  Marcel  Wilke  Caruso,  Luiz  Felipe  de  Oliveira  Gaeta,  Alex 
Lúcio Archivaldo Aprile,  Jorge Raphael Gatti Pereira Rodrigues,  Gilson Martins 
Junqueira,  Marcus  Vinícius  Canteras  Raposo  Câmara,  Rafael  Sprengel  de 
Oliveira,  Giuliano Zorzi Loureiro, Gustavo Silva Mello, Mathias Duarte Fischer e 
Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa, Campeões no Campeonato Brasileiro (Assis 
Chateaubriand - PR - 23/06/2002), categoria Junior, Diego Marques Machado, 
Pedro Cardelari Oristanio, Franklin Roberto Bezerra Filho, Abatiatã Samuel Silva, 
Marcel Ocampos de Carvalho, Robson José Fernandes, Rodrigo Etienne Parada, 
Marcelo Hilgendorff  Nicoli,  Felipe Luiz  José dos Santos,  Luis  Henrique Dorsa 
Crestana,  Ricardo  Bonafé  Saes  Moreno  e  Aleph  Bonecker  Palma,  3º  lugar, 
categoria  Cadete,  no  Campeonato  Brasileiro  de  Clubes  (Roncador  -  PR  - 
07/07/2002);  Judô:  ao  Diretor  Adjunto  Hermano  Augusto  Lobo,  aos  Técnicos 
João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos 
atletas que se destacaram nos  VII  Jogos Desportivos Sul-americanos (Rio de 
Janeiro - RJ - 01 a 05/08/2002), a saber: Renato Dagnino (Campeão - Médio - 90 
Kg – categoria  Sênior),  Daniel  Andrey Hernandes (Campeão -  Absoluto (sem 
divisão de peso) - categoria Sênior) e Leandro Leme da Cunha (Vice-Campeão - 
Meio  Leve  -66  KG -  categoria  Sênior);  Levantamento  de  Peso:  ao  Assessor 
Horácio Soares dos Reis, ao Técnico Edmilson da Silva Dantas e aos atletas da 
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categoria Adulto que se destacaram na Copa São Paulo (São Paulo - SP - 06 e 
07/07/2002): Edmilson Silva Dantas 1º Lugar - 105kg+, Lauri Henriksen Blair – 1º 
Lugar  -  105 kg;  Marcos Eduardo Sedra Gugliotti  -  1º  Lugar  -  94 kg;  Erasmo 
Carlos da Silva - – 1º Lugar - 85 kg, Adeilson de Carvalho Santos - 1º Lugar - 77 
kg; Ademir Ferreira dos Santos - 1º Lugar - 69 kg; Alex Frederic Liauw - 1º Lugar 
- 62 kg; Alexandre de Freitas Hoffmann - 56 kg - Sem classificação final (o atleta 
estabeleceu novo recorde paulista juvenil  na prova de arranco com 85Kg,  na 
categoria  de  56Kg;  Fernando  Saraiva  Reis  -  categorias  Mirim/Infantil/Infanto-
Juvenil - 1º Lugar (Individual); Margareth de Souza – 1º Lugar – 48Kg - categoria 
Adulto  (a  atleta  estabeleceu  novos  recordes  paulista  feminino  na  prova  de 
arranco com 47,5Kg, na prova de arremesso com 60,5Kg e no total com 107, 
5Kg, na categoria de 48Kg); Natação: ao Diretor Adjunto André Perego Fiore, aos 
Técnicos  e  atletas  que  se  destacaram nas  seguintes  competições:  VII  Jogos 
Desportivos  Sul-americanos  (Belém -  PA  -  06  a  09/08/2002):  Lucas  Vinícius 
Yokoo Salatta (Juvenil - 1º Lugar - 200 Medley, 1º Lugar - 400 Medley, 2º Lugar - 
400 Livre, 1º Lugar - 4x100 Livre); Daniel Novak (Juvenil - 2º Lugar - 200 Costas, 
1º  Lugar  -  100  Costas,  1º  Lugar  –  400x100 Medley);  Alan  Massao  Nagaoka 
(Junior II - 1º Lugar - 100 Peito; 1º Lugar - 4x100 Medley; 3º Lugar - 200 Medley; 
3º Lugar - 400 Medley); Natália de Mesquita Busso (Juvenil - 6º Lugar - 400 Livre; 
6º Lugar -  800 Livre; 1º Lugar - revezamento 4x100 Estilo);  Talita Lima Ribeiro 
(Junior I - 1º Lugar - 4x100 Medley; 1º Lugar - 200 Costas; 1º Lugar - 4x100 Livre; 
1º Lugar - 100 Costas); Tatiana Cardoso de Freitas Gama (Junior II - 6º Lugar - 
200 Costas); Campeonato Paulista Infanto Juvenil de Inverno “III Troféu Henrique 
Nicolini” (Bauru - SP - 21 a 23/06/2002): Lucas Vinícius Yokoo Salatta (Juvenil - 
1º Lugar - 200 Borboleta; 1º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 200 Livre);  Rubens 
Kenji  Yoshioka (Infantil  - 3º Lugar - 200 Borboleta; 3º Lugar - 100 Borboleta); 
Daniel Novak (Juvenil - 1º Lugar - 200 Costas); 1º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 
100 Costas); Stefano Pantani Amato Balian (Juvenil - 1º Lugar - 400 Medley); 3º 
Lugar - 100 Costas); Marcello Giutini Popoff (Juvenil - 2º Lugar - 400 Medley; 3º 
Lugar - 1500 Livre); Newton Barbosa Correa (Juvenil - 1º Lugar - 1500 Livre ; 2º 
Lugar - 200 Livre; 2º Lugar - 400 Livre); Leonardo Mattiazi Granna (Juvenil - 2º 
Lugar - 200 Medley; 2º Lugar - 100 Costas); Igor Nishi (Juvenil - 2º Lugar - 100 
Livre;  2º  Lugar  -  50  Livre;  1º  Lugar  -  100  Borboleta);  Renato  Yuji  Okamoto 
(Juvenil - 2º Lugar - 100 Peito; 1º Lugar - 50 Livre; 1º Lugar - 100 Borboleta); 
Fernanda Okita (Juvenil - 100 Peito; 1º Lugar - 50 Livre); Natália de Mesquita 
Busso (Juvenil  -  200  Livre;  2º  Lugar  -  100 Livre;  2º  Lugar  -  400  Borboleta); 
Caroline de Araújo Marques (Juvenil - 1º Lugar - 200 Peito); Júlia Oliveira Pereira 
de Souza Leão (Juvenil - 1º Lugar - 100 Borboleta; 1º Lugar -  400 Medley; 1º 
Lugar - 200 Medley); Rebecca Silva Nascimento (Infantil - 3º Lugar - 200 Costas; 
3º  Lugar  -  200  Medley);  Fernanda  Simões  Zarif  (Infantil  -  1º  Lugar  -  100 
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Borboleta; 3º Lugar - 50 Livre); revezamentos: Lucas Vinícius Yokoo Salatta/Igor 
Nishi/Leonardo Mattiazi Granna/Newton Barbosa Correa (categoria Juvenil - 1º 
Lugar - 4x50 Livre);  Leonardo Mattiazi Granna/Igor Nishi/Lucas Vinícius Yokoo 
Salatta/Newton Barbosa Correa (categoria  Juvenil  -  1º  Lugar  -  4x50 Medley); 
Lívia  Grijo  Ramos/Nathalie  Leister/Caroline  Araújo  Marques/Aline  Perez  Mak 
(categoria Juvenil - 1º Lugar - 4x50 Medley); Técnicos Fernando Antonio Vanzella 
(Equipe Juvenil) e Álvaro Kenmatsu Taba (Equipe Infantil); Campeonato Paulista 
Júnior  I,  Júnior  II  e  Sênior  de  Natação  de  Inverno “Troféu  Salvador  Granieri 
Sobrinho” (Santos - SP - 13 a 16/06/2002): Gustavo França Borges (Sênior – 1º 
Lugar - 200 Livre; 2º Lugar -  100 Livre); André Antoniazzi (Junior II -  2º Lugar - 
1500 Livre; 1º Lugar - 800 Livre; 3º Lugar - 400 Medley; 3º Lugar - 400 Livre); 
Juan Martin Pereyra (Sênior – 1º Lugar - 1500 Livre; 1º Lugar - 800 Livre; 1º 
Lugar - 400 Livre); Fernando de Barros Pereira (Sênior – 1º Lugar - 50 Peito); 
Fábio Mauro Figueredo Silva (Sênior  –  1º  Lugar  -  50 Peito);  Gustavo Batista 
Chagas (Junior  I  –  1º  Lugar  – 200 Livre;  1º  Lugar  -  100 Livre;  Jonas Cottini 
Salgado (Junior II – 3º Lugar - 200 Livre); Leandro Antunes Dias (Junior II – 3º 
Lugar  -  200  Borboleta);  Eduardo  Ferreira  Sevieri  (Junior  II  –  2º  Lugar  -  200 
Costas); Paulo Maurício Silva Machado (Sênior - 1º Lugar - 100 Costas; 1º Lugar 
- 50 Costas); Marcelo Antunes Possato Saraiva (Sênior – 3º Lugar - 100 Costas; 
1º Lugar - 200 Costas); Rafael Henrique Correa de Oliveira (Junior I – 1º Lugar – 
200 Medley; 2º Lugar - 400 Medley); Alan Massao Nagaoka (Junior II – 2º Lugar - 
200 Medley; 1º Lugar - 200 Peito; 3º Lugar - 100 Peito); Stephan Eisenhauer 
Baptista (Sênior – 3º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 200 Borboleta; 2º Lugar - 400 
Medley; 2º Lugar - 400 Livre); Renato Guimarães Gueraldi (Sênior - 250 Livre - 2º 
Lugar); Raphael de Oliveira Machado Dias (Junior I – 3º Lugar - 200 Borboleta; 3º 
Lugar - 800 Livre; 2º Lugar - 400 Livre); Natalia Dores Buso (Junior I - 1º Lugar - 
800 Livre; 1º Lugar - 1500 Livre; 2º Lugar - 400 Medley; 2º Lugar - 400 Livre); 
Camila Barbosa Correa (Junior I - 3º Lugar - 800 Livre; 1º Lugar - 200 Medley; 
Karine de Boni Volpe (Junior I - 1º Lugar - 50 Peito; 2º Lugar - 200 Medley; 2º 
Lugar - 200 Peito; 1º Lugar - 100 Peito); Paula Cristina Valentim (Junior II - 1º 
Lugar - 50 Peito; 3º Lugar - 200 Peito; 1º Lugar - 100 Peito; 3º Lugar); Julyana 
Bassi Kury (Junior II – 3º Lugar - 50 Peito; 3º Lugar - 200 Medley; 3º Lugar - 400 
Medley); Fernanda Palo Prado (Junior I – 3º Lugar - 200 Livre); Tatiana Lemos de 
Lima (Sênior  –  1º  Lugar  -  200 Livre;  1º  Lugar  -  100 Livre);  Juliana Machado 
(Sênior – 3º Lugar - 200 Livre; 2º Lugar - 200 Medley; 3º Lugar - 50 Borboleta); 
Talita Lima Ribeiro (Junior I – 1º Lugar - 100 Costas; 1º Lugar - 100 Livre; 1º 
Lugar - 200 Costas; 1º Lugar - 50 Costas); Tatiana Cardoso de Freitas Gama 
(Junior II – 3º Lugar - 200 Costas; 3º Lugar - 50 Costas); Tatiane Cristina Zaccaro 
(Sênior – 3º Lugar - 100 Costas); Fabiola Yukari Ariki (Junior II – 2º Lugar - 100 
Borboleta); Giseli Caetano Pereira (Sênior – 1º Lugar - 100 Borboleta; 1º Lugar - 
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200  Costas;  2º  Lugar  -  50  Borboleta;  3º  Lugar  -  50  Costas);  Flávia  Renata 
Delaroli  (Junior  II  –  1º  Lugar  -  100 Livre;  1º  Lugar  -  50 Livre;  1º  Lugar  -  50 
Borboleta; 1º Lugar - 50 Costas); revezamentos: Fabiola Yukari Ariki/Thais Basille 
Antonaccio/Olívia Costa Mendes /Brunna Giuntini Popoff (categoria Junior II – 3º 
Lugar  -  4x50  Livre);  Jonas  Cotini  Salgado  /André  Antoniazzi/Fábio  Gonzaga 
Patrocínio/Alan Massao Nagaoka (categoria Junior II – 2º Lugar - 4x200 Livre); 
Themis José Ferreira/Jorge M. Azevedo/Alan Massao Nagaoka/Fábio Gonzaga 
Patrocínio  (categoria  Junior  II  –  2º Lugar  -  4x100 Livre);  Tatiana Cardoso de 
Freitas Gama/Paula Cristina Valentin/Fabiola Yukari Ariki/Flávia Renata Delaroli 
(categoria  Junior II  – 1º  Lugar  -  4x100 Medley);  Giseli  Caetano Pereira/Maria 
Helena Raimundo/Juliana Machado/Tatiana Lemos de Lima (categoria Sênior – 
3º  Lugar  -  4x100  Medley);  Paulo  Maurício  Silva  Machado/Fernando  Barros 
Pereira/Stephan Eisenhauer Baptista/Fernando A. T. Barros (categoria Sênior – 
3º Lugar - 4x100 Medley); Técnicos: Alberto Bernardo Klar, Alberto Pinto da Silva 
e  Arilson  Soares  da  Silva;  Troféu  Mustapha  Larfaoui  (África  do  Sul  -  28  a 
30/06/2002):  categoria  Infanto  Juvenil  –  1º  Lugar:  Lucas  Vinícius  Yokoo 
Salatta(Juvenil I - 1º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 100 Borboleta; 1º Lugar - 400 
Livre; 1º Lugar - revezamento 4x100 Livre; 1º Lugar - revezamento 4x100 Estilo); 
Daniel Novak (Juvenil II - 3º Lugar - 200 Medley; 2º Lugar - 100 Costas); Igor 
Nishi (Juvenil I - 1º Lugar - 50 Livre; 3º Lugar - 100 Peito); Natália de Mesquita 
Busso (Juvenil II - 2º Lugar - 200 Livre; 4º Lugar - 100 Costas); Júlia Oliveira 
Pereira  de  Souza  Leão  (Juvenil  I  -  3º  Lugar  -  200  Medley;  1º  Lugar  -  100 
Borboleta; 1º Lugar - revezamento 4x100); Camila Barbosa Correa (Junior I - 4º 
Lugar - 200 Medley; 4º Lugar - 200 Livre; 4º Lugar - 400 Livre); Karine de Boni 
Volpe (Junior I  -  3º Lugar -  100 Peito;  1º Lugar -  revezamento 4x100 Estilo); 
Newton Barbosa Correa (Juvenil I - 3º Lugar - 400 Livre); Quadro de Medalhas: 
23 de Ouro, 18 de Prata e 20 de Bronze; Técnico Fernando Antonio Vanzella; 
Pólo  Aquático:  aos  Técnicos  Eric  Tebbe  Borges  e  José  Mário  Pinto  Costa 
(Auxiliar)  e aos atletas da categoria Principal  que conquistaram o 3º lugar no 
Troféu  Brasil  (Rio  de  Janeiro  -  RJ-  02/06/2002):  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, IX FinaWorld 
Masters  Championships  -  2002  (Christchurch  -Nova  Zelândia  -  24/04  a 
04/05/2002):  aos  atletas  Guilherme  Figueredo  e  Luciano  Jorge  Hamuche 
(categoria Masters 30+ - Vice-Campeões), Ricardo Giosa Sasso, Carlos Borges 
Campos e Leonardo Vergara Real (categoria: Masters 35+ - 3º lugar) e Marcelo 
Sigolo San Juan, Eric Tebbe Borges, Gilberto Gargiulo, Marcos Macedo Maynard 



7

Araújo e Mário Carotini (categoria: Masters 40+ - 5º lugar); Saltos Ornamentais: à 
Diretora Adjunta Wilma de Almeida Gonçalves, aos Técnicos e Atletas que se 
destacaram  nas  seguintes  competições:  I  Taça  Brasil  (Goiânia  -  GO  -  12  a 
16/06/2002): categorias Grupos “A” e “B”: Gabriel Ulhôa Canto Gebara (B - 1º 
Lugar - Trampolim 1 Metro; 1º Lugar - Trampolim 3 Metros; 1º Lugar - Plataforma 
-  1º  Lugar;  o  atleta  conquistou  o  troféu  eficiência  na  competição);  Ubirajara 
Nogueira Barbosa (A -  2º Lugar -  Trampolim 1Metro;  2º Lugar -  Trampolim 3 
Metros; 1º Lugar – Plataforma); Murilo Galves Marques Oliveira (A - 1º Lugar - 
Trampolim 1 Metro; 3º Lugar - Trampolim 3 Metros; 3º Lugar - Plataforma ); Thaís 
Muntada Cavinatto (A - 2º Lugar - Trampolim 1 Metro; 2º Lugar - Trampolim 3 
Metros; 2º Lugar - Plataforma - 2º Lugar); Marcella Bosschart Souza (A - 3º Lugar 
- Trampolim 1 Metro; 3º Lugar - Trampolim 3 Metros; 3º Lugar – Plataforma); 
Ubirajara  Nogueira  Barbosa/Murilo  Galves  Marques  Oliveira  -  1º  Lugar  - 
Plataforma Sincronizada; Marcella Bosschart Souza/Fabiana Barbosa dos Santos 
-  3º  Lugar  -  Plataforma  Sincronizada);  Thaís  Muntada  Cavinatto  -  2º  Lugar 
Plataforma Sincronizada; os atletas Ubirajara Nogueira Barbosa e Gabriel Ulhôa 
Canto  Gebara  foram  convocados  para  o  “Campeonato  Mundial”);  Técnicos: 
Roberto  Gonçalves  e  Cristina  Almeida  Gonçalves  de  Freitas  Guimarães 
(Auxiliar);  Copa do Mundo (Sevilha - Espanha -  25 a 29/06/2002) – categoria 
Aberta  –  Atleta  convocado  pela  CBDA:  Cassius  Ricardo  Duran  -  6º  Lugar  - 
Trampolim 1 Metro; 8º Lugar - Trampolim 3 Metros; 11º Lugar – Plataforma; o 
atleta foi o Único saltador do “mundo” a participar de 03 finais de provas da copa 
do mundo; Técnico convocado pela CBDA: Roberto Gonçalves; Tênis: ao Diretor 
Adjunto  de  Raquetes  Gilberto  de  Luccia,  aos  Assessores  Marilena  Simões 
Queiroz  e  Layr  Barci  Filho  e  aos  tenistas  que  se  destacaram nas  seguintes 
competições: Tênis: I Circuito Nacional Centro Oeste -3ª Etapa (Campo Grande - 
MS -  17  a  23/06/2002):  Paula  de  Aquino  Pereira  (Vice-Campeã  -  Simples  - 
categoria 14 anos);  Campeonato Sul-americano de Veteranos - Por Equipes - 
(Curitiba - PR - 22 a 25/05/2002); Ingrid Charlotte Drechsler/Úrsula Iracema Beck 
Abeling  (Campeãs  -  categoria  Damas  65  anos);  Beatrice  Mira 
Chrystman/Mariângela Drouet Feliciano (Campeãs - categoria Damas 45 anos); 
Tikara Tanaami (Vice-Campeão - categoria Veteranos 80 anos); Vice-Campeão); 
III  Circuito  Unimed-  4ª  Etapa  -  Nível  Nacional  (Santa  Catarina  -  SC  -  24  a 
29/06/2002):  Rafael Porto Ferreira Braga (Vice-Campeão – Simples - categoria 
14 anos); III Circuito Banco do Brasil – 3ª Etapa – Nível Nacional - (Brasília - DF - 
20  a  25/05/2002):  Celso  José  Maria  Ribeiro  Neto  (Campeão  –  Simples  e 
Campeão  -  Duplas  -  categoria  16  anos);  Veteranos  Internacional  de  Belo 
Horizonte (Belo Horizonte -  MG -  08 a 13/07/2002):  Beatrice Mira Chrystman 
(Campeã – Simples – categoria Damas 45 anos);  I Tropical Araxá Nacional de 
Veteranos  (Araxá  -  MG-17  a  22/06/2002):  Manfred  Adolf  Sauer  (Campeão  – 
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Simples – categoria 65 anos); II Veteranos de Brasília - Nível Nacional (Brasília - 
DF – 24 a 29/06/2002): Beatrice Mira Chrystman (Campeã – Simples - categoria 
Damas 45 anos e Campeã – Duplas - categoria Damas 35 anos); Manfred Adolf 
Sauer  (Campeão  –  Duplas  –  categoria  Veteranos  65  anos);  Jorge  Coelho 
Meneses (Vice-Campeão – Duplas - categoria Veteranos 65 anos); XVI Aberto do 
Tênis Clube S.Caetano do Sul - Nível Paulista (São Caetano do Sul – SP - 08 e 
09/06/2002):  Rafael  Yada  Rodrigues  (Campeão  –  Simples  –  categoria  12 
anos);XVI  Aberto  do  Tênis  Clube  S.  Caetano  do  Sul  -  Nível  Paulista  (São 
Caetano do Sul  -  SP -  25 e 26/05/2002):  Lara Pedranzini  Rafful  -  Campeã - 
Simples - categoria 12 anos);Torneio Nacional Tidê Tennis Cup - Nível Nacional 
(Aracajú - SE - 30/05 a 02/06/2002): Lara Pedranzini Rafful (Campeã – Simples - 
categoria 12 anos); XXIX Torneio Aberto do Clube Espéria - Nível Paulista (São 
Paulo - SP - 25 e 26/05/2002):Juliana Catalão Renesto (Campeã – Simples - 
categoria 14 anos);  I Circuito Nacional Centro Oeste - Nível Nacional (Brasília - 
DF - 15/03 a 04/04/2002): Paula de Aquino Pereira (Campeã – Duplas - categoria 
14 anos);Tandy Cup Infanto Juvenil - Nível Paulista (São Paulo - SP - 07/05 a 
25/06/2002): Lara Pedranzini Rafful (Campeã - Simples - categoria 12 anos); XI 
Torneio Aberto  Kolynos Tennis  Hill  -  Nível  Paulista  (Carapicuíba -  SP -  08 e 
09/06/2002):  Lara Pedranzini Rafful (Campeã – Simples – categoria 12 anos); 
Torneio  Aberto  Meyer  Tennis  2002  -  Nível  Paulista  (Cotia  -  SP  -  15  e 
16/06/2002):  Lara Pedranzini  Rafful  (Campeã – Simples -  categoria 12 anos); 
Campeonato Estadual Interclubes (São Caetano do Sul - SP - 09/06/2002): Vera 
Lúcia Pereira Leite Zacharias, Beatrice Mira Chrystman e Priscila Mello Álvares 
Sacchi (Vice-Campeãs – Simples - categoria Damas 45 Anos); Giro Europeu - 1ª, 
2ª,  3ª,  4ª  e  5ª  Etapas  -  Nível  Internacional  (Reggio  Emilia  –  Itália  –  03  a 
09/06/2002, Milão - Itália - 10 a 16/06/2002, La Baule - França - 17 a 23/06/2002, 
Le  Pontet  -  França -  24  a  30/06/2002  e  Paris  -  França  -  01  a  8/07/2002) - 
categoria  16  anos:  Patrícia  Moraes  Barros  Coimbra  (Campeã  -  Duplas  –  1ª 
Etapa;  e  participou  das  demais  Etapas),  Celso  José  Maria  Ribeiro  Neto 
(participou de todas as Etapas) e Martina Braun Schultz (participou das 1ª e 2ª 
Etapas);  Xadrez:  ao  Diretor  Adjunto  Leon  Majer  e  ao  Enxadrista  Rômulo 
Fernando  Berê  Filho,  Campeão  na  prova  Sistema  Suíço  em 5  Rodadas,  no 
Campeonato Paulista de Veteranos (São Paulo - SP - 21 a 22/04/2002); 2) do 
Conselheiro Diego Mendes Castro, a atletas que se destacaram representando o 
Clube,  a  saber:  Campeonato  Brasileiro  Individual:  Fernanda  Cobra  Ortiz 
(Campeã –  2ª  Divisão Feminino),  Fernando Resende (Campeão – 4ª  Divisão 
Masculino), Priscila Couto (Vice-Campeã – Juvenil Feminino), Igor Pizzoli (Vice-
Campeão  –  Juvenil  Masculino),  Caio  Pizzoli  (Vice-Campeão  –  2ª  Divisão 
Masculino), Melissa Araújo (3º Lugar – Juvenil Feminino), João Augusto Carneiro 
(3º  Lugar  –  1ª  Divisão  Masculino),  Fabio  Labonia  (3º  Lugar  –  4ª  Divisão 
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Masculino)  e  Geraldo  de  Oliveira  Couto  (4º  Lugar  –  1ª  Divisão  Masculino); 
Campeonato  Paulista  de  Duplas:  Geraldo  de  Oliveira  Couto  e  João  Augusto 
Carneiro (Campeões - 1ª Divisão), Janice Couto (Campeã - 1ª Divisão Feminino), 
Melissa Araújo e Fernanda Cobra Ortiz (3ª Lugar - 2ª Divisão Feminino); aos 
atletas  pinheirenses  convocados  para  a  Seleção  Brasileira  de  Boliche  nas 
diversas  categorias:  Campeonato  Sul-americano  -  1ª  Divisão  (Brasil):  João 
Augusto Carneiro (Vice-Campeão) e Geraldo de Oliveira Couto (Diretor Técnico - 
Vice-Campeão;  Campeonato  Mundial  Juvenil  (Tailândia):  Igor  Pizzoli  (Vice-
Campeão);  Torneio  das  Américas  –Juvenil  -  (Colômbia):  Melissa  Araújo; 
Campeonato Sul-americano – Sênior (Peru): Geraldo de Oliveira Couto; 3) de 
autoria  da  Mesa do Conselho,  à  Equipe  A de Pólo  Aquático,  que se  sagrou 
Campeã do Torneio Pólo Five, Troféu Dr. Francisco Lotufo Filho (ECP – SP – 
16/09/2002), com menção especial ao aquapolista João Felipe Fernandes, filho 
do  Conselheiro  Luiz  Eduardo  Fernandes,  artilheiro  do  Torneio,  atletas  que 
também conquistaram o Campeonato Paulista Infanto-Juvenil no último domingo. 
Finalmente,  apresentou  ao  plenário  proposição  do  Conselheiro  Luiz  Ernesto 
Machado  Kawall,  consignando  em  ata  voto  de  feliz  retorno  ao  Conselheiro 
Helmut Peter Schütt, que recentemente tinha se submetido a uma intervenção 
cirúrgica. Votos aprovados. 

Primeira Secretária - Deu conhecimento que a Diretoria oficiou informando que 
nomeou o Sr. Marcos Macedo Maynard Araújo para o cargo de Diretor Adjunto 
de Pólo Aquático, bem como o Sr. Juracy Telles de Menezes para o cargo de 
Diretor  Adjunto  de  Voleibol  Feminino.  Comunicou  que  o  Sr.  Presidente  do 
Conselho,  atendendo  ao  pedido  formulado  pelo  Conselheiro  Vicente  Carlos 
Gonçalves Finamore no item "A Voz do Conselheiro" da última reunião, a partir 
deste mês passou a enviar cópia das convocações também aos Conselheiros 
que  estão  exercendo cargos  de  Diretores  de  Área,  solicitando-lhe  que  dêem 
conhecimento aos respectivos Diretores Adjuntos;  comunicou também que na 
entrada  da  reunião  havia  sido  distribuída  carta  da  Diretoria,  em  resposta  à 
manifestação do Conselheiro José Roberto Pacheco França no item "A Voz do 
Conselheiro", relacionada ao convênio mantido pelo Clube com a empresa Raia 
& Cia. Ltda. - Droga Raia. Finalmente, colocou à disposição dos Conselheiros, 
para  consulta  na  Secretaria,  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação 
Orçamentária) do mês de julho, bem como o Balanço Patrimonial do Clube em 
31/07/2002. 

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  -  Primeiramente,  homenageou  Lurdinha, 
Edinalva e a Taquígrafa Conceição Hernandez, pelo “Dia da Secretária”. Propôs 
votos de louvor a três Magistrados recentemente promovidos à mais alta Corte 
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Judiciária  Paulista,  os  Desembargadores  Péricles  Toledo  Piza,  Mariano  de 
Siqueira  Neto  e  Ricardo  Cardozo  de  Mello  Tucunduva,  este  último  ex-Vice-
Presidente  do  Conselho  de  1988/1992,  na  gestão  do  Presidente  Sérgio 
Vergueiro,  filho  do  saudoso  Raul  Renato  Cardoso  Tucunduva,  que  também 
presidiu a Casa de 1964/1968 e ao o Juiz Antônio Carlos Tristão Ribeiro, por sua 
recente promoção ao Ttribunal de Alçada Criminal.  Propôs, também, votos de 
reconhecimento pela dedicação aos ex-Presidentes, os verdadeiros responsáveis 
pela  comemoração  do  103º  aniversário  do  Clube,  homenageando  todos,  e 
relacionando aqueles já falecidos, cujos filhos encontram-se no Conselho: Luiz 
Ernesto  Machado  Kawall,  filho  de  Guilherme Machado  Kawall,  Presidente  do 
Sport  Club  Germânia  nas  gestões  1922/1924  e  1928/1930;  Alcides  Bracher 
Scheiba  Ribas,  filho  de  Alcides  Scheiba  Ribas,  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo de 1942/1946; Francisco Luiz Taglianetti e Paulo Roberto Taglianetti, 
filhos de Renato Taglianetti, Presidente do Conselho Deliberativo de 1950/1952; 
Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré,  Gil  Vicente  de  Azevedo  Sodré  e  Fernando 
Pimenta de A. Sodré, filhos e neto de Olavo de Azevedo Sodré, Presidente do 
Conselho Deliberativo de 1960/1962; João Benedito de Azevedo Marques, filho 
de  Plínio  de  Azevedo  Marques,  Presidente  do  Centro  Pró-Memória  “Hans 
Nobiling”  na  gestão  1988/2001;  Antonio  Tadeu  Avelino,  sobrinho  de  Alfredo 
Avelino,  Presidente  da  Diretoria  de  1954/1956;  e,  Peter  Alfredo  Burmester, 
sobrinho de Willy  Steinberg,  que presidiu  o  Conselho Deliberativo de 1954 a 
1956. Votos aprovados.

Tarcísio de Barros Bandeira – Argüiu questão de ordem, perguntando ao Sr . 
Presidente se é cabível homenagear pessoa não pertencente ao Clube.

Presidente –  Resolvendo  a  questão  de  ordem,  respondeu  que  o  Conselho, 
reiteradamente, tem feito homenagens a pessoas que se destacam em nossa 
Cidade e em nosso Estado. Apresentou ao plenário e foi aprovada proposta do 
Conselheiro José Manssur, de voto de louvor à associada Dra. Regina Zaquia 
Capistrano da Silva, recentemente nomeada para compor o 2º Tribunal de Alçada 
Civil de São Paulo. Finalmente, informou que os Conselheiros José Manssur e 
José Roberto Coutinho de Arruda estavam se associando aos votos de louvor 
aprovados  para  os  Magistrados  citados  pelo  Conselheiro  José  Luiz  Toloza 
Oliveira Costa. 

Luís Eduardo Fernandes – Destacou o trabalho do Diretor Adjunto de Atletismo, 
Marcelo Gozzo Pereira, na organização da Corrida de Aniversário e parabenizou 
os  funcionários  envolvidos  na  organização  do  evento.  Também  elogiou  o 
Relatório da Comissão Financeira, no seu entender um trabalho muito bem feito 
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e inteligível até para leigos, propondo votos de agradecimentos a todos. Votos 
aprovados.

Nice de Lima – Propôs fosse inserto em ata voto de louvor à Diretoria Adjunta de 
Boliche,  pela  iniciativa que teve na criação de uma clínica para iniciantes da 
modalidade, sendo que a primeira turma de Bolicheiros, que contou com 40/60 
participantes, foi diplomada no último dia 14/09. Parabenizou o Diretor Adjunto 
Carlos  Alberto  Cinquegrana  e  sua  jovem  equipe,  Roberta,  Martinha,  Paula, 
Júnior,  que  prestaram  a  melhor  colaboração  para  o  sucesso  desse  evento. 
Cumprimentou o Presidente Sergio Lazzarini pela passagem de seu aniversário.

Aguinaldo  Lopes  Quintana – Propôs  votos  de  louvor  aos  Atletas  que 
participaram do 18º Encontro Nacional de Veteranos do Basquete (Fortaleza – 
CE - 14 a 21/09/2002): Paulo Sérgio Guerra, Sérgio Telles do Valle, Mário dos 
Santos Guitti, Wanderley Contarini, João Alves Meira, Júlio Sérgio de Brandão 
Martins e José Antonio Ferreira Brandão; Equipe de 45 anos – Campeã: Luiz 
Alberto Machado e Flamarion Pirtouscheg; Equipe de 50 anos - Vice-Campeã: 
Décio Cecílio Silva Júnior; Equipe de 55 anos - Vice-Campeã: Laudemiro Martini 
e João Manoel Rossi; Equipe de 60 anos – Campeã: Jatir Schall e José Luís 
Coimbra Mello; Equipe de 65 anos – Campeã: Luís Rosemblum e Laerte Gomes; 
Equipe  de  70  anos  -  Vice-Campeã:  Hélcio  Ferezin  e  Aldo  Virano.  Votos 
aprovados.

Claudio Damasceno Junior – Na qualidade de Presidente, agradeceu aos seus 
companheiros da Comissão Financeira, Ralph Jordan, Adriano Amaral Resende, 
Fernando Silva Rohrs e José Maria de Almeida Prado Netto, dizendo tratar-se de 
um grupo muito forte, sério, do qual muito se envaidece e se orgulha de fazer 
parte. Deu conhecimento de que a Comissão recebeu uma solicitação assinada 
pelo  Sr.  Presidente  da  Diretoria,  que  demonstra  muita  altivez,  grandeza  e 
humildade,  no  sentido  de  que  ela  apresente  proposta  de  solução  para  os 
problemas financeiros do Clube. Disse que isso para a Comissão é motivo de 
grande orgulho, pois sabe-se que o Sr. Presidente acompanha as finanças do 
Clube há mais de uma década, conhece profundamente os números e confirma o 
acerto da linha de atuação da Comissão, de não se ater a questões pequenas e 
aprofundar  questões técnicas  de  interesse do Clube.  Concluindo,  estendeu o 
agradecimento às demais Comissões Permanentes, que assim como a Mesa do 
Conselho Deliberativo, a Diretoria e o Conselho Fiscal são instâncias autônomas 
do Clube, em particular à Comissão Jurídica, que tem sido de muita valia para o 
trabalho  da  Financeira.  Destacou  que  a  partir  de  agora,  pela  primeira  vez, 
poderemos conhecer o trabalho das Comissões através da Revista Pinheiros e 
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os associados que não estão presentes poderão compartilhar conosco o trabalho 
de qualidade que todas têm feito e que estará expresso através de documentos 
assinados pelos respectivos Presidentes. Finalizou, dizendo que sua Comissão 
continuará firme no seu propósito de deixar clara a situação financeira do Clube e 
apresentar  propostas  para  que  o  futuro  do  Pinheiros  seja  cada  vez  mais 
grandioso.

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

Luiz  Eduardo  Fernandes  –  Cumprimentou  a  todos  pela  passagem do  103º 
aniversário de fundação do Clube. Reivindicou a expansão da seção de Fitness, 
que necessita de um espaço maior, pois em determinados horários há filas para 
utilizar os equipamentos. Sugeriu que o Departamento de Compras existente no 
andar inferior do prédio seja transferido para outro local. Solicitou o empenho da 
Diretoria  nesta  questão,  lembrando  que  o  verão  está  próximo  e  com  isso 
aumentará a freqüência da seção. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria.

Edgard Ozon – Pediu que a Diretoria retirasse dois cartazes afixados no local 
onde funcionavam os carrinhos da Coco Express, informando que os serviços 
foram temporariamente transferidos para as lanchonetes do Clube,  porque os 
associados têm procurado água de coco nas lanchonetes, mas lá só existe água 
de coco em garrafinha e caixinha, como sempre existiu. Portanto, o anúncio não 
corresponde  à  verdade,  e  os  sócios  têm  reclamado  a  respeito.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Maria  Sylvia  Ayrosa  Galvão  Mixeu  – Apresentou  pedido  subscrito  por  97 
associados, no sentido de que o funcionamento da Lanchonete do CCR, mas 
caso não seja possível, de outra lanchonete do Clube, seja iniciado às 7 horas, 
ou 7h30, para atender principalmente, aos sócios que freqüentam a Natação e às 
crianças do  Balé,  que não têm opção de um lanche saudável  pela  manhã e 
acabam recorrendo às padarias da vizinhança, porque as lanchonetes só abrem 
no período da tarde. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 489ª reunião extraordinária, realizada no dia 
26 de agosto de 2002.

Presidente -  Não  havendo  contestação,  declarou  a  ata  aprovada  conforme 
apresentada aos Conselheiros.
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Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-08/2002  –  Primeira  discussão  da 
proposta subscrita por sessenta e um Conselheiros no exercício 
do mandato, de alteração do Art. 129 do Estatuto Social e do Art. 
19 do Regimento Interno da Diretoria.

José Manssur –  Cumprimentou o Presidente Sergio Lazzarini não só pelo seu 
retorno, como também pelo seu aniversário, estendendo os cumprimentos à sua 
esposa, Sra. Wanda Lazzarini, que se encontrava em plenário. Embora aderindo 
à proposta, por julgá-la moralizadora e que ampliava o que já havia no Estatuto, 
trouxe à reflexão a sistematização da Comissão Jurídica, basicamente no tocante 
à emenda do Conselheiro Roberto  Cappellano.  Pela primeira vez o Conselho 
discutiria um dispositivo legal que trazia também o conceito, com todas as suas 
implicações  jurídicas,  outorgando  direitos  e  obrigações  à  companheira.  Se 
aprovada,  como  dispositivo  do  Estatuto,  a  presença  do  companheiro  ou  da 
companheira,  seria  chegada  a  hora  de  fazer  as  adaptações  necessárias  do 
Código Civil Brasileiro às leis internas do Clube, para não quebrar a organicidade 
do Estatuto,  e cair  no erro da incoerência ao contemplar também a figura da 
companheira e do companheiro em outros dispositivos legais, para atender ao 
que dispõe a  Constituição Federal.  Citou  ementa  de  Acórdão do Tribunal  de 
Justiça  de  São  Paulo  em  matéria  relativa  a  clube  social  e  recreativo, 
estabelecendo  que  também no  estatuto  já  se  consagram formas,  verificação 
desta  sociedade de fato,  enfatizando que se  for  discutida  a  questão,  não se 
poderá  ignorar  o  dispositivo  expresso  da  Constituição  da  República.  Trouxe, 
também, algumas disposições, já consagrando a obrigatoriedade de observância 
da sociedade de fato que é considerada entidade familiar. Finalizando, disse que 
a sua intenção era para que o Clube possa ter  um futuro tranqüilo  em suas 
instituições, sem qualquer incoerência, sem uma eventual discussão no amanhã, 
porque no dispositivo pontual se consagrou o direito da companheira, e naquele 
do  artigo  novo,  não.  Por  que  naquele  dispositivo  da  ordem da  vocação  dos 
legitimados à compra de títulos, não, se essa vocação a partir do ano que vem 
estará até errada, porque se coloca a cônjuge ou o cônjuge, após o ascendente, 
e  isso  se  alterará  com o novo Código  Civil,  porque,  pela  ordem da vocação 
hereditária  que  se  observa  aqui,  o  cônjuge  ou  a  companheira  virão, 
evidentemente, após o descendente. Disse que é chegada a hora de se nomear 
uma comissão de alto nível, para estudar estes aspectos, porque um Conselho 
como o do Clube há de ter coerência em suas disposições.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) –  Solidarizou-se com a manifestação 
do  orador,  também  entendendo  que  hoje  o  instituto  da  união  estável  está 
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sobremaneira  arraigado,  inclusive  com  base  constitucional.  É  algo  que  não 
deixará  de  existir  no  mundo  jurídico  de  modo  geral,  mesmo  que  não  esteja 
especificamente previsto no Estatuto do Clube. Apenas considerou que não havia 
qualquer  incoerência  na  referência  nesse  artigo,  porque  ele  visava  a  uma 
restrição e não à instituição de qualquer direito. 

José  Manssur –  Respondeu  que  enxergou  essa  restrição,  que  não  poderia 
passar despercebida pela Comissão Jurídica, mas se no Estatuto pela primeira 
vez  surgisse  a  palavra  companheira,  mesmo  com  restrição,  haveria  de  ser 
suscitada a figura da companheira em outros dispositivos, com restrição ou com 
consagração de direitos, como diz a Constituição da República.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva –  Completando  seu  aparte,  disse  que 
exatamente nesta tese é que se solidarizava com o orador. Mesmo que por ora 
não se  fosse tratar  do  instituto  claramente,  entendia que não havia  qualquer 
prejuízo na medida moralizadora que se procurava prever.

José  Edmur Vianna  Coutinho (aparte)  –  Perguntou  se  o  orador  estava  de 
acordo com a proposta.

José  Manssur –  Lembrou  que  tinha  deixado  isso  claro  no  início  de  sua 
manifestação: que trazia uma reflexão, mas que pela intenção moralizadora que 
ampliava um dispositivo que já havia, aumentando ainda mais os impedimentos 
ou as restrições, de público declarava o seu voto favorável à proposta.

Presidente –  Perguntou  se  a  reflexão  dizia  respeito  a  que  o  assunto  fosse 
votado em separado em relação à proposta avençada pela Comissão Jurídica.

José  Manssur –  Respondeu  que  estava  de  acordo  integralmente  como 
constava, apenas destacou que a partir do momento em que se consagrar no 
Estatuto  a  figura  da  companheira,  em  todos  os  outros  casos,  em que  essa 
mesma figura emergir, por óbvio, se não houver no Conselho, estará aberta a 
porta  de  se  levar,  até  por  preceito  constitucional,  para  outro  local,  que  é  o 
inadequado, mas válido, a discussão de eventuais direitos ou não, na linha do 
precedente jurisprudencial que o trouxe. Então, este assunto deverá ser objeto 
de  tratamento,  obviamente  não  agora,  mas  não  mais  poderemos  fechar  os 
nossos olhos a essa realidade que é jurídica.

Presidente - Declarou encerrados os debates, passando à votação. 
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Votação:
Presidente  –  Fazendo  referência  ao  quadro  elaborado  pela  Secretaria  e 
distribuído  na  entrada  da  reunião,  contendo  a  redação  atual  do  dispositivo, 
proposta  de  alteração  e  emendas,  explicou  que  a  Comissão  Jurídica,  num 
trabalho muito bem feito,  consolidou todas as emendas oferecidas ao projeto 
numa única emenda, que por ser substitutiva teria preferência na votação e, se 
fosse  aprovada,  as  demais  estariam  automaticamente  prejudicadas.  Sem 
prejuízo disso, o Conselheiro José Manssur trouxe um problema jurídico, que o 
plenário teria que resolver. Mas, já que somos legisladores e estamos revisando 
o  Estatuto  do  Clube,  eu  levanto  uma  questão  em  cima  das  emendas  do 
Conselheiro  Roberto  Cappellano,  que  inclui  nas  vedações  de  contratações 
parentes e companheiros. Reconheço e confesso aos que não são versados em 
Direito  e  não  são  versados  na  área  jurídica,  que  essa  palavra  companheiro 
permite muitas discussões, muitas digressões e muitas conseqüências, porque 
hoje a Constituição fala em união estável, e onde é estável, é considerada com 
todos os direitos, até mais do que o próprio casamento. Entrará em vigor, no ano 
que vem, o novo Código Civil, que deverá se adaptar à Constituição brasileira, 
que usou a expressão união estável,  e quem sabe até o próprio Código Civil 
brasileiro terá de mudar a disposição para saber o que é companheiro. Porque 
existe  o  companheiro,  o  concubino,  o  amásio,  o  amante  e  o  cônjuge.  Uma 
variação  enorme,  que  no  campo  do  Direito  dá  conseqüências  diferentes. 
Consultou  o  Conselheiro  José  Manssur,  que  confirmou  que  não  propunha  a 
rejeição,  ou  a  aprovação da emenda,  mas alertava para  o  fato  de que se  o 
Conselho alterasse o artigo das proibições, e incluísse uma palavra companheiro, 
esta mesma palavra automaticamente teria de ser acrescentada ou reconhecida 
em todos os outros artigos do Estatuto, que não estavam sendo votados. Citou 
exemplos do reflexo que a inclusão do termo companheiro no Art. 129 teria em 
outros artigos do Estatuto, como a preferência na compra de títulos, na inclusão 
de filhos. Enfim, haveria conseqüências jurídicas que poderiam ser exigidas por 
qualquer associado, com base simplesmente na inclusão do termo companheiro. 
Finalmente,  propunha  o  Conselheiro  José  Manssur  que  este  assunto  fosse 
votado em destaque,  para que o plenário  decidisse se a palavra deveria  ser 
objeto de um estudo de uma Comissão Especial, ou do Código Civil, que entrará 
em vigor no ano que vem, ou da própria Comissão Jurídica. Assim esclarecendo, 
colocou em votação a emenda substitutiva da Comissão Permanente Jurídica, 
com o destaque, para uma segunda votação, da palavra companheiro.

Deliberação:
Por unanimidade de votos, o plenário resolveu aprovar, em primeira discussão, 
emenda  substitutiva  à  proposta  original,  ao  Art.  129  do  Estatuto  Social, 
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apresentada pela Comissão Jurídica, excluindo-se, por proposta do Conselheiro 
José  Manssur,  da  emenda  do  Conselheiro  Roberto  Cappellano,  o  termo 
“companheiros”,  cuja  adequação  do  Estatuto  Social  à  Constituição  Federal 
deverá  ser  estudado  por  Comissão Especial  a  ser  para  tanto  nomeada  pela 
Presidência do  Conselho,  ficando este dispositivo  assim redigido em primeira 
discussão, seguido de Disposição Transitória também objeto da emenda então 
aprovada:

“Art. 129 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube, ou com ele manter  
contratos como prestadores de serviços de qualquer natureza, sejam pessoas físicas ou  
jurídicas  de  que  façam  parte,  os  cônjuges,  descendentes,  ascendentes  ou  colaterais,  
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau civil, dos membros do Conselho Deliberativo,  
do Conselho Fiscal, da Diretoria, dos Diretores adjuntos, assessores ou ocupantes de  
cargos ou funções da Diretoria, qualquer que seja a sua denominação, salvo quando 
excepcionalmente ocorrerem vantagens manifestas e claras para o Clube, hipótese em  
que a operação deverá ser submetida à apreciação, discussão e deliberação da Diretoria 
em reunião Plenária e comunicada ao Conselho Deliberativo no prazo máximo de 30  
dias, para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem assim, para os fins de  
aplicação do art. 130 deste Estatuto Social, quando for o caso. ”

Disposição Transitória
“Art. ... - Os efeitos destas alterações só se produzirão a partir da data de sua aceitação  
pelo Conselho Deliberativo, não se aplicando aos casos já existentes nessa ocasião.”

Resolveu,  também  o  plenário,  aprovar,  em  primeira  discussão, emenda 
substitutiva  à  proposta  original,  também apresentada pela  Comissão Jurídica, 
adequando o Art. 19 do Regimento Interno da Diretoria ao texto então aprovado 
para o Art. 129 do Estatuto Social, também seguida de Disposição Transitória, a 
saber: 

“Art. 19 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube, ou com ele manter  
contratos como prestadores de serviços de qualquer natureza, sejam pessoas físicas ou  
jurídicas de que façam parte, os cônjuges, companheiros, descendentes, ascendentes ou  
colaterais, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau civil, dos membros do Conselho  
Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria,  dos Diretores adjuntos, assessores ou  
ocupantes de cargos ou funções da Diretoria,  qualquer que seja a sua denominação,  
salvo quando excepcionalmente ocorrerem vantagens manifestas e claras para o Clube,  
hipótese em que a operação deverá ser submetida à apreciação, discussão e deliberação  
da  Diretoria  em reunião  Plenária  e  comunicada  ao  Conselho  Deliberativo  no  prazo  
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máximo de 30 dias, para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem assim, para  
os fins de aplicação do art. 130 deste Estatuto Social, quando for o caso.”

Disposição Transitória
“Art. ... - Os efeitos destas alterações só se produzirão a partir da data de sua aceitação  
pelo Conselho Deliberativo, não se aplicando aos casos já existentes nessa ocasião.”

Ficaram prejudicadas as demais emendas apresentadas à proposta principal.

Para integrar a Comissão Especial de Redação, por indicação do Sr. Presidente 
acolhida  pelo  plenário,  foram  nomeados  os  Conselheiros  Afonso  Ferreira  de 
Figueiredo, Gil Vicente de Azevedo Sodré e Célio Cássio dos Santos.

Item 4 - Apreciação do processo CD-09/2002 –  Primeira  discussão da 
proposta  subscrita  por  sessenta  e  dois  Conselheiros  no 
exercício do mandato, de alteração do Art. 66 do Estatuto Social 
e do Art. 11 do Regimento Interno da Diretoria.

Presidente – Mencionou o quadro sinóptico resumido, contendo a redação atual 
dos dispositivos, a proposta original e emendas e esclareceu que a alteração 
visava  estabelecer  que  os  Conselheiros  que  ocupassem  cargo  diretivo,  de 
qualquer  espécie  e  sob  qualquer  denominação,  de  nomeação  da  Diretoria, 
existente ou a ser  criado,  ficariam automaticamente licenciados do Conselho, 
licença esta que se estenderia até 90 dias após a data em que deixassem de o 
exercer.  Lembrou  que  o  projeto  é  conhecido  como  “quarentena”.  Que  a 
Comissão Jurídica também tinha procurado fazer um trabalho de sistematização 
e consolidar as emendas numa emenda substitutiva, portanto com preferência na 
votação  sobre  as  demais,  invertendo  a  situação.  Isto  é,  submeter-se-ia  à 
quarentena quem saísse da Diretoria e viesse para o Conselho, ficando impedido 
de  voltar  à  Diretoria  por  90  dias,  e  não  ficando  impedido  de  assumir 
imediatamente suas funções no Conselho.

Joaquim Dias Tatit – Defendeu a emenda que apresentou, propondo que as 
referidas  alterações  não  fossem  aplicáveis  aos  atuais  mandatos  dos 
Conselheiros, sob a justificativa de que os atuais Conselheiros conquistaram em 
eleições livres e democráticas mandatos de seis anos, descontado desse período 
apenas o tempo que, eventualmente, prestassem serviços em cargos executivos 
da Diretoria.  Diminuir  em 90 dias esse mandato,  como pretendia  a proposta, 
talvez várias vezes se o fato se repetisse, feriria o direito líquido e certo dos 
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atuais  Conselheiros.  Reportou-se  ao  parecer  da  Comissão  Jurídica,  que 
concordou  plenamente  com  o  seu  raciocínio,  confirmando  que  a  alteração 
pretendida, caso aprovada, resultaria na redução de 6 para 5 anos e 9 meses o 
mandato de alguns Conselheiros, por se tratar de licença compulsória, gerando 
desigualdade entre Conselheiros quanto ao prazo de mandato; assinalou que se 
a  alteração  alcançasse  os  mandatos  em  curso,  poderia  ser  entendida  como 
violação a direitos incorporados pelos atuais Conselheiros; e que a redução do 
prazo  de  6  anos,  na  forma  pretendida,  encerraria  a  perspectiva  de  futuros 
inconformismos. Entretanto, a Comissão ignorou sua emenda corretiva, e, muito 
embora  o  Estatuto  Social  não  preveja  formalmente  a  possibilidade  da 
apresentação de emenda substitutiva pelas Comissões Permanentes, alegando 
antecedentes  anteriores  -  certamente  usados  excepcionalmente  –  propôs 
substitutiva para corrigir tudo aquilo que sua emenda já havia corrigido. Ora, é 
por demais sabido que o Conselho foi sempre e continuará sendo o celeiro dos 
futuros dirigentes do Clube. E nada convém ser feito para impedir ou dificultar o 
aprendizado,  que o exercício de funções executivas na Diretoria  traz para os 
Conselheiros, especialmente para os mais jovens. Não titubeou em afirmar que 
olhando da tribuna para o plenário antevia, para as próximas décadas os futuros 
Presidentes do nosso tradicional e centenário Clube.

 
Sérgio Vergueiro – Lembrou que o Conselho é como um condomínio, que elege 
seus  representantes  para  deliberar  sobre  tudo,  à  exceção  de  eleger  os 
Conselheiros e dissolver o Clube. Portanto, sua função é procurar interpretar o 
que será melhor para o Clube, face à sua história e à vivência da comunidade 
pinheirense.  A  proposta  pretendia  evitar  que  se  implantasse  no  Clube  um 
corporativismo que não é bom, e evitar influências pontuais nos momentos em 
que o Conselho vá decidir sobre pontos capitais do Clube, como a eleição da 
Mesa do Conselho, a eleição da Diretoria e outros pontos importantíssimos para 
a nossa comunidade; que não se implante o poder daqueles que têm delegadas 
as funções executivas, e se dispensem os Conselheiros que lá estão, e portanto 
estão fora do Conselho naquele momento, não por demérito, mas por função, de 
modo  a  não  influenciarem  numa  eleição,  numa  votação  e,  posteriormente, 
voltarem imediatamente para a Diretoria. Isso sim, é ferir  a representatividade 
dos associados no Conselho. A medida é saneadora e não se pode confundir 
licença com redução de mandato. É um ato de vontade do Conselheiro, como o 
de faltar, pedir licença, aceitar a função executiva com esta condição. Discordou 
da emenda da Comissão Jurídica. O Conselheiro que deixa a Diretoria não pode 
reassumir  imediatamente  para  não  influenciar  nas  decisões,  nas  votações 
soberanas do Conselho.  Entendeu que também não tinha sentido a proposta 
aditiva do Conselheiro Joaquim Dias Tatit, porque todos os Conselheiros estão 
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eleitos e não se pode fazer nenhuma alteração estatutária que seja válida para 
este Conselho que está aqui. O Conselho é soberano, tem poder de alterar o 
Estatuto e deve exercê-lo sempre, visando ao bem do associado e do Clube. 
Apoiou  integralmente  a  emenda  do  Conselheiro  José  Roberto  Coutinho  de 
Arruda, entendendo que ela interpretava até com mais profundidade o espírito de 
preservar  o  Conselho  do  viés  executivo.  Porque se  essa licença  de  90 dias 
procura evitar isso numa votação pontual, é natural que seja o mesmo executivo 
daquela Diretoria que ele serve. E, portanto se o mandato dessa Diretoria se 
extingue antes desses 90 dias, evidentemente, ele não pode ser, então, colocado 
fora desse Conselho, para um período que exceda a esse mandato. Da mesma 
forma, defendeu que a proposta original aprimorava, porque dava mais soberania 
ao Conselho e mais liberdade à Diretoria e aos Conselheiros que a compõem.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva  –  Discordou  do  entendimento  do  Conselheiro 
Joaquim Dias Tatit a respeito, defendendo que não só é legítimo, como todas as 
Comissões  devem  apresentar  suas  emendas  quando  julgarem  necessário, 
porque  elas  estudam  profundamente  cada  questão  sobre  as  quais  emitem 
parecer.  Seria  incoerente  impedir  que  uma  Comissão  apresentasse  a  sua 
emenda, porque os seus membros estão no exercício efetivo dos seus mandatos 
de Conselheiros.  Seria o  mesmo que impedir  que o Presidente da Comissão 
Jurídica, por exemplo, votasse, por ser Presidente da Comissão. Além disso, se 
um dos membros da Comissão Jurídica que seja Conselheiro apresentasse uma 
emenda,  ninguém teria  como levantar  qualquer  objeção,  porque  no  exercício 
efetivo de seu mandato, ele pode fazê-lo. Esclareceu que não discutiria o mérito 
da emenda da Comissão, porque isso dependia da consciência de cada um, mas 
que achava legítima a apresentação de emendas por qualquer das Comissões 
eleitas pelo Conselho.

Sérgio Vergueiro (aparte) – Agradeceu ao orador, que durante 8 anos fez parte 
da Mesa durante sua gestão como Presidente do Conselho, por ter suprido a sua 
lacuna  naquela  questão.  Concordou,  em  gênero,  número  e  grau  quanto  à 
legitimidade de qualquer Comissão apresentar emendas, porque não apenas são 
compostas de Conselheiros,  que têm o direito de apresentar emendas, como 
Conselheiros eleitos por este Conselho, pela sua especialidade na matéria. 

Joaquim Dias Tatit (aparte) – Esclareceu que não foi ele, aparteante, que se 
insurgiu contra a possibilidade de a Comissão Jurídica fazer emendas, mas a 
própria Comissão, por palavras textuais dela, que achou que isso não está nos 
Estatutos e que é uma coisa excepcional, não é rotina. E não se deve fazer algo 
feito excepcionalmente virar rotina. Disse que concordava com a analogia feita 
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pelo orador, de que os membros das Comissões têm direito de fazer emendas, 
como Conselheiros, mas entendia que eles devem obedecer ao Estatuto, como 
ele obedeceu. Lembrou que com sua emenda apenas pretendeu não ferir direitos 
adquiridos pelos os atuais Conselheiros, mas também era a favor da emenda, 
porque é moralizadora. (O orador respondeu que não estava discutindo o mérito 
da matéria). Agora, o membro da Diretoria que for fazer emenda, e ele tem esse 
direito, ele tem de obedecer ao Estatuto, fazendo-o no tempo que o regulamento 
ordena. 

Roberto Luiz Pinto e Silva – Observou que não tinha dúvida que a questão 
tinha sido levantada pela própria  Comissão Jurídica. Que com sua exposição 
pretendeu  legitimar  esse  ato,  por  assim  entender.  No  mérito,  a  exemplo  do 
Conselheiro Sérgio Vergueiro, tinha restrições à proposta, que seria objeto de 
votação.

Francisco Carlos Collet  e  Silva (aparte)  – Explicou que a rigor,  não existe 
nada, e jamais a Comissão Jurídica praticaria qualquer ato que não estivesse 
previsto no Estatuto. O Estatuto expressamente diz que os atos do Clube são 
geridos  pelas  suas  regras  de  Estatuto,  Regimentos  e  precedentes  decididos 
dentro do Conselho. E não foi a Comissão Jurídica agora que começou com o 
precedente, prática que aliás,  acontece há muito no Clube. Que também não 
pretendia  entrar  no  mérito  da  discussão,  até  porque as  razões  da Comissão 
Jurídica de se apropriar dessa sugestão que consta como proposta substitutiva, 
apenas buscaram prevenir  qualquer  tipo de discussão jurídica acerca do que 
seria  a  cassação  ou  não  cassação  do  mandato,  bem  como  prevenir  a 
possibilidade,  sem maior a cautela,  de Diretores voltarem ao Conselho, e em 
seguida  retornarem  para  a  Diretoria,  evitando  uma  promiscuidade  de 
relacionamento do Executivo com o Conselho Deliberativo. 

Presidente – A par  de resolver  a  questão,  esclareceu que embora não haja 
previsão  formal  no  Estatuto,  como  bem  disse  a  Comissão  Jurídica,  já  há 
precedentes,  e  cita  o  precedente  do  Processo  CD-12/2000,  votado  pelo 
Conselho. E mais. Não tinha sido citado o Art.  44, §2º, "a", do Regimento do 
Conselho, que não é o Estatuto, que estabelece que Substitutiva é a proposição 
apresentada para substituir  outra já existente sobre o mesmo assunto;  que a 
condição  de  substitutiva  será  obtida,  respeitada  a  exigência  do  parágrafo 
anterior, desde que a proposta satisfaça pelo menos uma de duas condições a 
seguir:  a)  conste  de  parecer  da  Comissão Permanente,  quando  se  tratar  de 
proposição sobre a área técnica da sua competência; b) ... Portanto, a Comissão 
Jurídica tem competência para propor, de acordo com o Regimento.
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Roberto Luiz Pinto e Silva – Completou, dizendo que entre as atribuições das 
Comissões  está  exatamente  assessorar  o  Conselho  e  a  Diretoria.  Ora,  uma 
forma de assessoramento é exatamente apresentar uma proposta, como essas 
duas que haviam sido apresentadas, uma delas aprovada no item anterior.

José  Manssur –  Procurou  encerrar  a  questão,  lembrando  que  o  Art.  92  do 
mesmo Regimento estabelece que as deliberações do Conselho, interpretando o 
Estatuto  Social,  Regimentos  ou  casos  omissos,  constituirão  precedentes 
anotados para serem observados como normas estabelecidas.

Roberto Luiz Pinto e Silva – Registrou que foi com base nisso que a Comissão 
Jurídica apresentou sua emenda.

Presidente –  Declarou  afastada  a  questão  preliminar  que  se  levantou, 
registrando que o Regimento permite que a Comissão Jurídica, a exemplo de 
qualquer outra Comissão Permanente, desde que o assunto seja de sua área de 
competência,  pode  apresentar  emenda  substitutiva.  Deu  por  encerrada  a 
discussão e passou ao processo de votação.

Votação:
Presidente –  Lembrou que a emenda substitutiva da Comissão Jurídica tinha 
preferência  na  votação  sobre  as  demais,  inclusive  sobre  a  proposta  original. 
Durante a votação, deu explicações sobre a emenda supra, inclusive relendo-a 
integralmente.  Esclareceu  ao  Conselheiro  Joaquim  Dias  Tatit  que  a  emenda 
previa  que  o  Diretor  que  retornasse  ao  Conselho  poderia  ser  reconduzido  à 
Diretoria uma única vez, sem mencionar se era na mesma Diretoria, mas que 
assumiria o Conselho imediatamente. Também esclareceu ao Conselheiro que o 
termo reassumir um cargo no Conselho propunha reassumir a faculdade de votar 
nas suas decisões, só uma vez. 

Deliberação:
Submetida  ao  plenário  pelo  Sr.  Presidente,  foram  rejeitadas  as  emendas 
oferecidas pela Comissão Jurídica.

O Sr. Presidente atendeu ao pedido de recontagem dos votos formulado pelo 
Conselheiro  José  Roberto  Pacheco  França,  invertendo  a  votação,  tendo  se 
confirmado  a  rejeição  das  emendas  da  Comissão Jurídica,  por  75  contra  71 
votos.
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A par de resolver questão de ordem argüida pelo Conselheiro Sérgio Vergueiro, 
que entendia que se a emenda substitutiva tinha sido rejeitada, era evidente e 
natural,  claro  e  regimental  que  a  emenda  principal  fosse  aprovada,  o  Sr. 
Presidente  esclareceu  que  a  proposta  tinha  que  ser  votada,  porque 
eventualmente poderia ser rejeitada. 

Submetida  a  matéria  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  plenário  resolveu  o 
seguinte:
1) aprovar, em primeira discussão, proposta de alteração do §4º, do Art. 66 do 
Estatuto Social, conforme originalmente proposto;

2)  aprovar,  em  primeira  discussão,  emenda  aditiva  à  proposta  original, 
apresentada pelo Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, acrescentando 
ao final do §4º do Art. 66 do Estatuto Social a expressão: “..., ou até o término do 
mandato  da  Diretoria no qual  houve  a  ocupação no cargo,  prevalecendo o  fato que 
primeiro se verificar.”, bem como criando um §5º,no mesmo artigo, vazado nos seguintes  
termos:  “Ao  se  desligar  da  Diretoria,  o  Conselheiro  fica  impedido  de  nela  voltar  a  
ocupar qualquer cargo até o fim do mandato bienal daquela.”.

3) aprovar, em primeira discussão, proposta de alteração adequando o Art. 11 do 
Regimento Interno da Diretoria ao texto então aprovado para o §4º, do Art. 66, do 
Estatuto Social, bem como emenda aditiva apresentada pelo Conselheiro José 
Roberto Coutinho de Arruda com o mesmo intuito, acrescentando expressão à 
parte  final  do  “caput”  e  um parágrafo  único,  ficando estes  dispositivos  assim 
redigidos em primeira discussão:

Art. 66 do Estatuto Social:
“Art. 66 - ...
  §4º - Os Conselheiros que ocuparem os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretor  
de  Área,  Diretor  Adjunto,  Assessor  deste,  Assessor  de  Planejamento,  Assessor  deste,  
Assessor especial ou para assuntos extraordinários a que se refere o parágrafo 1º do art.  
82, Assessor de qualquer espécie e qualquer outro cargo, de qualquer denominação, de  
nomeação da Diretoria, existente ou a ser criado, ficarão automaticamente licenciados 
do Conselho Deliberativo, licença que se estenderá até noventa (90) dias após a data em  
que deixarem de os exercer.
  §5º - Ao se desligar da Diretoria, o Conselheiro fica impedido de nela voltar a ocupar  
qualquer cargo até o fim do mandato bienal daquela.”
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Art. 11 do Regimento Interno da Diretoria:
“Art.  11  - Os  Conselheiros  que  ocuparem os  cargos  de  Presidente,  Vice-Presidente,  
Diretor de Área, Diretor Adjunto, Assessor deste, Assessor de Planejamento, Assessor  
deste, Assessor especial ou para assuntos extraordinários a que se refere o parágrafo 1º  
do  art.  82,  Assessor  de  qualquer  espécie  e  qualquer  outro  cargo,  de  qualquer  
denominação,  de  nomeação  da  Diretoria,  existente  ou  a  ser  criado,  ficarão  
automaticamente  licenciados  do  Conselho  Deliberativo,  licença  que  se  estenderá  até 
noventa  (90)  dias  após  a data  em que  deixarem de os  exercer,  ou  até  o  término do  
mandato  da  Diretoria no qual  houve  a  ocupação no cargo,  prevalecendo o  fato que 
primeiro se verificar.
Parágrafo Único -  Ao se desligar  da Diretoria,  o  Conselheiro fica impedido de nela  
voltar a ocupar qualquer cargo até o fim do mandato bienal daquela.”

4) rejeitar emenda aditiva do Conselheiro Joaquim Dias Tatit, acrescentando que 
as  novas  redações  propostas  só  serão  aplicáveis  aos  conselheiros  a  serem 
eleitos a partir de 2004.

5)  por  indicação  do  Sr.  Presidente,  nomear  os  Conselheiros  Ovídio  Lopes 
Guimarães  Junior,  Claudio  Doval  e  João  Gilberto  Pacces  para  compor  a 
Comissão Especial de Redação.

Item 5 - Apreciação  do  processo  CD-17/2002,  referente  à  proposta  da 
Diretoria de concessão do título de Atleta Benemérito a Rodrigo 
Yacubian Fernandes, da seção de Pólo Aquático.

Presidente – Como não havia oradores inscritos para falar sobre a matéria, deu 
por encerrada a discussão.

Deliberação:
O Sr.  Presidente submeteu a matéria  à  votação,  tendo o Conselho resolvido 
aprovar  a  proposta  da  Diretoria,  concedendo  o  título  de  Atleta  Benemérito  a 
Rodrigo Yacubian Fernandes, da seção de Pólo Aquático.
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Item 6 - Apreciação  do  processo  CD-15/2002,  referente  à  proposta  da 
Diretoria de concessão de ingresso do atleta Luiz Henrique Lanas 
Soares  Cabral,  da  seção  de  Pólo  Aquático,  como  sócio 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição 
de título.

Presidente  -  Não  havendo  que  quisesse  fazer  uso  da  palavra,  declarou 
encerrada a discussão.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário decidiu aprovar a 
proposta  da  Diretoria,  concedendo o  ingresso do  atleta  Luiz  Henrique  Lanas 
Soares Cabral, da seção de Pólo Aquático, como sócio Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente da aquisição de título.

Item 7 - Várias.
José Manssur – Consignou sua indignação, pelo fato de que logo depois de ter 
agradecido ao Sr. Presidente do Conselho pela firme advertência que fez para 
que cessassem as remessas de cartas anônimas, que invadiram a privacidade 
do seu lar, na última quinta-feira tinha recebido outra carta, cuja cópia entregaria 
à Presidência para que fosse dado o destino que entendesse, em termos graves 
e chulos, tipificando ilícito penal e civil, cuja autoria haverá de ser desvendada, 
com sérias conseqüências àquele que não sabe medir  a responsabilidade de 
seus atos, que revelam que o histerismo do fanático subscritor, num desrespeito 
à Presidência do Conselho e a outros Conselheiros, culminam por ameaçar o 
orador  de  agressão  física.  Manda-me  o  profundo  e  arraigado  sentimento  de 
respeito  e  admiração  por  esta  instituição,  que  não  mais  me cabe,  diante  de 
tamanho  vilipendio  ao  meu  patrimônio  moral.  Disse  que  diante  dos  termos 
insólitos desta e das outras cartas anônimas, atrevia-se a dizer que não apenas o 
Conselho estava sendo atingido, mas sim toda a instituição, com toda a gama de 
valores,  de  cultura,  que  há  mais  de  um  século  foi  formada  na  observância 
incondicional dos predicados da justiça, da ética e principalmente da civilizada 
convivência humana, do respeito à opinião alheia, que deve ser preservada a 
todo custo, para salvaguarda das futuras gerações. Que não podia se conformar 
com quem, revelando conhecê-lo bem, sequer respeitou a sua família e sequer 
teve a dignidade de preservar a tranqüilidade de um dos amores de sua vida, a 
mãe de seus filhos. Mas que o anônimo não se deixe iludir, não será nenhum 
patrulhamento ideológico que o fará calar, pois nada tem a temer. Que é preciso 
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acabar com a infâmia, com a praga difamatória, perpetrada por quem se refugia 
no anonimato, já que a vergonha de aparecer assim o impede; foge dele, orador, 
até  determinado  momento,  mas  não  conseguirá  escapar  do  juízo  de  sua 
consciência.  Lembrou  que  pertence  à  geração  de  1968,  aquela  que  quando 
sentiu a necessidade de gritar por liberdade, aninhou-se com os jovens de então, 
na Faculdade, para lutar contra a opressão, sem qualquer temor e sem receio do 
soar das baionetas, tendo apenas como única arma a palavra, com a qual se 
afugenta a  força,  e  sem a força,  aprendeu a encarcerar  a  violência.  Que se 
formou na escola do respeito à opinião alheia, que é a escola da honra, mas 
também se criou na higiene da altivez moral,  que como diz Rui Barbosa, nos 
envolve  o  ânimo  na  pureza  impenetrável  do  desprezo,  contra  as  influências 
bastardas  que  usurpam a dignidade do  Conselho,  consolidado  por  Villaboim, 
Taglianetti,  Lotufo  e  Plínio  de  Azevedo  Marques;  Conselho  hoje  honrado  e 
dignificado por Filardi, Vergueiro, Pinto e Silva, Vianna Coutinho e Lazzarini. Que 
sempre suspeitou que a opinião honesta, por mais ousada ou arrojada que seja, 
é digna de respeito, não podendo quem a emite sofrer qualquer tipo de opressão 
moral ou ameaça física. Que não podemos permitir que a intolerância e a rigidez 
irracional  na  apreciação dos pronunciamentos enxovalhem as tradições desta 
Casa.  Que nunca ofendeu ninguém,  muito  menos esta instituição,  grande na 
exata  medida  da  grandeza  dos  homens  que  como  o  Sr.  Presidente,  a 
compuseram  no  passado  e  a  compõem  no  presente.  Que  se  dirigiu  ao  Sr. 
Presidente sim, em um primeiro momento e o fará sempre, sem qualquer alarde 
desta postura, pois sendo este o Presidente deste Conselho e sendo ele, orador, 
membro deste colegiado, de certa forma, o Sr. Presidente também é mandatário 
seu, e ficou isso em auto, em mandato e procuratório que muito o honrava. Mas, 
o  anônimo torpemente  o  agrediu  moralmente,  desferindo,  inclusive,  ameaças 
baixas, acusando-o, insultando-o, buscando sufocar a sua palavra, impedindo-o 
de exercer o seu mandato, na certeza, porém, de que jamais fará com que deixe 
um instante sequer de respeitar o juramento que fez de público, de obediência às 
normas desta Casa, e principalmente de respeito à instituição a que tanto ama e 
às normas que aprendeu a respeitar. Ao anônimo, que em verdade é um nada, 
como disse o Professor Reale, é um não é, concluo esta manifestação, dizendo-
lhe como o poeta em declamação livre: anônimo, não mais me preocuparei com 
tudo o que ele fala, continuarei a respeitar o coração alheio. Farei daquilo tudo 
que me dizes no meu mais sublime recreio. E todo mal de que me ameaças, 
nada seria considerado se ao menos soubesse expressá-lo. O vôo da borboleta é 
mais agradável  do que todos os beijos de um cavalo.  Não mais conseguirás 
perturbar minha alma e minha honrada família. De minha parte continuarei como 
sempre o fiz, a tratar a todos bem. A comiseração é a forma mais adequada de 
se desprezar alguém.
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Vicente  Mandia  (aparte) –  Solidarizou-se  com  o  orador,  dizendo  que  leu  a 
referida carta. Que acreditava que quem a enviou não fizesse parte do Conselho, 
porque se fizesse, a covardia era tão grande que não ofendia só o Conselheiro 
Manssur,  mas  a  Presidência  e  todos  os  Conselheiros,  além  de  trazer  uma 
ameaça, como poderia ser verificado. Não queremos conviver com esse espírito 
de terror, porque isso não faz parte de uma democracia, como é o Clube, sempre 
aberto a todas as discussões, onde cada um externa a sua opinião da melhor 
forma possível  e  dá  de si  o  que há de melhor  dentro  do  Conselho,  seja  da 
oposição, seja da situação. Ninguém nunca ofendeu ninguém neste Conselho 
dessa  forma.  Solicitou  que  o  Sr.  Presidente  envidasse  todos  os  esforços 
possíveis  e  imagináveis,  para  apurar  essa situação  que  estava sendo criada 
dentro do Conselho. 

Nelson da Cruz Santos (aparte) -  Também se solidarizou com o orador pela 
afronta que estava recebendo, dizendo que quem faz isso não é uma pessoa, é 
um verme e como tal  estraga as flores,  devendo ser extirpado da instituição. 
Quem agride desse modo, não tem condições morais, nem psicológicas, muito 
menos de qualquer esfera de permanecer na nossa sociedade. 

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  (aparte) -  A  par  de  se  solidarizar  com  o 
Conselheiro José Manssur, disse que não conhecia os termos da carta, mas que 
pela sua emoção constatava que continha termos horríveis, caluniosos, injuriosos 
que o Conselheiro não merecia. Embora adversários, eventualmente, políticos, 
reconhecia no Conselheiro Manssur um homem de bem, um grande pinheirense. 
Que essas agressões são covardes, inclusive porque não são feitas de frente. 
Observou que o orador não era o primeiro a receber essas cartas anônimas, e 
desde logo poderia contar com o seu total repúdio, por ter aversão a esse tipo de 
conduta  covarde,  que  tem  que  encontrar  um  paradeiro  no  Esporte  Clube 
Pinheiros.

José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Por acreditar que a indignação era 
geral e que todos certamente a reiterariam, em nome de todos os Conselheiros 
pediu ao Sr. Presidente que fossem tomadas todas as medidas para que o mais 
rápido possível fosse solucionada essa triste questão.

Ricardo Coutinho  Carvalhal  (aparte) –  Solidarizando-se  com o  Conselheiro 
Manssur,  observou  que  isso,  infelizmente,  vem  acontecendo  com  vários 
Conselheiros, inclusive com um parente seu, Flávio Alterthum, um homem que se 
dedicou  muito  ao  Clube,  não  só  no  esporte,  como  quando  exerceu  cargos 
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executivos e nas Comissões. Também pediu uma providência da Presidência do 
Conselho.

Anamaria Andrade Damasceno (aparte) –  Também se dirigiu ao Conselheiro 
Manssur, seu adversário político, mas pinheirense e amigo. Registrou o seu total 
repúdio a essa atitude. Contou que naquele dia também tinha sido surpreendida 
por uma carta anônima deixada no pára-brisa do seu carro, contendo as piores 
palavras  pejorativas  a  alguém da Diretoria,  em termos de baixo  calão,  muito 
sérios e se assinando da oposição. Afirmou que essa não é a oposição à qual 
pertence.  Que,  realmente,  sempre  defende  a  ética,  a  conduta  moral  reta, 
principalmente dos Conselheiros, e o exemplo é o testemunho aqui de nós todos. 

Alberto  Antônio  Pascarelli  Fasanaro  –  Manifestou  todo o  seu carinho pelo 
Conselheiro Manssur, dizendo desconhecer os termos dessa correspondência, 
mas que tinha a certeza de que, de todas essas infâmias,  ele seria  a  última 
pessoa a merecer um tipo de comportamento infame que ele recebeu, por tratar-
se de uma pessoa que não pode ter inimigos. Sempre trata a todos com muita 
cordialidade. Vem aqui apresentar seus pontos de vista com muita propriedade, 
trazendo as suas luzes, o seu conhecimento. Um homem reconhecido em todo o 
Estado de São Paulo, no Brasil  inclusive, pelos seus conhecimentos jurídicos, 
sua lhaneza de conduta, sua honradez. 

Presidente – Ressaltou que é companheiro de longa data do Conselheiro José 
Manssur, foram colegas de bancos acadêmicos, cresceram juntos, casaram e 
tiveram  filhos,  seus  filhos  conviveram  no  Clube.  Que  quando  o  Conselheiro 
Manssur  trouxe  esse  problema,  juntamente  com  outros  Conselheiros,  o  que 
estava ao seu alcance, a Mesa do Conselho se solidarizou. Compartilha da sua 
veemente indignação pelo que está sendo feito. Que apelou ao Conselho para 
que cessasse esse tipo de atitude, que além de criminosa está escudada no 
anonimato. E por estar escudada no anonimato, dificulta a defesa até de quem 
dela queira-se defender. Fez questão de registrar que, embora existam inúmeras 
divergências  de  ordem  política,  nunca  chegamos  ao  ponto  de  atingir  o 
desrespeito,  razão pela qual tinha certeza que o missivista não se tratava de 
Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros, conquanto seja uma pessoa que esteja 
a par dos acontecimentos, até porque é nossa norma fazer tudo publicamente, 
com  transparência,  não  há  nada  sigiloso  que  se  faça  dentro  do  Conselho 
Deliberativo. Estamos partindo de um pressuposto de que seria alguém dentre 
nós, mas quando eu fiz um apelo ao Conselho, vi  que todos, sinceramente o 
respeitam,  Conselheiro  Manssur.  E  não  poderia  ser  de  outra  forma,  como 
acredito  que  todos  devem se  respeitar  aqui,  até  aqueles  que  eventualmente 
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sofrem  manifestações  explícitas.  É  nosso  compromisso  manter  o  decoro  do 
Conselho,  a  urbanidade,  a  cortesia.  E  esta  é  uma  tribuna  livre  em  que  as 
pessoas  externam  as  suas  preocupações,  as  suas  oposições,  as  suas 
indignações, mas sempre com respeito.  Conselheiro Manssur,  o senhor conta 
com a nossa solidariedade, com a nossa razão e o reconhecimento de que a sua 
indignação é pertinente. Se porventura essa pessoa está aqui, como Conselheiro 
ou não, mais uma vez eu apelo para que ela cesse com essa atividade deletéria, 
que não contribui a nada. Se quiser continuar se escondendo no anonimato e 
fazendo  manifestações  que  poderiam  e  estão  capituladas  no  Código  Penal, 
vamos usar os meios cabíveis e solicitar até que sejam acionados os organismos 
policiais, o Ministério Público, que certamente poderão chegar a uma pista de 
quem esteja agindo dessa maneira. Conselheiro Manssur, em nome de todos os 
Conselheiros, a nossa solidariedade.

Claudio Damasceno Junior – Explicou que o penúltimo relatório da Comissão 
Financeira tinha 10 páginas, e o último, 15, porque embora a Comissão venha se 
esforçando para sintetizar, tornar claros termos técnicos bastante complexos não 
é  possível.  Registrou  que  foram detectadas  algumas  infrações  regimentais  e 
estatutárias, o que será documentado em carta, para que a Mesa e a Comissão 
Jurídica avaliem se de fato procede esta percepção da Comissão. Abordou uma 
dessas infrações, dizendo que houve uma correção da contribuição social  em 
índice acima do previsto  conforme previsão orçamentária  do ano passado.  O 
valor de fato não é grande, mas é um princípio, infringe uma norma estatutária, 
no entendimento da Comissão. Na seqüência,  como a Comissão detectou no 
início da sua avaliação, em maio, houve uma redução na receita do Clube até 
julho, partindo da documentação que tem em seu poder. E houve também uma 
redução nas despesas, mas que não foi suficiente para contemplar a redução 
nas receitas. Como o Clube é uma instituição sem fins lucrativos, tem o primeiro 
elemento precípuo da gestão, conforme documento da UNESCO (Organização 
das  Nações  Unidas)  que  tinha  em  mãos,  falando  sobre  entidades  não 
governamentais,  que é o caso do Clube.  O primeiro valor  na gestão de uma 
entidade dessa natureza é o equilíbrio patrimonial. Então, quando dizemos que a 
gestão até julho não contemplou uma redução de despesas que fizesse face à 
redução de receitas, estamos mais uma vez contribuindo para que a situação 
financeira do Clube se agrave. E este é um indicador que está agravando uma 
situação que já era comprometedora, em dezembro do ano passado. Chamou a 
atenção para os investimentos, cujo desequilíbrio ou saldo detectado no período 
anterior mais uma vez aumentou. O volume de gastos de investimentos foi de 
R$1.947.000,00 inferior ao previsto no Orçamento. Ou seja, gasto que deveria 
ser feito em investimento e não foi; dinheiro que foi recebido exclusivamente para 
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investimento e não foi;  dinheiro que foi  autorizado pelo Conselho Deliberativo 
para  investimento  e  ainda  não  foi  gasto.  Como  o  exercício  ainda  não  está 
concluído, pode ocorrer que a Diretoria faça um esforço de investimento até o 
final do ano. Mas, hoje, o Fundo de Investimento para gastos exclusivamente em 
investimento, sob pena de responsabilização nos termos do Regimento Interno e 
do Estatuto, está em R$3.499.000,00. O saldo em caixa caiu drasticamente em 
julho para R$500.000,00. O dinheiro do Fundo de Investimento foi consumido, 
não estando à disposição de investimento. Quanto à disponibilidade, houve uma 
queda sensível  de junho para julho.  Houve uma queda drástica do valor que 
temos  em  caixa,  incluindo  aplicações  de  caixa,  de  R$1.665.00,00  para 
R$500.000,00.  Porque,  como a Comissão informou ao longo da sua primeira 
avaliação, a receita se concentrou no primeiro semestre. E o volume de dinheiro 
a ser recebido pelo Clube, ao longo do segundo semestre, é inferior. Deveria ser 
provisionado  no  início  do  ano,  para  ser  gasto  ao  longo do  exercício.  Ora,  o 
dinheiro  não  está  disponível  mais  em  caixa,  porque  foi  consumido  para 
pagamento de despesas do Clube, carregando déficits orçamentários do período 
anterior.  Hoje  o  Clube  tem  R$500.000,00  para  pagar  R$3.500.000,00  de 
investimento, mais um passivo circulante, que é o que vence ainda este ano, de 
R$7.500.000,00. O custeio do Clube está sendo contraído, mas ainda temos um 
valor de custeio, da ordem de R$3.000.000,00, que foi recebido e ainda não foi 
gasto em custeio, valor que mais uma vez foi utilizado para cobrir compromissos 
financeiros  anteriores.  São  R$3.000.000,00  de  custeio  ainda  não  gastos, 
R$3.500.000,00  de  investimento  e  R$7.500.000,00  de  passivo  circulante.  A 
Comissão não somou esses valores no seu Relatório para não parecer alarmista. 
O comprometimento financeiro aprovado, primeiro pelo orçamento, e sobretudo 
pelos contratos firmados, que o Clube tem obrigatoriamente que honrar e que 
estão  registrados  no  documento  chamado  de  Demonstração  de  Resultado  e 
Balanço  Patrimonial,  ou  seja,  documentados  pela  Diretoria,  davam 
R$7.500.000,00. Não temos previsão de receitas extraordinárias até o final do 
exercício de 2002. Portanto, a situação de liquidez, de solvabilidade e a saúde 
financeira do Clube estão muito comprometidas. E as saídas, que haviam sido 
apresentadas  na  última  reunião  são  poucas,  e  todas  elas  passam  por 
endividamento através de financiamentos, por uso de recursos de investimento 
para  custeio  ou  ainda  para  remanejamento  de  gastos.  Todas  essas  atitudes 
obrigatoriamente terão de ser submetidas à aprovação do Conselho, em função 
da  sua  oportunidade,  da  sua  correção  do  ponto  de  vista  de  gestão,  dos 
benefícios e prejuízos que isso possa causar para as gerações futuras. Disse que 
a Comissão estava fazendo um relato frio, embora negativo, de uma situação que 
quer melhorar e está trabalhando para, ao apresentar os problemas, deixar a 
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possibilidade para que os Conselheiros procurem juntos soluções e assumam 
sobretudo a responsabilidade pela continuidade do Clube.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  (aparte) -  Considerando  que  ao  longo  dos 
últimos meses a situação financeira do Clube vem se agravando, lembrou que 
em maio, quando o assunto foi trazido ao Conselho, um Conselheiro achou que a 
solução estava no patrimônio, o que, no seu entender, não era a melhor saída 
para pagar as dívidas do Clube. Perguntou se a Comissão Financeira tinha essa 
solução, pois pairava no ar alguma possibilidade de se resolver a situação e dar 
ao Clube, outra vez, uma calma financeira. Perguntou, também, se era possível 
uma definição a respeito, ou se isso dependia de outros elementos, de outras 
informações.

Claudio Damasceno Junior – Respondeu que o fundamental era que em maio, 
quando esteve na tribuna alertando sobre a situação identificada em dezembro, 
poderiam  ter  sido  tomadas  atitudes  um  pouco  mais  drásticas.  Enxergar  os 
gastos, do ponto de vista de volume de despesas e receitas, ainda não é uma 
avaliação, mas será o próximo passo da Comissão: a qualidade do gasto. É abrir 
o número e dizer onde ele foi gasto. A qualidade do gasto permite avaliar onde 
cortar gorduras. Ao longo desse período, o esforço que vem sendo feito para 
equilibrar contas desequilibradas se mostrou insuficiente para cobrir a queda de 
receita, por um lado, e insuficiente para cobrir um desequilíbrio identificado no 
ano passado ainda, no fechamento de dezembro. Então são dois desequilíbrios 
que não estão sendo cobertos. Um que já existia e outro que está acrescentando 
mais desequilíbrio ao desequilíbrio que já existia. Soluções? Só há duas: queda 
drástica  dos  gastos  ou  endividamento  bancário.  Estamos  em  setembro  e 
recebemos  uma solicitação  da  Diretoria  para  ajudar  com soluções.  Qualquer 
atitude tomada em 3 meses de execução orçamentária permite uma margem de 
manobra muito pequena. Tem R$500.000,00 em caixa em julho, e estamos em 
fins de setembro. Em julho, R$500.000,00, para uma despesa média mensal de 
R$3.500.000,00 ao longo do ano, representa que não temos mais caixa. O Clube 
não tem caixa  hoje  suficiente  para  fazer  frente  a  todos  esses compromissos 
financeiros,  orçamentários  e  de  investimento.  Embora  ainda  não tenhamos o 
documento de agosto, nem o de setembro, a situação não tem como se reverter, 
porque não há estimativa de receita extraordinária.
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (intervenção) – Consultou o Sr. Presidente se, 
diante  daquelas  colocações,  o  Diretor  Financeiro  poderia  dar  algumas 
explicações, porque os Conselheiros presentes poderiam levar notícias menos 
drásticas para o corpo associativo.
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Claudio Damasceno Junior  -  Afirmou que aquilo,  infelizmente,  era  verdade. 
Agradeceu  ao  ex-Presidente  pelo  seu  conhecimento  e  dedicação  ao  Clube, 
dizendo  que  com  certeza  prestou  e  prestará  serviços  importantes  à  nossa 
comunidade

Synésio Alves de Lima (aparte)  – Observou que tem sido estabelecido um 
diagnóstico  dramático  da  condição  financeira  do  Clube.  Dirigindo-se  ao 
Conselheiro  Arlindo,  perguntou  por  que  o  Clube  chegou  até  essa  situação. 
Lembrou  que  em  exercícios  atrás,  o  mesmo  se  manifestou  a  respeito  de 
discrepâncias entre as suas conclusões a respeito da proposta orçamentária e 
aquelas contidas na peça orçamentária. Perguntou, também, se era possível um 
remédio.

Presidente  – Interrompeu  para  evitar  que  se  estabelecessem  discussões 
paralelas, pois outros Conselheiros tinham se inscrito para falar em Várias. Disse 
acreditar que essas explicações poderiam ser dadas com detalhes quando da 
discussão do Orçamento, na reunião ordinária de novembro. Não se chegaria a 
uma conclusão, hoje, com esclarecimentos. Que o item "Várias", que é o final da 
sessão, não comporta esse tipo de explicações e com a extensão que se pede.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que, considerando as colocações que 
haviam  sido  feitas,  na  ótica  do  Presidente  da  Comissão  Financeira,  muito 
preocupantes,  com  as  quais  não  comungava  inteiramente,  pediu  que  fosse 
estabelecida  então,  uma  reunião  específica,  exclusivamente  para  discussão 
ampla da questão. Observou que não era possível ficar com posições dúbias 
sobre um assunto tão sério e tão grave para o Clube. 

Claudio  Damasceno  Junior  –  Entendeu  que  a  proposta  ia  ao  encontro  da 
percepção  da  Comissão  Financeira.  Dirigindo-se  aos  Conselheiros  Arlindo  e 
Synésio,  disse  que  a  Comissão  dispõe  de  um  estudo  dos  últimos  15  anos, 
avaliando receita e despesa do Clube, gestão orçamentária; tem conclusões que 
detalhará ao longo do próximo mês, para embasar a sua posição com relação à 
Proposta Orçamentária/2003.  O trabalho será meticuloso,  será apresentada a 
gênese, a geração do problema, e se procurará apresentar solução, a qual será 
uma responsabilidade importante na próxima gestão, o que não é simples.

Presidente -  Esclareceu que o assunto,  na pior das hipóteses, ficaria para a 
ocasião  em  que  se  discutir  o  Orçamento  para  o  ano  seguinte,  que  tratará 
exclusivamente disso. Se for o caso, se for necessário, poder-se-á até cogitar 
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uma reunião especial. Pediu desculpas, mas disse que hoje não se chegaria a 
nenhuma conclusão, de lado a lado.

Anna Maria da Carvalheira Baur –  Manifestou-se em desagravo à pessoa do 
Presidente Sergio Fuchs Calil, dizendo que este não merece o tratamento que 
lhe vem sendo dispensado pelo Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa. Fez 
referência  a  trechos do citado pronunciamento,  enfatizando que o Presidente 
Sergio  Fuchs  Calil  é  competentíssimo,  foi  muito  aplaudido  no  seu 
pronunciamento  do  dia  19,  cumprimentado  pelo  Conselheiro  Synésio,  da 
oposição, e elogiado pela sócia Ivete. Observou que não se pode deixar que as 
reuniões do Conselho continuem assim, pois é demais um Conselheiro graduado 
ter  coragem  de  insultar  o  Presidente  da  Diretoria,  durante  uma  reunião  do 
Conselho. Exigiu que o Conselheiro Toloza mantenha o decoro.

Luiz Roberto Martinez –  Prestou o esclarecimento solicitado pelo Conselheiro 
Pedro Antonio Lousan Badra na última reunião, sobre a contratação da empresa 
prestadora de serviços terceirizados de mão-de-obra de construção civil  YES. 
Explicou  que  a  Comissão  de  Obras,  tendo  sido  convidada  pela  Diretoria  de 
Patrimônio,  esteve presente na reunião de 10/06/02, ocasião da abertura dos 
envelopes  das  6  empresas  concorrentes.  Os  valores  propostos  foram 
homogeneizados em sua planilha de preços pelo Eng. Álvaro Lopes, para análise 
da melhor proposta. Que na verdade o que ocorreu foi a demora do envio da 
planilha para a apreciação da Comissão, causando um certo desconforto, que 
motivou a solicitação de outra reunião com a Diretoria da Área, para que fossem 
apurados  todos  os  trâmites  das  propostas,  das  planilhas  de  custos  e  das 
negociações comerciais com os concorrentes. Na oportunidade, a Comissão de 
Obras,  manifestou  o  seu  desagrado  pelo  atraso  no  envio  da  documentação. 
Somente isso. Na mesma reunião, a Diretoria prestou os esclarecimentos sobre o 
andamento das negociações, do pedido de redução de preços, apresentando a 
nova planilha  corrigida  etc.  Assim,  a  Comissão teve  condições  de  analisar  o 
mapa  de  cotações  e  manifestar  de  comum  acordo  um  parecer  favorável  à 
elaboração do contrato com a empresa que melhores condições apresentou. Isto 
prova que naquela oportunidade o contrato ainda não havia sido firmado, como 
havia dito o Conselheiro Badra. Estes fatos se encontram registrados em atas, 
devidamente  assinadas  por  todos  os  membros.  Aproveitou  o  ensejo  para 
enfatizar que a Comissão de Obras tem como objetivo precípuo respeitar e seguir 
rigorosamente  o  Estatuto  do  Clube,  valorizando  o  aspecto  técnico  como 
primordial nas suas decisões.
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Mário  Lima  Cardoso  –  Deu  destaque  ao  Halterofilismo,  na  qual  militam 
associados, militantes, Atletas Beneméritos. Disse que visitou a seção e pôde 
verificar  sua  modéstia,  onde  se  treina  com  grandes  dificuldades,  mas  cujos 
resultados têm sido muito bons, como lhe informou o Técnico, Edmilson Dantas, 
Atleta Benemérito. Falou com satisfação de Fernando Saraiva Reis, atleta de 12 
anos, que tudo faz crer que em pouco tempo será um dos campeões. Fernando 
treina desde 8/8/2001 e estabeleceu 4 recordes paulistas na categoria mirim; 
levantou de arranco, 55 Kg, e, no arremesso, 70 Kg. É filho do Diretor Adjunto de 
Halterofilismo,  Horácio  Reis,  e  foi  convocado  para  disputar  o  Campeonato 
Mundial,  no  México,  na  categoria  Infantil.  Propôs  fosse  registrado  voto  de 
congratulações, mérito e louvor pela convocação do atleta para o Mundial.

Presidente - Explicou que não poderia submeter ao plenário um voto de louvor 
feito em Várias, sugerindo ao orador que o reapresentasse no Expediente, por 
ocasião da próxima reunião. Entretanto, enviaria cópia daquela manifestação ao 
homenageado, sem votação.

Mário Lima Cardoso -  Agradeceu. Leu correspondência enviada ao Conselho 
pelo associado  Dr. Diogo Pupo Nogueira,  Professor Emérito da Faculdade de 
Saúde Pública da USP, prestando detalhadas informações sobre os benefícios 
trazidos pela água de coco pura, bem como sugerindo que o próprio Clube passe 
a vender a água usando o mesmo sistema de franquia dos carrinhos atualmente 
existente. Endossou a sugestão do sócio, solicitando que a justificativa dada aos 
cartazes  mencionados  pelo  Conselheiro  Edgard  Ozon  no  item  ‘A  Voz  do 
Conselheiro”, talvez fosse a dificuldade justamente de se contatar essa empresa 
para que a água de coco servida possa ser a verdadeira, e não a encontrada em 
lanchonetes, que é aditivada.

Pedro Antonio Lousan Badra – Fazendo alusão ao seu pronunciamento na 
última reunião, disse que fato grave é que está sendo feita licitação no Clube sem 
atendimento  ao  Art.  64  do  Regimento  Interno  da  Diretoria,  que  diz  que  as 
licitações deverão ter seus avisos de licitação colocados em um quadro, e que os 
mesmos  editais  sejam  colocados  em  páginas  da  Internet,  para  dar  amplo 
conhecimento,  a  fim  de  que  as  firmas  se  prepararem  e  apresentem  suas 
propostas.  Que  citou  especificamente  o  caso  da  firma  Yes,  porque  tomou 
conhecimento  que  essa  firma  foi  contratada  sem  ter  as  planilhas 
homogeneizadas. Que foi  convidado pela Comissão de Obras para esclarecer 
esse  processo  e  soube  que  o  edital  de  concorrência  não  foi  apresentado  à 
Comissão de Obras.  Essa carta  convite  não foi  apreciada pela Comissão de 
Obras. Foi feita uma concorrência, apresentado um quadro de participantes cuja 
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homogeneização não foi apresentada à Comissão de Obras, no momento de sua 
análise. Na análise da concorrência estavam presentes a Comissão de Obras e a 
Diretoria de Obras. Portanto, a Comissão Julgadora era a Diretoria de Obras e a 
Comissão  de  Obras.  Esse  fato  foi  deixado  para  análise  no  quadro 
homogeneizado, para que a Diretoria de Obras fizesse essa homogeneização. 
Demorou  um  prazo,  que  o  Conselheiro  Martinez  realmente  citou.  Quando 
retornaram as planilhas homogeneizadas, elas retornaram já com negociação de 
3  firmas,  portanto  colocando  a  Comissão  de  Obras  em  segundo  plano.  Foi 
tomada a decisão pela Diretoria de Obras de renegociar os preços e apresentar 3 
firmas, da qual uma delas é a firma Yes. E a Comissão de Obras não teve outra 
alternativa senão aprovar, o que entendia que não é certo. Se a Comissão de 
Obras e a Diretoria de Obras fazem parte de um comitê licitatório, ambas têm 
que participar de todos os momentos da licitação, ou então não é licitação. É 
passível de anulação. Disse que discutiu isso na reunião com a Comissão de 
Obras,  demonstrando que este era o ilícito  que havia levantado em plenário. 
Portanto,  não  houve  falha  na  interpretação  do  que  havia  dito,  conforme 
comprovado pelas palavras do próprio Presidente da Comissão. Enfatizou que 
não  se  deve  abrir  nenhuma  brecha  em  qualquer  momento  na  licitude,  nas 
licitações,  na  honestidade,  hombridade  e  legalidade,  sob  pena  de 
desmoralização da Comissão de Obras e das licitações no Clube. Ressaltou que 
não compactua e nunca compactuou com ilícitos nos seus 30 anos de trabalho 
no ramo. Portanto, que era grave, sim, a sua denúncia. Não houve continuidade 
de análise da proposta. Foi apresentada uma homogeneização, e apresentado à 
Comissão de Obras um resultado de 3 firmas, e duas ou três vieram a competir. 
Obviamente não é culpa da Comissão de Obras. Ela tomou todos os cuidados, 
inclusive oficiou repreendendo a Diretoria pelo fato. Eles tomaram as decisões, o 
que  não  impede  que  no  Clube,  a  qualquer  momento,  tenha  de  se  tomar  os 
cuidados licitatórios como devem ser tomados.

Luiz Roberto Martinez (aparte) – Discordou da forma pela qual o orador estava 
dirigindo a informação, afirmando que a Comissão de Obras não compactuou 
com absolutamente nada ilícito. Ela estudou as propostas, na segunda reunião, 
na  qual  a  Diretoria  de  Patrimônio  foi  convidada  a  comparecer.  Estudou  as 
planilhas,  e  de  comum acordo,  verificando  o  preço  unitário  de  cada  um dos 
concorrentes, é que se concluiu pela contratação de duas empresas, tendo em 
vista uma série de condições que eram favoráveis ao Clube..

Pedro Antônio Lousan Badra – Pediu ao aparteante que não tomasse como 
ilicitude,  dizendo  que  ilícito  foi  o  procedimento.  Deixou claro  que não estava 
questionando a honorabilidade da Comissão de Obras, nem do seu Presidente, 
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nem dos seus Membros. Que estava mostrando a falta grave na análise de uma 
concorrência, em que a Comissão deveria estar presente em todas as etapas, 
porque ela era comissão licitatória. 

Synésio Alves de Lima – Como foi  citado nominalmente,  esclareceu que as 
divergências  políticas,  em  qualquer  comunidade,  não  podem  interferir  nas 
relações interpessoais, nem perder a noção de civilidade, ou abandonar a idéia 
de educação, e o convívio mútuo que existe entre as pessoas no Clube. Parece 
ter havido uma confusão, em razão de uma manifestação educada que teve, num 
momento que achou oportuno,  porque é seu dever,  ao ouvir  a expressão de 
alguém a respeito de um assunto, seja ele qual for, pelo menos reconhecer o 
esforço  da  pessoa em se manifestar  de  forma inteligível,  e  de  convencer  as 
pessoas da verdade dela. Isso não significa que seja a sua verdade. Afirmou que 
o  cumprimento  naturalmente  é  respeitoso,  mas  ele,  orador,  não  se  sente 
convencido. Insistiu: somos eventualmente adversários, e amigos sempre.

Presidente  – Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e deu por encerrada a reunião às 23h15.

***

Obs: esta ata foi integralmente aprovada na 491 Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, de 28 de outubro de 2002.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente
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	Presidente - Apresentou ao plenário e foi aprovada proposta da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, subscrita pelo Presidente da Comissão de Veteranos Edgard Ozon, no sentido de consignar em ata voto de pesar pelo falecimento do Major Sylvio Magalhães Padilha, Sócio Honorário do Clube. Submeteu ao plenário as seguintes propostas de votos de louvor: 1) da Comissão de Esportes, aos seguintes destaques esportivos: Atletismo: ao Diretor Adjunto Marcelo Gozzo Pereira, às Técnicas Lílian Riedel Zogaib e Técnica: Eliana Reinert e aos atletas Vicente Di Bella Junior, Graziela Silva Pedreschi, Lúcia Cerqueira Alves Barbosa e Cláudio Franco Zuccolo, da categoria Adulto, pela participação e resultados obtidos na Maratona Internacional de São Paulo (São Paulo - SP - 14/06/2002), Henrique Camargo Martins, 1º lugar na prova Salto com Vara, categoria Adulto, no Circuito Salto com Vara - Nível Paulista (São Paulo - SP - 29/06/2002), e Karem Borges da Silva, 1º lugar na prova Salto com Vara, categoria: Adulto, no V Torneio FPA – Nível Paulista (São Caetano do Sul - SP - 22/06/2002); Basquete: ao Diretor Adjunto Carlos Alexandre Brazolin, ao Técnico Savério Augusto Theophilo e aos atletas Alex Padovani Haller, Bruno Pires Fiorotto, David da Silva Teles, Douglas Nathan dos Reis, Eduardo da Silva Gasparotto, Felipe Chui Pressinotti, Felipe Lemski Gusmão, Gustavo Santos Pereira Lima, Jefferson Gianett, Leandro Sedenir Buboltz, Marcelo Villela Antonialli, Ricardo Leopoldo de Azevedo e Thiago Melo, Campeões, categoria Juvenil, no Torneio Estadual (ECP - SP - 29/06/2002); Bolão: ao Diretor Adjunto Michel Arkie e aos atletas Artur José Silva, Carlos Nunes Filho, Luiz Henrique Souza Aranha Machado, Manfred Adolf Sauer, Michel Arkie, Sérgio Ott Sandri, Handolf Hettfleisch e Sérgio Sposito, Vice-Campeões, categoria Sênior, no Campeonato Estadual (ECP – SP - 17/06/2002), Maria Luisa Amando Barros, Sônia Regina Miller Esteves, Mônica Gasparini, Renata Alvarenga Lepage e Mariana Zanettin Paschoal, Vice-Campeãs, categoria 2ª Divisão, no Campeonato Estadual (São Caetano do Sul - SP - 18/06/2002), e Handolf Hettfleisch, Alberto Foresti Sanseverino, Fábio Andrade Reinbold, Fernando Pinto Silva Resende, Eduardo Foresti Sanseverino e Rogério Arkie, Campeões, categoria 1ª Divisão, no Campeonato Estadual (São Caetano do Sul - SP - 03/07/2002); Esgrima: à Diretora Adjunta Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, aos Técnicos Márcia da Silva Leonelli e Miakotnykh Guennadi e aos atletas Marcos de Faria Cardoso (2º lugar - Florete (Individual)/3º lugar (Equipe), Rodrigo José Marcondes Pedrosa Oliveira (3º lugar - Florete (Equipe), Carolina Xavier Silveira Moreira (5º lugar - Espada (Individual)/3º lugar (Equipe), Paula Lazzarini (3º lugar - Espada (Equipe), Carolina Oliveira Preto Amaral Santos (3º lugar - Espada (Equipe), Roberto Lazzarini (2º lugar - Espada (Individual)/3º lugar (Equipe) e Taís de Morais Rochel (2º lugar - Florete (Equipe); pela participação e resultados alcançados nos VII Jogos Desportivos Sul-americanos (Rio de Janeiro - RJ - 01 a 08/08/2002), categoria Livre, Marcos de Faria Cardoso (1º lugar – Florete), Rodrigo José Marcondes Pedrosa Oliveira (2º lugar - Florete), Roberto Lazzarini (3º lugar – Florete e 1º lugar – Espada), Taís de Morais Rochel (1º lugar – Florete) e Paula Lazzarini (1º lugar – Espada), pela participação e resultados alcançados nos Campeonatos Brasileiros - Interclubes/Interfederações (São Paulo/SP - 11 a 14/07/2002), categoria Livre, bem como àqueles que se integraram a Equipe do Clube que se classificou em 1º lugar: Marcos de Faria Cardoso (Florete), Rodrigo José Marcondes Pedrosa Oliveira (Florete), Roberto Lazzarini (Florete/Espada), Yuzo Koga (Florete), Marcelo Franco Amaral Hopf (Florete), Fernando Augusto Dias Scavasin (Florete), Bernardo Carlos Schwuchow (Florete), Taís de Morais Rochel (Florete), Lívia Maximiano Lanzoni (Florete), Maria Estela Meira Cardoso Duva (Florete), Maurício Pettinato Lúcio (Espada), Elton Shimbo Carmona (Espada), Paula Lazzarini (Espada), Carolina Oliveira Preto Amaral Santos (Espada), Carolina Xavier Silveira Moreira (Espada), Camila Rodrigues Freitas M. Barbosa (Espada) e Priscila Vallinoto (Espada) e aos pinheirenses convocados pela F.P.E. para integrar a Seleção Paulista que conquistou o 2º lugar: Fernando Augusto Dias Scavasin (Florete), Maurício Pettinato Lúcio (Espada) e Elton Shimbo Carmona (Espada); Handebol: ao Diretor Adjunto Reinaldo Fernandes Campos, ao Técnico Sérgio Hortelan e aos Auxiliares Técnicos Álvaro Francisco Casagrande Herdeiro e Sidiney Alves de Souza e aos atletas Bruno Felipe Claudino de Santana, Igor Campos de Alcântara Santana, Marcel Wilke Caruso, Luiz Felipe de Oliveira Gaeta, Alex Lúcio Archivaldo Aprile, Jorge Raphael Gatti Pereira Rodrigues, Gilson Martins Junqueira, Marcus Vinícius Canteras Raposo Câmara, Rafael Sprengel de Oliveira, Giuliano Zorzi Loureiro, Gustavo Silva Mello, Mathias Duarte Fischer e Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa, Campeões no Campeonato Brasileiro (Assis Chateaubriand - PR - 23/06/2002), categoria Junior, Diego Marques Machado, Pedro Cardelari Oristanio, Franklin Roberto Bezerra Filho, Abatiatã Samuel Silva, Marcel Ocampos de Carvalho, Robson José Fernandes, Rodrigo Etienne Parada, Marcelo Hilgendorff Nicoli, Felipe Luiz José dos Santos, Luis Henrique Dorsa Crestana, Ricardo Bonafé Saes Moreno e Aleph Bonecker Palma, 3º lugar, categoria Cadete, no Campeonato Brasileiro de Clubes (Roncador - PR - 07/07/2002); Judô: ao Diretor Adjunto Hermano Augusto Lobo, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos atletas que se destacaram nos VII Jogos Desportivos Sul-americanos (Rio de Janeiro - RJ - 01 a 05/08/2002), a saber: Renato Dagnino (Campeão - Médio - 90 Kg – categoria Sênior), Daniel Andrey Hernandes (Campeão - Absoluto (sem divisão de peso) - categoria Sênior) e Leandro Leme da Cunha (Vice-Campeão - Meio Leve -66 KG - categoria Sênior); Levantamento de Peso: ao Assessor Horácio Soares dos Reis, ao Técnico Edmilson da Silva Dantas e aos atletas da categoria Adulto que se destacaram na Copa São Paulo (São Paulo - SP - 06 e 07/07/2002): Edmilson Silva Dantas 1º Lugar - 105kg+, Lauri Henriksen Blair – 1º Lugar - 105 kg; Marcos Eduardo Sedra Gugliotti - 1º Lugar - 94 kg; Erasmo Carlos da Silva - – 1º Lugar - 85 kg, Adeilson de Carvalho Santos - 1º Lugar - 77 kg; Ademir Ferreira dos Santos - 1º Lugar - 69 kg; Alex Frederic Liauw - 1º Lugar - 62 kg; Alexandre de Freitas Hoffmann - 56 kg - Sem classificação final (o atleta estabeleceu novo recorde paulista juvenil na prova de arranco com 85Kg, na categoria de 56Kg; Fernando Saraiva Reis - categorias Mirim/Infantil/Infanto-Juvenil - 1º Lugar (Individual); Margareth de Souza – 1º Lugar – 48Kg - categoria Adulto (a atleta estabeleceu novos recordes paulista feminino na prova de arranco com 47,5Kg, na prova de arremesso com 60,5Kg e no total com 107, 5Kg, na categoria de 48Kg); Natação: ao Diretor Adjunto André Perego Fiore, aos Técnicos e atletas que se destacaram nas seguintes competições: VII Jogos Desportivos Sul-americanos (Belém - PA - 06 a 09/08/2002): Lucas Vinícius Yokoo Salatta (Juvenil - 1º Lugar - 200 Medley, 1º Lugar - 400 Medley, 2º Lugar - 400 Livre, 1º Lugar - 4x100 Livre); Daniel Novak (Juvenil - 2º Lugar - 200 Costas, 1º Lugar - 100 Costas, 1º Lugar – 400x100 Medley); Alan Massao Nagaoka (Junior II - 1º Lugar - 100 Peito; 1º Lugar - 4x100 Medley; 3º Lugar - 200 Medley; 3º Lugar - 400 Medley); Natália de Mesquita Busso (Juvenil - 6º Lugar - 400 Livre; 6º Lugar - 800 Livre; 1º Lugar - revezamento 4x100 Estilo); Talita Lima Ribeiro (Junior I - 1º Lugar - 4x100 Medley; 1º Lugar - 200 Costas; 1º Lugar - 4x100 Livre; 1º Lugar - 100 Costas); Tatiana Cardoso de Freitas Gama (Junior II - 6º Lugar - 200 Costas); Campeonato Paulista Infanto Juvenil de Inverno “III Troféu Henrique Nicolini” (Bauru - SP - 21 a 23/06/2002): Lucas Vinícius Yokoo Salatta (Juvenil - 1º Lugar - 200 Borboleta; 1º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 200 Livre); Rubens Kenji Yoshioka (Infantil - 3º Lugar - 200 Borboleta; 3º Lugar - 100 Borboleta); Daniel Novak (Juvenil - 1º Lugar - 200 Costas); 1º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 100 Costas); Stefano Pantani Amato Balian (Juvenil - 1º Lugar - 400 Medley); 3º Lugar - 100 Costas); Marcello Giutini Popoff (Juvenil - 2º Lugar - 400 Medley; 3º Lugar - 1500 Livre); Newton Barbosa Correa (Juvenil - 1º Lugar - 1500 Livre ; 2º Lugar - 200 Livre; 2º Lugar - 400 Livre); Leonardo Mattiazi Granna (Juvenil - 2º Lugar - 200 Medley; 2º Lugar - 100 Costas); Igor Nishi (Juvenil - 2º Lugar - 100 Livre; 2º Lugar - 50 Livre; 1º Lugar - 100 Borboleta); Renato Yuji Okamoto (Juvenil - 2º Lugar - 100 Peito; 1º Lugar - 50 Livre; 1º Lugar - 100 Borboleta); Fernanda Okita (Juvenil - 100 Peito; 1º Lugar - 50 Livre); Natália de Mesquita Busso (Juvenil - 200 Livre; 2º Lugar - 100 Livre; 2º Lugar - 400 Borboleta); Caroline de Araújo Marques (Juvenil - 1º Lugar - 200 Peito); Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão (Juvenil - 1º Lugar - 100 Borboleta; 1º Lugar - 400 Medley; 1º Lugar - 200 Medley); Rebecca Silva Nascimento (Infantil - 3º Lugar - 200 Costas; 3º Lugar - 200 Medley); Fernanda Simões Zarif (Infantil - 1º Lugar - 100 Borboleta; 3º Lugar - 50 Livre); revezamentos: Lucas Vinícius Yokoo Salatta/Igor Nishi/Leonardo Mattiazi Granna/Newton Barbosa Correa (categoria Juvenil - 1º Lugar - 4x50 Livre); Leonardo Mattiazi Granna/Igor Nishi/Lucas Vinícius Yokoo Salatta/Newton Barbosa Correa (categoria Juvenil - 1º Lugar - 4x50 Medley); Lívia Grijo Ramos/Nathalie Leister/Caroline Araújo Marques/Aline Perez Mak (categoria Juvenil - 1º Lugar - 4x50 Medley); Técnicos Fernando Antonio Vanzella (Equipe Juvenil) e Álvaro Kenmatsu Taba (Equipe Infantil); Campeonato Paulista Júnior I, Júnior II e Sênior de Natação de Inverno “Troféu Salvador Granieri Sobrinho” (Santos - SP - 13 a 16/06/2002): Gustavo França Borges (Sênior – 1º Lugar - 200 Livre; 2º Lugar - 100 Livre); André Antoniazzi (Junior II - 2º Lugar - 1500 Livre; 1º Lugar - 800 Livre; 3º Lugar - 400 Medley; 3º Lugar - 400 Livre); Juan Martin Pereyra (Sênior – 1º Lugar - 1500 Livre; 1º Lugar - 800 Livre; 1º Lugar - 400 Livre); Fernando de Barros Pereira (Sênior – 1º Lugar - 50 Peito); Fábio Mauro Figueredo Silva (Sênior – 1º Lugar - 50 Peito); Gustavo Batista Chagas (Junior I – 1º Lugar – 200 Livre; 1º Lugar - 100 Livre; Jonas Cottini Salgado (Junior II – 3º Lugar - 200 Livre); Leandro Antunes Dias (Junior II – 3º Lugar - 200 Borboleta); Eduardo Ferreira Sevieri (Junior II – 2º Lugar - 200 Costas); Paulo Maurício Silva Machado (Sênior - 1º Lugar - 100 Costas; 1º Lugar - 50 Costas); Marcelo Antunes Possato Saraiva (Sênior – 3º Lugar - 100 Costas; 1º Lugar - 200 Costas); Rafael Henrique Correa de Oliveira (Junior I – 1º Lugar – 200 Medley; 2º Lugar - 400 Medley); Alan Massao Nagaoka (Junior II – 2º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 200 Peito; 3º Lugar - 100 Peito); Stephan Eisenhauer Baptista (Sênior – 3º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 200 Borboleta; 2º Lugar - 400 Medley; 2º Lugar - 400 Livre); Renato Guimarães Gueraldi (Sênior - 250 Livre - 2º Lugar); Raphael de Oliveira Machado Dias (Junior I – 3º Lugar - 200 Borboleta; 3º Lugar - 800 Livre; 2º Lugar - 400 Livre); Natalia Dores Buso (Junior I - 1º Lugar - 800 Livre; 1º Lugar - 1500 Livre; 2º Lugar - 400 Medley; 2º Lugar - 400 Livre); Camila Barbosa Correa (Junior I - 3º Lugar - 800 Livre; 1º Lugar - 200 Medley; Karine de Boni Volpe (Junior I - 1º Lugar - 50 Peito; 2º Lugar - 200 Medley; 2º Lugar - 200 Peito; 1º Lugar - 100 Peito); Paula Cristina Valentim (Junior II - 1º Lugar - 50 Peito; 3º Lugar - 200 Peito; 1º Lugar - 100 Peito; 3º Lugar); Julyana Bassi Kury (Junior II – 3º Lugar - 50 Peito; 3º Lugar - 200 Medley; 3º Lugar - 400 Medley); Fernanda Palo Prado (Junior I – 3º Lugar - 200 Livre); Tatiana Lemos de Lima (Sênior – 1º Lugar - 200 Livre; 1º Lugar - 100 Livre); Juliana Machado (Sênior – 3º Lugar - 200 Livre; 2º Lugar - 200 Medley; 3º Lugar - 50 Borboleta); Talita Lima Ribeiro (Junior I – 1º Lugar - 100 Costas; 1º Lugar - 100 Livre; 1º Lugar - 200 Costas; 1º Lugar - 50 Costas); Tatiana Cardoso de Freitas Gama (Junior II – 3º Lugar - 200 Costas; 3º Lugar - 50 Costas); Tatiane Cristina Zaccaro (Sênior – 3º Lugar - 100 Costas); Fabiola Yukari Ariki (Junior II – 2º Lugar - 100 Borboleta); Giseli Caetano Pereira (Sênior – 1º Lugar - 100 Borboleta; 1º Lugar - 200 Costas; 2º Lugar - 50 Borboleta; 3º Lugar - 50 Costas); Flávia Renata Delaroli (Junior II – 1º Lugar - 100 Livre; 1º Lugar - 50 Livre; 1º Lugar - 50 Borboleta; 1º Lugar - 50 Costas); revezamentos: Fabiola Yukari Ariki/Thais Basille Antonaccio/Olívia Costa Mendes /Brunna Giuntini Popoff (categoria Junior II – 3º Lugar - 4x50 Livre); Jonas Cotini Salgado /André Antoniazzi/Fábio Gonzaga Patrocínio/Alan Massao Nagaoka (categoria Junior II – 2º Lugar - 4x200 Livre); Themis José Ferreira/Jorge M. Azevedo/Alan Massao Nagaoka/Fábio Gonzaga Patrocínio (categoria Junior II – 2º Lugar - 4x100 Livre); Tatiana Cardoso de Freitas Gama/Paula Cristina Valentin/Fabiola Yukari Ariki/Flávia Renata Delaroli (categoria Junior II – 1º Lugar - 4x100 Medley); Giseli Caetano Pereira/Maria Helena Raimundo/Juliana Machado/Tatiana Lemos de Lima (categoria Sênior – 3º Lugar - 4x100 Medley); Paulo Maurício Silva Machado/Fernando Barros Pereira/Stephan Eisenhauer Baptista/Fernando A. T. Barros (categoria Sênior – 3º Lugar - 4x100 Medley); Técnicos: Alberto Bernardo Klar, Alberto Pinto da Silva e Arilson Soares da Silva; Troféu Mustapha Larfaoui (África do Sul - 28 a 30/06/2002): categoria Infanto Juvenil – 1º Lugar: Lucas Vinícius Yokoo Salatta(Juvenil I - 1º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 100 Borboleta; 1º Lugar - 400 Livre; 1º Lugar - revezamento 4x100 Livre; 1º Lugar - revezamento 4x100 Estilo); Daniel Novak (Juvenil II - 3º Lugar - 200 Medley; 2º Lugar - 100 Costas); Igor Nishi (Juvenil I - 1º Lugar - 50 Livre; 3º Lugar - 100 Peito); Natália de Mesquita Busso (Juvenil II - 2º Lugar - 200 Livre; 4º Lugar - 100 Costas); Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão (Juvenil I - 3º Lugar - 200 Medley; 1º Lugar - 100 Borboleta; 1º Lugar - revezamento 4x100); Camila Barbosa Correa (Junior I - 4º Lugar - 200 Medley; 4º Lugar - 200 Livre; 4º Lugar - 400 Livre); Karine de Boni Volpe (Junior I - 3º Lugar - 100 Peito; 1º Lugar - revezamento 4x100 Estilo); Newton Barbosa Correa (Juvenil I - 3º Lugar - 400 Livre); Quadro de Medalhas: 23 de Ouro, 18 de Prata e 20 de Bronze; Técnico Fernando Antonio Vanzella; Pólo Aquático: aos Técnicos Eric Tebbe Borges e José Mário Pinto Costa (Auxiliar) e aos atletas da categoria Principal que conquistaram o 3º lugar no Troféu Brasil (Rio de Janeiro - RJ- 02/06/2002): 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, IX FinaWorld Masters Championships - 2002 (Christchurch -Nova Zelândia - 24/04 a 04/05/2002): aos atletas Guilherme Figueredo e Luciano Jorge Hamuche (categoria Masters 30+ - Vice-Campeões), Ricardo Giosa Sasso, Carlos Borges Campos e Leonardo Vergara Real (categoria: Masters 35+ - 3º lugar) e Marcelo Sigolo San Juan, Eric Tebbe Borges, Gilberto Gargiulo, Marcos Macedo Maynard Araújo e Mário Carotini (categoria: Masters 40+ - 5º lugar); Saltos Ornamentais: à Diretora Adjunta Wilma de Almeida Gonçalves, aos Técnicos e Atletas que se destacaram nas seguintes competições: I Taça Brasil (Goiânia - GO - 12 a 16/06/2002): categorias Grupos “A” e “B”: Gabriel Ulhôa Canto Gebara (B - 1º Lugar - Trampolim 1 Metro; 1º Lugar - Trampolim 3 Metros; 1º Lugar - Plataforma - 1º Lugar; o atleta conquistou o troféu eficiência na competição); Ubirajara Nogueira Barbosa (A - 2º Lugar - Trampolim 1Metro; 2º Lugar - Trampolim 3 Metros; 1º Lugar – Plataforma); Murilo Galves Marques Oliveira (A - 1º Lugar - Trampolim 1 Metro; 3º Lugar - Trampolim 3 Metros; 3º Lugar - Plataforma ); Thaís Muntada Cavinatto (A - 2º Lugar - Trampolim 1 Metro; 2º Lugar - Trampolim 3 Metros; 2º Lugar - Plataforma - 2º Lugar); Marcella Bosschart Souza (A - 3º Lugar - Trampolim 1 Metro; 3º Lugar - Trampolim 3 Metros; 3º Lugar – Plataforma); Ubirajara Nogueira Barbosa/Murilo Galves Marques Oliveira - 1º Lugar - Plataforma Sincronizada; Marcella Bosschart Souza/Fabiana Barbosa dos Santos - 3º Lugar - Plataforma Sincronizada); Thaís Muntada Cavinatto - 2º Lugar Plataforma Sincronizada; os atletas Ubirajara Nogueira Barbosa e Gabriel Ulhôa Canto Gebara foram convocados para o “Campeonato Mundial”); Técnicos: Roberto Gonçalves e Cristina Almeida Gonçalves de Freitas Guimarães (Auxiliar); Copa do Mundo (Sevilha - Espanha - 25 a 29/06/2002) – categoria Aberta – Atleta convocado pela CBDA: Cassius Ricardo Duran - 6º Lugar - Trampolim 1 Metro; 8º Lugar - Trampolim 3 Metros; 11º Lugar – Plataforma; o atleta foi o Único saltador do “mundo” a participar de 03 finais de provas da copa do mundo; Técnico convocado pela CBDA: Roberto Gonçalves; Tênis: ao Diretor Adjunto de Raquetes Gilberto de Luccia, aos Assessores Marilena Simões Queiroz e Layr Barci Filho e aos tenistas que se destacaram nas seguintes competições: Tênis: I Circuito Nacional Centro Oeste -3ª Etapa (Campo Grande - MS - 17 a 23/06/2002): Paula de Aquino Pereira (Vice-Campeã - Simples - categoria 14 anos); Campeonato Sul-americano de Veteranos - Por Equipes - (Curitiba - PR - 22 a 25/05/2002); Ingrid Charlotte Drechsler/Úrsula Iracema Beck Abeling (Campeãs - categoria Damas 65 anos); Beatrice Mira Chrystman/Mariângela Drouet Feliciano (Campeãs - categoria Damas 45 anos); Tikara Tanaami (Vice-Campeão - categoria Veteranos 80 anos); Vice-Campeão); III Circuito Unimed- 4ª Etapa - Nível Nacional (Santa Catarina - SC - 24 a 29/06/2002): Rafael Porto Ferreira Braga (Vice-Campeão – Simples - categoria 14 anos); III Circuito Banco do Brasil – 3ª Etapa – Nível Nacional - (Brasília - DF - 20 a 25/05/2002): Celso José Maria Ribeiro Neto (Campeão – Simples e Campeão - Duplas - categoria 16 anos); Veteranos Internacional de Belo Horizonte (Belo Horizonte - MG - 08 a 13/07/2002): Beatrice Mira Chrystman (Campeã – Simples – categoria Damas 45 anos); I Tropical Araxá Nacional de Veteranos (Araxá - MG-17 a 22/06/2002): Manfred Adolf Sauer (Campeão – Simples – categoria 65 anos); II Veteranos de Brasília - Nível Nacional (Brasília - DF – 24 a 29/06/2002): Beatrice Mira Chrystman (Campeã – Simples - categoria Damas 45 anos e Campeã – Duplas - categoria Damas 35 anos); Manfred Adolf Sauer (Campeão – Duplas – categoria Veteranos 65 anos); Jorge Coelho Meneses (Vice-Campeão – Duplas - categoria Veteranos 65 anos); XVI Aberto do Tênis Clube S.Caetano do Sul - Nível Paulista (São Caetano do Sul – SP - 08 e 09/06/2002): Rafael Yada Rodrigues (Campeão – Simples – categoria 12 anos);XVI Aberto do Tênis Clube S. Caetano do Sul - Nível Paulista (São Caetano do Sul - SP - 25 e 26/05/2002): Lara Pedranzini Rafful - Campeã - Simples - categoria 12 anos);Torneio Nacional Tidê Tennis Cup - Nível Nacional (Aracajú - SE - 30/05 a 02/06/2002): Lara Pedranzini Rafful (Campeã – Simples - categoria 12 anos); XXIX Torneio Aberto do Clube Espéria - Nível Paulista (São Paulo - SP - 25 e 26/05/2002):Juliana Catalão Renesto (Campeã – Simples - categoria 14 anos); I Circuito Nacional Centro Oeste - Nível Nacional (Brasília - DF - 15/03 a 04/04/2002): Paula de Aquino Pereira (Campeã – Duplas - categoria 14 anos);Tandy Cup Infanto Juvenil - Nível Paulista (São Paulo - SP - 07/05 a 25/06/2002): Lara Pedranzini Rafful (Campeã - Simples - categoria 12 anos); XI Torneio Aberto Kolynos Tennis Hill - Nível Paulista (Carapicuíba - SP - 08 e 09/06/2002): Lara Pedranzini Rafful (Campeã – Simples – categoria 12 anos); Torneio Aberto Meyer Tennis 2002 - Nível Paulista (Cotia - SP - 15 e 16/06/2002): Lara Pedranzini Rafful (Campeã – Simples - categoria 12 anos); Campeonato Estadual Interclubes (São Caetano do Sul - SP - 09/06/2002): Vera Lúcia Pereira Leite Zacharias, Beatrice Mira Chrystman e Priscila Mello Álvares Sacchi (Vice-Campeãs – Simples - categoria Damas 45 Anos); Giro Europeu - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Etapas - Nível Internacional (Reggio Emilia – Itália – 03 a 09/06/2002, Milão - Itália - 10 a 16/06/2002, La Baule - França - 17 a 23/06/2002, Le Pontet - França - 24 a 30/06/2002 e Paris - França - 01 a 8/07/2002) - categoria 16 anos: Patrícia Moraes Barros Coimbra (Campeã - Duplas – 1ª Etapa; e participou das demais Etapas), Celso José Maria Ribeiro Neto (participou de todas as Etapas) e Martina Braun Schultz (participou das 1ª e 2ª Etapas); Xadrez: ao Diretor Adjunto Leon Majer e ao Enxadrista Rômulo Fernando Berê Filho, Campeão na prova Sistema Suíço em 5 Rodadas, no Campeonato Paulista de Veteranos (São Paulo - SP - 21 a 22/04/2002); 2) do Conselheiro Diego Mendes Castro, a atletas que se destacaram representando o Clube, a saber: Campeonato Brasileiro Individual: Fernanda Cobra Ortiz (Campeã – 2ª Divisão Feminino), Fernando Resende (Campeão – 4ª Divisão Masculino), Priscila Couto (Vice-Campeã – Juvenil Feminino), Igor Pizzoli (Vice-Campeão – Juvenil Masculino), Caio Pizzoli (Vice-Campeão – 2ª Divisão Masculino), Melissa Araújo (3º Lugar – Juvenil Feminino), João Augusto Carneiro (3º Lugar – 1ª Divisão Masculino), Fabio Labonia (3º Lugar – 4ª Divisão Masculino) e Geraldo de Oliveira Couto (4º Lugar – 1ª Divisão Masculino); Campeonato Paulista de Duplas: Geraldo de Oliveira Couto e João Augusto Carneiro (Campeões - 1ª Divisão), Janice Couto (Campeã - 1ª Divisão Feminino), Melissa Araújo e Fernanda Cobra Ortiz (3ª Lugar - 2ª Divisão Feminino); aos atletas pinheirenses convocados para a Seleção Brasileira de Boliche nas diversas categorias: Campeonato Sul-americano - 1ª Divisão (Brasil): João Augusto Carneiro (Vice-Campeão) e Geraldo de Oliveira Couto (Diretor Técnico - Vice-Campeão; Campeonato Mundial Juvenil (Tailândia): Igor Pizzoli (Vice-Campeão); Torneio das Américas –Juvenil - (Colômbia): Melissa Araújo; Campeonato Sul-americano – Sênior (Peru): Geraldo de Oliveira Couto; 3) de autoria da Mesa do Conselho, à Equipe A de Pólo Aquático, que se sagrou Campeã do Torneio Pólo Five, Troféu Dr. Francisco Lotufo Filho (ECP – SP – 16/09/2002), com menção especial ao aquapolista João Felipe Fernandes, filho do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, artilheiro do Torneio, atletas que também conquistaram o Campeonato Paulista Infanto-Juvenil no último domingo. Finalmente, apresentou ao plenário proposição do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, consignando em ata voto de feliz retorno ao Conselheiro Helmut Peter Schütt, que recentemente tinha se submetido a uma intervenção cirúrgica. Votos aprovados. 
	4) rejeitar emenda aditiva do Conselheiro Joaquim Dias Tatit, acrescentando que as novas redações propostas só serão aplicáveis aos conselheiros a serem eleitos a partir de 2004.


