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ATA RESUMIDA DA 493ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2003

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete vinte de janeiro do ano dois mil e três, com início em segunda convocação, às vinte 
horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinqüenta e sete 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
Presidente –  Anunciando o início desta nova legislatura de 2003, augurou a todos uma convivência 
harmoniosa,  profícua  de  identidade  com  as  verdadeiras  finalidades  associativas  do  Esporte  Clube 
Pinheiros; que todos tenham sucesso na sua missão de tornar o Clube cada vez mais agradável e com a 
convivência a mais salutar possível. Antes de iniciar a sessão, entendeu pertinente lembrar o que havia 
dito na última reunião do ano passado, no sentido de que o Expediente é reservado para votos de júbilo, 
de pesar, para simples comunicações, para que não haja uma inversão das disposições no que seja o 
Expediente.  Ele  é  reservado  para  curtas  manifestações.  Em  segundo  lugar,  pediu  a  compreensão 
daqueles Conselheiros que fazem votos de louvor e se associam a outros votos de louvor, que evitem, 
para ganhar tempo, repetir os mesmos votos de louvor sejam esportivos ou não. Quando um voto de 
louvor já tiver sido apresentado, principalmente pelas comissões, aqueles que quiserem se associar ao 
voto que peçam simplesmente que o seu nome conste como associado, para não haver necessidade de 
ir  à  tribuna e repetir  novamente os mesmos votos de louvor.  Disse entender que assim agindo, as 
sessões serão ainda mais agilizadas para que os Conselheiros possam ir embora mais cedo para casa.

Posse de Suplente convocado.
Presidente –  Convidou para tomar posse o Sr. Walter Silva,  Suplente do Grupo B 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).

Presidente –  Propôs e foi aprovado voto de pesar e que fosse observado um minuto de silêncio em 
memória do Conselheiro Joaquim de Sá, Diretor Adjunto de Veteranos, pai do Suplente de Conselheiro 
Sérgio Henrique de Sá e do ex-Conselheiro e ex-Membro da Comissão de Saúde e Higiene Antonio Carlos 
de Sá.  Como vários Conselheiros,  entre  eles  Paulo Taglianetti,  Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
Nelson da Cruz Santos, José Roberto Coutinho Arruda, Vicente Mandia, José Edmur Vianna Coutinho, 
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Cezar Roberto Leão Granieri, Osmar Carecho e Maria José Villaça se associaram à proposta, estendeu o 
voto à família pelo plenário como um todo. 

- É observado um minuto de silêncio.

Presidente – A pedido da esposa, Sra. Maria Cecília Carneiro, agradeceu ao Conselho e à Diretoria pelas 
manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento do Conselheiro Joaquim de Sá, e informou 
sobre a Missa de 7º Dia.  Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: votos de 
pesar: 1) de iniciativa da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, pelo falecimento do Maestro Sylvio 
Mazzucca, proposta subscrita pelos Conselheiros Luiz Ernesto Machado Kawall e Amarilis e Ayrton Orsi 
(que apresentaram uma homenagem por escrito; a segunda delas, pela peculiaridade, na oportunidade 
foi lida pelo Sr. Presidente), José Roberto Coutinho Arruda e Luiz Koji Ohara; 2) de autoria do Conselheiro 
Luiz Koji Ohara, pelo falecimento de Alcides Procópio, proposição subscrita pelos Conselheiros Dulce 
Arena  Avancini,  Paulo  Taglianetti  e  Marcelo  Grassi;  3)  de  iniciativa  da  Mesa  do  Conselho,  pelo 
falecimento de Da. Zenaide Figueiredo Portugal  Gouveia,  mãe do ex-Conselheiro Marcelo Figueiredo 
Portugal Gouvêa, Consultor Especial da Presidência da Diretoria, tendo subscrito o voto os Conselheiros 
José Roberto Coutinho Arruda,  que estende a homenagem à Sra.  Gilda Figueiredo Portugal  Gouveia 
(filha), Cezar Roberto Leão Granieri, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, José Manssur, Felippe Tayar, 
Ricardo Coutinho Carvalhal, Vicente Mandia, Joaquim Dias Tatit e Silvia Schuster; votos de louvor: 1) de 
iniciativa da Comissão de Esportes enviada com a convocação, aos seguintes destaques esportivos: 
Esgrima: à Diretora Adjunta Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, aos Técnicos Miakotnykh Guennadi e 
Márcia Silva Leonelli e aos atletas que se destacaram nas seguintes competições: Circuito Brasileiro 
Olímpico (Vitória/ES - 26 a 29/09/2002), categoria Livre: Marcos de Faria Cardoso - 1º lugar - Florete, 
Taís de Morais Rochel - 1º lugar - Florete, Roberto Lazzarini – 2º lugar - Espada, Carolina Oliveira Preto 
Amaral Santos - 2º lugar - Espada; Campeonato Paulista (São Paulo/SP - 09/11/2002): Bernardo Carlos 
Schwuchow - categoria Pré-Cadete: 1º lugar - Florete; 4ª Etapa - “A-2” (São Paulo/SP - 10/11/2002): 
Elton Shimbo Carmona - categoria Livre: 1º lugar - Espada; Torneio Nacional “Cidade de Porto Alegre” 
(Porto Alegre/RS – 10 a 13/10/2002) - categoria Livre: Marcos de Faria Cardoso - 1º lugar - Florete, Taís 
de Morais Rochel  -  1º lugar -  Florete,  Marília Pellegrino Camargo Mello -  3º lugar -  Florete,  Carolina 
Oliveira Preto Amaral Santos - 1º lugar - Espada;  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  nas  seguintes  competições:  Campeonato  Ibero-Americano  (San  Domingos/República 
Dominicana - 11/11/2002): Daniel Andrey Hernandez - categoria Sênior – Campeão - Pesado +100Kg; 
Campeonato Pan-Americano (San Domingos/República Dominicana -  08 a 10/11/2002)  -  categoria 
Sênior: Daniel Andrey Hernandes - Campeão - Pesado +63Kg, Campeão - Absoluta (Peso Livre), Vice-
Campeão -  Geral  por  equipe;  Circuito  Olímpico  (Vitória/ES -  01 a  03/11/2002):  Vânia  Yukie  Ishii  - 
categoria  Sênior:  Campeã -  Meio  Médio  -  63Kg;  Levantamento  de Peso:  ao  Diretor  Adjunto  Horácio 
Soares dos Reis, ao Técnico Edmilson da Silva Dantas, e à atleta Lauri Henriksen Blair - 2º lugar - 105 Kg, 
categoria Adulto,  no Circuito Olímpico Nacional (Vitória/ES - 06 e 07/11/2002);  Natação: ao Diretor 
Adjunto André Perego Fiore, aos Técnicos Fernando Antonio Vanzella e Adriana Zanetti de Lima Taba, e 
aos atletas que se destacarem nas seguintes competições: XV Campeonato Brasileiro Juvenil - Troféu 
Carlos Campos Sobrinho (Uberlândia/MG - 31/10 a 03/11/2002): Lucas Vinícius Yokoo Salatta (Juvenil 
I), Igor Nishi, Daniel Novak e Renato Yuji Okamoto (Juvenil II), Newton Barbosa Corrêa e Júlia Oliveira 
Pereira de Souza Leão (Juvenil I), Natália de Mesquita Busso e Fernanda Nunes Alvarenga (Juvenil II) e 
Fernanda Okita (Juvenil  I),  Rodrigo Villela  Alves de Lima;  Festival  CBDA/Correios  Sudeste de Clubes 
-Equivalente ao Campeonato Brasileiro de Categoria - (Belo Horizonte/MG – 08 a 10/11/2002): Lucas 
Fernando  Yokoo  Salatta,  Ana  Carolina  Miti  Sameshima,  Alexandre  Fiore  Weyand  e  Giuliana  Biselli 
Monteiro (Petiz I), Per Christian Hornell, Juliana Salles Costa e Verônica Nunes Alvarenga (Petiz II), Nabila 
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Ocanha Perez Peixoto, Rafaela Vieira Mello Pepe e Pedro Luis Toscano Aranha Pereira (Petiz I), Camila 
Rockembach Apollaro (Petiz II), Daniel Keiji Fudo (Petiz I), Ricardo Prado Froes (Petiz II);  Pólo-Aquático: 
ao Diretor Adjunto Marcos Macedo Maynard Araújo, ao Técnico Roberto Bruno Sérgio Chiappini, e aos 
atletas que se destacaram no Troféu “João Havelange” - Campeonato Brasileiro (São Paulo/SP - 31/10 a 
01/11/2002) - categoria Adulto: Sara Lensi, Tathiana Rebizzi Parmigiano, Flávia Alvarenga Fernandes, 
Daniela Lucca Martins, Viviane Yumi Yamaguti, Erin Dorothy Kocher, Mariana Delboni Secches, Mariana 
Barreto Fleury, Luciana Costa Soares Hungria, Daniela Kamada Raddi, Raquel Kibune Maizza Chiappini, 
Rubi  Lira  Miranda  Palmieri,  Camila  Vieira  Baccarin,  Ana  Carolina  Silveira  Vasconcelos;  Saltos 
Ornamentais:  à  Diretora  Adjunta  Wilma  de  Almeida  Gonçalves,  aos  Técnicos  Roberto  Gonçalves  e 
Cristina Almeida Gonçalves de Freitas Guimarães, e aos atletas que se destacaram no  Campeonato 
Estadual -  “5ª Etapa” (São Paulo/SP -  09/11/2002) -  Categoria/Grupos: A,  B, C e D Adulto:  Cassius 
Ricardo Duran (Adulto), Ubirajara Nogueira Barbosa (A), Gabriel Ulhôa Canto Gebara (B), Fabiana Izumi 
Hashimoto (Adulto), Vitória Oliveira Pereira de Souza Leão (C), todos 1º lugar - Trampolim 3m; Tênis: ao 
Diretor Adjunto de Raquetes Gilberto De Luccia, aos Assessores Marilena Simões Queiroz e Layr Barci 
Filho, e aos atletas que se destacaram nas seguintes competições: I Circuito Credicard Visa Junior’s Cup - 
Etapa Master’s - Nível Nacional (São Paulo/SP - 31/10 a 03/11/2002): Patrícia Moraes Barros Coimbra - 
Campeã – Simples - categoria 16 anos; I Torneio Aberto “Cerd” de Tênis - Nível Paulista (Descalvado/SP - 
28/09/2002),  I  Torneio Sírio  Open de Tênis  – Nível  Paulista (São Paulo/SP – 24/08/2002),  World 
Tennis Cup - 2002 - Nível Paulista (Cotia/SP - 21/09/2002), Torneio Aberto do Clube Jundiaiense - Nível 
Paulista (Jundiaí/SP - 31/08/2002), IV Torneio Aberto de Tênis de Valinhos - Nível Paulista (Valinhos/SP 
- 19/10/2002): Juliana Catalão Renesto – Campeão – Simples - categoria 14 anos; Torneio Londrina 
Junior’s Cup - Nível Internacional (Londrina/PR - 12 a 20/10/2002): Patrícia Moraes Barros Coimbra – 
Vice-Campeã – Simples -  categoria  18 anos;  X  Veteranos Internacional  de São Paulo  (Santos/SP – 
30/09  a  05/10/2002):  Sérgio  Ricardo  Spina  –  Vice-Campeão  -  Simples  -  categoria  Veterano, 
Hermenegildo  Grassi  –  Campeão  –  Simples  -  categoria  Veterano  80  anos,  Tikara  Tanaami  –  Vice-
Campeão  –  Simples  -  categoria  Veterano 80  anos,  Mariângela  Drouet  Feliciano  –  Vice-Campeão  – 
Duplas  -  categoria  Damas  45  anos;  ITF  Vets  Team  World  Championships  (Velden  -  Áustria  -  09  a 
14/09/2002)  – participantes:  Andiára Maria  Roessle  Guimarães -  categoria  Damas 55 anos,  Ingrid 
Charlotte Drechsler - categoria Damas 65 anos, Úrsula Iracema Beck Abeling - categoria Damas 65 anos, 
Jorge Coelho Meneses - categoria Veteranos 70 anos; Campeonato Brasileiro de Veteranos (Angra dos 
Reis/RJ  -  14 a 19/10/2002):  Daniela  Botti  –  Campeã – Simples -  categoria  Damas,  Beatrice Mira 
Chrystman Lucki – Vice-Campeã – Simples - categoria Damas 45 anos, Ingrid Charlotte Drechsler - –
Campeã -  Simples -  categoria  Damas 65 anos,  Úrsula  Iracema Beck Abeling – Campeã – Duplas - 
categoria Damas 65 anos, Hermenegildo Grassi – Cameão – Simples - categoria Veteranos 80 anos; 
Campeonato Nacional de Veteranos “Pinheiros/Bovespa” (São Paulo/SP - 21 a 26/10/2002): Daniela 
Botti  – Campeã – Simples -  categoria Damas 35 anos, Beatrice Mira Chrystman Lucki – Campeã – 
Simples - categoria Damas 45 anos e Campeã – Duplas - categoria Damas 40 anos, Ingrid Charlotte 
Drechsler – Campeã – Simples - categoria Damas 60 anos, Mariângela Drouet Feliciano – Campeã – 
Simples - categoria Damas 50 anos, Evanildo Mondeck – Vice-Campeão – Duplas - categoria Veteranos 
35 anos, Antonio Franco Salgado e José Maradei Neto – Vice-Campeões – Duplas - categoria Veteranos 
55 anos, Vera Lúcia Pereira Leite Zacharias e Priscila Mello Álvares Sacchi – Vice-Campeãs – Duplas - 
categoria Damas 40 anos - prova Duplas, Mariângela Drouet Feliciano e Érica Krohn Jany Migliorati – 
Vice-Campeãs  –  Duplas  -  categoria  Damas  50  anos;  XVIII  Bahia  Open  -  Nível  Internacional  (Porto 
Seguro/BA - 05 a 13/10/2002): Martina Braun Schultz - Vice-Campeã – Simples - categoria 16 anos; 2) 
de iniciativa da Mesa do Conselho, ao Ministro de Estado da Justiça Márcio Thomaz Bastos, do Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan, e do Secretário de 
Estado de Energia junto ao Governo do Estado de São Paulo Mauro Arce, tendo subscrito o voto os 
Conselheiros José Roberto Coutinho Arruda e José Manssur, este apresentando homenagem por escrito; 
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votos de congratulações: 1) de autoria do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, ao Secretário de 
Estado do Meio Ambiente, Professor José Goldemberg, pela edição do livro álbum "O Rio Pinheiros", com 
o histórico sobre o Rio Pinheiros e sua importância para São Paulo, onde destaca o Germânia Sport Club 
e  conta  com  depoimentos  de  ilustres  pinheirenses  cedidos  pelo  nosso  Centro  Pró-Memória  Hans 
Nobiling.

Primeira Secretária – Pediu que fosse corrigido na agenda das reuniões encaminhada aos Conselheiros 
que a  solenidade de posse se refere à Diretoria que será eleita para o biênio 2003/2005 (constou 
2001/2003).  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  na  Secretaria,  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da 
Variação Orçamentária) de novembro e o Balanço Patrimonial do Clube em 30/11/2002. Informou que 
a Sra. Mariângela Costa de Oliveira Francisco perdeu o seu mandato de conselheira, bem como que o Sr. 
Marcelo Figueiredo Portugal Gouveia perdeu a sua condição de Suplente de Conselheiro no exercício do 
cargo,  ambos  por  falta  de  comparecimento,  nos termos do  Art.  67 do  estatuto  Social.  Finalmente, 
lembrou  que  foi  distribuída  aos  Conselheiros  com a  convocação,  carta  da  Diretoria  em resposta  à 
manifestação do Conselheiro Edgard Ozon no item “A Voz do Conselheiro” da reunião de 25/11/2002.

Vicente Mandia –  A par de enaltecer o Clube em suas atividades esportivas, relacionou as seguintes 
conquistas:  Handebol: ao Diretor Adjunto Reinaldo Fernandes Campos, aos Técnicos Álvaro Francisco 
Casagrande  Herdeiro  e  Sidiney  Alves  de  Souza,  e  aos  Atletas  que  se  destacaram  nas  seguintes 
competições:  Campeonato Brasileiro  de Clubes (Terra Rica/PR -  24/08/2002) – categoria  Juvenil  – 
equipe Vice-Campeã:  Theóphilo  Asfora Lins,  Luiz  Carlos Monteaperto Filho,  Franklin Roberto Bezerra 
Filho,  Igor  Campos  de  Alcântara  Santana,  Marcel  Ocampos  de  Carvalho,  José  Martiniano  Azevedo, 
Rodrigo Etienne Parada, Gilson Martins Junqueira,  Felipe Luiz José dos Santos, Fábio Passos Ribeiro 
Souza, Leandro Okabe Oliveira Bulhões, Marcus Vinícius Canteras Raposo Câmara, Cláudio Machado 
Pinto  Silva,  Robson  José  Fernandes,  Aleph  Bonecker  Palma,  Abatiatã  Samuel  Silva;  Campeonato 
Paulista - (São Paulo/SP - 15/12/2002) - categoria Infantil – equipe campeã: Antonio Carlos Mantovani, 
Pedro Carvalho Donato, Guilherme Amaral Cândido, Flávio Marcondes Trebilcock de Luca, David Mendes 
Alves, André Martins Nogueira, Vitor Pêra, César Alves Pablos, Carlos Bragatto, Bruno Caetano Magnani, 
Osvaldo Maestro Sarrion dos Santos Guimarães, Adriano Spina Luziello, Arthur Flosi Alexandre Peão, 
Roberto Dorsa Crestana, Victor Andrei  Aureliano Botelho, Raphael  de Almeida Rotta,  Leonardo Briza 
Paes Manso,  Lucas Falcone Rezende;  Campeonato Paulista – (São Bernardo do Campo/SP -  15 de 
Dezembro de 2002) -  categoria Cadete – equipe campeã: Diego Marques Machado, Pedro Cardelari 
Oristânio,  Franklin  Roberto  Bezerra  Filho,  Abatiatã  Samuel  Silva,  Aleph  Bonecker  Palma,  Marcel 
Ocampos de Calvalho, Robson José Fernandes, Rodrigo Etienne Parada, Bruno Carvalho Donato, Felipe 
Luiz José dos Santos, Luiz Henrique Dorsa Crestana, José André Tadeu de Oliveira, Ricardo Bonafé Saes 
Moreno,  Victor  Flosi  Alexandre  Peão,  Rafael  Leal  Ayres,  Danilo  Bressiani  Zamboni,  Thomas  Duarte 
Fischer, Marcelo Hilgendorff Nicoli. 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 nas 
seguintes  competições:  Torneio  Beneméritos  de  Judô  do  Brasil  (São  Bernardo  do  Campo/SP  - 
16/11/2002)  -  categoria  Sênior  -  equipe Vice-Campeã:  Daniel  Andrey Hernandes,  Gustavo Nogueira 
Rodrigues,  Renato  Dagnino,  Alexsander  José  Guedes,  Fábio  Kazuo  Ikemori,  Cláudio  Haruo  Ikemori, 
Eugênio Diniz Ribeiro; Troféu Brasil Interclubes (Belo Horizonte/MG - 30/11 a 01/12/2002) - categoria 
Sênior: Giovanni da Cunha - prova Ligeiro 63Kg - Vice-Campeão, Reinaldo Vicente dos Santos - prova 
Meio Leve 66Kg – Campeão, Sérgio Ricardo de Souza Oliveira Prova Pesado 73Kg 5º lugar, Adriano 
Ricardo dos Santos - prova Leve 73Kg – 3º lugar, Alexsander José Guedes - prova Meio Médio 81Kg – 
Vice-Campeão, Renato Dagnino - prova Médio 90Kg - 7º lugar, Gustavo Nogueira Rodrigues – prova Meio 
Pesado 100Kg 7º lugar, Daniel Andrey Hernandes - prova Pesado +63Kg – Campeão, Elisa Salomão 
Mochizuki - prova Leve 57Kg 3º lugar, Vânia Yukie Ishii - prova Meio Médio 63Kg Campeã, Luciana Satiko 



5

Ohi  -  prova  Médio  70Kg  Campeã,  Priscila  de  Almeida  Marques  -  prova  Pesado  +70Kg  3º  lugar; 
Campeonato Paulista (São João da Boa Vista/SP - 24 de Agosto de 2002) - categoria Sênior: Giovanni da 
Cunha - prova Ligeiro 60 Kg - Campeão (Individual), Reinaldo Vicente dos Santos - prova Meio Leve 66Kg 
- Campeão (Individual), Gustavo Nogueira Rodrigues - prova Meio Pesado 100Kg - Campeão (Individual), 
Daniel Andrey Hernandes - prova Pesado  +100Kg - Campeão (Individual), Vânia Yukie Ishii - prova Meio 
Médio  63Kg  -  Campeã (Individual),  Luciana  Satiko  Ohi  -  prova  Médio   70Kg -  Campeã (Individual), 
Denilson Moraes Lourenço - prova Ligeiro 60Kg - Vice - Campeão (Individual), Leandro Leme da Cunha - 
prova Meio Leve 66Kg - Vice - Campeão (Individual), Sérgio Ricardo de Souza Oliveira - prova Leve 73Kg - 
Campeão (Individual), Renato Dagnino - prova Médio 90Kg - Vice - Campeão (Individual), Adriano Ricardo 
dos Santos - prova Leve 73Kg - 3º Lugar (Individual); Circuito Brasil Olímpico 2002 (Santos/SP - 18 a 19 
de Setembro de 2002) - categoria Sênior: Leandro Leme da Cunha - prova Meio Leve 66Kg - classificação 
“Campeão” (Individual),  Reinaldo Vicente dos Santos -  prova Meio Leve 66Kg -  3º Lugar (Individual), 
Sérgio Ricardo de Souza Oliveira - prova Leve 73Kg - Campeão (Individual), Alexsander Josë Guedes - 
prova Meio Médio 81Kg - Vice - Campeão (Individual), Daniel Andrey Hernandes - prova Pesado +100Kg - 
Campeão (Individual); Campeonato Brasileiro (Vitória/ES - 27 a 29 de Setembro de 2002) - categoria 
Sênior: Giovanni da Cunha - prova Ligeiro 60Kg - Campeão (Individual) -  prova Ligeiro 66 Kg - Vice - 
Campeão  (Por  Equipe),  Reinaldo  Vicente  dos  Santos   -  prova  Meio  Leve  66Kg  -  Vice  -  Campeão 
(Individual) - prova Meio Leve 66Kg - Vice - Campeão (Por Equipe), Gustavo Nogueira Rodrigues - prova 
Meio Pesado 100Kg - 3º Lugar (Individual) - prova Meio Pesado 100Kg - Vice - Campeão (Por Equipe), 
Daniel Andrey Hernandes - prova Pesado  +100Kg - Campeão” (Individual) – prova Pesado +100Kg - Vice 
- Campeão (Por Equipe), Vânia Yukie Ishii – prova Meio Médio 63Kg - 3º Lugar (Individual) - prova Meio 
Médio 63Kg - Campeã (Por Equipe), Luciana Satiko Ohi - prova Médio 70Kg 3º Lugar (Individual) - prova 
Médio 70Kg - Campeã (Por Equipe); Campeonato Sul-Americano (Bariloche – Argentina -  04 a 06 de 
Outubro de 2002) -  categoria Sênior:  Leandro Leme da Cunha -  prova Meio Leve 66 Kg -  campeão 
(Individual),  Alexsander José Guedes -  prova Meio Médio  81 Kg -  campeão (Individual),  Giovanni da 
Cunha – prova Ligeiro 60 Kg - Vice - Campeão (Individual), Renato Dagnino - prova Médio 90Kg - 3º Lugar 
(Individual), Luciana Satiko Ohi - prova Médio 70Kg - Campeã (Individual); Campeonato Ibero-Americano 
(San Domingos - República Dominicana - 11 de Novembro de 2002) - categoria Sênior: Daniel Andrey 
Hernandes - prova Pesado + 100Kg - Campeão (Individual); Campeonato Pan-Americano (San Domingos 
-República Dominicana - 08 a 10 de Novembro de 2002) - categoria Sênior: Daniel Andrey Hernandes - 
prova Pesado +63Kg Campeão (Individual) - prova Absoluta (Peso Livre) Campeão (Individual) - prova 
Geral por Equipe Vice -Campeão " (Por Equipe); Circuito Olímpico (Vitória/ES - 01 a 03 de Novembro de 
2002) - categoria Sênior:  Vânia Yulie Ishii -  prova Meio Médio 63Kg Campeã (Individual);  Esgrima: à 
Diretora Adjunta Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, aos Técnicos Miakotnykh Guennadi e Márcia Silvia 
Leonelli, e aos Atletas que se destacaram nas seguintes competições: Campeonatos Brasileiros 2002 
(Curitiba/PR - 26 a 29 de Setembro de 2002): Bernardo Carlos Schwuchow - categoria Pré-Cadete 15 
Anos - prova Florete 1º Lugar (Individual) / categoria Cadete 17 Anos - prova Florete 3º Lugar (Individual), 
Fernando  Augusto  Dias  Scavasin  -  categoria  Juvenil  -  prova  Florete  2º  Lugar  (Individual),  Marília 
Pellegrino Camargo Mello - categoria Juvenil - prova Florete 1º Lugar (Individual), Taís de Morais Rochel - 
categoria Juvenil - prova Florete 2º Lugar (Individual), Lívia Maximiano Lanzoni - categoria Juvenil - prova 
Florete 3º Lugar (Individual), Priscila Vallinoto - categoria Juvenil - prova Espada 1º Lugar (Individual), 
Carolina Oliveira Preto Amaral Santos - categoria Juvenil - prova Espada 2º Lugar (Individual); Circuito 
Brasileiro  Olímpico (Vitória/ES – 26 a 29 de setembro de 2002)  -  categoria  Livre:  Marcos de Faria 
Cardoso – prova Florete 1º lugar (individual), Taís de Morais Rochel – prova Florete 1º lugar (individual), 
Roberto Lazzarini – prova Espada 2º lugar (individual), Carolina Oliveira Preto Amaral Santos – prova 
Espada 2º lugar (individual);  Torneio Nacional “Cidade de Porto Alegre” (Porto Alegre/RS - 10 a 13 de 
Outubro de 2002) - categoria Livre: Marcos De Faria Cardoso - prova: Florete 1º Lugar (Individual), Taís de 
Morais Rochel - prova Florete 1° Lugar (Individual), Marília Pellegrino Camargo Mello - prova Florete 3° 
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Lugar (Individual), Carolina Oliveira Preto Amaral Santos - prova Espada 1° Lugar (Individual).

Joaquim Dias Tatit – Pronunciou-se exaltando os integrantes da Comissão Jurídica pelas manifestações 
sobre uma proposta de prestação de serviços advocatícios de uma certa firma para solução dos débitos 
do Clube junto ao INSS, que havia sido enviada à Presidência do Conselho em setembro do ano passado, 
fazendo referência aos votos do Dr. Francisco Carlos Collet e Silva (Presidente), aditado após a juntada 
aos autos de vários outros documentos, inclusive uma nova proposta de serviços advocatícios, e que 
restou subscrito pelo Dr. Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (Secretário);  que o Dr. Renato Corrêa 
Meyer Marino (Membro), por motivos particulares deixou de votar; o voto em separado do Dr. Aloisio 
Paraná de Toledo Cesar (Membro), fazendo as suas declarações, até certo ponto bem diferentes das 
anteriores; e, finalmente, o voto da Dra. Maria Lúcia Mazzei de Alencar (Vice-Presidente), seguindo a 
direção do parecer do Dr. Aloísio. Pois bem, no dia 12/11/2002, o Sr. Presidente Sergio Lazzarini, à vista 
das manifestações divergentes dos membros da Comissão Jurídica, declarou que o processo não tinha 
condições de ser submetido à apreciação do Conselho e determinou, com prudência, e por que não dizer 
com coragem, o arquivamento. Ponderou que se o problema do pagamento ao INSS pelo Clube gerou 
pareceres  até  conflitantes  no  meio  de  cinco  grandes  conhecedores  da  matéria,  os  membros  da 
Comissão Jurídica, o que seria de nós, leigos no assunto, se fossemos convocados para decidir com 
tamanha responsabilidade. Que, felizmente, o Conselho Deliberativo tem na sua Presidência uma figura 
de escol nos meios jurídicos, que constatando a falta de unanimidade dos membros da Comissão, houve 
por bem arquivar o processo a espera de que novas luzes apareçam visando o esclarecimento de tão 
grande problema. Parabenizou o  Dr.  Sergio  Lazzarini  pelo  ato  corajoso,  bem como os membros da 
Comissão Jurídica, que deixando de lado afinidades políticas, amizades profissionais, souberam mostrar 
dignidade  e  independência  no  julgamento  de  assunto  tão  relevante  para  os  destinos  do  Clube. 
Finalizando,  disse  que  é  este  Conselho  Deliberativo  que  sonhamos  para  o  Clube,  capaz,  digno  e 
independente.

Presidente - Aproveitou o ensejo do assunto suscitado para informar que aquele expediente anterior foi 
arquivado em razão de divergências e de não haver um amadurecimento necessário da matéria para ser 
submetida  ao  Conselho.  Mas,  a  bem  da  verdade,  deixou  consignado  que  tem  mantido  contatos 
permanentes  com  o  Presidente  da  Diretoria  e  que  existe  uma  preocupação  comum  de  todos, 
independentemente de posições políticas ou pessoais de tentar solucionar os problemas do Clube junto 
ao INSS. Informou que já havia recebido da Presidência da Diretoria uma nova proposição de estudo de 
viabilidade para se solucionar a questão do INSS e antes de submeter a matéria ao Conselho estava 
convocando uma reunião conjunta das Comissão Jurídica e Financeira para ouvirem a exposição do 
advogado do Clube, Dr. Jordão, para assim melhor instruir a proposta e submeter os pareceres devidos 
destas Comissões. Que é com base nesses elementos que se espera amadurecer o assunto, e então, a 
matéria será submetida aos Conselheiros, como pretendido pela Diretoria e todos nós. 

Silvia Schuster – Elogiou o trabalho de base que vem sendo realizado junto aos atletas, propondo votos 
de louvor que foram então aprovados, a saber: Basquete: ao Diretor Adjunto Carlos Alexandre Brazolin, 
aos Técnicos Thelma de Nazareth Pina Guimarães Tavernari e Savério Augusto Theófilo, e aos Atletas 
que  se  destacaram  nas  seguintes  competições:  Campeonato  Estadual  -  (Ribeirão  Preto/SP  - 
15/12/2002), categoria Infantil - Campeã: Diógens Luiz Patrício da Silva, Marcelo Fredi Lotufo, Danniel 
Roberto  Levorato  de Melo,  Adriano Sconza Marques,  Jonathan Peter  Guimarães Tavernari,  Henrique 
Bertoni, Tiago Barbieri Couto Jabur, Márcio Luiz Soares Amaral, Alfredo Boggi Duarte, Fernando Pereira 
Gomes Oliveira,  Ives  Nobuo Higashi,  Luiz  Gustavo Pires  Ribeiro Loleggio,  Caio  Aparecido da Silveira 
Torres; Super Copa Brasil - (Campos/RJ - 30/11/2002) - categoria Adulto - Campeã: Valter Peres Barros, 
Evandro Fernandes Pinto, Ricardo Leopoldo de Azevedo, Guilherme Filipin Alves, David da Silva Teles, 
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Thiago Melo, Leandro Sedenir Buboltz, Fábio Luiz Pires, Gustavo Estevão de Oliveira Lima, Bruno Pires 
Fiorotto, Jefferson Gianett, Marcelo Villela Antonialli. Bolão: ao Diretor Adjunto Michel Arkie e aos Atletas 
que se destacaram nas seguintes competições: Campeonato Estadual 1ª Divisão Misto (São Paulo/SP - 
12/11/2002)  –  Equipe  campeã:  Carolina  Frank  Gambassi,  Vera  Granziani  Marques,  Vera  Hammer, 
Maria Beatriz  Rocha Andrade Hettfleisch,  Gisele Migliore Paolillo,  Renata Alvarenga Lepage,  Tatiana 
Pinho Evangelista, Vivian Cocchi Ignatti, Rogério Arkie, Handolf Hettfleisch, Eduardo Foresti Sanseverino, 
Alberto Foresti Sanseverino, Fernando Pinto Silva Resende; Campeonato Estadual - Sênior Misto - 
(São Paulo/SP -  28/11/2002)  – equipe campeã:  Maria  Beatriz  Rocha Andrade Hettfleisch,  Handolf 
Hettfleisch, Elisabeth Medeiros Bax, Vera Granziani Marques, Vera Hammer, Mônica Gasparini, Artur José 
Silva,  Sérgio  Ott  Sandri,  Sérgio  Sposito.  Saltos  Ornamentais:  à  Diretora  Adjunta:  Wilma  Almeida 
Gonçalves, aos Técnicos Roberto Gonçalves e Cristina Almeida Gonçalves de Freitas Guimarães, e aos 
Atletas que se destacaram nas seguintes competições: Campeonato Brasileiro - (Rio de Janeiro/RJ - 22 a 
24/11/2002):  equipe  Vice-Campeã:  Willian  Sgurscow  (“C”)  -  provas  Trampolim  1  Metro  3º  lugar, 
Trampolim 3 Metros 2º lugar, Plataforma 2º lugar / Vitória Oliveira Pereira de Souza Leão (“C”) - provas 
Trampolim 1 Metro 1º lugar, Trampolim 3 Metros 1º lugar, Plataforma 3º lugar / Maria Luiza Sorrenti 
Quirino (“C”) - prova Plataforma 3º lugar / Guilherme Chapina Dias (“D”) - prova Trampolim 3 Metros 3º 
lugar; Campeonato Estadual - “6ª Etapa - Final” (Campinas/SP - 01/12/2002): Cassius Ricardo Duran 
(“Adulto”) prova Plataforma 2º lugar (o atleta Cassius Ricardo Duran conquistou o título de “Campeão” 
do  Circuito  Estadual,  da  categoria  Adulto  Masculino)  /  Ubirajara  Nogueira  Barbosa  (“A”)  -  prova 
Plataforma 1º lugar / Murilo Galves Marques Oliveira (“A”) - prova Plataforma 2º lugar (o atleta Murilo 
Galves Marques Oliveira conquistou o título de “Campeão” do Circuito Estadual, da categoria grupo A 
Masculino) / Gabriel Ulhôa Canto Gebara (“B”) - prova Plataforma 2º lugar (o atleta Gabriel Ulhôa Canto 
Gebara conquistou o título  de “Campeão” do Circuito  Estadual,  da  categoria  grupo B  Masculino)  / 
Emerson Souza Neves (“Adulto”) - prova Plataforma 1º lugar / Evelyn Wallace Winkler (“Adulto”) - prova 
Plataforma 1º  lugar  (a  atleta  Evelyn  Wallace  Winkler  conquistou  o  título  de  “Campeã”  do  Circuito 
Estadual, da categoria Adulto Feminino) / Fabiana Izumi Hashimoto (“Adulto”) prova Plataforma 2º lugar 
/ Thaís Muntada Cavinatto (“A”) - prova Plataforma 2º lugar / Willian Sgurscow (“C”) - prova Trampolim 3 
Metros 2º lugar / Vitória Oliveira Pereira de Souza Leão (“C”) - prova Trampolim 3 Metros 1º lugar (a 
atleta Vitória Oliveira Pereira de Souza Leão conquistou o título de “Campeã” do Circuito Estadual, da 
categoria grupo C Feminino) / Lívia Abreu Soeiro de Faria (“C”) - prova Trampolim 3 Metros 1º lugar; 
Troféu  Brasil  (Brasília/DF  -  13  a  15/12/2002  -  categoria  Aberta:  Cassius  Ricardo  Duran  -  provas 
Trampolim 1 Metro 1º lugar, Trampolim 3 Metros 2º lugar, Plataforma 1º lugar (o atleta Cassius Ricardo 
Duran  atingiu  índice  para  o  Campeonato  Pan-Americano  na  prova  “Trampolim  1  Metro”,  “Circuito 
Internacional”, e  recebeu o Troféu Eficiência nesta competição) / Ubirajara Nogueira Barbosa - provas 
Trampolim 1  Metro  5º  lugar,  Trampolim 3  Metros  3º  lugar,  Plataforma 2º  lugar  (o  atleta  Ubirajara 
Nogueira  Barbosa  atingiu  índice  para  o  “Circuito  Internacional”)  /  Evelyn  Wallace  Winkler  -  provas 
Trampolim 1 Metro 2º lugar, Trampolim 3 Metros 5º lugar, Plataforma 3º lugar (a atleta Evelyn Wallace 
Winkler atingiu índice para o “Circuito Internacional” / Thaís Muntada Cavinatto - prova Plataforma 6º 
lugar / Fabiana Izumi Hashimoto - prova Trampolim 1 Metro 4º lugar, Trampolim 3 Metros 3º lugar; 
Atletismo: ao Diretor Adjunto Marcelo Gozzo Pereira, ao Técnico Marcelo dos Santos Lima, e ao Atleta 
que se destacou no Troféu Brasil de Atletismo (Rio de janeiro/RJ - 26 a 29 de Setembro 2002)- categoria 
Adulto: Henrique Camargo Martins - prova Salto com vara - Resultado: 4,80 Mt. Campeão; Pólo-Aquático: 
ao Diretor Adjunto Marcos Macedo Maynard Araújo, aos Técnicos Roberto Bruno Sérgio Chiappini e Tiago 
Ribeiro de Almeida, e aos Atletas que se destacaram nas seguintes competições: Troféu Brasil – (São 
Paulo/SP - 07 a 09 de Junho de 2002) - categoria Adulto – equipe campeã: Mariângela Nascimento 
Correa, Tathiana Rebizzi Parmigiano, Viviane Yumi Yamaguti,  Ana Carolina Silveira Vasconcelos, Flávia 
Alvarenga Fernandes, Mariana Barreto Fleury, Mariana Delboni Secches, Luciana Costa Soares Hungria, 
Daniela Kamada Raddi, Raquel Kibune Maizza Chiappini, Rubi Lira Miranda Palmieri / Mundialito Juvenil 
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– (Santos/SP - 22 a 25 de Agosto de 2002): atletas convocados Equipe Juvenil “A”: Marco Paulo Lemos 
dos Santos, Marcelo Gardino Buzzi; Equipe Juvenil “B”: Rodrigo Pamplona Polízio, Lucas Pereira Vita / 
Campeonato Paulista 2002 (Santos/SP - 29 de Setembro de 2002) - categoria Infanto–Juvenil equipe 
campeã: Vinícius Biagi Antonelli, João Filipe Gil Fernandes, Thiago Pereira Vita, André Checchia Stuart, 
Luciano Prata Magalhães, Rubens Andrade Neto, Fernando Camargo Cintra Franco, Sérgio Kandrotas 
Pereira, Caio Cintra Franco Segall, Marcos Prata Carneiro, Matheus Talaveira Befi, Stefano Gatti Weigand 
Andrade Lima / Campeonato Estadual 1ª Divisão (São Paulo/SP - 29 de Outubro a 05 de Novembro de 
2002) - categoria 1ª Divisão Adulto – equipe Vice Campeã: Sara Lensi, Tathiana Rebizzi Parmigiano, 
Flávia  Alvarenga  Fernandes,  Daniela  Lucca  Martins,  Viviane  Yumi  Yamaguti,  Erin  Dorothy  Kocher, 
Mariana  Delboni  Secches,  Mariana  Barreto  Fleury,  Luciana  Costa  Soares  Hungria,  Daniela  Kamada 
Raddi, Raquel Kibune Maizza Chiappini, Rubi Lira Miranda Palmieri, Camila Vieira Baccarin, Ana Carolina 
Silveira Vasconcelos / Troféu “João Havelange” - Campeonato Brasileiro – (São Paulo/SP - 31 de Outubro 
a  01  de  Novembro  de  2002)  -  categoria  Adulto:  equipe  Vice-Campeã:  Sara  Lensi,Tathiana  Rebizzi 
Parmigiano, Flávia Alvarenga Fernandes, Daniela Lucca Martins, Viviane Yumi Yamaguti, Erin Dorothy 
Kocher,  Mariana  Delboni  Secches,  Mariana  Barreto  Fleury,  Luciana  Costa  Soares  Hungria,  Daniela 
Kamada Raddi, Raquel Kibune Maizza Chiappini, Rubi Lira Miranda Palmieri, Camila Vieira Baccarin, Ana 
Carolina Silveira Vasconcelos.  Tênis:  ao Diretor Adjunto de Raquetes  Gilberto De Luccia, à Assessora 
Marilena Simões Queiroz, e aos Atletas que se destacaram nas seguintes competições: Torneio Londrina 
Junior’s Cup  Nível Intemacional (Londrina/PR -  12 a 20 de Outubro de 2002):  Patrícia Moraes Barros 
Coimbra - categoria 18 Anos - prova Simples - Vice-Campeã /  I Circuito Credicard Visa Junior's Cup - 
Etapa Master's Nível Nacional – (São Paulo-SP - 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2002): Patrícia 
Moraes  Barros  Coimbra  -  categoria  16  Anos  -  prova  Simples  –  Campeã  /  XVII  Bahia  Open  Nível 
Internacional - (Porto Seguro/BA - 05 a 13 de Outubro de 2002):  Martina Braun Schultz - categoria 16 
Anos - prova Simples - Vice –Campeã.

Presidente - Lembrou que muitos votos de louvor já tinham sido propostos anteriormente pela Comissão 
de Esportes e que a Conselheira Silvia se associava e reiterava aos Conselheiros. 

Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo falecimento do Associado Antonio Grisi Filho, 
bem como voto de louvor a Lars Schmidt Grael, nomeado Secretário de Estado da Juventude, Esporte e 
Lazer. Votos aprovados.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Apresentou proposta no sentido de consignar votos de louvor aos 
maratonistas pinheirenses que disputaram a 78ª Corrida de São Silvestre, a saber: Albert David Alhanat, 
Eduardo  José  Lobo  de  Queiroz,  Renato  Maldonado  Hoop  Granieri,  Marcos  Alberto  Penna  Trindade, 
Marcelo  Cesar  Gouvêa,  Benedito  João  da  Silva  (funcionário),  Rogério  Guedes  de  Azevedo,  Nelson 
Bernadini Filho, Fernando Antonio Leme, André Ramos de Stefano, Alexandre F de Lourenço, Paulo 
Francisco Figueiredo, Robson Oliveira Lagrotta, Carlos Catraio, Peter John Tayar Watson, José Roberto 
dos Santos Vieira, Silvio Renan Monteiro de Barros, Gonzalo Moreira Monardes, Alexandre da Costa M 
Villaboim, Celso Rochen Mugnela, Eduardo Coz Villela, Anna Cristina Cáfaro Driscoll, Fábio Dias Bastos, 
Cristiano Pinho Fagundes, Claudio Andres Moreira Monardes, Ronaldo Martins, Carlos Alberto Camarotte 
da  Silva,  Flávio  Ortuno,  Ligia  Tayar,  Mariano  Renato  Luzzi  Genestreti  e  Manuel  Anísio  dos  Santos. 
Também propôs votos de louvor aos Associados Cid Costacurta (promoção) e Marco Antonio Muniz de 
Oliveira  (apoio),  que,  há  respectivamente  30 e  5  anos,  realizam o “Reveillon  do  Cidão”,  evento  de 
confraternização da corrida. Votos aprovados.

Francisco Carlos Collet e Silva –  A par de agradecer ao Conselheiro Joaquim Dias Tatit pelos elogios 
acerca da atuação da Comissão Jurídica,  ponderou que,  como já  havia  mencionado na reunião de 
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novembro do ano passado, a Comissão divergiu, mas divergiu em pequeníssimos aspectos no que tange 
à análise do processo referente à questão do INSS. A Comissão foi instada a se manifestar não para dar 
uma solução à questão, o que não faria nem sentido, porque não seria de sua competência, mas para 
analisar duas propostas de escritórios de advocacia que haviam se apresentado para resolver a questão, 
e as críticas foram procedidas em função dessas propostas e, embora tenha havido realmente alguns 
aspectos de que um membro da comissão se fulcrou em tal ponto outro em outro,  as divergências 
foram meramente quanto a aspectos formais. Informou que após esse episódio, o Sr. Presidente da 
Diretoria convidou os membros da Comissão para uma reunião, inclusive da qual participou também o 
Dr.  Jordão,  quando  a  Comissão  Jurídica  teve  a  oportunidade  de  pessoalmente  transmitir  suas 
impressões e análises e se colocou à disposição para colaborar na necessária solução da questão, que é 
muito grave e séria para o Clube. Disse entender que embora seja uma matéria de natureza complexa, é 
imprescindível que o Conselho acompanhe a matéria, para que tenha condições de apreciar e votar 
solução que venha a ser apresentada pela Diretoria.

Presidente  -   Submeteu  ao  plenário  proposição  do  Conselheiro  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira, 
associando-se aos votos de pesar pelos falecimentos do Conselheiro Joaquim de Sá e do Maestro Sylvio 
Mazzucca, bem como consignando voto de pesar pelo falecimento de Jacob  Tabacnik, ex-Membro do 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling. Voto aprovado.

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

Nelson  da  Cruz  Santos  –  Apresentou  reivindicação  de  Associados  freqüentadores  das  piscinas, 
principalmente as aquecidas, pois, freqüentemente, em horários de prática de natação várias equipes 
esportivas e profissionais ocupam as piscinas, ficando os Associados restritos a raias absolutamente 
lotadas,  causando até muito  desconforto.  Solicitou  que  a  Diretoria  determine  melhor  quantas  raias 
devem ser reservadas aos Associados quando outras equipes, principalmente as profissionais, estiverem 
treinando. Aprovado o encaminhamento do pedido à Diretoria.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que além da convocação tem sido encaminhado outro 
envelope, esporadicamente, contendo expedientes que, a critério da Mesa, são de relevância e merecem 
uma  verificação  mais  detalhada  por  parte  dos  Conselheiros.  Entendeu  absolutamente  oportuna  a 
iniciativa, porque somente a leitura do movimento da secretaria onde se destacam as correspondências 
recebidas e enviadas, não dá uma noção mais expressiva do que efetivamente estaria sendo tratado 
nesses expedientes, bem como permite que se atente para aspectos que a Mesa entende que sejam 
mais importantes. Entretanto, muitas vezes existe um descompasso entre as solicitações formuladas e 
as respectivas respostas, que vêm dois meses, ou um mês, ou vêm dentro dos prazos estatutários, 
dando uma informação um pouco distorcida do que efetivamente estaria acontecendo. Citando exemplo 
e  detalhando seu entendimento,  reiterou  seus  cumprimentos  à  Mesa  pela  iniciativa,  propondo  que 
quando se  tratar  de assuntos que demandem uma resposta,  que  a  informação relativa  à  consulta 
aguarde  um  pouco  e  sejam  apresentados  aos  Conselheiros  não  só  os  questionamentos  como  as 
respostas. 

Presidente  -  Em  nome  da  Mesa  acolheu  o  pedido  formulado  pelo  Conselheiro  Fasanaro, 
comprometendo-se a se esforçar ao máximo para atender à solicitação e evitar que haja esses eventuais 
hiatos involuntários.
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José Roberto Pacheco França –  Lembrou que na última reunião havia pedido explicações sobre onde 
estava a seção de Bowling e teceu comentários sobre resposta que recebeu do Diretor de Relações 
Sociais Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli,  por intermédio da Presidência do Conselho, a qual 
entendeu tão indelicada e muito mal redigida; inclusive dizendo que ele, orador, não tinha conhecimento 
de que é obrigado a comunicar ao Clube o falecimento de seu pai. Explicou que na ocasião em que 
debateu a questão fez referência a um voto de pesar que sua família havia recebido da Diretoria, quando 
ele,  orador,  era  Conselheiro.  Mencionou  outros  trechos  da  correspondência  do  Diretor,  inclusive  a 
respeito de esporte, sem nunca ter sido federado. Enfatizou que se orgulha de ter defendido as cores do 
Clube durante 20 anos, 3 vezes Campeão Brasileiro e várias vezes Campeão Paulista de Bolão, bem 
como de ter sido Diretor Adjunto da seção durante 6 anos, e que, portanto, não podia aceitar  a pseudo-
reprimenda do Diretor, que, inclusive, alega que o Bowling deu vários prêmios ao Clube, vários títulos de 
Campeão  Sul-americano,  etc.  Perguntou  o  que  está  então  fazendo  esse  setor  de  Bowling no 
Departamento Social e não no Esportivo. Observou que o Clube tem um déficit de R$6.000.000,00 este 
ano e o Sr.  Paulo Sartorelli  autoriza 10 ou 15 associados a irem jogar  Bowling fora,  pagando uma 
inscrição individual de R$150,00 junto à Federação Bowlshop. Enfatizou que não sabia onde o Diretor 
queria chegar e que sua resposta nada dizia. Esclareceu que o que perguntou foi o seguinte, o Bowling é 
um esporte ou uma recreação, porque o Boliche está na área recreativa, e o  Bowling deveria estar na 
área esportiva, mas está na área do Boliche. Disse que o Diretor nem conhece Boliche e Bowling, não 
sabe  distinguir.  Esquece  ele  que  em  1966,  o  saudoso  Presidente  Honorino  Gasparini,  construiu  4 
canchas de Bowling dentro do Clube, quando o Diretor era o Sr. Hugo Ubrich, que o ajudou a construir as 
canchas, e que depois de um ano as destruiu, porque o Associado não as aceitou. Lembrou que naquela 
época o  Bowling estava em evidência  em São Paulo.  Hoje,  ninguém mais  vê isso;  existem 2 ou 3 
quadras fora, para as quais ele paga para o Associado ir  jogar.  Contestou a comparação feita pelo 
Diretor em sua carta, ao dizer que: “... individuais, por equipe ou quando convocados para defender as 
Seleções  Paulista  ou  Brasileira,  conquistando  muito  mais  títulos  do  que  muitos  outros  esportes 
praticados no Clube". Ora, o Clube tem esportes olímpicos, campeões olímpicos, mundiais, inclusive no 
próprio Bolão tem campeão mundial. Não dá para fazer comparações com um esporte que não tem 
cancha dentro do Clube, que paga para 15 Associados irem jogar fora e nem se sabe se vestem a 
camisa  do  Pinheiros.  Perguntou  quem paga  as  viagens  desses  pseudo-atletas.  Ponderou  que  se  o 
Bowling é tão importante no Clube, para que se possa dizer que ele é um esporte, que seja transferido 
para a área Esportiva e que se determine uma verba apropriada para ele. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 492ª reunião ordinária, realizada no dia 25 de novembro de 2002.

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada, conforme apresentada 
aos Conselheiros.
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Item 3  - Apreciação  do  processo  CD-14/2001,  referente  ao  Recurso  de  Revisão  interposto  pela 
Presidência  da  Diretoria,  da  decisão  do  Conselho  Deliberativo  objeto  da  Resolução  nº 
14/2002, de 26/08/2002, que aprovou recomendação da Comissão Processante Especial 
no  sentido  de  absolver  Conselheiro  envolvido  em  processo  administrativo  disciplinar 
autuado  em  decorrência  dos  fatos  narrados  no  Registro  de  Ocorrência  nº  096/01,  de 
15/05/2001, ocorridos na Quadra de Tênis no dia 14/05/2001.

Marcelo Grassi – Disse que foi indagado e esclareceu a Associados que leram seu nome na Revista do 
Clube, que o processo dizia respeito a um pedido do Presidente Sergio Fuchs Calil, de revisão de uma 
decisão unânime do plenário. Que isso gerou comentários, inclusive no sentido de que o Presidente da 
Diretoria  tem,  estatutariamente,  que  respeitar  as  decisões  do  Conselho.  Analisando  os  termos  do 
recurso, disse que ao invés de constar que os fatos ocorreram na quadra de Tênis, o mais apropriado 
seria dizer: fatos ocorridos no painel de afixação de eventos do Clube, porque, na verdade, nada ocorreu. 
Contestou que somente ele, orador, tenha sido alvo do R.O, quando a Comissão que propunha o torneio 
era formada por 10 pessoas, todas com os mesmos objetivos. Em seguida a Comissão Processante 
recomenda arquivo. Na instrução do processo, existiam duas testemunhas, uma delas não compareceu, 
e a outra estranhou por ter sido arrolada. Que, na seqüência, o Presidente Sergio Fuchs Calil pré-julga o 
Presidente  da  Comissão  Processante  Especial  e  tenta  condená-lo  (ele,  orador)  por  suas  próprias 
palavras, já que as testemunhas não falaram. Perguntou se não é boa para o Clube a filosofia do torneio: 
confraternização, amizade, equipe. Referiu-se, ainda, aos dispositivos apontados pelo Sr. Presidente da 
Diretoria  como  infringidos  pelo  orador,  bem  como  à  irônica  referência  que  fez  à  festa  de 
confraternização,  de  que  seria  espetacular,  pois  custaria  em média  R$6.000,00.  Concordou  com a 
alegação do recorrente, de que o Conselheiro deve conhecer o Estatuto de sobejo, mas disse acreditar 
que o Presidente deve saber muito mais e não só cumprir, como dar o exemplo, e ao que se sabe não é 
o  que  vem  acontecendo,  como  ele  mesmo,  orador,  tem  exemplificado.  Disse  que  gostou  do 
entendimento de que a Comissão Jurídica pretendeu justificar o injustificado, porque essa será a sua 
tarefa (do Sr. Presidente da Diretoria) se continuarmos com o processo de impeachment. Referindo-se 
ao texto final do recurso do recorrente, disse que o mesmo ainda clamava por justiça. Aproveitou para 
recomendar ao Sr. Presidente da Diretoria que faça a manutenção correta das quadras de Tênis, que 
estão se deteriorando há vários anos. 

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos para falar, declarou encerrada a discussão. Passando 
ao processo de votação, esclareceu que seria votada a preliminar argüida pela Comissão Jurídica e, caso 
rejeitada, o Conselho analisaria o mérito. 

Deliberação:
O plenário, por maioria de votos, resolveu acolher preliminar argüida pela Comissão Permanente Jurídica 
em seu parecer, que opinou pelo não conhecimento do recurso de revisão interposto pelo Presidente da 
Diretoria, da decisão do Conselho Deliberativo objeto da Resolução nº 14/2002, de 26 de agosto de 
2002  -  que  aprovou  recomendação  da  Comissão  Processante  Especial  no  sentido  de  absolver 
Conselheiro Marcelo Grassi, envolvido em processo administrativo disciplinar autuado em decorrência 
dos fatos narrados no Registro de Ocorrência nº 096/01, de 15/05/2001, ocorridos na Quadra de Tênis 
no dia 14/05/2001 - por entender que o Presidente da Diretoria não tem, isoladamente, legitimidade 
para interpor recurso da decisão conjunta do Conselho Deliberativo.
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 Item 4 - Apreciação  do  processo  C.P.  09/02,  referente  ao  Recurso  Ordinário  interposto  por 
Associado, contra penalidade de suspensão por 30 dias que lhe foi aplicada pela Diretoria.

Jose Carlos Rizzo Mirisola Junior –  Demonstrou-se indignado com a atitude do recorrente, que foi ao 
jantar dançante, tomou vinho, pediu a conta, o garçom trouxe a conta, ele não se conformou com o valor 
da conta e puxou a orelha do garçom, depois disso tentou morder a face do garçom, e ainda queria 
entrar na justiça comum contra o Clube, porque lhe foi negado o efeito suspensivo. Observou que não 
pediria o aumento da pena porque isso estatutariamente não é possível. Em protesto, entendeu absurdo 
que o recorrente, que pode-se dizer praticou canibalismo, não tenha se conformado com uma suspensão 
de 30 dias, ao passo que já aconteceram casos de Associados punidos por 90, 120 dias, por terem feito 
praticamente nada. 

Presidente  –  Como não  havia  mais  oradores  inscritos,  deu  por  encerrada  a  discussão  e  passou  à 
votação, desde logo esclarecendo que não pode haver reforma para pior quando o recorrente pede para 
diminuir a pena; é um princípio de Direito também aplicável no Clube. 

Deliberação:
O plenário resolveu negar provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Associado Oswaldo Braun, 
representado por seu advogado, contra penalidade de trinta (30) dias de suspensão que lhe foi aplicada 
pela Diretoria em decorrência do processo administrativo disciplinar nº C.P. 09/02, ficando mantida a 
decisão recorrida.

 Item 5 - Várias.

Presidente - Consignou voto de pronto restabelecimento para a Conselheira Anna Maria da Carvalheira 
Baur, recentemente submetida a uma intervenção cirúrgica e que por isso não estava inscrita hoje para 
relatar as festas do Clube. Que ela tenha um ótimo restabelecimento e possa estar aqui para nos alegrar 
com as suas recomendações. 

Nelson da Cruz Santos – Manifestou-se dizendo que repetidamente tem sido questionado sobre o último 
reajuste das contribuições sociais, aprovado pelo Conselho, e que mesmo explicando que está correto é 
perguntado se nada pode ser feito para tornar o Clube menos oneroso para o Associado. Que numa 
avaliação global das contas do Clube nos últimos dez anos verificou que os gastos têm crescido, sempre 
onerando o sócio sem uma contrapartida de medidas de economia. Quando se mostra o crescimento 
das  despesas  logo vem a  necessidade  do  aumento  de  arrecadação.  Quando argumentamos que  é 
necessário se fazer economia, logo temos a resposta de que a qualidade dos serviços prestados irá 
piorar. Que no seu entender o Conselho tem a obrigação de estudar e repensar tal situação e não pode 
ficar  única e exclusivamente pensando que é impossível  reduzir  custos e que para tal  necessita de 
aumento do número de sócios ou onerar os Veteranos. Isto é apenas fazer uma simples divisão de 
despesas e distribuí-las pelos Associados. Ponderando que se paga cerca de R$ 1.800,00/ano para vir 
passear no Clube, porque, com exceção de poucos privilegiados que praticam Basquete, Vôlei, Bolão ou 
Bocha, todas as demais práticas esportivas são pagas através de taxas, perguntou: qual a necessidade 
ou vantagem de se manter equipes profissionais de Basquete, Voleibol, Natação, Atletismo, onde com 
raras e honrosas exceções, poucos Associados são atletas; se há necessidade de termos equipes de 
Natação treinando em São Caetano às custas do Clube; se há necessidade de quadras e piscinas serem 
tomadas por atletas profissionais em detrimento da prática de esporte pelos sócios que arcam com o 
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ônus dessas equipes; quanto é gasto com o treinamento e manutenção de todas essas equipes; se é 
necessário  manter  uma revista  a  custo  exorbitante.  Fazendo comparação  com algumas das  atuais 
condições  do  Clube,  para  exemplificar  que  algo  pode  ser  feito  para  reverter  a  situação,  contou 
detalhadamente o que melhorou no Conselho Regional de Medicina desde que o assumiu em 1998, 
concluindo que dividir despesas entre os condôminos qualquer um faz, o difícil, que poucos fazem, é 
elaborar modos de economia e otimização de recursos. Referindo-se ao preço das mensalidades, disse 
que o mau exemplo partiu do Conselho, ao aprovar um aumento de 3% sobre as contribuições para 
recompor o Fundo de Emergência que, a seu ver, foi indevidamente consumido em outras atividades 
para  as  quais  não  se  destina.  Enfatizou  que  existe  a  necessidade  imperiosa  de  que  o  Conselho 
determine com clareza onde e como o Clube deve gastar seus recursos, e que a próxima Diretoria tem a 
imensa  e  árdua  tarefa  de  equilibrar  as  finanças,  fazendo  uma  verdadeira  revolução  de  hábitos  e 
costumes ao gerir o Clube, sem utilizar o recurso de equilibrar contas única e exclusivamente onerando o 
Associado.

Maria  Luiza  Porto  Ferreira  Braga  (aparte)  –  Complementando,  disse  que  tomou  conhecimento  de 
pessoas que estão usufruindo o Clube como se fossem sócias e não o são. Perguntou se o sócio está 
pagando para agradar amigos de sócios, como isso se procede e se o Estatuto assim o permite.

Nelson da Cruz Santos –  Respondeu que não é membro da Diretoria, a quem competiria impedir que 
não associados pratiquem esportes aqui dentro, com exceção de militantes ou outros.

Maria Luiza Porto Ferreira Braga (aparte) – Disse que não se referia só a esportes; essas pessoas podem 
usar a piscina, tomar banho, ir à sauna, e o sócio paga por isso, por outros que não são sócios.

Nelson da Cruz Santos – Disse tratar-se de um problema de fiscalizar quem adentra o Clube. Também 
isso é economia, também isso é importante. É um ato de gestão. 

Sergio Martins Veiga – Mencionou a primeira proposta que trouxe ao Conselho, relativa à aplicação de 
uma  lei  federal  que  diz  respeito  à  proibição  do  fumo  em  recinto  coletivo  fechado,  destinado  à 
permanente utilização simultânea por várias pessoas, como casas de espetáculo, bares, restaurantes, 
estabelecimentos similares etc; sobre a qual foram unanimemente favoráveis as Comissões de Saúde e 
Higiene e Jurídica. Remetida a proposta à Diretoria, esta respondeu esclarecendo que o Decreto não 
disse em qualquer local fechado destinado à permanente utilização simultânea, etc. Explicou que nesta 
condição, quando a Diretoria na pessoa do seu Presidente Sergio Fuchs Calil, responde interpretando 
essa lei federal, ela se arvora à condição de jurista, passa a interpretar a lei sobrepondo-se inclusive à 
Comissão Jurídica, distinguindo onde o legislador pátrio não distingue, fato que o espantou. Ateve-se ao 
objetivo da proposta, qual seja, impedir que num Clube que se diz ter ISO 9002, que é o maior clube 
Poliesportivo da América do Sul, e do mundo, não se consiga implantar uma simples lei federal. Não se 
sabe dizer se por desídia, se por falta de vontade, ou por uma questão política, talvez fim de mandato, 
não haja interesse em criar questões com Associados. Pode ser verdadeira a afirmação de que temos no 
Clube  muitos  Associados  fumantes.  Mas,  até  a  Comissão  Jurídica,  que  tem  dois  membros 
confessadamente fumantes, curvou-se aos ditames da lei. Mencionou o Club Atlhético Paulistano, que 
tem ambiente  distinto para  fumantes e  não fumantes,  bem como pesquisa  realizada na Inglaterra 
comprovando a contaminação pela toxina do cigarro, mesmo à distância. Lembrou que estamos falando 
no século 21, quando todos estão se voltando dentro do Clube para a saúde, a paz, a tranqüilidade. Em 
nome da coletividade, conclamou ao Sr. Presidente da Diretoria que implante essa norma como último 
ato do seu mandato.
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Anamaria Andrade Damasceno – Comentou que há algum tempo não se sabia muito bem o que estava 
acontecendo. Passados quase dois anos, todos sabem o que aconteceu e o que está acontecendo, com 
a coragem de muitos pinheirenses que ousaram discordar, quebrar a "ordem", reconhecer que havia 
verdade nas afirmações de outros corajosos pinheirenses que há muito vinham afirmando que havia 
problemas. Unidos, se recusaram a pecar pela omissão, assumindo até ônus de amizades. Abriu-se mão 
ao  continuísmo,  à  comodidade  de  simplesmente  pertencer  ao  lado  forte  do  poder.  Hoje  somos  a 
Mobilização  Pinheirense;  somos  maioria,  somos  fortes  e  estamos  unidos.  Nunca  foi  tão  urgente  e 
necessária essa sede de cristalinidade. Os associados que nos deram a vitória acreditaram em nossas 
declarações, confiaram em nossos propósitos e colocaram em nossas mãos os destinos do Clube. Isso é 
muito sério e  não é pouco.  Conjeturando sobre o que é ser  Conselheiro do Pinheiros,  disse que se 
analisarmos a importância de São Paulo, da localização do Clube e o nível sócio cultural econômico dos 
Associados, conclui-se que somos formadores de opinião. Podemos também determinar os destinos 
desta cidade, cuidar do seu perfil e do Clube. Que a mensagem que os Associados passaram nas últimas 
eleições é de que não se abre mão nem um milímetro do nosso espaço físico e do nosso verde. Temos 
esse oásis aqui; não necessitamos de mais edificações. Desejamos preservar o que já existe. Adaptação 
à vida moderna, sem contudo descaracterizar o Clube, cuja vocação primeira é o esporte, a vida ao ar 
livre, contato com a natureza. Ética é a conduta chave que nos norteia. Pode até ser que para alguns 
poucos, lisonjas,  benesses, sentir-se no poder sejam atraentes. Esquecemo-nos muitas vezes de que 
somos sócios iguais a todos. Ser conselheiro é assumir deveres, por opção. Citando exemplos, ponderou 
que  a  distância  entre  as  posições  de  quem  quer  servir  e  quem  quer  tirar  proveito  é  um  abismo. 
Finalmente, disse crer firmemente que o cerne da Mobilização Pinheirense é a ética, a integridade moral 
e  a  seriedade,  que é  o  que  se  almeja  num aglomerado de  gente  como existe  no  Clube,  criaturas 
humanas,  falíveis,  divergentes.  Destacou o honroso trabalho  dos que podem fazer  algo pelo  Clube, 
dizendo que quem puder ajudar, ajude. Quem não puder, não deprede.

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e declarou encerrada a 
reunião às 21h45.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  494ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2003.

DULCE ARENA AVANCINI SERGIO LAZZARINI
Primeira Secretária Presidente
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