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ATA RESUMIDA DA 494ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 
2003.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  quatro  de  fevereiro  do  ano  dois  mil  e  três,  com  início  em  segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e 
três 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. Flávio Alterthum, 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 –Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: votos 
de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, subscrita pelo Conselheiro José Edmur 
Vianna  Coutinho,  pelo  falecimento  da  Sra.  Carlinda  Gandolfo  Carraresi,  mãe  do 
Conselheiro  Hugo  Henrique  Carraresi  Neto  e  avó  do  Conselheiro  Marco  Brigagão 
Carraresi; informou sobre a Missa de 7º Dia;  votos de pronto restabelecimento: 1) de 
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iniciativa da Mesa do Conselho, aos Conselheiros Aguinaldo Lopes Quintana Neto, 
Décio Cecílio da Silva e Walter da Silva Bacelar de Barros, recentemente submetidos a 
intervenções cirúrgicas;   votos de louvor:  1)  de iniciativa da Comissão de Esportes 
enviada  com  a  convocação,  aos  seguintes  destaques  esportivos:  Basquete:  ao 
Diretor Adjunto Carlos Alexandre Brazolin, ao Técnico Savério Augusto Theófilo e aos 
Atletas da categoria Infantil que se sagraram Campeões no Campeonato da Grande 
São Paulo (São Paulo/SP - 14/11/2002):  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; Bolão: ao Diretor 
Adjunto  Michel  Arkie  e  à  equipe  que  conquistou  o  título  de  Vice-Campeão  no 
Campeonato  Estadual  –  2ª  Divisão  Misto  (São  Paulo/SP  -  08/11/2002):  Maria  Luisa 
Amando  Barros,  Sônia  Regina  Miller  Esteves,  Mônica  Gasparini,  Renata  Alvarenga 
Lepage, Mariana Zanettin Paschoal, Artur José Silva, Marcos Peixoto Silva, Sérgio Ott 
Sandri, Sérgio Sposito, Marcelo Malzone Monteiro, Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima; 
Ginástica  Olímpica:  à  Diretora  Adjunta  Idely  Regina  Florênce  Lelot,  aos  Técnicos 
Fabíola Meirelles Costa, Hilda Miriam Guitler Chertkoff de Blanco e Raimundo Benito 
Blanco e aos atletas que se destacaram no Campeonato Brasileiro (Curitiba/PR - 11 a 
13/10/2002):  categoria  Adulto:  Cristiano  Magnonn  Albino  (3º  lugar),  Gustavo  Lobo 
Alves da Fonte (2º lugar), Votos de louvor pela participação: Walkyria Gomes Alves (5º 
lugar), Roberta Rodrigues Silva (6º lugar); categoria Infantil: Renata Fernandes Moraes 
(6º lugar);  Levantamento de Peso: ao Diretor Adjunto Horácio Soares dos Reis e ao 
Técnico  Edmilson  da  Silva  Dantas  e  aos  atletas  que  conquistaram  os  seguintes 
resultados: Torneio Azes de Ouro – Nível Paulista (São Paulo/SP - 23 e 24/11/2002) - 
equipe Campeã: Lauri Henriksen Blair (Adulto - 105kg - 1º lugar), Alexandre de Freitas 
Hoffmann (Juvenil - 62kg - 1º lugar), Adeilson de Carvalho Santos (Máster - 77kg - 1º 
lugar),  Campeonato Paulista  (São  Paulo/SP  -  23  e  24/11/2002)  -  equipe  Campeã: 
Alexandre de Freitas Hoffmann (Juvenil e Adulto - 62kg - 1º lugar), Ademir Ferreira dos 
Santos (Adulto - 69kg - 1º lugar), Adeilson de Carvalho Santos (Adulto e Máster - 77kg - 
1º lugar), Erasmo Carlos da Silva (Adulto - 85kg - 1º lugar), Lauri Henriksen Blair (Juvenil - 
105kg -  1º  lugar),  Margareth de Souza (Máster  -  48kg -  1º  lugar),  Torneio Nacional 
Interclubes (São Paulo/SP – 23 e 24/11/2002) - equipe Campeã: Alexandre de Freitas 
Hoffmann (Adulto - 62kg - 1º lugar), Ademir Ferreira dos Santos (Adulto 69kg - 1º lugar), 
Adeilson de Carvalho Santos (Adulto - 77kg - 1º lugar), Erasmo Carlos da Silva (Adulto - 
85kg - 1º lugar), Lauri  Henriksen Blair  (Adulto - 105kg - 1º lugar),  Alex Frederic Liauw 
(Adulto -56kg - 2º lugar), Marcos Eduardo Sedra Gugliotti  (Adulto - 85kg - 3º lugar), 
Margareth de Souza (Adulto -  48kg - 1º lugar);  Natação: ao Diretor Adjunto André 
Perego Fiore, aos Técnicos Fernando Antonio Vanzella, Alberto Pinto da Silva, Adriana 
Zanetti de Lima Taba, Álvaro Kenmatsu Taba, Alberto Bernardo Klar, Arilson Soares da 
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Silva, e aos atletas que se destacaram nas seguintes competições: Copa do Mundo 
de Natação - Fina Swimming World Cup - Etapa Rio de Janeiro/RJ (Rio de janeiro/RJ - 
15  a  17/11/2002):  Gustavo  França  Borges  (Sênior),  Lucas  Vinícius  Yokoo  Salatta 
(Juvenil),  Tatiana  Lemos  de  Lima  (Sênior),  Talíta  Lima  Ribeiro  (Junior),  Stephan 
Eisenhauer  Baptista  (Sênior),  Juan  Martin  Pereyra  (Sênior),  Flávia  Renata  Delaroli 
(Sênior), Alan Massao Nagaoka (Junior), Natália Dores Busso (Junior), Giseli Caetano 
Pereira  (Sênior),  Juliana  Bassi  Cury  (Junior),  Daniel  Novak  (Junior);  Campeonato 
Paulista Juvenil  de Verão -  Troféu “Ronaldo de Souza Passos” (São Paulo/SP - 23 e 
24/11/2002):  Fernanda Okita,  Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão, Fernanda Nunes 
Alvarenga, Daniel Novak, Newton Barbosa Corrêa, Igor Nishi, Renato Yuji Okamoto, 
Marcello Giutini Popoff, Lucas Vinícius Yokoo Salatta, Igor Nishi, Carlos Eduardo Murgel 
Miller, Marcello Giutini Popoff, Newton Barbosa Corrêa; Campeonato Paulista de Petiz 
de Verão - X Troféu “José do Carmo Neves” – 3ª Edição (Santos/SP – 15 a 17/11/2002): 
Ana Carolina Miti Sameshima, Juliana Salles Costa; Campeonato Brasileiro Infantil de 
Verão - Troféu “Maurício Bekenn” (Rio de Janeiro/RJ - 28/11 a 01/12/2002): Fernanda 
Simões  Zarif,  Rubens  Kenji  Yoshioka,  Marco  Thadeu  Woo  Delcides,  Rebeca  Silva 
Nascimento,  Fernanda  Piedade  Fernandes,  Pedro  Henrique  Soares  Ramos; 
Campeonato Paulista Junior’s  e Sênior  de Verão -  IV Troféu “Alberto Martin Perez” 
(Ribeirão Preto/SP - 29/11 a 01/12/2002): Natália Dores Busso (Junior I), Camila Barbosa 
Corrêa  (Junior  I),  André  Antoniazzi  (Junior  II),  Juan Martin  Pereyra  (Sênior),  Tatiana 
Lemos de Lima (Sênior), Gustavo França Borges (Sênior), Paula Cristina Valentim (Junior 
II),  Karine de Boni Volpe (Junior I),  Fábio Mauro Figueredo Silva (Sênior),  Talíta Lima 
Ribeiro (Junior I), Flávia Renata Delaroli (Junior II), Jorge Augusto Macedo de Azevedo 
(Junior  II),  Alan  Massao  Nagaoka  (Junior  II),  Stephan  Eisenhauer  Baptista  (Sênior), 
Revezamentos:  Leonardo  Martins  Magni,  Juan Martin  Pereyra,  Flávio  de  Lamonica 
Aires,  Stephan  Eisenhauer  Baptista  (Sênior),  Raphael  Goulart  de  Lima,  Flávio  de 
Lamonica Aires, Fernando Barros Pereira, Gustavo França Borges (Sênior), Olívia Maria 
Costa Mendes, Julyana Bassi Kury, Fabíola Yukari Ariki, Flávia Renata Delaroli (Junior II); 
Campeonato Paulista Infantil de Verão - VI Troféu “Federação Aquática Paulista” (São 
Caetano do Sul/SP - 07 e 08/12/2002): Fernanda Piedade Fernandes, Rebecca Silva 
Nascimento, Rubens Kenji Yoshioka, Fernanda Simões Zarif; XIX Campeonato Brasileiro 
Junior  -  Troféu  “Drº  Tancredo  Neves”  e  XII  Campeonato  Brasileiro  Sênior  -  Troféu 
“Daltely Guimarães” (Rio de Janeiro/RJ -  13 a 15/12/2002):  Camila Barbosa Corrêa 
(Junior),  Rafael  Henrique Corrêa de Oliveira (Junior),  Karine de Boni  Volpe (Junior), 
Talita  Lima  Ribeiro  (Junior),  Natália  Dores  Buso  (Junior),  Gustavo  Batista  Chagas 
(Junior), Brunna Giuntini Popoff (Junior), Giseli Caetano Pereira (Sênior), Tatiana Lemos 
de  Lima  (Sênior),  Peteca: Torneio  Interclubes  –  Nível  Paulista  (São  Paulo/SP  – 
30/11/2002):  José  Antonio  Ferreira  Brandão,  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  Giovanna 
Narcisi,  Marcelo  Costa  Vasconcellos  Martins,  Guaracy  Isidoro  Pereira  e  Claudionor 
Antonio Mattos;  Campeonato Brasileiro 2002 (Goiânia/GO – 15 a 17/11/2002):  Ivan 
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Gilberto Castaldi Filho, Ney Roberto Caminha David, José Antonio Ferreira Brandão e 
Giovanna  Narcisi;  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: XVII Vets Internacional de Porto Alegre (Porto Alegre/RS 
-18  a  23/11/2002):  Daniela  Botti,  Beatrice  Mira  Chrystman  Lucki,  Ingrid  Charlotte 
Drechsler, Mariângela Drouet Feliciano, Hermenegildo Grassi; Copa Davis Junior e Fed 
Cup Junior - Nível Internacional (La Baule/França - 09 a 14/09/2002): Patrícia Moraes 
Barros; World Tennis Cup - Nível Paulista  (Cotia/SP - 21/09/2002): Rubens Oliveira Bizarro 
da Nave; VII  Torneio Bazzon Tennis -  Nível Paulista (Barueri/SP - 07/09/2002):  Rubens 
Oliveira Bizarro da Nave; Torneio Play Tennis 25 Anos – Nível Paulista (São Paulo/SP – 
12/10/2002):  Rubens Oliveira Bizarro da Nave; X Torneio Strang Tennis  Camp - Nível 
Paulista  (Ribeirão  Preto/SP  -  25/10/2002):  Rubens  Oliveira  Bizarro  da  Nave; 
Campeonato Estadual Masters - 2002 (São  Bernardo do Campo/SP - 06 a 08/12/2002): 
Daniela  Botti,  Beatrice Mira  Chrystman Lucki,  Érica Krohn Jany Migliorat;  XI  Torneio 
Aberto  de  Tênis  “AR-Ford”  -  Nível  Paulista  (São  Bernardo  do  Campo/SP  -  29  a 
30/09/2002): Paula de Aquino Pereira; Torneio Bazzon de Tennis (São Paulo/SP - 05 a 
07/10/2002): Paula de Aquino Pereira; XXIV Torneio Aberto do Clube Castelo - Nível 
Paulista  (São  Paulo/SP  -  02  e  07/11/2002):  Paula  de  Aquino  Pereira;  I  Torneio  de 
Veteranos “Rodobens”- Nível Nacional (São José do Rio Preto/SP - 04 a 09/11/2002): 
Jorge  Coelho  de  Meneses;  Torneio  Aberto  do  Clube  Jundiaiense  -  “Copa  58º 
Aniversário” - Nível Paulista (Jundiaí/SP - 07 a 08/09/002): Jean Pietro Rizzo Mirisola; IV 
Torneio Aberto de Valinhos - Nível Paulista (Valinhos/SP - 09 a 10/11/2002): Jean Pietro 
Rizzo Mirisola; Torneio Tennis  Hill  -  Nível  Paulista (Carapicuíba/SP – 09 a 19/11/2002): 
Rafael Porto Ferreira Braga; 2) de iniciativa do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, ao Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, pela sua recente nomeação 
para o cargo de Assessor Especial da Secretaria de Estado da Juventude, Esportes e 
Lazer de São Paulo; voto de congratulações: 1) de autoria do Conselheiro Luiz Ernesto 
Machado Kawall,  à  Escola  de  Samba X-9  Paulistana,  pela  escolha  do tema “Rio 
Pinheiros” no Carnaval de 2003, com ala dedicada ao Sport Club Germânia.

Primeira Secretária –Colocou à disposição dos Conselheiros na Secretaria, o relatório 
A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de janeiro/2003 e o Balanço Patrimonial 
do Clube em 31/01/2003. Lembrou que foi distribuída com a convocação, carta da 
Diretoria em reposta à manifestação da Conselheira Sílvia Schuster, no item "A Voz do 
Conselheiro", na reunião de 27/01/03. Comunicou que a Diretoria encaminhou duas 
cartas, a primeira, informando que o Sr. Nestor Omar Diegues solicitou demissão do 
cargo  de  Diretor  Adjunto  de  Bocha,  e,  a  segunda,  dando  conhecimento  da 
nomeação  do  Sr.  Paulo  Eduardo  Vargas  Machado  Sartorelli  para  substituí-lo, 
ressaltando  que  sua  atual  condição  de  Diretor  de  Relações  Sociais  se  mantém 
inalterada.
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Joaquim Dias Tatit  – Resumindo a vida do pinheirense homenageado, propôs fosse 
inserido  em  ata  voto  de  louvor  ao  Associado  Antônio  Hélio  Guerra  Vieira,  mais 
conhecido profissionalmente como Hélio  Guerra,  que no final  do ano passado foi 
escolhido pelo jornal O Estado de São Paulo e pelo Centro de Integração Empresa-
Escola - CIEE, para receber o Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação, 
concedido  à  pessoa  que  mais  se  destacou  no  ano  na  luta  pela  melhoria  da 
Educação no Brasil. Voto aprovado. 

Marcelo Grassi – Propôs e foram acolhidos os seguintes votos de louvor 1) à equipe do 
Clube que se sagrou Campeão do Torneio Paulista Interclubes de Bilhar de 3 Tabelas, 
integrada  por  Armando  Arruda  de  Camargo  Filho,  Ney  Antonio  Debatin,  Carlos 
Alberto Videira Alves, Alcides Augusto Júnior e Armando Peres, sendo Diretor Francisco 
Costa Neto; 2) aos tenistas que disputaram o Torneio Nacional de Tênis (Angra dos 
Reis,  9  a  15/02/2003):  Vera  Zacarias  -  Vice-Campeã  -  Simples  e  Marcelo  Grassi  - 
Campeão - Duplas. Aproveitou para informar que, embora não tenha constado seu 
nome  na  proposta  da  Comissão  de  Esportes  enviada  com  a  convocação,  ele 
participou da competição XVII Vets Internacional de Porto Alegre (Porto Alegre/RS -18 
a  23/11/2002),  tendo conquistado o  título  de  Vice-Campeão de Duplas,  50  anos. 
Votos aprovados. 

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia –  Propôs  voto  de  louvor  à  Associada Maria  Lídia 
Flandoli, que estreou na Rádio Bandeirantes, juntamente com o jornalista José Paulo 
de Andrade,  em programa jornalístico  levado ao ar  no  período da manhã.  Voto 
aprovado.

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

Roberto Cappellano – Relatou o estado de conservação em que se encontra a seção 
de Esgrima, observando que o dinheiro gasto para a modalidade precisa ser melhor 
distribuído, não apenas para os altos salários dos funcionários, mas também para a 
manutenção  da  Sala  e  no  preparo  dos  Atletas.  Relacionou  os  problemas,  que 
necessitam de urgente solução, pedindo que sejam tomadas as providências mínimas 
para não piorar ainda mais as condições da Sala de Esgrima. Solicitou, também, que 
a  Diretoria  de  Esportes  fizesse  uma  visita  ao  local  para  comprovar  essa  terrível 
situação. Aprovado o encaminhado da matéria à Diretoria.

Ivanilce Simeão Cappellano – Solicitou que a Diretoria explicasse o motivo pelo qual o 
chamado Convênio Max não pôde ser concretizado pelo profissional liberal Dr. Ruben 
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Tadeu de Almeida Barros, qual a necessidade de um intermediário para administrar 
tal contrato, e qual a razão de se informar ao Associado que tal procedimento deve-
se  a  veto  do  Conselho  Deliberativo.  Observou  que  procurou  pessoalmente  o 
responsável  pelo  Marketing,  obtendo informação de que o  veto  do Conselho foi 
através do “Projeto Quem é quem”. Desconhecendo tal projeto e seus fundamentos, 
encaminhou à Mesa correspondência que lhe foi enviada por um Associado para as 
devidas providências. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Tarcísio de Barros Bandeira – Reclamou providências e solicitou que seja apressado o 
andamento  de  uma proposta  anteriormente  apresentada pelo  Conselheiro  Mário 
Marrese, de adequação das eleições à vontade dos Associados, proposta sobre a 
qual  não  se  tem  notícia.  Aproveitou  para  reiterar  que  a  forma  mais  fácil  de  se 
entender  uma  mudança  é  fazer  uma  simulação,  e  que  é  muito  fácil  fazer  uma 
simulação das duas últimas eleições com qualquer novo processo de eleição que seja 
escolhido. Manifestou pesar pelo falecimento do Associado José Cartolano Filho. 

Presidente – Informou que faria a devida comunicação da manifestação de pesar do 
orador. Quanto ao pedido relacionado à eleição de Conselheiros, como se trata de 
uma providência da Mesa do Conselho, lembrou que já foi nomeada uma Comissão 
Especial  para estudar  o  assunto,  cujos  trabalhos  vêm sendo desenvolvidos,  e  que 
inclusive tomou conhecimento de que o orador já  participou de uma reunião com 
essa Comissão, mas que encaminharia o pedido no sentido de que os trabalhos dessa 
Comissão fossem apressados, para que a apresentação do seu relatório ocorra antes 
da próxima eleição.

Item 2 - Apreciação da ata da 493ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 de 
janeiro de 2003.

Presidente –  Não havendo manifestação em contrário,  declarou a ata aprovada, 
conforme apresentada aos Conselheiros.

Item 3 - Apreciação do processo 03/02, referente ao Recurso Ordinário, interposto por 
Associado, representado por advogado, contra penalidade de suspensão de 
60 dias que lhe foi aplicada pela Diretoria.

Marcello Moraes Barros de Campos – Concluiu pela procedência do recurso e pela 
ilegalidade  da  penalidade  aplicada.  Esclareceu  que  a  Comissão  Processante 
recomendou a aplicação de uma advertência e a Diretoria, sem fundamentar sua 
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decisão, não acolheu tal sugestão e impingiu ao Associado 60 dias de suspensão. 
Disse que não se manifestava em defesa do recorrente, mas em defesa das regras 
estatutárias  e  regimentais  e  da  legislação  brasileira.  Lembrou  que  em  ocasião 
passada  foi  apreciado  um  recurso  em  que  defendeu  a  manutenção  da  pena 
imposta pela Diretoria, que também não estaria fundamentada, mas, naquele caso, 
se tratava da mesma penalidade sugerida pela Comissão Processante e o Conselho 
negou provimento ao recurso. A Diretoria pode não acatar a sugestão da Comissão 
Processante e impor outra penalidade, só que, como esta pena foi  prejudicial  ao 
Associado, aumentando a pena recomendada pela Comissão, a Diretoria havia que 
fundamentar essa sua decisão, como bem elucidou o parecer da Comissão Jurídica. 
Discordou  da  sugestão  da  Comissão  Jurídica  de  anular  a  decisão  da  Diretoria  e 
devolver  o  processo  para  que  esta  proferisse  outra  decisão  com  a  devida 
fundamentação, pois não havia supressão de instância, porque o recurso pretendia 
que o Conselho cassasse a decisão da Diretoria, proferindo outra decisão, ou que o 
Conselho acolhesse o recurso e mantivesse a decisão de advertência recomendada 
pela  Comissão  Processante.  Seria  desnecessário  devolver  o  processo  à  Diretoria, 
porque o Conselho, como órgão recursal, tem legitimidade para decidir, dentro dos 
limites do recurso.

Marcelo  Grassi  – Endossou  o  que disse  o  orador  no  que diz  respeito  ao aspecto 
jurídico  da questão.  Perguntou  até  quando os  sócios  serão condenados,  única e 
exclusivamente,  por  depoimentos  de  atendentes  do  Clube.  Reportou-se  ao 
depoimento  do  Associado  Peter  Kitamura,  que  observou  constantes  falhas 
profissionais  do  funcionário  Marcelo,  que  acusou  o  recorrente;  que  o  recorrente 
nunca faltou com o respeito ao funcionário, porém este continuava negligente; que 
Marcelo não atendia o telefone e que Eduardo o fazia na falta do funcionário, que 
deveria estar ali no momento, mas nunca estava. Também mencionou o depoimento 
do Associado Armando de Arruda Camargo, que afirmou que não houve nenhuma 
tentativa de agressão, e que Eduardo pedia insistentemente o esclarecimento da 
nota e por isso solicitou a presença da Segurança para registrar a ocorrência, o que 
não foi feito. Propôs que o plenário aceitasse o recurso interposto pelo sócio Eduardo. 

Francisco Carlos  Collet  e Silva – Reportou-se  ao que disse  o Conselheiro  Marcello 
Moraes Barros de Campos, esclarecendo que a Comissão Jurídica buscou preservar a 
supressão da instância e o princípio do duplo grau de jurisdição; entendeu que uma 
decisão não fundamentada, que não se pauta na decisão da Comissão Processante, 
é  nula,  porque  carece  de  fundamentação.  Sendo  nula,  não  comporta  uma 
ratificação.  Portanto, o processo teria que ser devolvido à Diretoria para que esta 
fundamentasse a sua decisão, até mesmo para propiciar ao apenado a interposição 
de um recurso fundamentado, pelo conhecimento não só da fundamentação, mas 
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também da motivação da sua apenação. Se o Conselho, agora, opinasse pela pena 
de suspensão imposta pela Diretoria, aí, sim, estaria havendo supressão de instância, 
porque teríamos uma decisão não fundamentada vindo a prevalecer, também sem 
fundamentação,  pois  aqui  já  é  um  momento  decisório  sobre  a  penalidade  de 
suspensão proposta.

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos  (aparte)  – Esclareceu  que  acredita  que não 
haveria supressão de instância se o Conselho resolvesse, agora, sobre a preliminar da 
Comissão Jurídica - pelo conhecimento do recurso e pela anulação da decisão da 
Diretoria,  à  qual  se  associava  -  e  sobre  a  pretensão  do  recurso  -  absolvição  do 
recorrente  ou  aplicação  da  advertência  sugerida  pela  Comissão  Processante. 
Outrossim, não foi dado efeito suspensivo ao recurso; o Associado já cumpriu os 60 
dias,  então,  seria  única e  exclusivamente para efeito  de registro  na sua ficha de 
antecedentes. 

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Lembrou  que  recurso  também  sustentava  uma 
preliminar  de  nulidade  de  decisão,  justamente  pela  ausência  de  decisão.  Se  o 
Conselho  decidisse  agora,  sem  haver  a  decisão  fundamentada,  haveria  sim  a 
supressão de instância. Mas a ponderação do aparteante fazia sentido, pois permitiu 
este  esclarecimento  até  para  tornar  mais  fácil  a  compreensão  da  postura  da 
Comissão Jurídica. 

José Manssur (aparte) – Associou-se às preliminares de ambas as posições colocadas. 
Se  fosse  declarada  a  nulidade  não  se  poderia,  da  nulidade  extrair  o  efeito  da 
apenação, ou para absolver, ou enfim, para manter a advertência, porque o que é 
nulo não gera efeitos. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Respondeu que exatamente por isso que a Comissão 
Jurídica entendia nula a decisão e postulava que o processo fosse devolvido para a 
Diretoria, para que esta fundamentasse a sua decisão, de forma que a mesma não 
ficasse nula, e proferindo uma fundamentada, permitisse o legítimo direito de defesa 
ao recorrente. 

Marcelo Favalli – Ponderou que no Estatuto e no Regimento Disciplinar existe uma 
condição, na qual o Associado pode se defender somente depois que já cumpriu 
uma  pena.  Decidir  agora  sobre  questões  como  nulidade  em  nada  mudaria  o 
sofrimento que o recorrente já passou; ele já ficou 60 dias afastado do Clube, por 
questões  expostas  no  recurso.  Então,  para  economia  de  tempo,  sugeriu  que  o 
julgamento ocorresse naquele momento. Adentrando o mérito, entendeu oportunas 
algumas considerações. Em primeiro lugar, já não é o primeiro processo envolvendo o 
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mesmo funcionário e o mesmo Associado. Chamou a atenção para a possibilidade 
de estar havendo alguma irregularidade. O sócio deve ter, no calor da discussão, se 
exasperado  um  pouco  talvez  nas  palavras,  coisa  que  acontece  com  qualquer 
pessoa,  quando  provocada  da  forma  como  tem  sido  esse  Associado.  Disse  que 
freqüenta a seção e teve oportunidade de constatar que o funcionário é realmente 
negligente, como está relatado no recurso. Disse ter certeza de que o recorrente tem 
sido reiteradamente injustiçado,  tendo inclusive,  testemunhado os  fatos  objeto  do 
processo.

Sérgio  Martins  Veiga  (questão  de  ordem)  –  Argumentou  que  o  orador  estava 
prejulgando o mérito, que estaria prejudicado se a preliminar fosse analisada. 

Presidente –  Entendeu  pertinente  a  discussão,  pois  o  recurso  trazia  uma  questão 
preliminar e propunha que, se ultrapassada, fosse apreciado o mérito.  Acontece que 
ele, Presidente, não podia fracionar os debates. Então, esgotaria a discussão sobre 
tudo e depois colocaria em votação.

Marcelo Favalli – Voltando ao mérito, disse nos autos havia declarações por escrito 
apresentadas por dois Associados, relatando estar havendo irregularidades na seção 
e animosidade entre o funcionário  e  o recorrente.  Observou que por  incrível  que 
pareça, o funcionário do Clube tem mais poder do que o próprio sócio, o que, aliás, 
seria  uma  questão  a  ser  futuramente  discutida.  Defendeu  que  a  absolvição  do 
associado seria uma medida de justiça. 

Presidente - Não havendo mais, oradores inscritos para falar, declarou encerrada a 
discussão e passou ao processo de votação.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda –  Requereu  fosse  realizada  votação  simbólica. 
Aprovado.

Presidente –  Registrou o  impedimento de votar  justificado pelo  Conselheiro  Walter 
Silva, porque participou da Comissão Processante. Prestou orientações a respeito e 
passou à votação propriamente dita. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o Conselho decidiu rejeitar a preliminar argüida pelo 
recorrente, de nulidade do processo a partir  da decisão da Diretoria e, no mérito, 
negar  provimento  ao  Recurso  Ordinário  interposto  pelo  Associado,  contra  a 
penalidade de sessenta (60) dias de suspensão que lhe foi aplicada pela Diretoria em 
decorrência do processo administrativo disciplinar nº C.P. 03/02, ficando mantida a 
decisão recorrida.
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Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-14/2002,  referente  aos  fatos  narrados  nos 
Registros de Ocorrência nºs 217/01, de 15/12/2001, ocorridos na Portaria da 
Rampa-Estacionamento no dia anterior, e 223/01, de 18/12/2001, ocorridos na 
Portaria Principal, também no dia anterior, ambos envolvendo um Membro do 
Conselho Deliberativo.

Marcelo Grassi – Relatou detalhadamente uma ocorrência antiga, em decorrência 
da  qual  foi  apenado  indevidamente  e  cumpriu  60  dias  de  suspensão,  tendo 
posteriormente recorrido e sido absolvido pelo Conselho. Observou que os R.Os. são 
feitos de uma maneira irregular. Falou sobre os motivos que o levaram a se candidatar 
ao  Conselho  e  a  sua  campanha  pautou-se  na  filosofia  de  respeitar  para  ser 
respeitado.  Declarou  que nunca faltou  ao respeito,  nem foi  áspero  com alguém, 
sempre  se  dirigindo  a  qualquer  atendente  do  Clube  pedindo  por  favor  e 
agradecendo em seguida. Que anteriormente pôde assistir no Conselho a aprovação 
de propostas absurdas e se propôs a mudar aquela situação, na época tendo sido 
chamado  até  de  prepotente.  Que  analisando  todos  os  Relatórios  recebidos, 
denunciou a Diretoria por infração estatutária, o que até hoje não foi esclarecido. O 
Presidente atacado se escondeu e se negou a dar uma satisfação a este Conselho. E, 
no entanto,  ele em breve será Conselheiro Efetivo do Clube.  Que depois  disso foi 
obrigado a recorrer à Justiça Comum, porque naquela época, da forma que todo o 
Conselho era só da Diretoria, seu mandato certamente seria cassado. Mas, na Justiça, 
as coisas são vistas de outra forma. Que jamais se viu entrando na Justiça contra um 
Clube que na sua infância e mocidade lhe deu todas as condições de praticar vários 
esportes e defendê-lo há mais de 40 anos em cinco ou seis esportes, sem qualquer 
advertência. Que após as denúncias, um inferno astral se abateu sobre ele; muitos o 
reprovaram e talvez ainda o reprovem, mas julga que temos que procurar fazer com 
que os  Conselheiros  manifestem suas opiniões  e  não sejam manipulados  por  uma 
Diretoria. Afirmou que desde então tem sofrido R.Os. insólitos, nos quais o acusam de 
ter sido agressivo, e que seria fácil,  simplesmente, negar.  Quanto à inadimplência, 
negou que além das mensalidades se encontrava em débito por consumo, como 
havia sido informado pela Diretoria.  Também negou que tivesse dito à atendente: 
quem é você para impedir a minha entrada? Disse que perguntou pelo Chefe de 
Segurança,  que  não  estava  presente;  perguntou  pelo  Diretor  de  Plantão,  que 
também não existia.  Depois  disso,  adentrou à lanchonete da piscina e disse para 
avisar  ou  o  Chefe  de  Segurança,  ou  um  Diretor  ou  quem  quer  que  seja,  com 
autonomia  para  falar  pela  Diretoria,  que  ele  estaria  lá  para  resolver  qualquer 
incidente.   Desculpou-se  com  a  Comissão  Processante  por  não  ter  podido 
comparecer à Audiência de Instrução, pois estava envolvido num campeonato fora 
de São Paulo e não pôde telefonar porque era segunda-feira. Pediu que, se possível, 
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a  advertência  por  escrito  recomendada  pela  Comissão  fosse  mudada  para 
absolvição.

Presidente - Não havendo inscritos, deu por encerrada a discussão. Passou, então, à 
votação. Anunciou o impedimento de votar dos Conselheiros Celso Campos Petroni e 
Hugo  Henrique  Carraresi  Neto,  que  fizeram  parte  da  Comissão  Processante. 
Submeteu ao plenário e foi aprovada proposta do Conselheiro José Roberto Coutinho 
de Arruda, no sentido de se realizar votação simbólica. Ao conceder a palavra para o 
Conselheiro José Manssur encaminhar a votação, deixou em aberto a possibilidade 
de alguém defender o encaminhamento em sentido contrário. 

José Manssur  – Consultou  a  Presidência se  àquele caso se  aplicava o  Art.  68  do 
Regimento Interno da Casa. 

Presidente – Lendo o Art. 68, que preceitua que em se tratando de matéria em causa 
própria tem direito de assistir à votação, mas não poderá dela participar, esclareceu 
que  o  Conselheiro  Marcelo  Grassi,  voluntariamente,  tinha  se  colocado  como 
impedido de votar. Submeteu a matéria ao plenário. 

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a recomendação da Comissão Processante Especial, no 
sentido de aplicar ao Conselheiro Marcelo Grassi a penalidade de advertência por 
escrito.

 Item 5 - Várias.

José Edmur Vianna Coutinho  – Lembrando que a situação financeira do Clube foi 
uma  das  questões  mais  ventiladas  na  campanha  dos  candidatos  na  eleição  de 
maio/2002; que após as eleições, sucessivos pronunciamentos da Comissão Financeira 
ocorreram, confirmados pelos balancetes publicados pela própria Diretoria na Revista 
do Clube, tudo culminando na votação da Previsão Orçamentária/2003, com uma 
"proposta  de  recuperação  financeira"  oferecida  pela  referida  Comissão,  cuja 
aprovação foi recomendada pela própria Diretoria; que a essa constatação de uma 
situação financeira  calamitosa,  deve-se  acrescer  o  enorme  débito  junto  ao  INSS, 
objeto  de  tratativas  com  escritório  de  advocacia  e  de  longos  e  substanciosos 
pareceres da Comissão Jurídica;  contestou afirmação publicada pela Diretoria na 
edição  de  fevereiro  da  revista  Pinheiros,  de  que:  "Diferentemente  da  situação 
financeira desfavorável  da maioria  dos  Clubes  que mantêm o futebol  profissional, 
grande número de clubes sociais,  assim como o Pinheiros,  ostentam uma invejável 
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saúde nas  suas  finanças".  Observou que o que se  vê nessa  manifestação é uma 
invejável capacidade de fazer pouco do sócio, que fica atônito quando, depois de 
ter tomado conhecimento, nestes últimos meses, do que disse a Comissão Financeira 
e dos balancetes publicados pela própria Diretoria, lê essa parte do editorial e logo 
adiante, na página 8, no item 1, sob uma afirmação de que, em novembro de 2002, a 
dívida líquida de curto prazo era de R$3.903.870,00, vê-se o seguinte: "Comentário: as 
tendências apontadas na matéria da revista anterior vêm-se confirmando, tanto que 
já não há aplicações financeiras desde o mês de agosto e em novembro o clube já 
havia  contraído  Crédito  Rotativo  bancário  de  R$1.541.681,00,  em  virtude  de 
insuficiência de caixa". Perguntou se o que estava certo era o que a Diretoria dizia na 
Revista,  ou  o  que  ela  encaminha  ao  Conselho  dando  contas  da  execução  do 
orçamento.  Enfatizou  que  é  preciso  acabar  com  esta  forma  da  Diretoria  tentar, 
cinicamente,  manipular  as  informações  e  tratar  o  sócio  e  os  Conselheiros,  como 
ignorantes ou idiotas. Fique ela ciente dessa admoestação, que se corrija, que ainda 
há tempo, sabendo que o desprezo pela mesma poderá lhe causar desagradáveis 
problemas, mesmo estando em fim de mandato.

Sérgio Martins Veiga – Disse que conversou com o Conselheiro Francisco Calos Collet 
e Silva sobre a idéia de sugerir a criação de uma câmara com cinco elementos, três 
Conselheiros  e  dois  Associados,  para  julgar  os  processos  disciplinares  envolvendo 
Associados, exceto casos de exclusão e de foro privilegiado, evitando, assim, tomar a 
pauta do Conselho. 

Francisco Carlos Collet  e Silva (aparte) – Como havia sido citado, esclareceu que 
tinha  ouvido  a  idéia  do  orador,  mas  que  não  se  solidarizou  com  ela,  apenas 
respondeu que seria algo para reflexão. 

Sérgio  Martins  Veiga  –  Disse  que  estava  simplesmente  lançando  a  idéia  aos 
Conselheiros, para que  o Conselho não se ocupasse de matéria de julgamento de 
Associados. Voltou a insistir para que seja aplicada no Clube a lei antifumo, dizendo 
que é lamentável a atual situação e que ele, como advogado, não sabe se deve 
tomar uma atitude lógica, ou inconveniente ou impertinente. Mas, existe o Ministério 
Público  do Estado de São Paulo,  a  quem essa  matéria  está  afeita.  Dirigindo-se  à 
Presidência  da  Diretoria,  observou  que  se  ele,  orador,  levar  tal  procedimento  ao 
Ministério Público, com certeza o Clube será intimado a se manifestar. Disse que se 
trata simplesmente de ato de gestão e não de matéria que deva ser submetida ao 
Conselho. A lei existe e tem de ser aplicada; a própria Comissão Jurídica opinou no 
sentido  de  que  essa  lei  tem  de  ser  cumprida.  Disse  que  então,  ele,  orador,  era 
obrigado a levar a matéria ao Ministério Público.  Pediu desculpas pela insistência, 
ponderando que a saúde está acima de tudo. 
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José  Ricardo  Pinheiro  Lima –  Consignou  manifestação  de  pesar  pelo  recente 
falecimento da Sra. Elisa Paiva Avelino, mãe do Conselheiro Antonio Tadeu Avelino.

Presidente –  Registrou a manifestação do orador,  dizendo que dela cientificaria a 
família. Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e declarou 
encerrada a reunião às 21h43.

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 495ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 31 de março de 2003.

José Paulo de Camargo Mello Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeiro Secretário em exercício Presidente em exercício

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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