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ATA  RESUMIDA  DA  498ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIADO  CONSELHO 
DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO 
DE 2003.

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

2) MESA DIRETORA
Presidência: Sergio Lazzarini
Vice-Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretária: Amarilis Pacheco Orsi

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º 
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo).

Presidente – Comunicou que nomeou a Conselheira Amarilis Pacheco Orsi 
para  ocupar  a  Segunda  Secretaria  do  Conselho,  em  substituição  ao 
Conselheiro  José  Paulo  de  Camargo  Mello,  recentemente  nomeado 
Diretor de Relações Esportivas. Convidou para tomar posse os Suplentes 
do Grupo B convocados para a reunião, Srs. Antonio Moreno Neto, Ivan 
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Gilberto  Castaldi  Filho  e  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues,  convidando  o 
primeiro deles para ler o compromisso de posse, pedindo que os demais 
repetissem o texto.

Antonio  Moreno  Neto  -  Leu  o  Compromisso  de  Posse,  tendo  sido 
acompanhado na leitura pelos demais.

Presidente  -  Declarou  empossados  no  cargo  de  Conselheiro  todos  os 
Associados antes relacionados. Submeteu ao plenário e foram aprovadas 
as  seguintes  proposições:  1)  voto  de  pesar  de  iniciativa  da  Mesa  do 
Conselho,  pelo  falecimento  da  Dra.  Lúcia  Maria  Moraes  Mendonça, 
esposa do Associado Marcos Ribeiro de Mendonça e irmã do ex-Diretor 
Nelson  Scotti  de  Moraes;  2)  voto  de  congratulações  de  iniciativa  do 
Presidente  do  Centro  Pró-Memória  “Hans  Nobiling”,  Conselheiro  Luiz 
Ernesto  Machado  Kawall,  à  Museóloga  Yara  Rovai  e  equipe,  pela 
realização da mostra "A Mulher e o Esporte”; 3) voto de pesar de autoria 
da  Mesa  do  Conselho,  pelo  falecimento  da  Sra.  Ana  Cristina  Massa, 
professora de música do Jardim da Infância;  tendo informado sobre o 
velório. 

Primeira Secretária - Colocou à disposição dos Conselheiros na Secretaria, 
o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de abril/2003 e o 
Balanço Patrimonial do Clube em 30/04/2003.

Ivo Kesselring Carotini - Propôs voto de louvor à equipe de Pólo Aquático, 
que  recentemente  sagrou-se  Campeã  Brasileira  na  categoria  Adulto. 
Estendeu a homenagem ao Diretor Adjunto da seção, Marcos Maynard 
de Araújo. Para embasar sua proposição, fez um breve histórico, dizendo 
que o Pólo foi o primeiro esporte coletivo das Olimpíadas da era moderna 
(Paris/1900);  quase 100% dos  aquapolistas  são Associados  do Clube,  o 
que, sem demérito, não ocorre nas outras seções de esportes coletivos; 
muitos  atletas  são  filhos  de  Conselheiros;  o  Conselho  conta  com  dois 
atletas  olímpicos,  oriundos do Pólo Aquático;  o  maior  feito do Pólo no 
Brasil  foi  o Campeonato Pan-americano (São Paulo/1963),  em que seis 
dos 10 Atletas convocados eram Associados do Clube; a formação da 
primeira equipe data de 1949, segundo o Atleta Benemérito Flávio Ribeiro 
Ratto. Pediu à nova Diretoria que olhe com muita simpatia a modalidade.
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Pedro Antonio Lousan Badra – A par de informar o término das atividades 
da Comissão Especial de Estudos do Estacionamento, iniciadas em 19 de 
fevereiro, com a apresentação, no último dia 14 de maio, do resultado 
dos trabalhos, agradeceu aos Membros da Comissão pela colaboração 
prestada: Conselheiros Roberto Höfling, Dora Maria de Aguiar Whitaker, 
Sérgio Martins Veiga e Associado João Rubens Goulart Leão. Estendeu o 
agradecimento  aos  Conselheiros,  Assessores  e  Diretores  que  estiveram 
presentes nas reuniões.

José Roberto Coutinho de Arruda – Propôs voto de louvor aos Membros da 
Comissão  Especial  de  Estudos  do  Estacionamento,  em  especial  ao 
Conselheiro  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  que  presidiu  a  Comissão, 
enaltecendo o trabalho detalhado, bastante esclarecedor realizado em 
prol do Clube. Voto aprovado. Em seguida, comentou que há cerca de 
dois  meses  assistiu  pela  televisão  a  uma  entrevista  de  um  atleta  da 
Natação do Pinheiros, que todos sabem ser contratado pelo Clube. Disse 
que  lhe  chamou  a  atenção  o  fato  desse  atleta  estar  vestindo  uma 
camiseta  com  quatro  logotipos,  distintivos  de  empresas  particulares  e 
públicas e não exibir a logomarca do Esporte Clube Pinheiros, de quem 
ele recebe alguma remuneração. Sugeriu que se aproveite mais, tanto 
esses elementos, quanto os seus serviços contratados. Comentou que nas 
duas  últimas  semanas,  teve  a  grata  satisfação  de  assistir  a  uma 
competição  de  Judô  na  TV,  que  acreditava  tratar-se  de  uma  fase 
classificatória para Jogos Olímpicos, notando que um dos competidores 
que, posteriormente, soube tratar-se de Sérgio Oliveira, tinha no Kimono o 
distintivo do Clube e se preocupava em colocar o seu nome no ranking 
de classificação para esses jogos, levando também com ele o nome do 
clube, que sempre destacou. Dizendo desconhecer se Sérgio é pago ou 
não para fazer isso, ressaltou que merecem ser lembrados esse e todos os 
atletas que defendem sempre, sem qualquer discriminação, as cores do 
Pinheiros.  Proponho  um  voto  de  louvor  a  esse  e  outros  atletas  que 
obtiveram resultados positivos no Campeonato Paulista Sênior, Masculino 
e Feminino (São Paulo/SP - 26/04/2003) e no Circuito Brasil Olímpico (Poços 
de Caldas/MG - 29/04 a 02/05),  conforme relação que encaminhou à 
Mesa do Conselho. Votos aprovados.
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Gilberto De Luccia - Após ter exercido a Diretoria Adjunta de Tênis durante 
8  anos,  deu  seu  testemunho  da  excelência  de  vários  funcionários  e 
Associados  que o  acompanharam nesse  trabalho,  propondo votos  de 
louvor à  Assessora da seção, Marilena Simões Queiroz,  que há 22 anos 
colabora com as  Diretorias  da seção;  à Supervisora  Técnica do CATE, 
Helena Carvalho, que  coordena 350 crianças da escolinha (CATE), mais 
as  aulas  em  grupo  que  somam  mais  550  associados,  num  trabalho 
contínuo, de análise de nível técnico de jogo; bem como ao Supervisor 
Técnico  Evanildo  Mondeck,  responsável  pela  parte  competitiva,  que 
começou aqui como pegador de bola aos 11 anos de idade, com 16 já 
era  primeira  classe,  foi  auxiliar  técnico,  técnico,  está  na  supervisão 
técnica há 12  anos  e,  em 2003,  completará  30  anos  no  Clube.  Votos 
aprovados.

Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo falecimento da 
Associada Maria Adriana Machado de Medeiros Keunecke, mãe da Sra. 
Tânia Maria Fasanaro e sogra do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro,  tendo  subscrito  à  proposta  o  Conselheiro  José  Roberto 
Coutinho de Arruda.

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

Marcelo Grassi – Referiu-se a uma série de irregularidades na seção, as 
quais  vem  apontando  e  gostaria  de  ver  sanadas,  bem  como  à 
nomeação do novo Diretor Adjunto, cuja indicação disse que vem sendo 
questionada sob o argumento de tratar-se de pessoa desconhecida e 
sem muita vivência dentro do Tênis,  pediu que a Diretoria promovesse 
uma reunião desse Diretor com ex-Diretores e ex-Assessores, para que se 
pudesse saber  exatamente quais  suas  propostas  e metas.  Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Referiu-se  a  manifestações  do  Atleta 
Benemérito  Paulo  Catunda,  que  informou tinham sido  apresentadas  à 
Diretoria  e  sequer  foram  respondidas,  visando  solucionar  o  problema 
daquelas pessoas que precisam utilizar as piscinas para efeito de saúde e 
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não podem fazê-lo, quando há competição. Assim, sugeriu a colocação 
de uma placa, avisando: dia tal às tantas horas, de tanto a tanto, não 
será possível  utilizar  essa piscina e terá outra piscina para ser  utilizada. 
Disse que o atleta também reclamou que, muitas vezes, não consegue 
utilizar  a  piscina  aquecida,  porque  não  se  colocam  raias  em 
determinados  dias  e  o  pessoal  começa  a  nadar  nas  transversais, 
atrapalhando  o  treino  daqueles  que,  como  ele,  orador,  precisam 
efetivamente utilizar a piscina para a sua saúde. Disse que talvez uma, 
duas, três ou quatro raias resolvessem o problema. Finalmente, indaga o 
atleta  sobre  a  possibilidade  de  se  permitir  que  os  Associados  utilizem 
equipamentos existentes na piscina coberta, como pranchas. 

Presidente - Lamentou fazer uma advertência na primeira noite da nova 
Diretoria, no sentido de que não aplauda, nem conteste as manifestações 
feitas  na  tribuna,  reiterando  que  a  Diretoria  honra  o  Conselho 
comparecendo às reuniões como convidada e, portanto, solicitava que 
ela  não  se  manifestasse,  ainda  que  em  atos  meritórios  como aquele. 
Submeteu ao plenário e foi aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Agradeceu pelas manifestações de 
pesar  feitas  em  plenário,  em  virtude  do  falecimento  de  sua  sogra. 
Apresentou dois pedidos, o primeiro no sentido de que todos, dentro das 
suas respectivas religiões, orassem pelo restabelecimento do ex-Presidente 
Sergio Fuchs Calil,  que vem lutando para sobreviver, ainda continua no 
INCOR e que, certamente, superará essa fase difícil. O segundo pedido 
que apresentou foi  no sentido de que todos refletissem a respeito das 
injúrias, das calúnias, das difamações que Sergio Fuchs Calil, nestes últimos 
dois  anos,  acabou recebendo no Clube. Disse entender que é normal 
que se divirja  administrativamente,  é louvável  que se apontem erros  e 
omissões  que devem ser  sanadas,  até bastante plausíveis,  que não se 
aprecie métodos de certa forma imperiais na condução dos destinos do 
Clube  e  até  razoável  que  não  se  goste  de  Presidente  que  não  dê 
tapinhas nas costas,  mas não pode admitir,  em hipótese alguma,  que 
infâmias dessa natureza, de que o Presidente adquiriu cobertura de R$ 1 
milhão, que tem dinheiro guardado no exterior, que fornecia cartão de 
visita com o número de sua conta corrente particular no verso, anotado 
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de próprio punho, para que fossem depositadas comissões.  E a família 
desse homem contra o qual foram assacadas todas essas aleivosias, está 
passando por dificuldades financeiras, tendo muita dificuldade, inclusive, 
no pagamento do custeio das suas despesas particulares,  porque esse 
Presidente de quem tanto se falou, se dedicou intensamente ao Clube e 
acabou se esquecendo da sua vida privada. Esclareceu que, embora 
estivesse  atropelando  o  Regimento,  pois  seria  mais  oportuno  destacar 
esses aspectos em Várias, pretendeu aproveitar a Casa cheia para fazer 
esse registro que já deveria ter feito anteriormente, mas não quis fazê-lo 
em outras oportunidades para que não houvesse conotações políticas à 
época de eleição. 

Presidente –  Afora o atropelo do Regimento, submeteu ao plenário e foi 
aprovado que se reiterassem os votos já manifestados anteriormente.

Cláudio  Damasceno  Junior  – Fez  referência  a  uma  reunião  muito 
produtiva,  realizada ainda com o ex-Presidente Sergio  Fuchs Calil,  que 
contou com a participação das  Comissões  Jurídica e Financeira e do 
Presidente  do  Conselho,  quando  se  debateu  com  profundidade  a 
questão  do  INSS,  à  luz  de  novas  perspectivas  de  renegociação,  na 
iminência de serem promulgadas pelo Congresso Nacional. Assim, propôs 
que se iniciasse um processo de avaliação de detalhe numérico e de 
enquadramento,  para  estarmos  preparados  para  efetivamente 
participarmos  do  chamado  REFIS,  que  vem  a  ser  uma  alternativa  de 
financiamento de longo prazo desse débito,  seja ele  no valor  que for. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Presidente – Estendeu convite para a estréia da peça teatral “Uma Mulher 
do  Outro  Mundo”,  no  dia  29  de  maio,  com  elenco  composto  por 
Associados, informando os dias e horários de exibição do espetáculo.
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Item 2 - Apreciação das atas da 495ª Reunião Extraordinária, de 31 de 
março, 496ª Reunião Ordinária, de 22 de abril, e 497ª Reunião 
Ordinária, em Sessão Permanente, com início no dia 28 de abril 
e término em 08 de maio de 2003.

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou as atas 
aprovadas, conforme apresentadas aos Conselheiros.

Item 3 - Apreciação do processo CD-I-20/2002 – Primeira discussão da 
proposta  da  Mesa  do  Conselho  Deliberativo  subscrita  pela 
Presidência da Diretoria, de alteração de dispositivos do Estatuto 
Social e do Regimento Interno da Diretoria, visando incorporar o 
instituto  da  união  estável  entre  o  homem  e  a  mulher  como 
entidade  familiar,  prevista  no  parágrafo  3º  do  artigo  226  da 
Constituição Federal.

Presidente –  Não  havendo  oradores  inscritos  para  discutir  a  matéria, 
desde  logo  declarou  encerrados  os  debates  e  anunciou  a  votação, 
prestando os devidos esclarecimentos.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o plenário, por unanimidade de votos, 
resolveu  aprovar  o  projeto  de  alteração,  com emendas  da  Comissão 
Jurídica ao projeto principal,  a  primeira,  aditiva,  criando um artigo no 
Capítulo X, Das Disposições Gerais, de nº 143a, contendo oito alíneas e 
dois  parágrafos;  a  segunda,  substituindo,  no  inciso  III,  do  Art.  110  do 
Estatuto Social,  a  expressão “nos  termos  do artigo 9º”  por  “nos  termos 
deste  Estatuto;  a  terceira  e  última,  ao  parágrafo  único  do  Art.  8º  do 
Estatuto Social, substituindo o termo “contrair” por “constituir”. 

Ficou prejudicada, porque desnecessária, emenda do Conselheiro Mário 
Lima Cardoso que pretendia criar um artigo nas Disposições Transitórias 
para ressalvar os casos existentes no que diz respeito à aplicação do Art. 
129 do Estatuto Social. 
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Ficaram assim redigidos dispositivos alterados após a primeira discussão:

ESTATUTO SOCIAL
Art. 6º -...
§6º -  Ocorrendo separação judicial, o divórcio ou a dissolução da união estável 
de sócio da classe Familiar, cada um dos cônjuges  ou companheiro(a) poderá 
requerer a transferência para a categoria Veteranos, obedecidas as exigências do 
inciso V e do §5º deste artigo, sendo-lhes assegurado o direito de contagem do  
tempo  em  que  o  casal  contribuiu  naquela  classe,  assim  como  na  Individual.  
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste parágrafo, a posse do título não 
mais permitirá a transferência do sócio para a classe Familiar.
§7º  -  Ao  sócio  Veterano  que  tenha  sido  possuidor  de  título  social  da  classe  
Familiar,  na  hipótese  do  falecimento  do  cônjuge  ou  companheiro(a),  ficam 
assegurados  os  mesmos  direitos  que  são  concedidos  aos  sócios  Contribuintes 
possuidores de título da classe Familiar.

Art. 8º - ...
Parágrafo único - Somente o sócio individual que pagou jóia ou registrou em seu 
nome um título social até 09 de janeiro de 1970, se constituir entidade familiar,  
mediante casamento ou união estável, poderá passar para a classe Familiar.

Art. 9º - ...
§1º -  São considerados membros da família desta classe,  para os efeitos deste  
artigo:  o  cônjuge,  o(a)  companheiro(a)  em união  estável  nos  termos  da  Lei  
vigente, as filhas e as tuteladas enquanto solteiras, e os filhos e os tutelados até  
atingirem a idade de vinte e quatro (24) anos, exceto se estes filhos e tutelados 
forem  comprovadamente  deficientes  ou  incapacitados,  caso  em  que  não  
prevalecerá o limite de idade.
...
§3º - Na hipótese de separação de fato, judicial, divórcio ou dissolução da união 
estável de sócio da classe Familiar, o cônjuge  ou o(a) companheiro(a) a quem 
competir a guarda dos filhos permanecerá nessa classe, devendo o outro passar  
para a Individual, vedada a inclusão na ficha social de ambos, de outros filhos,  
tutelados ou de novo cônjuge ou companheiro(a).
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§4º -  Competindo aos dois a guarda dos filhos, ambos permanecerão na classe 
Familiar,  sujeitos às limitações,  quanto aos filhos de novo casamento  ou nova 
união estável e novos cônjuges  ou companheiros(as),  ao disposto no §3º deste 
artigo.
§5º - O título social possuído pelo casal ficará com o cônjuge ou companheiro(a) 
a quem for adjudicado judicialmente.
§6º - Se o cônjuge ou companheiro(a) a quem competir a guarda dos filhos deixar  
de pertencer ao quadro social, nele permanecendo o outro, este poderá retornar à 
classe Familiar, desde que os filhos menores continuem sócios e ele possuidor de 
título social.
§7º - Não havendo filhos, os cônjuges ou companheiros serão, automaticamente,  
transferidos para a classe individual.
§8º - O direito de transferir-se para a classe Familiar só poderá ser exercido uma 
vez por qualquer dos cônjuges ou companheiros, salvo no caso de viuvez.

Art. 12 - As filhas e as tuteladas, inclusive as deficientes e excepcionais, do sócio  
da  classe  Familiar  ao  completarem  vinte  e  um  (21)  anos  de  idade  serão  
transferidas para a classe Individual; ao contraírem núpcias  ou união estável,  
deverão necessariamente, possuir título para permanecerem no quadro social.

Art.  13 -  Falecendo o sócio da classe Familiar,  o cônjuge  ou companheiro(a) 
supérstite terá o direito de continuar como sócio, mesmo que o título não lhe caiba 
na partilha.
§1º  -  Se  o  sócio  falecido  era  viúvo,  separado  judicialmente,  divorciado  ou 
supérstite de união estável,  esse direito persistirá para os membros da família  
inscritos  na  ficha  social  do  “de  cujus”,  sob  a  responsabilidade  de  seu 
representante legal.

Art. 15 - ...
§4º  -  Os  sócios  Beneméritos,  Honorários,  Remidos,  Atletas  Beneméritos  e  
Veteranos estão isentos de pagamento das anuidades e, se pertencentes à classe  
Familiar,  este  direito  estende-se  apenas  aos  respectivos  cônjuges  ou 
companheiros(as).
§5º  -  Ocorrendo  o  falecimento,  separação  judicial,  divórcio  ou  dissolução  da 
união  estável do  sócio  Veterano  da  classe  Familiar,  ao  cônjuge  ou 
companheiro(a) fica assegurado o direito de continuar isento do pagamento das  
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anuidades e de permanecer na categoria de Veteranos, desde que preenchidos os  
requisitos a essa qualificação.

Art. 19 - ...
§1º - A venda obedecerá à seguinte ordem de prioridade de classes, uma excluindo 
a outra:
...
c) cônjuge ou companheiro(a) de sócios;

Art. 24 - ...
§1º  -  Na  transmissão  “causa  mortis”,  se  o  título  couber  ao  cônjuge  ou  ao 
companheiro(a) supérstite,  a  transferência  se  fará  independentemente  do 
pagamento da taxa.

Art. 26 - Nenhum sócio poderá ser possuidor de mais de um (1) título. Na hipótese  
do sócio adquirir direito sobre outro título, este será obrigatoriamente transferido,  
na  forma disciplinada por  este  Estatuto,  salvo  quando manifeste  por  escrito  a  
intenção de conservá-lo em seu nome, com a finalidade expressa de transferi-lo  
para  futuro  cônjuge  ou  companheiro(a),  descendente  ou  tutelado,  o  que  será 
devidamente  anotado  na  sua  ficha  social.  Neste  caso,  o  possuidor  continuará  
obrigado  ao  pagamento  das  contribuições,  classe  Individual,  referentes  a  este  
título.

Art. 33 - ...
§4º - Ao Atleta Benemérito que, após recebida a benemerência, tenha alienado seu 
título  social,  bem  como  ao  cônjuge  ou  companheiro(a) de  sócio  da  classe 
Familiar e ao Aspirante ficam assegurados os direitos previstos nos incisos II e III  
deste artigo, respeitado o disposto no Art. 65, I, alínea “b”.

Art.  52  -  A  Assembléia  Geral  constituir-se-á  de  sócios,  de  seus  cônjuges  ou 
companheiros(as) e demais membros de sua família, definidos no §1º do Art. 9º,  
desde  que  estejam  inscritos  no  quadro  social  há  mais  de  um  (1)  ano,  sejam 
maiores  de  dezoito  (18)  anos  e  se  encontrem em dia  com os  pagamentos  das  
contribuições devidas ao Clube, ressalvado o disposto nos §§2º e 5º do Art. 33.
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Art. 110 - Compete à Comissão de Sindicância:
... 
II - ....
III – proceder sindicância para comprovação da união estável nos termos deste 
Estatuto, bem como estabelecer os documentos necessários à sua comprovação.

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

Art.  143a  -  Para  o  reconhecimento  da  união  estável,  cumprirá  aos  
companheiros,  em requerimento conjunto,  sem prejuízo de demais  exigências 
que  venham  ser  formuladas  pela  Diretoria  e  Comissão  Permanente  de 
Sindicância,  através  de  documentos  e  declarações,  pessoais  e  de  terceiros,  
reconhecidamente capazes e idôneos, demonstrar:
a - convivência;
b -diversidade de sexos;
c -unicidade de vínculo;
d -estabilidade na relação;
e -continuidade da relação;
f -publicidade da relação;
g -objetivo de constituição de família;
h -inexistência de impedimentos legais.
§1º - A união estável, reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado,  
prescindirá da demonstração administrativa prevista nas alíneas e “caput”, deste  
artigo.
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§2º  -  Não  será  reconhecido,  para  efeitos  e  fins  previstos  neste  Estatuto,  
independentemente  de  suas  características  objetivas  e  subjetivas,  como união  
estável,  o  relacionamento  havido  e  dissolvido  anteriormente  à  vigência  deste  
artigo, suas alíneas e parágrafos.

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA
Art.  15  -  Os  Diretores  e  seus  cônjuges  ou  companheiros(as),  a  critério  do 
Presidente,  em  promoções  especiais,  festividades  e  bailes,  poderão  receber  
convites com o objetivo de promover a representação social do Clube.
Parágrafo único - ...

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

Com a concordância do plenário, por indicação do Sr. Presidente foram 
nomeados os Conselheiros Marcelo Favalli, Denise Migliore e Célio Cássio 
Santos, para compor a Comissão Especial de Redação a que se refere o 
Art. 87 do Regimento Interno do Conselho.
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Item 4 - Apreciação  do  processo  C.P.  24/01  –  Recurso  Ordinário 
interposto  por  Associado,  representado  por  advogado,  contra 
penalidade  de  suspensão  por  sessenta  (60)  dias  que  lhe  foi 
aplicada pela Diretoria em decorrência dos fatos narrados nas 
Representações  nºs  045/01,  de  06/06/2001,  e  046/01,  de 
09/06/2001,  ocorridos  na  Quadra  de  Tênis  nº  13,  no  dia 
06/06/2001.

Presidente –  Lembrou que o recorrente tinha sido apenado com 60 dias 
de suspensão, pena essa que já foi cumprida. Apesar de já ter cumprido 
a pena, o sócio recorria pedindo a sua absolvição, ou que a pena fosse 
reduzida. Informou que, antes da sessão havia recebido um requerimento 
do Associado, cujas cópias tinham sido distribuídas aos Conselheiros na 
entrada da reunião, esclarecendo, no sentido de que, na eventualidade 
de o recurso ser acatado, cancelando a pena de suspensão que já foi 
cumprida,  ou  diminuindo  a  penalidade,  o  recorrente  abria  mão  e 
renunciava expressamente a todo e qualquer direito de indenização que 
eventualmente  pudesse  ser  movido  contra  o  Clube,  tais  como  danos 
morais  e  materiais  oriundos  desse  procedimento  disciplinar,  e  que, 
eventualmente poderia pleitear junto à instância judiciária competente, 
caso o Conselho entendesse em acolher suas razões recursais.

Joaquim Dias Tatit – Concordou com a opinião da Comissão Jurídica pela 
rejeição do recurso, bem como com lhe pareceu acertada a afirmação 
da Comissão, de que não existem critérios objetivos para a quantificação 
das  pensas  impostas,  com  o  que  não  concordou  a  Dra.  Maria  Lúcia 
Mazzei de Alencar, Vice Presidente da Comissão, que em voto separado 
entendeu que a pena de 60 dias era muito severa, chegando a grifar no 
seu  parecer  que  os  fatos  não  se  revestiam  de  muita  gravidade, 
resumindo-se em simples desinteligência verbal entre Associados. A par 
de discordar do voto em separado, disse que examinando o Relatório 
Final da Comissão Processante, verificava-se que a penalidade imposta 
por  unanimidade  não  se  baseou  por  desinteligência  verbal  entre 
Associados. O fato mais importante desse episódio, e certamente o mais 
grave era que num certo dia, na quadra nº 13, dois Associados estavam 
tranqüilamente  desrespeitando  os  regulamentos,  que  proíbem 
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terminantemente pessoas não credenciadas de dar aulas de tênis ou de 
qualquer outra coisa,  usando as nossas dependências,  prejudicando o 
Clube  e  os  associados.  E  se  alguém  estava  dando  aula  de  tênis, 
certamente  outro  alguém  a  estava  recebendo,  configurando  uma 
irregularidade  pelos  dois  personagens  que  ocupavam  aquela  quadra, 
pois  ambos  sabiam  da  proibição,  tanto  assim  que  o  Associado  Raul 
Franco não contestou a punição que lhe foi aplicada de 60 dias. Exaltou 
o trabalho intenso e dedicado dos Membros da Comissão Processante, 
que se reuniram nestes anos por várias vezes, durante horas consecutivas, 
ouvindo atentamente depoimentos de dezenas de pessoas,  tudo para 
perfeito esclarecimento dos fatos.  Após todo esse trabalho, chegaram, 
por unanimidade, a opinar pela aplicação de suspensão por 60 dias aos 
dois  envolvidos.  Embora  o  Conselho  tenha  poderes  estatutários  para 
reformar ou mesmo anular sentenças por infringências disciplinares,  isso 
deve  ocorrer  em  caráter  excepcional  e  não  rotineiramente,  como 
ultimamente  tem  acontecido.  A  Comissão  Processante,  pelo  árduo 
trabalho desenvolvido, merece um voto de louvor e confiança. Defendeu 
que não deveria ser  reformado o que a Comissão decidiu após tanto 
trabalho, feito com seriedade, dedicação e desprendimento, virtudes só 
compatíveis pelo carinho que seus membros dedicam ao Clube.

Gilberto De Luccia – Esclareceu que na época dos fatos era Diretor de 
Adjunto de Tênis e não estava presente, mas soube da ocorrência. Que, 
excetuando as discussões,  o fato é corriqueiro na seção. Pela manhã, 
normalmente se vê um tenista de categoria muito superior jogando com 
outro, alegando que não se trata de aula, mas de um treino. Ora, um 
treino  que  acontece toda semana,  no  mesmo horário  e  não é  aula? 
Confessou que, infelizmente, a exemplo de vários outros Diretores que o 
antecederam,  teve  muita  dificuldade  e  não  conseguiu  resolver  o 
problema. Esse caso só chegou a esse ponto em função do destempero 
do Associado. Senão, eles jogariam por 20 minutos e pronto; sairiam da 
quadra e nada aconteceria. Na hora de sair da quadra, o Associado que 
estava tendo aula,  falou,  não, não, agora vou jogar um set.  Aí  é que 
acabou  infringindo  o  regulamento,  inclusive,  o  Raul  ficou  quieto  e  o 
Associado  não,  se  exaltou  e  discutiu  com as  senhoras,  como D.  Ruth 
Cleto, pessoas tradicionais, de reputação ilibada aqui dentro. Concordou 
com o Conselheiro Joaquim Dias Tatit,  de que não era só fato dele ter 



15

ofendido as  senhoras,  mas  de ter  infringido o  Art.  38  do Estatuto,  que 
proíbe ato de comércio no Clube. Salientou que nesses 08 anos que ficou 
no Tênis,  foi  a primeira vez que viu esse tipo de ocorrência chegar ao 
Conselho,  porque  ninguém  queria  se  envolver  e  testemunhar, 
impossibilitando qualquer ação da Diretoria. Observou que isso também 
acontece no Fitness, na pista de atletismo, etc. Enfatizou que é preciso 
pensar  como  acabar  com  o  problema,  porque  é  quase  impossível 
comprovar essa transação comercial. Agora, neste caso, o trabalho da 
comissão foi  perfeito,  chamou o  pegador,  o  pessoal  da manutenção, 
todo  mundo,  e  praticamente  a  própria  Comissão  Jurídica  chegou  à 
conclusão de que estava tendo aula. É inquestionável. Manifestou-se pela 
manutenção da pena, entendendo que ela era até pequena, não em 
função  dos  xingamentos,  porque  já  houve  fatos  até  piores  aqui  e  a 
pessoa foi absolvida. Finalizou, dizendo que em função desse problema 
de Associados que utilizam o Clube para fins comerciais, se isso não for 
penalizado, será impossível fazer qualquer atividade aqui. 

Ivanilce Simeão Cappellano – Ponderou que estava propensa a absolver 
o  tenista,  mas  que  não  era  só  Raul;  muitos  dão  aulas  no  Tênis.  O 
Associado fica indignado e não se pode fazer nada. Então, temos que 
encontrar uma maneira de inibir essa prática para todos. No caso, houve 
um entrave com as duas tenistas. Mas, e aqueles que não vão lá brigar? 

Gilberto  De  Luccia  –  Concordou,  dizendo  que  este  caso  chegou  ao 
Conselho, mas, normalmente, as pessoas não reclamam. Elas vêm para 
jogar tênis, se distrair e não querem fazer um R.O, serem chamadas pelo 
Clube. Então, acabam deixando, vão para outra quadra. Lembrou que o 
fato aconteceu na época do apagão,  justamente quando houve um 
afluxo  maior  de  tenistas  no  período  da  manhã,  porque  à  noite  não 
podiam  jogar.  Então,  quando  houve  o  problema,  alertou  todos  esses 
"professores" e “alunos” que o Estatuto proibia essa prática, tendo todos 
respondido que não era aula. E que deixou claro que se fosse provado 
que  se  tratava  de  aula,  sofreriam  punições  sérias.  Em  que  pese  o 
recorrente ser pessoa de bem, com ficha limpa, infelizmente ele teria que 
pagar. 
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José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  -  Concordou  com  relação  a  haver 
outros casos, fato que poderia ser verificado aqui todas as manhãs. Mas, 
justamente como tinha observado a Conselheira Ivanilce, como ficaria a 
punição dos outros. Disse que, neste sentido, que seria uma injustiça muito 
grande punir esse Associado, porque ele foi pego. Perguntou por que, se 
o próprio Conselheiro Gilberto De Luccia afirmou que isso acontecia todas 
as  manhãs,  ele,  como  Diretor,  não  impôs  sua  autoridade  e  lavrou 
diretamente os R.Os. E os demais ficarão impunes? Não. É necessário uma 
ação da Diretoria nessa seção e nas outras em que houver essa prática. 
Agora, o próprio Conselheiro que o antecedeu havia dito, houve casos 
tinha  conhecimento  que  chegaram  a  haver  agressões  físicas  e  o 
Associado veio a ser absolvido.

Gilberto De Luccia (aparte) – A respeito de ter sido dito que não tomou 
atitude nenhuma, mesmo sabendo da existência disso, perguntou como 
poderia chegar numa quadra e afirmar que se tratava de uma aula, sem 
ter provas. No caso, foram dois anos de processo, de testemunhas para 
chegar à conclusão de que foi aula. Se outros casos forem constatados, 
também serão penalizados. Este caso, infelizmente, foi constatado.

José Roberto Coutinho de Arruda – Ressaltou que não estava acusando, 
nem  reclamando  da  omissão  do  aparteante;  apenas  sustentando  a 
posição da Conselheira Ivanilce,  de que seria  realmente uma injustiça 
penalizar esse que foi pego e deixar os outros sem punição. Já então aí, a 
manifestação da Conselheira Maria Lúcia Mazzei de Alencar, então na 
Comissão Jurídica, no sentido de que houve uma desproporcionalidade 
no fato, que realmente não teve a gravidade que foi considerada nessa 
ocorrência e também consoante já mencionado o recorrente não tem 
antecedentes  no  seu  prontuário.  Finalmente,  que  considerando  esses 
elementos, bem como que a pena do recorrente já tinha sido cumprida e 
ele estava demonstrando boa vontade em relação ao Clube, para que o 
recorrente não adotasse esse tipo de procedimento em outras situações, 
propôs a redução da pena para advertência.

Marcelo Favalli – Observou que a questão lhe parecia bastante curiosa e 
até então tinha sido enfocada com relação a atividade profissional de 
elementos que faziam do Clube um escritório. Dar aula é uma atividade 
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profissional muito respeitada, mas o Estatuto proíbe esta atividade. Então, 
que  tinha  a  impressão  de  que  estava havendo um perdão  tácito  do 
Clube,  que,  sabedor  da  existência  de  elementos  que  dele  se  utilizam 
como  um  escritório,  não  tomava  atitudes.  Na  verdade,  houve  o 
destempero  verbal  e  este  é  o  que  mais  incomodava  a  sociedade 
pinheirense como um todo. Disse esperar que a pena de suspensão fosse 
mantida.  Aproveitou a oportunidade para sugerir  que a nova Diretoria 
identifique desde logo os elementos que fazem do Clube um escritório e 
lhes  aplique  uma  advertência  verbal,  sob  pena  de  instaurar-se  o 
competente  R.O,  e  as  penalidades  como destino.  Observou  que  tem 
notícias que na seção de Fitness, da qual se utiliza, existem pelo menos 29 
professores  utilizando  aquelas  dependências  modernas,  muito  bem 
mantidas, como escritório também. Enfatizou que é necessário tomar uma 
atitude  com  relação  a  isso  e,  inclusive,  pensar  na  possibilidade  de 
regulamentar  essa  atividade,  uma  vez  que  também  o  Associado  é 
beneficiado pelas aulas que são dadas.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal  –  Demonstrou  sua  preocupação  com  os 
problemas disciplinares do Clube, concordando com o Conselheiro Tatit 
no sentido de que é preciso encontrar uma forma de não vir mais isso ao 
Conselho.  Ponderou  que  estava-se  discutindo  um  assunto  que  foi 
exaustivamente discutido, elaborado, estudado por uma Comissão. Fez 
referência  aos  processos  disciplinares  apreciados  na  última  reunião, 
lembrando que se reduziu penalidades de 210 dias para 60 e 30 dias de 
suspensão, ao passo que a comissão estudou longamente os processos. 
Discordou do voto em separado da ex-membro da Comissão Jurídica, 
dizendo que neste processo existiam dois  fatos  que considerava muito 
sérios.  O  primeiro,  que,  confessadamente  a  pessoa  disse  que  estava 
recebendo aulas. Então, não tinha como diminuir pena, ao contrário, se 
pudesse até aumentaria, porque isso fere o Estatuto do Clube, tanto da 
parte do professor como o aluno. Em segundo lugar, por que diminuir a 
penalidade  de  60  dias,  se  houve  agressões  morais,  xingamentos, 
atrapalhando a quadra vizinha, tendo que parar o jogo. Acima de tudo 
temos de ter educação e dar bom exemplo. Ressaltou que as Comissões 
Processantes  têm  um trabalho  importante,  de  sanear  aquilo  que  está 
errado  no  Clube,  ou,  sugerir  a  Diretoria  que  absolva  ou  aplique  uma 
penalidade seja qual for, mas é necessário que haja alguma sanção, sob 
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pena  de  nada  ser  considerado  tão  grave.  Posicionou-se  favorável  à 
manutenção dos 60 dias de suspensão. Finalmente, valorizou o trabalho 
da Comissão Processante, dizendo que ela foi muito benevolente.

Presidente – Declarou encerrados os debates e anunciou a votação. 

Votação:
José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  –  Requereu  e  foi  aprovado  que  se 
realizasse votação simbólica.

Presidente  –  Registrou  que o  Dr.  Celso  Campos  Petroni  se  absteria  de 
votar, por ter atuado como advogado do recorrente antes de ser eleito 
Conselheiro.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr.  Presidente, o plenário resolveu 
rejeitar  o  pedido  de  absolvição  do  recorrente,  bem  como  rejeitar  a 
proposta  de  redução  da  pena,  de  60  dias  de  suspensão  para 
advertência, ficando mantida a decisão recorrida.

Item 5 - Várias.

Marcelo Grassi – Comentando sobre informações, expectativas, queixas e 
sugestões  que  tem  colhido  de  Associados,  considerando  que  muitos 
poderiam e gostariam de colaborar com seu trabalho em vários setores, 
disse esperar que os novos dirigentes estejam abertos ao dialogo. Sugeriu 
uma real democracia, pensando no futuro, mas nunca esquecendo da 
nossa história,  da tradição da qual  devemos extrair  os  bons exemplos, 
sempre reverenciando aqueles que com seu trabalho cooperaram em 
prol do Clube. Passou a apresentar algumas propostas. Com relação ao 
Esporte, é primordial que pensemos em nossas crianças, bem como que 
se  cumpra  o  que  diz  o  Estatuto.  E,  no  quesito  Esporte  ainda,  quando 
trazemos nossas crianças para praticar qualquer esporte, o Clube nos dá 
uma ficha isentando-se de qualquer responsabilidade sobre elas, o que 
para ele,  orador,  é  um absurdo.  Disse entender  que o Clube deve se 
responsabilizar  pelas  crianças  e  lhes  oferecer  o  melhor.  Quanto  à 
Segurança, sugeriu o remanejamento dos funcionários que passam horas 
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e horas anotando placas no estacionamento,  pois nunca se soube de 
nenhum problema de batida no Clube. Portanto, essa segurança poderia 
ser  feita  fora  do Clube,  sem ônus,  onde mais  se  furtam veículos,  bem 
como assessorar nossas crianças e idosos na travessia das ruas. No que diz 
respeito à exigência do Estatuto, de se manter diretores de plantão em 
periodicidade  determinada  pela  Diretoria,  comentou  que  na  gestão 
anterior por muitas vezes solicitou um diretor de plantão e a periodicidade 
era zero. Sugeriu que houvesse um diretor de plantão diariamente, e que 
obrigatoriamente ele se encarregasse de registrar todos os R.Os, mesmo 
porque temos condenado muitos Associados por meras declarações de 
funcionários. Disse que se houver um diretor de plantão, o Conselho terá 
mais  base  para  opinar.  A  exemplo  das  demais  comissões  existentes, 
sugeriu  que  seja  criada  uma  Comissão  para  julgar  os  processos 
disciplinares, entendendo absurdo que o Conselho tenha ocupado cerca 
de  90%  do  seu  tempo discutindo  esses  casos,  e  há  problemas  muitos 
maiores para serem discutidos. No Financeiro, mencionando a legislação 
que estabelece juros de 2%/mês, propôs que sejam repensados os juros 
cobrados  de  débitos  de  Associados,  pois  20%  são  maiores  que  os 
praticados  por  cartões  de crédito  e  cheque especial,  e  o  Clube não 
oferece  nenhum  serviço  financeiro,  só  cobra.  No  que  diz  respeito  à 
cobrança em Bares e Restaurantes, no caso daquele sócio que muitas 
vezes sai e esquece de pagar, primeiro dever-se-ia provar que o débito é 
desse  Associado,  já  que  em  muitos  casos  foram  comprovadas  as 
cobranças indébitas. Sugeriu que seja avaliada a dinâmica do Conselho, 
facultando  ao  Conselheiro  apresentar  sua  proposta  e,  se  não  houver 
debate, que ela seja votada de imediato, dispensando a coleta de 50 
assinaturas  para  sua  apreciação.  Ainda  com  relação  ao  Conselho, 
propôs que quando algum Conselheiro, no cumprimento de suas funções, 
denunciar qualquer irregularidade, que isso seja efetivamente apurado. A 
respeito do Tênis, ressaltou que até hoje a manutenção das quadras é 
feita  de  forma  errônea.  Observou  que  sempre  mostrou  problemas  e 
apresentou soluções, sem jamais ter tido eco, levando-o a questionar a 
importância  do  Conselheiro.  Mencionou  detalhes  do  trabalho  que 
desenvolveu  em  diversas  diretorias  do Tênis,  bagagem  que o  permitiu 
cobrar  propostas  e  metas.  Disse  que além das  propostas,  sua meta é 
reduzir  20% dos custos  da seção, meta que,  se considerada no Clube 
como um todo, geraria uma economia anual de R$10.000.00,00, dando 
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caixa ao Fundo Especial para a realização de outros projetos. Finalizando, 
reiterou que espera que os novos dirigentes estejam abertos ao dialogo 
em prol do Clube.

Nelson da Cruz Santos – Fez alusão à mudança da postura do Conselho, à 
nova gestão que se inicia e à plataforma de campanha de seu grupo, 
defendendo a transparência e a responsabilidade, dizendo que deseja, 
torce  e  trabalhará  para  que  a  nova  Diretoria  assim  o  faça.  Leu  e 
comentou  trechos  de  resposta  encaminhada  pelo  ex-Presidente  da 
Diretoria ao Sr. Claudio d`Amorim, com a qual disse ter ficado estarrecido, 
que  dizia  que  “...  quanto  às  comprovadas  falhas  praticadas  por 
funcionários, julgamo-las de difícil apuração, no que se refere ao grau de 
suas  responsabilidades.  Foram  vítimas  da  cultura  da  informalidade.”, 
“...realizamos o levantamento de tudo o que foi pago e contratado e não 
encontramos nenhuma divergência, em seu item 21...”, para depois, logo 
à frente, confessar que houve uma diferença que está sendo devolvida. 
Ponderou que tudo isto aconteceu porque as contas do Clube até esta 
data são uma caixa preta,  fechada,  blindada,  onde poucos e ilustres 
entendidos em contabilidade conseguem escrever  o que nenhum dos 
outros  Conselheiros  consegue  ver.  E  é  por  isso  que  essas  coisas 
acontecem, que falhas de R$60.000,00, não são R$60.000,00, se alerta que 
são  falhas  por  cultura  da  informalidade,  com  o  que  discordava  por 
entender tratar-se de falha da Diretoria, que deve cobrar o exercício da 
profissão do funcionário com todo rigor. E se a falha houve, não cabe 
ficar  repudiando o levantamento da falha,  cabe assumi-la,  corrigi-la  e 
mais do que isso, esclarecer a todos os Associados que houve uma falha 
grave e que isto está sendo ressarcido. Embora não estivesse escrito, é 
bom  informar  que  esse  ressarcimento  está  sendo  feito  em  parcelas, 
quando o valor ao que consta, foi pago a vista. Pediu à nova Diretoria 
que  mantenha  a  proposta  da  sua  campanha,  transparência  total, 
abertura total  das contas,  publicação de tudo, para que o Associado, 
que em último momento, é o que paga, saiba de tudo o que acontece, 
até dos erros.

Anamaria  Andrade  Damasceno  –  Salientou  que  as  palavras  do 
Conselheiro Nelson expressam tudo o que todos querem e lutaram muito 
para  chegar  a  esse  ponto,  acreditando  que  há  muitas  pessoas 
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empenhadas  em  acertar,  consertar  o  que  possível  e  ser  muito 
transparente.  A  par  de  afirmar  que  isto  realmente  está  acontecendo, 
citou a recente solução de um problema que havia na piscina olímpica, 
objeto de muitas  queixas.  Os Associados se inscreviam e deixavam de 
freqüentar por problemas de rinite, porque o ar ficava saturado de cloro, 
porque a  ventilação era  insuficiente.  Desde  a última sexta-feira  foram 
colocadas em andamento algumas decisões:  a ventilação está sendo 
ligada três vezes ao dia, das 6 às 10 horas da manhã, para uma hora, das 
11horas às  14 horas,  para um hora,  das 16 horas às  20 horas;  quando 
houver  um  evento  e  for  solicitado,  a  ventilação  será  aumentada, 
voltando a normalizar após o evento. Esclareceu que esse procedimento 
deve ser feito por um funcionário da refrigeração em conjunto com um 
funcionário da elétrica, com a anuência dos chefes dos setores, pois é 
muito sério, pode até cair o disjuntor. Finalmente, informou que está sendo 
feita  uma  revisão  semanal  para  a  prevenção  elétrica  e  mecânica. 
Parabenizou os responsáveis pela providência, bem como os Associados.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Leu carta da Conselheira Maria Lúcia 
Mazzei  de  Alencar,  atual  Diretora  Cultural,  escrita  em  homenagem  à 
falecida  Associada  Dra.  Lúcia  Maria  Moraes  Mendonça  (Lucinha  de 
Mendonça),  advogada e  ex-Procuradora  do  Município  de  São  Paulo, 
esposa  do  Associado  Marcos  Ribeiro  de  Mendonça,  ex-Secretário  de 
Estado  da  Cultura:  “...  ambos  associados  muito  queridos  do  Clube 
Pinheiros.  Deixou  três  filhos  e  netos.  Advogada  e  Procuradora  do 
Município  de  São  Paulo,  Lucinha  Mendonça,  como  era  conhecida, 
cursou a Faculdade de Direto do Largo de São Francisco. Logo casou-se 
com Marcos Mendonça, acompanhando e participando ativamente em 
toda  a  sua  carreira  política,  desde  os  primeiros  tempos,  na  primeira 
campanha para Vereador.  Fazia  política com prazer,  muito  simpática, 
carinhosa, falante e grande contadora de "causos". Quem não se lembra 
quando, o Prefeito Jânio Quadros,  não faz muito tempo, irritou-se com 
Lucinha  e  transferiu-a  do  Centro  para  a  periferia.  Ela,  conquistava 
rapidamente todos daquela região com sua simpatia e, Jânio, sabendo-a 
feliz, passava a transferi-la para outros postos distantes, em vão. Lucinha 
não se deixava abater,  fazia  do limão uma limonada e acrescentava 
mais relatos pitorescos à sua coleção de "histórias" e gabava-se de obter 
mais  eleitores  para o  marido!  Lucinha Mendonça,  voltava de SPA em 
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Gramado,  no  Rio  Grande  do  Sul,  para  atender  a  um  compromisso 
importantíssimo para o casal: o aniversário do primeiro neto, com menos 
de 10 anos, muito ligado aos avós. Apesar de sentir-se muito bem, após 
uma semana de relaxamento, Lucinha teve um infarto no vôo de retorno. 
Coisas de Deus e do destino, surpreendendo e chocando seu marido e 
todos os inúmeros parentes e amigos que a amavam. Sua morte se deu 
num Sábado à tardinha, quando o avião aterrissava emergencialmente 
em  Curitiba;  de  lá  Marcos  Mendonça  avisou  alguns  familiares. 
Imediatamente,  iniciou-se  uma  rede  de  solidariedade,  tomando  as 
providências necessárias para ajudá-lo. Embora não houvesse tempo de 
publicar  a  notícia  nos  jornais,  no  Domingo,  numerosas  pessoas 
superlotavam  o  seu  velório.  Desde  políticos  conhecidos,  como  o 
Governador  Alckmim,  profissionais  liberais  de  nomeada,  pessoas 
representativas  da  sociedade  civil,  Procuradores  e  advogados,  seus 
parentes,  bem como pessoas simples,  todos seus amigos e de Marcos, 
todos  tinham  um  caso,  uma  história  interessante  ou  engraçada  para 
contar do seu convívio com Lucinha e um abraço amigo para o Marcos 
Mendonça. Quando da passagem do cortejo, já na cerimônia do enterro, 
uma salva de palmas a saudava. Dentre as inúmeras coras e flores, uma 
se sobressaia: a de Marcos, com os seguintes dizeres que representavam 
o relacionamento amoroso, longo e feliz do casal: "do seu marido, amigo 
e companheiro". A semana foi repleta de eventos em sua homenagem. 
Na quinta-feira 22, o maestro John Neschiling comovia na sala São Paulo, 
quase repleta,  com um breve discurso de homenagem a Lucinha e a 
Marcos  Mendonça,  ressaltando  a  importância  dos  oito  anos  de  sua 
gestão e as realizações do período importante para o Estado e para ele, 
maestro:  dentre  elas,  a  recriação  da  orquestra  Sinfônica,  agora  de 
renome internacional  e  a  própria Sala  São Paulo,  um orgulho para os 
paulistas. Marcos Mendonça admirou-se também do enorme número de 
cartas e telegramas que tem recebido. Duas missas de sétimo dia foram 
realizadas: uma por seus colegas procuradores;  outra na Igreja de São 
Luiz,  neste  último  sábado,  também  completamente  lotada  por  seus 
amigos que a pranteavam. Gostaríamos que este texto fosse publicado, 
Sr. Presidente, pode ser de forma resumida, na Revista mensal do Clube, 
após revisão, já que rapidamente elaborado minutos antes desta reunião 
do Conselho, em homenagem a Lucinha e Marcos Mendonça.” Assinam 
Maria Lúcia Mazzei de Alencar e Luiz Eduardo do Amaral Cardia." 
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Antonio  Moreno  Neto  –  Referindo-se  ao  que  havia  dito  o  Conselheiro 
Nelson  da  Cruz  Santos,  pediu  que  este  observasse  o  processo  inteiro, 
desde a primeira carta que o Conselho Fiscal enviou à Diretoria, com as 
respostas de cada item. A título de esclarecimento, explicou que, além 
de  ressarcir  o  erro  cometido,  que  a  Diretoria  admitiu  em  todas  as 
hipóteses, desde quando o Presidente do Conselho Fiscal conversou com 
o Diretor Francisco Lopes Júnior, a empresa ressarciu o Clube com juros e 
correção monetária, não tendo havido nenhum prejuízo para o Esporte 
Clube Pinheiros.

Presidente –  Informou quantos  Conselheiros  tinham  assinado a  lista  de 
presença e declarou encerrada a reunião às 22h07.

***

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  499ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 16 de junho de 2003, com as retificações 
já dela constantes.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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