
ATA RESUMIDA DA 507ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 16 
DE FEVEREIRO DE 2004.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  dezesseis  de  fevereiro  do  ano dois  mil  e  quatro,  com início  em segunda 
convocação, às vinte e duas horas, tendo assinado a lista de presença cento e 
quarenta e seis Conselheiros.

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

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. 

4) EXPEDIENTE
Entrega solene dos Diplomas de Atleta Benemérito,  referentes aos títulos 
concedidos pelo Conselho Deliberativo em sua 504ª Reunião Extraordinária, 
de  17  de  novembro  de  2003,  a  Mariangela  Nascimento  Correa,  Mariana 
Barreto Fleury, Mariana Delboni Secches e Raquel Kibune Maizza Chiappini, 
todas da seção de Pólo Aquático.
Presidente – Saudou as novas Atletas Beneméritas do Clube, enaltecendo os 
títulos  concedidos.  Convidou  o  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara 
Machado Rudge, e o Vice-Presidente, Edgard Ozon, para, com ele, entregar os 
Diplomas de Atleta Benemérito e as Resoluções que convalidaram a outorga da 
benemerência às aquapolistas Mariangela Nascimento Correa,  Mariana Barreto 
Fleury, Mariana Delboni Secches e Raquel Kibune Maizza Chiappini.

- Sob aplausos, é feita a entrega dos Diplomas às Atletas.
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Presidente  –  Encerrando  a  solenidade,  cumprimentou  as  novas  Atletas 
Beneméritas e seus Familiares, estendendo os cumprimentos ao Técnico Roberto 
Bruno  Chiappini,  do  Pólo  Aquático,  convidando  todos  para  assistirem à  parte 
formal da reunião.

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 propostas: 
votos de pesar: 1) de iniciativa do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal, dos 
Conselheiros  Amarílis  Pacheco Orsi  (Segunda Secretária),  Ayrton Orsi,  Osmar 
Rocha, Walter Silva, Severiano Atanes Neto (Diretor de Higiene e Saúde), José 
Paulo de Camargo Mello (Diretor de Relações Esportivas), Névio Carlos Luiz Vito 
Barattino, Wilson Carvalho, Anna Rocha Lima Nacarato, subscrito pela Mesa do 
Conselho  e  pelo  plenário  como  um  todo,  pelo  falecimento  do  Suplente  de 
Conselheiro Carlos Figueiredo da Cunha; 2) de autoria da Mesa do Conselho, pelo 
falecimento do Sr. Américo Nesti, pai do Suplente de Conselheiro Fábio Eduardo 
Nesti;  3) de iniciativa do Conselheiro Paulo Taglianetti,  pelo falecimento do ex-
Conselheiro  José  Eddie  Avelino, tio  do  Conselheiro  Antonio  Tadeu  Avelino, 
subscrita pela Mesa do Conselho; 4) de autoria do Conselheiro Luiz Eduardo do 
Amaral Cardia, pelo falecimento do Professor Silvio Rodrigues, Titular da Cadeira 
de Direito Civil da USP, irmão do Associado José Carlos Rodrigues, bem como 
pelo falecimento do Sr. Alberto Stangarlini, pai do Deputado Estadual José Carlos 
Stangarlini, associado do Clube;  voto de congratulações: proposto pela Mesa do 
Conselho,  ao  Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall,  recentemente 
empossado na Cadeira nº 32, Patrono Roberto Simonsen, da Academia de Letras 
de  Campos  do  Jordão,  voto  subscrito  pelo Conselheiro  João  Benedicto  de 
Azevedo Marques;  votos de louvor:  1)  de iniciativa do Conselheiro Gilberto De 
Luccia, ao associado Mário Gonçalves Soares, que se sagrou Campeão Brasileiro 
de Boxe Profissional (24/01/2004 – São Paulo/SP), em que derrotou o campeão 
colombiano  Diosmel  Anaya  e  se  sagrou  Campeão  Ibero-Americano  de  Boxe 
profissional,  categoria  Meio  Pesado;  2)  de  autoria  do  Conselheiro  Renato 
Lazzarini, aos  Desembargadores federais Vesna Kolmar, José Eduardo Barbosa 
Santos Neves e Marianina Galante, recentemente empossados como Membros 
Efetivos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; 3) de  iniciativa da Mesa do 
Conselho, à Diretoria, Técnicos e Atletas da Natação, pela conquista do título de 
Campeão Brasileiro Júnior de Natação - Troféu Tancredo Neves, somando 559 
pontos, sendo: Recorde Sul-americano - 4x50m livre F - 1m44s16, 4x50m medley 
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F - 1m59s20 e Recorde Brasileiro - 4x50m medley F - 1m59s20 e 4x50m livre F - 
1m44s16, sendo que, com o término desta última competição, o Pinheiros venceu 
a disputa pelo ranking nacional de Clubes de Natação e recebeu o troféu como a 
equipe  mais  vitoriosa  de  2003,  com 305  pontos; 4)  de  iniciativa  da  Mesa  do 
Conselho, aos atletas Rosangela Faria, Maria das Graças Moreira e Israel dos 
Anjos, que obtiveram, respectivamente, as 8ª, 19ª e 12ª classificações individuais 
na Corrida de São Silvestre/2003; 5)  de iniciativa da Comissão de Esportes, a 
destaques  esportivos,  conforme  relação  enviada  com  a  convocação,  a  saber: 
Basquete: Diretor Adjunto João Fernando Rossi, aos técnicos Thelma de Nazareth 
Pina  Guimarães  Tavernari  e  Luís  Roberto  Colli  Bogus  e  aos  atletas  que  se 
destacaram nas seguintes competições: Campeonato da Grande São Paulo -Nível 
Estadual (São Paulo/SP - 15/11/2003) - categoria Mirim- Campeã: Rodrigo Pereira, 
Vitor Amorim Mendonça Alves, Guilherme Fredi Lotufo, Edson Alves de Lima Júnior, 
Elio Corazza Neto, Thyago Taroni  Aleo, Felipe Maeda Camargo, Eider de Paula 
Cesário,  Alex  Sandro  Silva  Cândido,  Jefferson  Carlos  Carvalho  Claudino,  Lucas 
Fortes Arantes, Rafael Alberto Ludwig, Luiz Henrique Ribeiro e Tarik Lacerda Falluh; 
Campeonato Estadual (Franca/SP - 23/11/2003) - categoria Mirim – Campeã: Rodrigo 
Pereira, Vitor Amorim Mendonça Alves, Guilherme Fredi Lotufo, Edson Alves de Lima 
Júnior, Elio Corazza Neto,  Thyago Taroni Aleo,  Felipe Maeda Camargo, Eider de 
Paula  Cesário,  Alex  Sandro  Silva  Cândido,  Jefferson  Carlos  Carvalho  Claudino, 
Lucas Fortes Arantes, Rafael Alberto Ludwig, Luiz Henrique Ribeiro e Tarik Lacerda 
Falluh; Campeonato da Grande São Paulo - Nível Estadual (ECP/SP - 19/11/2003) - 
categoria Infantil – Campeã: Maurício Sans Steagall Pirtouscheg, Luciano Oliveira 
Mazzoco, Rodrigo Bolzan Carneiro, Marcelo Olsen Saad, Bruno Saraiva Castro, Alfio 
Vivan  Fioravanti,  Marcel  Pedroza  Kopersztych,  Gabriel  Speldore  Fullen,  Vinícius 
Oliveira da Silva, Fernando Luiz Gonçalves e André Felipe Aidar de Almeida; Bolão: 
ao Diretor Adjunto Randolf Hettfleisch e aos bolonistas que conquistaram o título de 
Campeão  -  categoria  1ª  Divisão  Masculina,  no  I  Torneio  Super  Paulistão  (São 
Paulo/SP - 29/11/2003): Fernando Pinto Silva Resende, Randolf Hettfleisch, Fábio 
Andrade  Reinbold,  Eduardo  Foresti  Sanseverino,  Alberto  Foresti  Sanseverino  e 
Rogério  Arkie;  Esgrima:  Diretor  Adjunto  Giovanni  Cappellano,  aos  Técnicos 
Miakotnykh Guennadi e Márcia Silva Leonelli e aos esgrimistas que se destacaram 
ou participaram do Campeonato Sul-Americano (Porto Alegre/RS - 27 a 30/11/2003), 
categoria  Livre,  a  saber:  Paula  Lazzarini  (2º  lugar  -  Espada  Feminina),  Marília 
Pellegrino Camargo Mello (3º lugar - Florete Feminino), Marcos de Faria Cardoso (5º 
lugar  -  Florete  Masculino),  Fernando  Augusto  Dias  Scavasin  (8º Lugar  -  Florete 
Masculino), Maurício Pettinato Lúcio (8º lugar - Espada Masculino); Judô: ao Diretor 
Adjunto Stathis Scretas, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão 
e  Mauro  Santos  Oliveira  e  aos  judocas  que  se  destacaram  nas  seguintes 
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competições:  Campeonato  Sul-americano  (Cuenca/Equador  -  23  a  26/10/2003), 
categoria Sênior: Denílson Moraes Lourenço (Campeão - Ligeiro -60Kg) e Andréa 
Berti Rodrigues (Vice-Campeã - Ligeiro -48Kg); Beneméritos do Judô do Brasil - Nível 
Nacional (São Paulo/SP-08/11/2003): Daniel Andrey Hernandes (Pesado +100Kg), 
Renato Dagnino (Médio -90Kg), Alexsander José Guedes (Médio -90Kg), Bernardo 
César  Lopes  (Meio  Médio  -81Kg),  Gustavo  Nogueira  Rodrigues  (Meio  Pesado 
-100Kg), Fábio Kazuo Ikemori (Pesado +100Kg) e Leandro Bocchi de Moraes (Médio 
-90Kg), todos da Equipe categoria Sênior Masculino, que se sagrou Campeã; Amim 
Negme Zoghaib (Leve -73Kg), Bruno César Morais Rocha (Leve -73Kg), Alessandro 
Aguiar Colli (Leve -73Kg), Eric Vecchi (Leve -73Kg) e Raphael Luiz Moura dos Santos 
Silva (Meio Leve -66Kg), todos da Equipe Júnior Masculino, que se sagrou Campeã; 
Andréa Berti Rodrigues (Ligeiro -48Kg), Renata Costa e Silva (Meio Leve -52Kg), 
Elisa  Salomão  Mochizuki  (Leve  -57Kg),  Vânia  Yukie  Ishii  (Meio  Médio  -63Kg), 
Luciana Satiko Ohi (Médio -70Kg) e Priscila de Almeida Marques (Pesado +78Kg), 
todas da Equipe Sênior Feminina, que conquistou o 3º lugar; II Troféu Brasil (Belo 
Horizonte/MG -  14 a 16/11/2003):  atletas da categoria  Sênior,  que conquistou o 
3º lugar: Alexsander José Guedes (Médio -90Kg – Campeão), Reinaldo Vicente dos 
Santos  (Meio  Leve -66  Kg -  Vice-Campeão),  Renato  Dagnino  (Médio  -90  Kg  – 
Campeão), Luciana Satiko Ohi (Médio -70 Kg – Campeã), Denílson Moraes Lourenço 
(Ligeiro -60 Kg - 3º Lugar), Sebástian Rafael Dias Pereira (Ligeiro -60 Kg - 3º Lugar), 
Daniel Andrey Hernandes (Pesado +110 Kg - 3º Lugar), Leandro Leme da Cunha 
(Meio Leve -66 Kg - 3º Lugar) e Andréa Berti Rodrigues (Ligeiro -48 Kg - 3º Lugar); 
Campeonato Sul-Americano (Buenos Aires/Argentina - 21 a 22/12/2003), categoria 
Sênior:  Reinaldo Vicente dos Santos (Meio Leve -66 Kg – Campeão),  Sebástian 
Rafael  Dias  Pereira  (Leve  -73  Kg  –  Campeão)  e  Priscila  de  Almeida  Marques 
(Pesado  +  78  Kg  –  Campeão);  III  Grand  Prix  Paulista  -  Final  -  Nível  Estadual 
(Barueri/SP - 01/11/2003), categoria Sênior – Campeã: Giovanni da Cunha (Ligeiro 
-60Kg),  Denílson Moraes Lourenço (Ligeiro -60Kg),  Reinaldo Vicente dos Santos 
(Meio Leve -66Kg), Leandro Leme da Cunha (Meio Leve -66Kg), Sérgio Ricardo de 
Souza Oliveira (Leve -73Kg), Adriano Ricardo dos Santos (Leve -73Kg), Bernardo 
César Lopes (Meio Médio -81Kg), Daniel Brandão Kashiwagura (Meio Médio -81Kg), 
Renato Dagnino (Médio -90Kg), Alexsander José Guedes (Médio -90Kg), Gustavo 
Nogueira  Rodrigues (Meio Pesado -100Kg),  Filipe Augusto Ferreira  Neves (Meio 
Pesado -100Kg), Daniel Andrey Hernandes (Pesado +100Kg) e Fábio Kazuo Ikemori 
(Pesado +100Kg); Levantamento de Peso: Diretor Adjunto Horácio Soares dos Reis, 
ao Técnico Edmilson da Silva Dantas e aos atletas que se destacaram nas seguintes 
competições: Campeonato Paulista (São Paulo/SP - 29 a 30/12/2003), categorias 
Juvenil e Adulto – Campeãs: Alexandre de Freitas Hoffmann (Juvenil e Adulto/69kg - 
1º Lugar), Alex Frederic Liauw (Adulto/62kg - 1º Lugar); Adeílson de Carvalho Santos 
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(Adulto/77kg - 1º Lugar), Erasmo Carlos da Silva (Adulto/85kg - 1º Lugar), Edílson 
Leão Alves (Juvenil e Adulto/94kg - 1º Lugar), Fernando Saraiva Reis (Juvenil / 85kg - 
1º Lugar e Adulto/85kg - 4º lugar),  Ademir Ferreira dos Santos (Adulto/77kg - 2º 
Lugar), Rafael Lima de Andrade (Juvenil/77kg - 2º Lugar); Campeonato Azes de Ouro 
- Nível Nacional (São Paulo/SP - 29 a 30/12/2003), categoria Adulto – Campeã: Alex 
Frederic Liauw (Adulto/62kg - Campeão - nº 1), Erasmo Carlos da Silva (Adulto/85kg - 
Campeão - nº 2) e Alexandre de Freitas Hoffmann (Adulto/69kg - Campeão - nº 4); 
Campeonato  Azes  1º  Ano  -  Nível  Nacional  (São  Paulo/SP  -  29  e  30/12/2003), 
categoria Juvenil - Vice-Campeã: Everson Carlos da Silva (Juvenil/77kg - Campeão - 
nº 1) e Rafael Lima de Andrade (Juvenil/77kg - Campeão - nº 2); Natação: ao Diretor 
Adjunto de Natação de Alto Rendimento André Perego Fiore, ao Diretor Adjunto de 
Natação - Categorias de Base Ivo Nascimento Júnior, aos Técnicos Adriana Zanetti 
de Lima Taba, Fernando Antonio Vanzella, Alberto Pinto Silva, Alberto Bernardo Klar 
e  Arilson  Soares  da  Silva  e  aos  atletas  que  se  destacaram  nas  seguintes 
competições:  Campeonato  Brasileiro  Juvenil  de  Verão  -  Troféu  Carlos  Campos 
Sobrinho (Vitória /ES - 20 a 23/11/2003) - Classificação Geral da Equipe do ECP: 1º 
Lugar:  Lucas Vinícius Yokoo Salatta (Juvenil  II  – 200m Medley -1º Lugar,  400m 
Medley - 1º Lugar e 200m Borboleta - 1º lugar), César Augusto Cielo Filho (Juvenil II - 
50m Livre - 1º lugar e 100m Livre - 1º lugar), Bruna Camilo Turi (Juvenil II - 50m Livre 
- 1º lugar e 100m Livre - 1º lugar), Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão (Juvenil II - 
200m Medley - 1º lugar, 100m Borboleta - 1º lugar e 200m Borboleta - 1º lugar), 
Guilherme Augusto Guido (Juvenil II - 100m Costas - 1º lugar e 200m Costas - 1º 
lugar), Danielle Ribeiro do Amaral Santos (Juvenil I - 200m Costas - 1º lugar, 200m 
Medley - 2º lugar e 100m Costas - 3º lugar), Rebecca Silva Nascimento (Juvenil I - 
200m Medley - 3º lugar), Rubens Kenji Yoshioka (Juvenil I - 200m Medley -1º lugar e 
100m Borboleta - 3º lugar), Igor Nishi (Juvenil II - 100m Borboleta - 3º lugar), Eric 
Soares Marcondes (Juvenil  I  -  200m Costas -  2º lugar),  Fernando César Marins 
Benedette (Juvenil II - 200m Costas - 3º lugar), Fernanda Okita (Juvenil II - 100m 
Peito - 2º lugar); revezamentos: Bruna Camilo Turi, Fernanda Okita, Júlia Oliveira 
Pereira de Souza Leão e Rebecca Silva Nascimento (4 x 50m Livre - 2º lugar), César 
Augusto Cielo Filho, Guilherme Augusto Guido, Igor Nishi e Lucas Vinícius Yokoo 
Salatta (4 x 50m Livre - 1º lugar), Bruna Camilo Turi, Fernanda Okita, Júlia Oliveira 
Pereira de Souza Leão e Rebecca Silva Nascimento (4 x 100m Livre - 2º lugar), 
César Augusto Cielo Filho, Guilherme Augusto Guido, Igor Nishi e Lucas Vinícius 
Yokoo Salatta (4 x 100m Livre - 1º lugar), Danielle Ribeiro do Amaral Santos, Bruna 
Camilo Turi, Fernanda Okita e Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão (4 x 100m Medley 
- 1º lugar), César Augusto Cielo Filho, Guilherme Augusto Guido, Igor Nishi e Rubens 
Kenji Yoshioka (4 x 100m Medley - 1º lugar); Campeonato Paulista Juvenil de Verão - 
V  Troféu  “Ronaldo  de  Souza  Passos”  (São  Paulo/SP  -  15  e  16/11/2003)  - 
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Classificação  Geral  da  Equipe  do  ECP:  1º  Lugar:  Lucas  Vinícius  Yokoo  Salatta 
(Juvenil II - 200m Medley - 1º lugar, 400m Medley - 1º lugar e 100m Peito - 3º lugar, 
César Augusto Cielo Filho (Juvenil II - 100m Livre - 1º lugar, 50m Livre - 1º lugar e 
200m Livre - 1º lugar), Bruna Camilo Turi (Juvenil II - 100m Livre - 1º lugar, 100m 
Costas - 2º lugar e 50m Livre - 1º lugar), Guilherme Augusto Guido (Juvenil II - 100m 
Costas - 1º lugar e 200m Costas - 1º lugar), Fernanda Okita (Juvenil II - 200m Peito - 
1º lugar, 50m Livre - 3º lugar e 100m Peito - 1º lugar), Lívia Grijo Ramos (Juvenil II - 
400m Livre - 3º lugar e 200m Livre - 2º lugar), Rebecca Silva Nascimento (Juvenil I - 
200m Medley - 1º lugar, 100m Costas - 3º lugar e 200m Costas - 2º lugar), Júlia 
Oliveira Pereira de Souza Leão (Juvenil II - 200m Medley - 2º lugar, 100m Borboleta - 
1º lugar e 200m Borboleta - 2º lugar), Danielle Ribeiro do Amaral Santos (Juvenil I - 
100m Costas - 1º lugar, 400m Medley - 1º lugar e 200m Costas - 1º lugar), Igor Nishi 
(Juvenil II - 100m Livre - 3º lugar e 100m Borboleta - 2º lugar), Eric Soares Marcondes 
(Juvenil I - 400m Livre - 2º lugar e 200m Costas - 3º lugar), Marcello Giutini Popoff 
(Juvenil II - 400m Livre - 2º lugar e 1500m Livre - 2º lugar), Rubens Kenji Yoshioka 
(Juvenil I - 200m Medley - 1º lugar, 400m Medley - 2º lugar e 200m Borboleta - 3º 
lugar), Fernando César Marins Benedette (Juvenil II - 100m Costas - 3º lugar e 200m 
Costas - 3º lugar); revezamentos: Eric Soares Marcondes, Marco Malavasi Paoloello 
e Rubens Kenji Yoshioka (4 x 100m Livre - 3º lugar), César Augusto Cielo Filho, Igor 
Nishi, Guilherme Augusto Guido e Lucas Vinícius Yokoo Salatta (4 x 100m Livre - 2º 
lugar), Fernando César Marins Benedette, Lucas Silva Iacovone, Newton Barbosa 
Corrêa e Carlos Eduardo Murgel Miller (4 x 100m Livre - 2º lugar), Danielle Ribeiro do 
Amaral  Santos,  Rebecca  Silva  Nascimento  e  Fernanda  Piedade  Fernandes  (4 x 
100m Medley - 1º lugar), Bruna Camilo Turi, Fernanda Okita, Júlia Oliveira Pereira de 
Souza Leão e Lívia Grijo Ramos (4 x 100m Medley - 1º lugar),  Danielle Ribeiro do 
Amaral Santos, Rebecca Silva Nascimento e Fernanda Piedade Fernandes (4 x 50m 
Livre - 1º lugar), Bruna Camilo Turi, Fernanda Okita, Júlia Oliveira Pereira de Souza 
Leão e Lívia Grijo Ramos (4 x 50m Livre - 1º lugar), Rubens Kenji Yoshioka, Marco 
Malavasi Paoliello e Eric Soares Marcondes (4 x 50m Livre - 3º lugar), César Augusto 
Cielo Filho, Igor Nishi, Guilherme Augusto Guido e Lucas Vinícius Yokoo Salatta (4 x 
50m Livre -  1º Lugar),  Lucas Silva Iacovone, Fernando César Marins Benedette, 
Stefano Pantani Amato Balian e Carlos Eduardo Murgel Miller (4 x 50m Livre - 2º 
lugar), Danielle Ribeiro do Amaral Santos, Rebecca Silva Nascimento e Fernanda 
Piedade Fernandes (4 x 100m Livre - 1º lugar), Bruna Camilo Turi, Fernanda Okita, 
Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão e Lívia Grijo Ramos (4 x 100m Livre - 1º lugar), 
Pedro Henrique Soares Ramos e Rubens Kenji Yoshioka (4 x 100m Medley - 3º 
lugar),  Guilherme Augusto Guido,  Pedro Henrique Soares Farias,  César Augusto 
Cielo Filho e Lucas Vinícius Yokoo Salatta (4 x 100m Medley - 1º lugar); Campeonato 
Paulista  Petiz  de  Verão  -  XI  Troféu  “José  do  Carmo Neves  –  3ª  Edição”  (São 
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Paulo/SP - 22 a 23/11/2003) - Classificação Geral da Equipe do ECP: 2º Lugar: Bruno 
Felipe de Sousa Barbosa (Petiz I - 100m Costas - 1º lugar, 100m Livre - 1º lugar e 
200m Medley - 1º lugar), Lucas Monteiro Dib (Petiz I - 100m Livre - 2º lugar e 100m 
Livre - 1º lugar), Patrícia Pinto Vieira Marcondes (Petiz I - 100m Borboleta - 2º lugar e 
100m Livre  -  1º lugar),  Luis  Fernando  Yokoo  Salatta  (Petiz  II  -  100m Costas  - 
3º lugar), Giuliana Biselli Monteiro (Petiz II - 100m Peito - 2º lugar), Bianca Leobaldo 
(Petiz II - 100m Peito - 3º lugar e 200m Medley - 1º lugar), Diego Antonio Marinho 
Bertagni (Petiz II - 100m Peito - 1º lugar e 200m Medley - 3º lugar); revezamentos: 
Lucas Monteiro Dib, André Itiberê Ferreira Silva, Bruno Felipe de Sousa Barbosa 
(Petiz I - 4 x 50m Livre - 1º Lugar), Rafaela Vieira Mello Pepe, Nabíla Ocanha Perez 
Peixoto e Bianca Leobaldo (4 x 50m Livre - 1º Lugar), Lucas Monteiro Dib e Bruno 
Felipe de Sousa Barbosa (4 x 50m Medley - 1º lugar), Nabíla Ocanha Perez Peixoto, 
Giuliana Biselli Monteiro, Patrícia Pinto Vieira Marcondes e Bianca Leobaldo (4 x 50m 
Medley - 1º Lugar), Luis Fernando Yokoo Salatta, Diego Antonio Marinho Bertagni e 
Pedro  Luis  Toscano  Aranha  Pereira  (4 x  50m  Medley  -  2º  lugar);  Campeonato 
Paulista Júnior e Sênior de Verão - V Troféu “Alberto Martin Perez” (Santos/SP - 27 a 
30/11/2003) - Classificação Geral da Equipe do ECP: 4º Lugar: Flávia Neto de Jesus 
(Sênior - 50m Borboleta - 1º Lugar, 50m Livre - 2º lugar e 100m Borboleta - 3º lugar), 
Flávia Renata Delaroli Cazziolato (Sênior - 50m Livre - 1º lugar e 100m Livre - 1º 
lugar), Fábio Mauro Figueredo Silva (Sênior - 200m Peito - 1º lugar), Tatiana Lemos 
de Lima (Sênior - 200m Livre - 2º lugar e 100m Livre - 3º lugar), Brunna Giuntini 
Popoff (Júnior II - 800m Livre - 3º lugar), Aline Aparecida Savieto (Júnior I - 50m Peito 
- 2º lugar, 200m Peito - 3º lugar), Mayra Roberti de Siqueira (Júnior I - 50m Borboleta 
-  1º  lugar,  Talíta Lima Ribeiro (Júnior II  -  100m Livre -  1º  lugar),  Jorge Augusto 
Macedo de Azevedo (Júnior II - 100m Livre - 3º lugar) e Mariana Izabel Bizetto Penatti 
(Júnior I - 200m Peito - 2º lugar); Copa do Mundo de Natação - 3ª Etapa - África do 
Sul (Durban/África do Sul - 05 a 07/12/2003): Lucas Vinícius Yokoo Salatta (Juvenil – 
200m Medley - 1º Lugar, 400m Medley - 3º lugar e 200m Borboleta - 3º lugar) e César 
Augusto Cielo Filho (Juvenil - 200m Costas - 7º lugar e 100m Costas - 11º lugar); 
Peteca:  ao  Diretor  Adjunto  Claudionor  Antonio  Mattos  e  aos  atletas  que  se 
destacaram no XIV Campeonato Brasileiro (Curitiba/PR - 13 a 15/11/2003): Giovanna 
Narcisi (1º lugar - categoria 31 a 40 anos), Ivan Gilberto Castaldi Filho, José Antonio 
Ferreira Brandão e Ney Roberto Caminha David (2º lugar - categoria 41 a 50 anos) e 
Artur Granato (2º lugar - categoria 61 anos acima); Pólo Aquático: ao Diretor Adjunto: 
Luciano Jorge Hamuche, aos Técnicos Roberto Bruno Sérgio Chiappini, Eric Tebbe 
Borges e aos aquapolistas que se destacaram nas seguintes competições: Troféu 
João Havelange (São Paulo/SP - 02/11/2003) - categoria Adulto Feminino - Vice-
Campeã: Mariângela Corrêa Nascimento, Ana Carolina Silveira Vasconcelos, Flávia 
Alvarenga Fernandes, Daniela De Lucca Martins, Tathiana Rebizzi Parmigiano, Erin 
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Dorothy Kocher,  Mariana Barreto Fleury, Mariana Delboni Secches, Luciana Costa 
Soares Hungria, Rubi Lira Miranda Palmieri, Daniela Kamada Raddi, Camila Vieira 
Baccarin  e  Raquel  Kibune  Maizza  Chiappini;  Campeonato  Estadual  (ECP/SP- 
02/11/2003) - categoria Principal Masculino – Campeã: Erik Michael Seegerer, Daniel 
Polidoro  Mameri,  André  Luiz  Pessanha  Cordeiro,  Fábio  Amante  Chidíquimo, 
Guilherme Figueredo, Tiago Ribeiro de Almeida, Marcelo Camargo Cintra Franco, 
João Francisco Carvalho Pinto Santos, Roberto Vianello, Leonardo Vergara Real, 
Antonio Inserra Neto, Mário Carotini Júnior, Felipe Carotini, Maurício Bussamara Real 
Amadeo,  Lucas  Pereira  Vita  e  Luis  Maurício  Capelache  dos  Santos;  Saltos 
Ornamentais:  ao  Diretor  Adjunto  Oswaldo  Lopes  Fiore,  aos  Técnicos  Roberto 
Gonçalves  e  Cristina  Almeida  Gonçalves  F.  Guimarães  e  aos  atletas  que  se 
destacaram  nas  seguintes  competições:  5ª  Etapa  do  Campeonato  Estadual 
(Campinas/SP - 16/11/2003), Categorias: A, B, C, D Adulto - Classificação Geral do 
ECP: categoria Adulto – Campeã, categorias A, B, C e D - Vice – Campeã: Cassius 
Ricardo Duran (Adulto - Trampolim 3m -1º lugar), Evelyn Wallace Winkler (Adulto - 
Trampolim 3m - 1º lugar), Murílo Galves Marques Oliveira (Grupo A - Trampolim 3m - 
1º lugar), Willian Sgurscow (Grupo B - Trampolim  3m - 1º lugar), Júlia Soares Ramos 
(Grupo C - Trampolim 3m - 1º lugar), Ivan da Costa Paixão (Adulto - Trampolim 3m - 
2º lugar),  Fabiana Izumi  Hashimoto (Adulto -  Trampolim 3m - 2º lugar),  Fabiana 
Barbosa dos Santos (Grupo B - Trampolim 3m - 2º lugar), Luciana de Jesus Souza 
(Grupo C - Trampolim 3m - 2º lugar), Matheus Benedetti de Almeida Redondo (Grupo 
D -  Trampolim 3m - 2º lugar),  Emerson Souza Neves (Adulto -  Trampolim 3m - 
3º lugar), Roberto Bacchi (Grupo A - Trampolim 3m - 3º lugar), Maria Luiza Sorrenti 
Quirino (Grupo B - Trampolim 3m - 3º lugar); 6ª Etapa do Campeonato Estadual 
(ECP/SP - 07/12/2003) - categorias A, B, C, D Adulto - Classificação Geral do ECP: 
categorias A e B Adulto: Campeãs - categorias: C e D - Vice – Campeãs: Cassius 
Ricardo Duran (Adulto - Plataforma - 1º lugar), Ubirajara Nogueira Barbosa (Adulto - 
Plataforma  -  2º lugar),  Evelyn  Wallace  Winkler  (Adulto  -  Plataforma  -  1º  lugar), 
Fabiana Izumi Hashimoto (Adulto - Plataforma - 2º lugar), Murílo Galves Marques 
Oliveira (Grupo A - Plataforma - 1º lugar), Roberto Bacchi (Grupo A - Plataforma -2º 
lugar), Thaís Muntada Cavinatto (Grupo A - Plataforma -2º lugar), Willian Sgurscow 
(Grupo B) Plataforma -1º lugar), Fabiana Barbosa dos Santos (Grupo B) - Plataforma 
-2º lugar), Júlia Soares Ramos (Grupo C) - Trampolim 3m -1º lugar), Vitória Oliveira 
Pereira de Souza Leão (Grupo C - Trampolim 3m -2º lugar), Matheus Benedetti de 
Almeida Redondo (Grupo D - Trampolim 3m -2º lugar) e Luciana de Jesus Souza 
(Grupo C - Trampolim 1m - 2º lugar); 4ª Etapa do Campeonato Estadual (ECP/SP - 
02/11/2003) - categorias A, B, C e D Adulto - Classificação Geral do ECP: categorias: 
A e B Adulto: Campeã, categorias C e D: Vice-Campeã: Ivan da Costa Paixão (Adulto 
-  Trampolim  1m  -  1º  lugar),  Evelyn  Wallace  Winkler  (Adulto  -  Trampolim  1m  - 
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1º lugar), Murílo Galves Marques Oliveira (Grupo A - Trampolim 1m - 1º lugar), Willian 
Sgurscow (Grupo B - Trampolim 1m - 1º lugar), Fabiana Izumi Hashimoto (Adulto - 
Trampolim 1m - 2º lugar), Gabriel Ulhoa Canto Gebara (Grupo A - Trampolim 1m - 2º 
lugar),  Thaís  Muntada Cavinatto  (Grupo  A  -  Trampolim 1m -  2º  lugar),  Fabiana 
Barbosa dos Santos (Grupo B - Trampolim 1m - 2º lugar), Luciana de Jesus Souza 
(Grupo C - Trampolim 1m - 2º lugar), Matheus Benedetti de Almeida Redondo (Grupo 
D - Trampolim 1m - 2º lugar), Cassius Ricardo Duran (Adulto - Trampolim 1m - 3º 
lugar), Roberto Bacchi (Grupo A - Trampolim 1m -3º lugar), Marcella Bosschart Souza 
(Grupo A - Trampolim 1m -3º lugar) e Júlia Soares Ramos (Grupo C - Trampolim 1m - 
3º lugar); XVI Torneio Brasileiro (ECP/SP - 21 a 23/11/2003), categorias A e B - 
Classificação da Equipe do ECP: Campeã: Murilo Galves Marques Oliveira (Grupo A 
- Trampolim 1m - 1º lugar, Trampolim 3m - 1º lugar e Plataforma - 1º lugar), Willian 
Sgurscow (Grupo B - Trampolim 1m - 1º lugar, Trampolim 3 m - 1º lugar e Plataforma 
-  1º  lugar),  Fabiana  Barbosa  dos  Santos  (Grupo  B  -  Trampolim 1m -  2º  lugar, 
Trampolim 3m - 2º lugar e Plataforma - 2º lugar) e Thaís Muntada Cavinatto (Grupo A 
- Trampolim 1m - 3º lugar, Trampolim 3m - 3º lugar e Plataforma – 3º lugar); Tênis: à 
Diretora Adjunta Marilena Simões Queiroz e aos tenistas que se destacaram nas 
seguintes competições: XII Aberto da A.R.Ford - Nível Paulista (São Bernardo do 
Campo/SP - 20 a 21/09/2003): Fernanda Azevedo Dias (categoria 14 anos Feminino 
- Simples – Campeã); Torneio Unisys Arena Open - Nível Paulista (São Paulo/SP -13 
a 15/09/2003): Juliana Catalão Renesto (categoria 14 anos Feminino - Simples – 
Campeã); II Torneio Villa Esportes- Nível Paulista (São Paulo/SP - 20 a 21/09/2003): 
Verena  Costa  Del  Valhe  dos  Santos  (categoria  12  anos  Feminino  -  Simples  – 
Campeã);  Copa  Cooper  Tools  de  Tênis  -  Nível  Paulista  (Sorocaba/SP  -  27  a 
28/09/2003):  Mariângela Drouet  Feliciano (categoria Damas 50 anos -  Simples – 
Campeã); Torneio World Tennis Cup - Nível Paulista (Cotia/SP - 11 a 12/10/2003): 
Marcelo  Cançado  Passarelli  Scott  (categoria  12  anos  Masculino  B  -  Simples  – 
Campeão);  Torneio  World  Tennis  Cup  -  Nível  Paulista  (Cotia/SP  -  29/10/2003): 
Verena  Costa  Del  Valhe  dos  Santos  (categoria  12  anos  Feminino  -  Simples  – 
Campeã); IV Torneio Máster Tênis - Nível Paulista (São Paulo/SP - 06 a 07/09/2003): 
Gabriela Bonfim Almeida Braga (categoria 14 anos Feminino - Simples – Campeã); V 
Torneio Guarulhos Open - Nível Paulista (Guarulhos/SP - 29 a 30/09/2003): Flávia 
Meira Castro (categoria 14 anos Feminino - Simples – Campeã); II Torneio Academia 
Eche Open - Nível Paulista (São Paulo/SP - 13 a 14/09/2003): Verena Costa Del 
Valhe dos Santos (categoria 12 anos Feminino - Simples – Campeã); Torneio Play 
Tennis - Nível Paulista (São Paulo/SP - 30 a 31/08/2003): Verena Costa Del Valhe 
dos Santos (categoria 12 anos Feminino - Simples – Campeã); Torneio Aberto Tennis 
Hill - Nível Paulista (Carapicuíba/SP - 06 a 07/09/2003): Lo Sz Hsien (categoria 3ª 
Classe Masculina Acima de 35 anos - Simples – Campeão); Torneio Unisys Arena 
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Open - Nível Paulista (São Paulo/SP - 06 e 07/09/2003): Verena Costa Del Valhe dos 
Santos  (categoria  12  anos  Feminino  -  Simples  –  Campeã);  Torneio  Nacional 
Veteranos de Florianópolis (Florianópolis/SC - 13 a 18/10/2003): Manfred Adolf Sauer 
(categoria  Veteranos  65  anos  -  Duplas  –  Campeão),  Beatrice  Mira  Chrystman 
(categoria  Damas  50  anos  -  Simples  –  Campeã),  José  Américo  Silva  Souza 
(categoria Veteranos 65 anos - Simples - Vice-Campeão), Tikara Tanaami (categoria 
Veteranos  75  Anos  -  Simples  -Vice-Campeão),  Majoy  Goldschimidt  Abbondanza 
(categoria  Damas  40  Anos  (Simples  -  Vice-Campeã)  e  Andiara  Maria  Roessle 
Guimarães (categoria Damas 55 anos - Duplas - Vice-Campeã); IV Torneio Máster 
Tênis Férias - Nível Paulista (São Paulo/SP -29 a 30/11/2003): Marcelo Cançado 
Passarelli Scott (categoria 12 anos Masculino B - Simples – Campeão); I Torneio Top 
Spin Big Ball  -  Nível  Paulista  (São Bernardo do Campo/SP -  25 a  26/10/2003): 
Fernanda Azevedo Dias (categoria 14 anos Feminino - Simples – Campeã); Circuito 
Credicard/ Mastercard Júniors Cup - Masters - Nível Nacional (São Paulo/SP -30/10 a 
02/11/2003): Patrícia Moraes Barros Coimbra (categoria 18 anos Feminino - Simples 
– Campeã) e Marina Camargo De Luca (categoria 14 anos Feminino - Simples - Vice-
Campeã); Torneio Internacional Vets de Punta Del Este - Copa Otto Hauser (Punta 
Del  Este/Uruguai  -  18  a  22/11/2003):  Beatrice  Mira  Chrystman  Lucki  (categoria 
Damas 50 anos - Simples – Campeã e Duplas – Campeã) e Vilma Rosa Huerta 
Munoz Santangelo (categoria Damas 45 anos - Duplas - Vice-Campeã); Campeonato 
Estadual Masters (São Paulo/SP – 21 a 23/11/2003): Verena Costa Del Valhe dos 
Santos (categoria  12 anos Feminino -  Simples – Campeã);  II  Torneio Academia 
Eduardo Eche - Nível Paulista (São Paulo/SP - 04 a 05/10/2003) e Caio Ferreira 
Osser (categoria 16 anos Masculino A - Simples – Campeão); Torneio Internacional 
Vets Elias Deik - Grupo 2 ITF (Santiago/Chile - 24 a 29/11/2003): Mariângela Drouet 
Feliciano  (categoria  Damas  50  anos  -  Duplas  -  Vice-Campeã);  Voleibol:  Diretor 
Adjunto José Henrique de Souza Amorin, aos Técnicos Hélio Ferreira de Almeida e 
Silvio  Roberto Forti  e  às atletas que se destacaram nas seguintes competições: 
Campeonato Estadual (Esporte Clube Pinheiros – São Paulo/SP – 05/12/2003) - 
categoria Infanto-Juvenil Feminino – Campeã: Maíra Magalo Rossetti Lapa, Fernanda 
Camargo Frey, Claudia Martiniano Azevedo, Talassa Cisotto Rocha, Nayara Sudário 
da  Cruz,  Luciana  Oliveira  Bezerra,  Amanda  Segura  Martins  Teixeira,  Marcela 
Cambraia Marin, Katherin Gonçalves, Flávia Lourenço da Silva e Natasha Nogueira 
Franco;  Campeonato Estadual  (ECP/SP – 26/11/2003)  -  categoria Infanto-Juvenil 
Masculino – Campeã: Rafael Rocha de Lima, Renato Parreira Ferreira, Fernando 
Caldeira Berenguer Donnay, Márcio Luiz Penasso, Túlio Galvão Muller Nogueira, 
Marco Bernardini Moulatlet, Rodrigo Eugênio Sampaio Corrêa, Luiz Henrique Martins 
Sene, Robvan Luiz Nunes e Rafael de Oliveira Martins e Deivid Júnior Costa; voto de 
pesar: de autoria da Conselheira Anamaria Andrade Damasceno, pelo falecimento 
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do associado Armando Latuf; votos de louvor: de iniciativa do Conselheiro Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório, a Cássius Duran, da seção de Saltos Ornamentais, 
eleito pelos internautas como o “Atleta que Detonou em 2003”, com cumprimentos 
ao  Presidente  da  Confederação  Brasileira  de  Desportos  Aquáticos,  Coaracy 
Nunes. O Sr. Presidente demonstrou satisfação por estar presente o Conselheiro 
Mário dos Santos Guitti, Diretor de Esportes Coletivos e Raquetes, que havia se 
submetido a uma cirurgia, mas já estava restabelecido. Em seguida, propôs votos 
de  pronto  restabelecimento  da  Conselheira  Denise  de  Mattos  Faro  Migliore, 
também submetida a uma cirurgia recentemente, bem como da Sra. Maria Emília 
Perrone Lomonaco, mãe do Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, Membro 
da Comissão de Esportes, que se encontrava sob cuidados médicos. Aprovado.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Disse  que  estava  inscrito  para  se 
manifestar em Várias, mas um dos tópicos que abordaria nesse item teria que 
transformar em um voto de congratulações.

Presidente  – Pediu  ao  Conselheiro  que  se  manifestasse  efetivamente  neste 
sentido, pois havia outros oradores inscritos para falar. 

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro -  Propôs voto de congratulações com a 
Diretoria,  porque tomou conhecimento de  correspondência  de  13  de fevereiro, 
noticiando as normas para ingresso de acompanhantes,  inclusive suprimindo a 
taxa  de  cobrança  do  acompanhante  e  da  babá.  Acrescentou  que  a  medida 
atenderia  aos  anseios  dos  associados,  pois  o  Sr.  Presidente  prontamente 
reconsiderou aquela equivocada cobrança.

Presidente  – Para  que  não  houvesse  desvirtuamento,  pediu  ao  orador  que 
obedecesse às normas do Estatuto e do Regimento. Esclareceu que a questão da 
taxa não estava em abordagem, simplesmente porque ela precisa, se for o caso, 
ser submetida à votação do Conselho, que, no momento oportuno, decidirá sobre 
a instituição ou não de taxa. Não vamos nos antecipar em relação a algo que nem 
está em pauta ainda. 

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Respondeu que pela correspondência 
tinha entendido que teria sido excluída a taxa.

Presidente – Informou que a taxa não existia ainda, simplesmente porque não foi 
criada  e  qualquer  nova  taxa  que  não  esteja  prevista  no  orçamento  deve  ser 
submetida ao Conselho.
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Concluiu, dizendo que estava contente, 
porque, pelo menos nas alamedas do Clube não vai se mais falar, na Prefeitura, 
Martaxa, no Pinheiros, mais taxa.

Primeira Secretária - Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria, o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de novembro do 
ano passado e o Balanço Patrimonial do Clube em 31/11/2003. Informou que a 
proposta apresentada pelo Conselheiro Antonio Moreno Neto no item “A Voz do 
Conselheiro”, por ocasião da reunião de 27/10/2003, no sentido de que seja criada 
uma Comissão de  Ética,  tornou-se  objeto  do  processo CD-I-37/2003,  aguarda 
exame e parecer da Comissão Jurídica a respeito, e se pronunciará a Presidência 
do Conselho.  Comunicou que,  em atenção ao pronunciamento do Conselheiro 
Aloísio Paraná de Toledo César, no item “A Voz do Conselheiro” da reunião de 
27/10/2003, a Diretoria encaminhou resposta no sentido de que está estudando a 
melhor maneira para implantar no Clube o Estatuto do Idoso. Comunicou que a 
Diretoria oficiou ao Conselho, dando conhecimento da nomeação do Conselheiro 
Hércules  José Mônaco para  o  cargo de Presidente  da  Comissão Processante 
Permanente  de  Ética  Disciplinar  nº  02.  Finalmente,  que  o  Sr.  Presidente  do 
Conselho, com fundamento no Art. 11, parágrafo único, inciso II, do Regimento 
Processual Disciplinar, após diligências determinou o arquivamento do Registro de 
Ocorrência nº 470/03, de interesse do Conselheiro Oswaldo Cocchi.

Afonso Lopes Quintana – Propôs voto de congratulações com a Diretoria, pela 
realização e sucesso da palestra Corrida de Aventura. Aprovado.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – A par de elogiar o novo visual da Revista 
Pinheiros,  propôs  votos  de  congratulações  com  o  Assessor  de  Comunicação 
Institucional, Pedro Paulo de Salles Oliveira, o Diretor Adjunto de Comunicações, 
Rodrigo da Silva Rojas, extensivo à Diretoria da Área, pelo destacado empenho de 
ambos para alcançar esse objetivo.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Parabenizou  o  Diretor  de  Serviços  Gerais, 
Antonio Julio Martins Lemos, por ter atendido ao pedido de mães de alunos do 
Jardim de Infância, transformando em um belo jardim o jardinzinho da Escolinha 
que  havia  sido  danificado  pelos  brinquedos  da  Festa  Junina.  Propôs  voto  de 
aplauso  ao  MD.  Juiz  Dr.  Maurício  Campos  da  Silva  Velho,  mencionando  a 
fundamentação  de  uma  sentença  em  ação  de  autoria  de  Marcelo  Figueiredo 
Portugal Gouvêa contra o Conselheiro Helmut Peter Schutt e outros associados. 
Pretendeu comentar a respeito.
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Presidente  –  Interrompeu  o  orador, afirmando  que  não  cabe  ao  Conselho 
consignar voto de louvor ou de pesar por decisão judicial,  até porque ela está 
sujeita a recursos nos tribunais superiores, e assim ficaríamos em uma posição 
muito  incômoda.  Porque amanhã poderá  alguém trazer  um voto de  pesar  por 
alguma decisão que possa tê-lo contrariado. Explicou que, dada a natureza da 
proposta e por não ser regimental, não a submeteria ao plenário. Como o orador 
pretendeu externar sua satisfação com o teor da sentença, tornou a interromper, 
esclarecendo o objetivo do Expediente e acrescentando que se o orador quisesse 
fazer comentários, como interessado até, poderia falar em Várias. 

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Desculpou-se,  recomendando  a  leitura  do 
arrazoado do Exmo. Juiz, distribuído aos Conselheiros.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia  –  Disse  lhe  parecer  que  o  orador  queria 
comunicar a decisão.

Presidente – Esclareceu que a decisão tinha sido simplesmente comunicada pela 
Mesa, que encaminhou cópia a todos os Conselheiros.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Retirou  sua  proposição,  mas  insistiu  em 
recomendar a leitura da sentença em questão. 

Presidente – Deixou claro que cópia dessa sentença, assim como da anterior, foi 
encaminhada para conhecimento dos Conselheiros, apenas para lembrar que há 
dois  anos  houve  uma  reunião,  em  que  o  Conselho  decidiu  suspender  o 
andamento  do  processo  administrativo  interno  existente,  tratando  do  mesmo 
assunto, até que tivesse uma decisão judicial definitiva a respeito. Simplesmente 
por isso foram distribuídas as cópias da sentença, sem preocupação das pessoas 
envolvidas no caso.

João Benedicto de Azevedo Marques  – Manifestou-se em aditamento ao voto 
de louvor antes consignado, enaltecendo a trajetória da vida de jornalista, escritor, 
crítico de arte, grande colecionador e de homem público que é o Conselheiro Luiz 
Ernesto  Machado  Kawall,  recém eleito  para  a  Cadeira  Roberto  Simonsen,  da 
Academia de Letras de Campos do Jordão. 

Presidente – Em nome da Mesa, solidarizou-se com a homenagem prestada ao 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall.
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5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
José Roberto Coutinho de Arruda – Em virtude de comentários surgidos no 
decurso  daquela  semana,  em  decorrência  do  aumento  do  preço  da  hora  do 
estacionamento,  inclusive  no  sentido  de  que  a  Garagem  teria  ficado  vazia, 
formulou  as  seguintes  indagações  à  Diretoria: Qual  a  variação  relativa  à 
quantidade,  em média,  de veículos que,  durante a semana (segunda à sexta-
feira),  utilizaram o estacionamento por dia, antes e depois do aumento? Como 
uma  segunda  pergunta,  eu  queria  saber  também:  Qual  a  variação  relativa  à 
quantidade, em média, de veículos que, nos dias de fim de semana (sábado e 
domingo),  utilizaram o estacionamento por dia,  antes e depois do aumento? E 
como  se  fala  em  Garagem  vazia,  queria  saber  também,  com  uma  terceira 
indagação: Houve alguma variação quanto a espaços ociosos da Garagem? E 
uma  quarta  indagação:  Qual  o  tempo  médio  de  permanência  por  carro,  na 
Garagem, antes e após o aumento? Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria,  tendo  o  Sr.  Presidente  solicitado que o  Conselheiro  apresentasse  o 
questionamento por escrito.

Alexandre  Perrone  Lomonaco  – Tomando  por  base  a  criação,  ou  não,  de 
atividades  esportivas  ou  de  esportes,  como  Corrida  de  Aventura,  Mergulho 
Autônomo, ou outras, que, teoricamente, o Clube nem teria condições de participar, 
ponderou que a criação de esportes ou atividades sempre tem gerado polêmicas e 
ocorrido de forma bastante subjetiva. Por outro lado, viu-se várias pesquisas no 
Clube  em  termos  de  esporte,  e  nunca  houve  uma  pesquisa  sobre  tendência 
esportiva do Pinheiros, ou seja, o que o associado quer fazer de esportes ou de 
atividade esportiva; isso não seria tão subjetivo e embasaria bem a Diretoria e o 
Conselho sobre a tendência do associado, e não a tendência do mundo, ou de São 
Paulo. Isto é, descobrir o que o associado faz lá fora e não oferecemos; o que ele 
gostaria de receber no Clube.  Parece que no Clube já  está quase pronta uma 
pesquisa desse gênero. Mas a proposta é que o Clube tenha essa pesquisa como 
um dos seus projetos mais importantes. Propôs que, anualmente, seja feita uma 
pesquisa sobre tendências de esporte e de atividades esportivas dos associados. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Propôs que o Presidente do Conselho constitua 
uma Comissão,  com a  finalidade  de  criar  um meio  de  estancar  a  evasão  de 
associados contribuintes, hoje aproximadamente 25.000, contra um histórico de 
32.000 há poucos anos. Citou algumas sugestões neste sentido que apresentou 
há  questão  de  oito  meses,  enfatizando  a  necessidade  de  se  restabelecer  o 
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número de contribuintes e dar tranqüilidade à economia do Clube para, então, se 
realizar obras que necessitem aporte financeiro de vulto, entre as quais o novo 
estacionamento e a transferência do Fitness para o 4º  andar  do Poliesportivo. 
Ponderou que, se o Clube continuar nesse ritmo, entre a contratação e o término 
da  obra  o  número  de  contribuintes  cairá  para  20.000.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria.

Presidente – Como havia mais Conselheiros inscritos para falar no item "A Voz do 
Conselheiro",  além  dos  quatro  regimentalmente  permitidos,  informou  que 
transferiria  as  inscrições  excedentes,  dos  Conselheiros  Luís  Eduardo  Dutra 
Rodrigues, João Benedicto de Azevedo Marques e Tarcísio de Barros Bandeira, 
para o item Várias, a pedido, acrescentando em Várias a inscrição do Conselheiro 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório.

José Roberto Pacheco França – Propôs que seja estudada a possibilidade de se 
estabelecer que os menores não possam ingressar como associados antes dos 
pais. Explicou que, como Membro da Comissão de Sindicância, tem verificado nas 
entrevistas  que,  ao  serem  questionados  se  já  conhecem  o  Clube,  muitos 
candidatos respondem que freqüentam o Clube como acompanhantes de seus 
filhos menores, associados, e isso tem que ser coibido. Comentou que se chegou 
ao cúmulo do pai de um associado menor ter solicitado autorização da Diretoria 
para freqüentar a piscina, alegando que seu filho não sabe nadar. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação das atas das 505ª Reunião Ordinária e 506ª Reunião 
Extraordinária, ambas realizadas no dia 24 de novembro de 2003.

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

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-22/2003  –  Primeira  discussão  de 
proposta  de  alteração  de  dispositivos  do  Estatuto  Social  e  do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo.

Sérgio Vergueiro – Em primeiro lugar, renovou seu cumprimentos ao Conselheiro 
José Edmur Vianna Coutinho, por continuar contribuindo para o aprimoramento 
dos Regimentos, como contribuiu decisivamente para a aprovação do Estatuto, 
em históricas reuniões havidas. Em seguida, a par de defender a aprovação da 
emenda  que  apresentou,  explicou  tratar-se  de  aprimoramento  da  maior 
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importância. Havia, realmente, uma lacuna, porque a apresentação de propostas 
não contemplava a iniciativa da Mesa do Conselho, que estava fora das previsões 
de apresentação de propostas. Portanto, é um aprimoramento inarredável. Mas 
trouxe  uma  conseqüência:  a  necessidade  de  se  transformar  o  número  de 
componentes  da  Mesa  em  um  número  ímpar,  porque  se  a  apresentação  de 
propostas  depende  de  resolução  da  Mesa  do  Conselho,  ela  deve,  pela  boa 
técnica,  ter  um número  ímpar  de  componentes,  para  que o  Presidente  possa 
exercer  o  seu  voto  de  Minerva,  sem  o  que  não  teremos  essa  característica 
necessária  aos colegiados.  Portanto,  a proposta é que seja criado o cargo de 
Terceiro Secretário, transformando a Mesa, que hoje tem 4 componentes, em 5 
componentes.  Mormente  porque  a  carga  de  serviço,  que  hoje  é  bem  maior, 
justifica que haja uma divisão também maior de trabalho na Mesa. Mas a principal 
razão  é  que  ela  deve,  necessariamente,  se  tiver  de  tomar  decisões  para 
apresentar proposta, ter um número ímpar de componentes.

Votação:
Presidente  -  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  declarou  encerrada  a 
discussão  e  passou  à  votação  da  matéria,  prestando  os  esclarecimentos 
necessários, em especial quanto à modificação do Art. 147, de cunho transitório. 
Lembrou  que,  recentemente,  o  Presidente  da  República  sancionou  uma  lei, 
prorrogando o início da vigência do Código Civil de janeiro/2004 para janeiro/2005, 
o que permite que não tenhamos de fazer alterações até aquela data. Acontece 
que  o  Clube,  sempre  atento  e  zeloso  dos  seus  cuidados,  fez  as  alterações 
necessárias, as levou a registro e já estão totalmente regularizadas. Só que o Art. 
147,  procurando atender  ao Código Civil,  determina que seja feita  Assembléia 
Geral, a consulta aos Associados se querem fazer a eleição direta ou não, e a não 
aplicação dos incisos II,  V,  VIII  e XIII  do Art.  76 do Estatuto.  Referiu-se a um 
Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, encaminhado com a convocação, 
afirmando que é duvidosa a interpretação de que o Artigo 59 do Código Civil deva 
ser aplicado às entidades desportivas, porque estas têm autonomia garantida pela 
Constituição.  E  tramita,  no  Supremo  Tribunal  Federal,  uma  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade, para que os clubes não tenham de se submeter ao Artigo 59 
do Código Civil. Como essas questões estão todas em discussão, como a vigência 
do novo Código Civil foi prorrogada, a proposta do Art. 147 era no sentido de que 
o Clube também suspendesse essa questão até janeiro/2005, quando melhor se 
definirá, já com decisão do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional a 
respeito.
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 Durante  o  encaminhamento  da  votação  manifestaram-se  os  Conselheiros 
Arlindo Virgílio Machado Moura, José Roberto Coutinho de Arruda, José Edmur 
Vianna Coutinho, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e houve intervenções fora do 
microfone.

 Diante  dessas  manifestações,  foram  remetidos  alguns  aperfeiçoamentos  à 
Comissão Especial de Redação.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o plenário resolveu o seguinte:
 aprovar, em primeira discussão, a redação proposta aos seguintes dispositivos 

do Estatuto Social: Art. 69, “caput” e §3º; Art. 78, inciso I; criação de novo Art. 
81, renumerando-se o atual Art. 81 e seguintes; Art. 84, “caput”; Art. 90, “caput” 
e parágrafo único; Art. 127, “caput”; e Art. 147;

 aprovar,em primeira discussão, a redação proposta aos seguintes dispositivos 
do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo:  Art.  16;  Art.  18,  com  a 
supressão do inciso IV; criação de novo Art. 19 e incisos, renumerando-se o 
atual Art. 19 e seguintes; Art. 74; Art. 84, inciso I; Art. 89, “caput”; 

 aprovar,  em primeira discussão, emenda alterando o Art.  7º do Regimento 
Interno da Diretoria, para manter consonância com as alterações em questão;

 aprovar as seguintes emendas a dispositivos do Estatuto Social: Conselheiro 
José Edmur Vianna Coutinho, ao §3º do Art. 69; Art. 83, “caput”; Art. 90, “caput” 
e parágrafo único; Conselheiro Sérgio Vergueiro, Art. 69, “caput”, criando um 
novo Art. 81, renumerando-se o atual Art. 81 e seguintes;

 aprovar emendas do Conselheiro Sérgio Vergueiro, suprimindo o inciso IV do 
Art. 18 e criando um novo Art. 19, com dois incisos, renumerando-se o atual 
Art. 19 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Deliberativo;

 aprovar emenda do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, ao Art. 7º do 
Regimento  Interno  da  Diretoria,  ficando  assim  redigidos,  após  a  primeira 
discussão, os dispositivos objeto da presente alteração:

DISPOSITIVOS DO ESTATUTO SOCIAL

“Art. 69 -  O Conselho Deliberativo terá um Presidente e um Vice-Presidente,  
eleitos  por  seus  pares,  com mandato  de  2  (dois  anos),  Primeiro,  Segundo  e  
Terceiro Secretários, também Conselheiros, nomeados pelo Presidente, dentro de 
15 (quinze) dias após as eleições.
§1º - ...
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§3º - Vagando o cargo de Presidente, ou ocorrendo a renúncia deste, o Vice-
Presidente eleito completará o mandato e vagando o cargo de Vice-Presidente,  
ou ocorrendo a respectiva renúncia, o Presidente do Conselho Fiscal assumirá a 
presidência  da  Diretoria  e  convocará  reunião  extraordinária  do  Conselho  
Deliberativo, a se realizar em 30 (trinta) dias, para eleição dos novos Presidente 
e Vice-Presidente para completar o mandato.”

“Art. 78 - ...
I - auxiliar  o  Presidente  e  substituí-lo  em  suas  ausências  e  impedimentos,  
completando o seu mandato em caso de vacância do cargo;
II - ...

“Art. 81 (criado) - São atribuições do terceiro secretário:
I - organizar e gerir os eventos cívicos e sociais do Conselho;
II - auxiliar e substituir o Segundo Secretário em suas faltas ou impedimentos.”

“Art. 83 - O  Vice-Presidente  substituirá  o  Presidente  em  suas  faltas,  
impedimentos  e  nas  demais  hipóteses  previstas  neste  Estatuto  e  nos  seus  
regimentos, desempenhando, também, os encargos especiais que este lhe atribuir  
e  os  demais  Diretores  substituir-se-ão  uns  aos  outros,  por  designação  do 
Presidente.”

“Art. 84 - O  Presidente  e  o  Vice-Presidente  serão  eleitos  mediante  chapas 
registradas na secretaria do Conselho Deliberativo até dez (10) dias antes da  
eleição, a qual será realizada de dois (2) em dois (2) anos, na segunda quinzena 
de abril, ocorrendo a posse na primeira quinzena de maio, em sessão solene do  
Conselho  Deliberativo,  sendo eleita  a  chapa que  obtiver  maioria  absoluta  de  
votos dos presentes, excluídos os em branco e os nulos.
§1º - ...”

“Art. 90 - Vagando  o  cargo  de  Presidente  ou  este  a  ele  renunciar,  o  Vice-
Presidente, seu sucessor, completará o mandato.
Parágrafo único - Se  vagar  o  cargo  de  Vice-Presidente,  na  qualidade  de  
sucessor do Presidente, ou aquele ao seu cargo também renunciar, o Presidente  
do Conselho Deliberativo assumirá, imediatamente, a presidência e convocará  
aquele órgão, no prazo de trinta (30) dias, para o fim de eleger novos Presidente  
e Vice-Presidente para completar o mandato.”
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“Art. 127 - O Estatuto do Clube poderá ser alterado por proposta da Diretoria,  
da Mesa do Conselho ou de cinqüenta (50) membros, pelo menos, do Conselho  
Deliberativo, instruída com projeto e devida exposição de motivos.
Parágrafo único -  ... ”

“Art. 147 - Até que se decida definitivamente acerca da constitucionalidade do  
artigo  59  do  Código  Civil  em  relação  às  associações  desportivas,  fica  o 
Presidente do Conselho Deliberativo autorizado a suspender e a não submeter à  
ratificação  o  disposto  no  art.  147,  na  próxima  reunião  da  Assembléia  Geral  
Ordinária, prevista para a primeira quinzena de maio de 2004, com relação às  
atribuições  do  Conselho  Deliberativo,  cuja  competência  fica  mantida  para 
apreciar as matérias constantes dos incisos II, V, VIII e XIII do Art. 76.”

DISPOSITIVOS  DO  REGIMENTO  INTERNO  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO

“Art. 16 - Ao Vice-Presidente compete, além de outras atribuições estatutárias  
(I) e regimentais, substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos e  
completar o mandato, na hipótese de sua vacância.”

Art. 18 - ... IV - SUPRIMIDO

”Art. 19 (criado) - São  atribuições  do  Terceiro  Secretário,  além  de  outras  
estabelecidas no Estatuto Social e neste regimento:
I - organizar e gerir os eventos cívicos e sociais do Conselho;
II - auxiliar  o  Segundo  Secretário  no  exercício  e  suas  funções  durante  as  
reuniões do Conselho.”

“Art. 74- Salvo deliberação em contrário, o voto será simbólico, sempre que o 
Conselho tiver que resolver sobre penas disciplinares  ou concessão de títulos  
honoríficos.”

“Art. 84 - ...
I –pela Diretoria, pela Mesa do Conselho ou por cinqüenta (50) Conselheiros,  
pelo menos, quando se tratar de proposição relativa ao Estatuto Social;
II - ... ”

“Art. 89 - Somente serão admitidos à eleição para a Mesa do Conselho, para os  
cargos  eletivos  da  Diretoria,  da  Comissão de  Sindicância,  Conselho  Fiscal  e  
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Comissões  Permanentes,  os  sócios  que,  obedecidas  as  condições  impostas  no  
Estatuto Social, tenham se inscrito dez (10) dias antes do início da reunião.
§1º ... ”

DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA

“Art. 7º - O  Vice-Presidente  substituirá  o  Presidente  em  suas  faltas,  
impedimentos  e  nas  demais  hipóteses  previstas  no  Estatuto  Social  e  nos  
Regimentos, desempenhando, também, os encargos especiais que este lhe atribuir  
e  os  demais  Diretores  substituir-se-ão  uns  aos  outros,  por  designação  da 
presidência..

 Finalmente, foi nomeada a Comissão Especial de Redação a que se refere o Art. 
87 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, composta pelos Conselheiros 
Silvia Schuster, Ayrton Orsi e Afonso Ferreira de Figueiredo.

Item 4 - Apreciação do processo CD-01/2004, referente ao pedido formulado 
pela  Diretoria,  de  autorização  para  utilizar  recursos  do  Fundo 
Especial para ampliação e reforma da Quadra de Futebol Society.

Presidente – Como não havia oradores inscritos, declarou encerrada a discussão 
e submeteu a matéria ao plenário.

Deliberação:
Por unanimidade de votos,  o  Conselho resolveu autorizar  a  Diretoria a  utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor de R$ 132.000,00, para, nos termos do inciso 
II,  do Art.  142 do Estatuto Social,  fazer face às despesas com a ampliação e 
reforma da Quadra de Futebol Society.

Item 5 - Apreciação  do  processo  CD-03/2004,  referente  à  proposta  da 
Diretoria de venda de duzentos títulos sociais.

Joaquim Dias Tatit – Em síntese, manifestou-se ponderando que em seu parecer 
a Comissão Jurídica se restringiu a informar os dispositivos do Estatuto Social que 
regulamentam  a  matéria,  concluindo  que  a  proposta  da  Diretoria  estava  em 
condições de ser levada ao plenário, para a deliberação cabível, silenciando sobre 
o mérito do pedido, se deveria ou não ser aprovada. Qualificou de brilhante o 
parecer  em  separado  do  Dr.  Aloísio  Paraná  de  Toledo  César,  que,  mesmo 
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concordando  com  tudo  o  que  a  Comissão  disse,  acrescentou,  enfaticamente, 
entender  como  a  maioria,  que  a  proposta  se  enquadrava  perfeitamente  na 
legislação  aplicável,  manifestando-se  igualmente  por  sua  remessa  à  sessão 
plenária, para deliberação, porém com seu parecer favorável à sua aprovação. Na 
mesma linha de pensamento, enalteceu o parecer da Comissão Financeira, que 
se pronunciou favorável à aprovação do pedido. O Dr. Aloísio Paraná de Toledo 
César declarou ter a convicção firmada de que os pareceres da Comissão Jurídica 
devem ser necessariamente conclusivos, tanto pela aprovação como pela rejeição 
do pedido, e que é dessa orientação que os Conselheiros precisam, não só da 
Jurídica, mas de todas as demais Comissões, para que possam discernir,  com 
maior  segurança,  o  mérito  das  solicitações.  Disse  esperar  que,  daqui  para  o 
futuro, isso aconteça, para o bem do Clube.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Deixou claro que desde que preside a 
Comissão  Jurídica,  ela  se  manifesta  conclusivamente  em todos  os  processos 
submetidos ao Conselho. Ocorre que, nesse particular, a maioria da Comissão 
entendeu que estavam preenchidos todos os requisitos estatutários para que a 
matéria fosse deliberada pelo Conselho. Não se trata de um mérito jurídico, mas 
um  mérito  discricionário,  convém,  ou  não  convém  ao  Conselho  Deliberativo 
autorizar  a  Diretoria  a  proceder  à  venda  pretendida.  Quanto  ao  mérito 
discricionário, a Comissão elevou o assunto o Conselho porque é da competência 
deste. A questão jurídica foi enfrentada em detalhes, com referências aos artigos 
estatuários e regimentais pertinentes, e houve, sim, uma manifestação conclusiva. 
Lembrou que o parecer ao qual o orador se referia é dado há muito tempo. Aliás, 
como pedido de autorização para venda de títulos  recuperados é  algo que já 
ocorre com uma certa freqüência, este parecer está há muito padronizado dentro 
da Comissão. 

Joaquim Dias Tatit – Em função do que disse o aparteante, com o que salientou 
concordar sobre alguns aspectos, ponderou que os Presidentes das Comissões são 
eleitos pelos Conselheiros, e os demais membros são selecionados, nomeados pelo 
Presidente do Conselho certamente em harmonia com os respectivos Presidentes, e 
são pessoas de grande gabarito no setor. E as Comissões Permanentes recebem os 
processos com mais tempo para examinar do que os Conselheiros. Discutem entre 
si  e  é  importante.  Comentou  ter  notado  nos  outros  pareceres,  dos  processos 
anteriores, que a manifestação é sempre a mesma: O processo está em condições 
de ser examinado pelo plenário. Mas o plenário não está bem informado. É muito 
importante o parecer da Comissão, porque os Conselheiros confiam na inteligência e 
na compreensão que têm desses problemas. É importante para o plenário, na hora 

21



da votação, não ficar olhando de um lado para outro, para ver se senta ou levanta. O 
Conselheiro tem de ser bem informado pelas Comissões, para saber se deve ou não 
votar  a  favor  do que é pedido.  Considerou muito importante a manifestação do 
aparteante.

Francisco Carlos Collet e Silva –  Esclareceu que, durante o período da sua 
gestão, a prática da Comissão Jurídica foi sempre se manifestar posicionando-se 
efetivamente, inclusive, o orador, em determinada oportunidade, elogiou o trabalho 
da Comissão.

Joaquim Dias Tatit – Concordou, respondendo que já tinha visto a Comissão em 
outras ocasiões ser muito conclusiva.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  – Explicou  que  a  Comissão  Jurídica sofreu 
críticas não por não se posicionar, e esta foi uma inovação feita na sua gestão em 
grande parte. E mais. E se permite, hoje, na Comissão Jurídica, um debate franco. 
Inclusive  é  comum,  como  aconteceu  agora,  em  determinado  episódio,  haver 
divergência, o que não significa uma desarmonia. Ao contrário, como é sabido na 
área científica, de um modo geral, podem coexistir entendimentos diversos sem 
implicar num erro de qualquer um deles. Então, é isso que tem acontecido. Pediu 
que  o  orador  se  tranqüilizasse,  podendo  estar  certo  que  Comissão  Jurídica 
perseguirá,  continuará  cumprindo  sua  competência  integralmente,  e  sempre 
informando  o  Conselheiro,  da  maneira  que  ela  entende  certa,  não 
necessariamente da que o orador entende. 

Fernando Antonio Franco do Amaral (aparte) – Pediu esclarecimento da Mesa, 
por entender que a Comissão deve ser manifestar sobre a matéria dentro da sua 
competência, mas não pode opinar.

Joaquim Dias Tatit – Perguntou se o aparteante entendia que a Presidência da 
Diretoria,  com toda a Assessoria  que dispõe,  faria  um pedido  que contrariasse 
algum dispositivo. Tendo sido respondido que não, observou que a parte formal 
estava de acordo, mas o que os Conselheiros querem saber não é se os artigos do 
Estatuto foram obedecidos; querem saber se o pedido é, ou não, bom para o Clube.

Fernando Antonio Franco do Amaral (aparte) – Concordando com o orador na 
hipótese citada, completando seu raciocínio, mencionou a possibilidade de uma 
Comissão estar conivente, seja lá com o que for, e induzir o voto do Conselho, que 
não está  devidamente  esclarecido,  e  trazer  malefícios  para  o  Clube.  Cabe ao 
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Conselheiro que  não  está entendendo,  por  se  tratar  de  matéria  específica, 
procurar se esclarecer a respeito.  Se a Comissão opinar,  ela estará induzindo 
justamente aqueles que não são especialistas na área. Defendeu que a finalidade 
das Comissões é verificar se a matéria está, estatutariamente, dentro do que vai 
ser votado.

Joaquim Dias Tatit – Lembrou que no processo anterior, sobre o uso do Fundo 
de Investimento, a Comissão Financeira não só se manifestou sobre a legalidade 
do pedido, como recomendou sua aprovação. Ela está orientando o Conselho a 
aprovar. (O aparteante discordou). Finalizando, entendeu que um pronunciamento 
conclusivo da Comissão faz bem ao Conselheiro e que tem certeza de que a 
maioria não lê convenientemente aquilo que estaria levantando, não sabendo se 
deve levantar-se ou sentar-se.

Sérgio Vergueiro – Falou da sua honra e prazer em participar e aprender neste 
colegiado, nas maiores discussões de princípios que se refletem no Pinheiros, 
que, acima de tudo, tem um patrimônio ético muito maior que o seu patrimônio 
material.  Lembrou  que  na  ocasião  em  que  presidiu  o  Conselho  surgiu  uma 
corrente e uma dúvida sobre se as Comissões poderiam apresentar propostas. 
Havia  a  tendência  de  que  elas  não  poderiam apresentar  propostas  para  não 
induzir o plenário. Ora, o Plenário não é induzível por autoridade, porque ele é a 
autoridade máxima do Clube,  maior  que a  Mesa,  respeitados o  Estatuto e  os 
Regimentos. E ele só é soberano se cada um dos seus elementos for soberano 
perante a sua consciência, podendo testemunhar em favor da sua grandeza em 
momentos  decisivos  para  a  existência  do  Clube.  Contou  que  naquela  época, 
apesar de ter sido o único Presidente do Conselho que não portava o título de 
Advogado, embora muito bem suprido pelos seus companheiros de Mesa, ilustres 
juristas, manifestou-se absolutamente contrário às opiniões das Comissões, que 
devem ser totalmente claras, porque são assessoras do Conselho Deliberativo e 
da Diretoria. E mercê a especialização dos seus membros devem trazer a opinião, 
sob sua ótica técnica, para esclarecer os Conselheiros nas decisões soberanas do 
Conselho. Jamais uma Comissão influenciou em qualquer decisão. Ela cumpre o 
seu dever estatutário quando se manifesta e tem profunda admiração por todas as 
Comissões com as quais conviveu, especialmente a Comissão Jurídica. Exaltou-a 
pela democracia que demonstra no diálogo com os seus membros, e, sobretudo, 
como  um  Conselheiro leigo  nessa  matéria,  cumprimentou  a  Comissão  e, 
especialmente,  o  Conselheiro Aloísio  Paraná  de  Toledo  César,  por  comungar 
inteiramente com a necessidade de a Comissão subsidiar os Conselheiros, não 
apenas com os seus pareceres técnicos genéricos, mas ela tem o direito, por si, 
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corporativamente,  ou  por  seus  membros,  como  é  neste  caso,  de  manifestar 
conclusivamente a sua opinião. Porque este Conselho é soberano na sua decisão, 
porque  é  soberano  na  unidade  de  cada  consciência  de  cada  Conselheiro.  E, 
conseqüentemente, as Comissões devem exaurir as suas funções de assessorar 
a  Diretoria  e  este  Conselho,  trazendo  inclusive  a  sua  opinião,  sem  dúvida 
nenhuma,  sobre esta matéria,  e com clareza,  com transparência,  com espírito 
pinheirense  e  com lealdade. Que  assim  se  manifestava  porque  muitas  vezes 
levantou-se  sozinho  no  plenário,  para  emitir  sua  opinião  a  respeito  de  algum 
assunto, e não se sentiu diminuído por isso. Ao contrário, se sentiu exaltado. 

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  (aparte)  – A  par  de  apoiar  a  posição  do  Sr. 
Presidente da Comissão Jurídica, disse concordar que as Comissões devam se 
manifestar, mas que elas têm que se restringir ao âmbito da sua competência.

Sérgio Vergueiro – Respondeu que respeitava a opinião do aparteante, embora 
dela discordasse. 

Fernando  Antonio  Franco  do  Amaral  – Mencionando  determinada  situação 
envolvendo a discussão de um processo de cassação de mandato de Conselheiro, 
defendeu que a Comissão é técnica, e  que a opinião sobre o mérito cabe ao 
Conselheiro, que tem que ler e se inteirar do assunto para poder votar. O que 
precisamos é lutar pelo Clube e falar a verdade. Independentemente da formação 
de cada um, somos todos pinheirenses, com conhecimentos distintos. Agora, a 
Comissão tem que dizer o que ela acha do ponto de vista das regras do Clube em 
vigor.  À  vista  das manifestações de até  então,  disse  entender  que o  plenário 
deveria ser objetivo, atendo-se à matéria em pauta. 

Presidente – Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, encerrou a discussão 
e deu início à votação da matéria.

Deliberação:
Por unanimidade de votos, o plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria nos 
termos  em  que  foi  apresentada,  autorizando-a  a  vender  200  títulos  sociais, 
oriundos  de  exclusões,  desistências,  demissões,  desligamentos,  dação  em 
pagamento, doação e a pedido do possuidor, observando-se critérios relacionados 
determinados, nos termos da Resolução a ser baixada oportunamente.
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Item 6 - Várias.
Nelson da Cruz Santos – Disse que se manifestava como um ato de justiça ao 
falecido  ex-Presidente  Sergio  Fuchs  Calil,  na  véspera  das  últimas  eleições 
acusado de inúmeras mazelas e desmandos que assolavam e assolaram o Clube 
nos últimos anos, por exemplo, um relatório distribuído aos Conselheiros sobre a 
gestão  da  Revista  Pinheiros  e  outros  atos  aqui  exaustivamente  debatidos, 
ponderou que o ex-Presidente fez algumas coisas das quais os Conselheiros não 
se  orgulham,  mas  que  acusá-lo  de  todos  os  desmandos  e  más  gestões 
econômicas do Clube é seguramente cometer uma inverdade, sem que o mesmo 
tenha  mais  condições  de  se  defender.  Outros,  como  se  não  tivessem  tido 
nenhuma participação em atos de gestão, que no momento atual, muito discretos, 
praticaram atos que levaram o Clube a condições financeiras e administrativas 
preocupantes.  Passou  a  fazer  uma análise  a  partir  de  1992,  o  último ano de 
gestão do atual Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge. 
Em 3/12/1992  havia  em caixa  25,4% de toda  a  arrecadação do Clube,  numa 
arrecadação total de 99.023.000,00 de Cruzeiros. No ano seguinte, gestão do Dr. 
Arlindo Machado Moura, houve uma redução muito significativa, para 15%. No ano 
seguinte  houve  mais  queda  ainda.  Ao  invés  dos  25,4%,  1995,  na  gestão  do 
Presidente citado, houve apenas em caixa o equivalente a 1,5% da arrecadação. 
Mas ainda foi posto. Não se mexeu no dinheiro que era dos associados. Em 1995, 
gestão  do  mesmo  Presidente,  houve  um  déficit  de  R$ 446.733,00,  que 
correspondia a 1,48%. Isto é, foi gasto um orçamento, mais 3%. E, finalmente, no 
último ano da sua gestão, o déficit explodiu, passou a 7,64% do arrecadado. E o 
arrecadado foi  crescendo todo ano em valores  absolutos.  Pior  que isso,  além 
desse  déficit,  numa arrecadação  já  de  R$ 36.000.000,00,  este  Sr.  Presidente, 
fazendo  beneficência  com o  dinheiro  dos  associados,  deu  aumento  salarial  a 
todos os funcionários 30% acima do dissídio coletivo, o que veio a tornar a folha 
de salários  um absurdo oneroso para  a  história  do  Clube.  Quanto à  folha  de 
salários, apontando discrepâncias disse que oportunamente voltaria a discutir o 
assunto. Voltando à análise das sucessivas gestões, no ano de 1997, gestão do 
Dr.  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  houve  um  déficit,  no  seu  primeiro  ano,  de 
11,40%. Pulou de 7% para 11%. E a arrecadação subiu de R$ 36 milhões para 
R$ 41,5 milhões. Muito provavelmente esse déficit oriundo do absurdo aumento 
dado  pela  gestão  anterior  aos  funcionários.  Em  1998,  gestão  do  mesmo 
Presidente, seguramente a duras penas, conseguiu-se equilibrar as finanças do 
Clube e fechou o consolidado com 1,33% positivo da arrecadação. E no último 
ano, 1999, havia um déficit em caixa de 3,92%. E nesse ano a arrecadação foi 
ainda maior: R$ 46 milhões. Lembrou que neste último ano houve a dispensa do 
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funcionário  Celso,  que estava para se aposentar,  ato que onerou o Clube em 
R$ 40.000,00. Consolidando esses anos, verifica-se que para uma arrecadação 
global de R$ 218.000.000,00 tivemos quase 6% de déficit, isto é, o Clube gastou 
dinheiro  que  não  tinha.  E  ainda  houve  outros  atos  de  má  gestão,  como  o 
pagamento do  projeto  da  fachada do estacionamento,  efetuado pelo Sr.  Vice-
Presidente,  Dr.  Antonio  Moreno,  no  exercício  da  Presidência,  fachada  do 
estacionamento que não existe e ninguém sabe onde será, mas que o citado Vice-
Presidente teve imensa pressa em pagar, muito antes do acordado, onerando o 
Clube em R$ 12.000,00. Desta análise, concluiu que os desmandos financeiros e 
administrativos  não  são  obra  única  e  exclusiva  do  ex-Presidente  Calil,  ao 
contrário, são, uma somatória de equívocos administrativos e, assim, cabe aos 
Conselheiros,  ao  Conselho,  uma  grande  dose  de  culpa,  por  omissão,  porque 
aprovamos essas contas, e isto é que é ruim. Ficamos mudos e votamos. Após as 
últimas eleições muito se falou em trazer a paz ao convívio do Clube, mas não a 
paz  do  túmulo,  aquela  que  tudo  enterra  e  tudo  esconde,  que  pode  até  ser 
politicamente correta, mas ética e moralmente não acredito que seja. Então, se 
nada  falarmos  sobre  aqueles  que  cometeram  atos  de  gestão  não  adequada, 
fazendo acordos tácitos de não gestão e levando à desmoralização o Conselho 
Fiscal, que tanto trabalhou até a eleição, apontando as irregularidades que foram 
por  várias  vezes  trazidas,  não  tomamos  nenhuma  medida.  Se  for  para  isso, 
seguramente este Conselho não está fazendo o seu papel, ainda mais em relação 
à atual Diretoria.

Presidente – Interrompeu o orador, pedindo-lhe que concluísse sua explanação.

Nelson da Cruz Santos – Continuando, com relação à atual Diretoria, disse que o 
funcionário Celso, que havia sido demitido, até agora continua desempenhando 
suas funções. Além do mais, a Diretoria conseguiu uma vantagem: equilibrou as 
contas do Clube às custas de boa administração, mas onerando os associados em 
várias coisas. Mas há muito que fazer, e que deveria ser feito. Há gordura a ser 
cortada na folha salarial;  temos elevados gastos  com o pagamento de  atletas 
profissionais, o que deveria estar sendo feito única e exclusivamente com verba 
de patrocínio. Por último, disse que ficou estarrecido com a renovação do contrato 
do  Assessor  em Ética  Disciplinar,  no  valor  de  R$ 30.000,00/ano,  função  que, 
seguramente, existem vários Conselheiros e associados que poderiam exercer. 

Presidente  –  Interrompeu  novamente  o  orador,  lembrando  que  havia  outros 
inscritos.
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Nelson  da  Cruz  Santos  – Propôs  que  o  Conselho,  para  iniciar  a 
responsabilização dos dirigentes quanto aos atos de administração efetuados de 
maneira não correta, abra processo no sentido de que o ex-Presidente Antonio 
Moreno devolva ao Clube os R$ 12.000,00, que indevidamente pagou a título de 
projeto de fachada, que não se sabe onde será. 

Antonio Moreno Neto (aparte) – Quanto aos índices financeiros apontados pelo 
orador, sobre o que foi deixado em 1992, disse que era uma época inflacionária, 
em que  o  Clube  recebia  dinheiro  no  começo  do  ano  e  aplicava  no  mercado 
financeiro. Em segundo lugar, ponderou que, independente de gestões de quem o 
estivesse  dirigindo,  o  Clube  veio  sofrendo  uma  sensível  diminuição  das 
contribuições dos associados, situação que, infelizmente, foi usada politicamente 
na eleição, dizendo que seriam vendidos 10.000 títulos, etc. Ora, este assunto é 
apolítico  e  deve ser  discutido  por  toda a sociedade.  Pediu mais  respeito  pela 
memória do falecido ex-Presidente Sergio Fuchs Calil, que muito trabalhou, até 
como Diretor Financeiro do atual  Presidente, muita contribuição deu ao Clube. 
Quanto à contratação do anteprojeto do estacionamento, informou que foi  feita 
dentro  das  normas  estatutárias  e  que  o  projeto  inteiro  está  na  Diretoria  de 
Patrimônio. Para encerrar o assunto, pediu ao Sr. Presidente que distribuísse a 
todos os Conselheiros cópia do anteprojeto e das atas das reuniões realizadas 
pela Diretoria para chegar à sua conclusão. Explicou que o problema não é os 
R$12.000,00,  ninguém teve nenhuma má intenção.  A  intenção foi  concluir  um 
trabalho feito pela Diretoria. Exigiu mais respeito do orador, pelo respeito que tem 
pela  sua  pessoa,  não  admitindo  que  a  matéria  não fosse  colocada como má 
administrada, ou que houve outra intenção. Acrescentou que o orador não tem 
autoridade moral para falar isso com ele, aparteante, pois não o conhece, nem 
sabe da sua moral. E chega de falar de moral neste Clube. Porque moral nós 
temos. Nós e a nossa família. Não admito falar em moral. 

Nelson da  Cruz  Santos  - Respondeu  que  em momento  algum faltou  com o 
respeito  à  memória  do  ex-Presidente  Sergio  Fuchs  Calil.  Em  segundo  lugar, 
quanto à elevação aos R$ 12.000,00, disse que está sobejamente documentado 
pelo Conselho Fiscal que foi pago antes do prazo determinado. Isso está muito 
claro em todos os documentos apresentados.

Presidente  –  Avisou  o  orador  que  seu  tempo  estava  esgotado,  tendo  este 
agradecido.
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Nelson de Barros Pereira Júnior – A par de agradecer, em nome dos tenistas, 
ao Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge, ao Diretor de 
Patrimônio, Durval Vieira de Souza Neto, e à equipe de engenharia do Clube pelo 
empenho, informou sobre a reiluminação de 21 das 24 quadras de Tênis, sendo 
que  as  3  quadras  remanescentes  serão  terminadas  nos  próximos  dias.  No 
próximo  mês  a  quadra  coberta  receberá  um  revestimento  complementar  de 
betumem aluminizado e os pisos serão refeitos com empreiteiros indicados pela 
Comissão que colabora com a Diretoria de Tênis. Elogiou outra iniciativa que está 
sendo discutida, de ampliação do vestiário masculino, com a adição de armários 
grandes. Em aparte, perguntado pelo Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues 
se  ocupa  algum  cargo  na  Diretoria,  respondeu  que  é  muito  interessado  pelo 
patrimônio, e que falava em nome dos demais tenistas que se interessam pelo 
Clube, o que é dever de todo associado, principalmente se Conselheiro. Que o 
próprio  aparteante  é  testemunha  do  seu  trabalho,  tendo  este  concordado. 
Complementou, dizendo que há três anos vem trabalhando pelo Clube, sem se 
interessar por cargos, que, embora já lhe tenham sido oferecidos, não aceitou. 
Pediu ao aparteante que respeitasse o seu trabalho.

Luís  Eduardo Dutra  Rodrigues  (aparte)  – Esclareceu que perguntou porque 
louvava muito a atitude do orador na tribuna, própria de pessoas interessadas, de 
pinheirense acima de tudo, e, da forma que falou, pensou que fizesse parte de 
uma Comissão que estivesse tratando da iluminação das quadras. Afirmou que, 
com todo o respeito, só tinha feito uma pergunta, não o desacatou.

Nelson de Barros Pereira Júnior –  Respondeu que não falou no singular por 
questão de modéstia e por julgar falta de humildade. Acrescentou que trabalhou 
muito e há anos vem pleiteando isso no Tênis; que teve oportunidade de elogiar 
várias coisas que o aparteante fez na Diretoria; que é agradecido a esta Diretoria, 
reconhecendo de público que o que ela está fazendo pelo Tênis, pois nunca viu 
ninguém fazer, sendo associado há 50 anos. (O aparteante o parabenizou).

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Falou sobre o aumento de 100% no preço da 
hora  do  Estacionamento,  de  R$0,50  para  R$1,00,  a  partir  de  outubro/2003, 
entendendo que essa decisão jamais poderia ter sido tomada por ato de gestão, 
por se tratar de matéria orçamentária que prevê prévia autorização do Conselho. 
Lembrou  que,  na  ocasião,  foi  apresentado  um  requerimento  de  diversos 
Conselheiros, para que a Diretoria não aplicasse esse aumento sem obter prévia 
autorização  do  Conselho.  Sem  êxito  na  sua  empreitada,  por  ocasião  da 
apresentação da peça orçamentária, agora de forma acertada, propôs a Diretoria 
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o  aumento  pretendido,  que  foi  aprovado  com  o  orçamento,  mas  com  a 
recomendação,  até  agora  não acolhida,  de  que fossem aplicados os  mesmos 
índices  das  mensalidades  e  demais  taxas  e  tarifas.  Não  bastasse  o  caso 
estacionamento,  que  vem gerando  descontentamento  dos  associados,  surgem 
outros casos, como dos acompanhantes e babás, cujas normas foram publicadas 
na revista, e em seguida corrigidas por errata, obviamente, por se tratar também 
de matéria de decisão do Conselho. Agora a Diretoria, por seu livre arbítrio, e em 
frontal  desrespeito  ao  Conselho,  que  autorizou  a  correção  das  contribuições 
sociais das taxas e tarifas pelo INPC, que no período para correção do primeiro 
quadrimestre foi de 5,8064%, novamente, por ato unilateral, deliberou em aplicar os 
seguintes reajustes para o primeiro quadrimestre: Salão de Jogos (Bilhar) hora - 
20% - aumento autorizado - 5,8%; segunda e terceira via da carteira social - 8,33% - 
aumento autorizado -  5,8%; armários do Bilhar  -  8,33% - aumento autorizado - 
5,8%,  Estacionamento  (avulso)  -  25%  -  aumento  autorizado  -  5,8%;  exames 
médicos para a piscina - 20% - aumento autorizado - 5,8%; teste ergométrico - 
16,66% e outros. Desta forma, verificada a irregularidade, requereu à Presidência 
que  encaminhasse  expediente  para  que  a  Diretoria  se  abstenha  de  praticar 
reajustes  não  autorizados  pelo  Conselho,  bem  como  proceda  à  devolução  ou 
compensação dos eventuais valores cobrados indevidamente.

José Roberto Pacheco França (aparte) – Com relação ao aumento da taxa de 
estacionamento,  lembrou  que  foi  aprovada  uma  recomendação,  que  não  é 
determinação. Só que foram feitos estudos técnicos e a Diretoria verificou que não 
haveria como acolher essa recomendação. Lembrou que a atual Diretoria reverteu 
as condições do Clube, que hoje conta com mais de seis milhões de reais em 
caixa, e foi o único ano em que não se pediu dinheiro emprestado ao banco para 
pagar 13% salário. 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Observou que não estava discutindo; de fato, 
recomendação é recomendação, portanto pode não ser atendida. Com relação ao 
saldo  de  caixa,  trata-se  de  uma  longa  discussão,  que  não  travaria  naquele 
momento. Esclareceu que sua intenção era demonstrar tecnicamente, inclusive 
na  presença  do  Diretor  Financeiro,  Fernando  Silva  Rohrs,  que  estão  sendo 
aplicados  reajustes  acima  daqueles  autorizados,  o  que  é  um  desrespeito  ao 
Conselho. Ou atendemos e vimos aqui para votar a peça orçamentária e depois 
se segue essa previsão à risca, ou não vamos mais votar previsão orçamentária.
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José  Roberto  Pacheco  França  (aparte)  – Entendeu  que  a  previsão 
orçamentária  está  sendo  seguida  à  risca,  tendo  o  orador  o  agradecido  pela 
intervenção.

Anna Maria da Carvalheira Baur – A par de elogiar o Diretor de Promoções 
Sociais,  Synésio  Alves  de  Lima,  falou  em  detalhes  sobre  o  evento  “Feijoada 
Carnavalesca”, que aconteceu no Salão de Festas no último sábado. 

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Primeiro,  comentou  sobre  a 
movimentação no plenário em virtude da proximidade das eleições.  Em segundo 
lugar,  recomendou que os atuais responsáveis pela Revista tenham um pouco 
mais  de  cautela  na  divulgação  dos  fatos  ao  retratar  assuntos  de  relevância 
relacionados  ao  Clube.  Reportou-se  especificamente  à  matéria  publicada  em 
dezembro, sobre a Churrascaria Recanto da Figueira, pois acabou constando que 
a nova churrascaria é a primeira obra feita no Clube desde a inauguração do 
Ginásio  de  Fitness,  em  1995.  Disse  que  se  trata  de  afirmação  no  mínimo 
descabida, pois inúmeras obras foram feitas depois de 1995, como a reforma do 
Centro Cultural e Recreativo, a nova portaria do Boliche, o Ginásio de Ginástica, a 
construção do Anel Hidráulico, a reforma e a revitalização do lago, que acabaram 
sendo esquecidas, certamente não por má fé de quem publicou. Reiterou que se 
tenha mais cautela, zelo e preocupação na pesquisa, porque essas informações 
estão à disposição no Conselho e na Diretoria de Patrimônio. Também falou com 
relação ao encarte que acompanhou aquela edição da Revista, onde foram feitas 
referências aos atuais Conselheiros, aos atuais membros da Diretoria, mas que 
também  houve  omissões  lamentáveis,  como  ao  ex-Presidente  Fernando  Silva 
Xavier, Oswaldo Vella, Dante Vella, Mário Lima Cardoso e uma série de outros 
ilustres  Conselheiros,  que  tanto  se  dedicaram  também  ao  Futebol  Menor. 
Observou que ficou preocupado, porque dá a impressão de uma intenção de fazer 
esquecer um pouco do nosso passado.

Marta Vella de Freitas (aparte) – Entendeu que pior que a omissão de nomes do 
ex-Presidente ou de ex-Diretores, foi  a troca de nomes, como Oswaldo Dante, 
imaginando que seja Oswaldo Vella e Dante Vella. Deixou consignada sua tristeza 
em virtude dessa reportagem, pelo fato de um dia não precisar ouvir que o Judô 
foi  criado por Edgard João. Ninguém sabe quem é Edgard João, e sim Dante 
Vella, Oswaldo Vella e tantos, como o Bório e outros. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro - Concordou.

30



Cláudio  Doval  (aparte)  – Esclareceu  que  integra  o  Conselho  Editorial, 
representando  o  Conselho  perante  a  Revista,  e  prontificou-se  a  levar  as 
reivindicações do orador ao Editor Chefe. Entretanto, demonstrou satisfação em 
saber que o orador havia lido a Revista. Acrescentou que toda crítica construtiva é 
muito bem-vinda, pois estamos procurando renovar a Revista depois de tantos 
anos. (O orador o agradeceu pela atenção).

João Benedicto  de Azevedo Marques –  Teceu algumas considerações  para 
reflexão, lembrando que o Clube conta com 104 anos de lutas das várias gerações 
que o construíram, e, fundado por alemães, basicamente da classe média, nunca 
foi  um  clube  de  multimilionários.  Nos  últimos  quinze  anos  observamos  um 
dramático  empobrecimento,  achatamento  e  aviltamento  da  classe  média, 
evidentemente  com repercussões  no  Clube.  Fez  uma breve  retrospectiva  dos 
planos diretores executados por Ângelo Mendes Corrêa, o primeiro, que ordenou o 
crescimento do Clube, prosseguido na gestão de Honorino Gasparini, seguido de 
outro, na presidência de Celso Hahne. Disse que nos seus 40 anos de Conselho 
alguns  dados  o  preocupam  com  relação  ao  futuro  do  Clube.  Desde  1992, 
perdemos 1.546 associados contribuintes, diminuindo a base de contribuição para 
o orçamento. E o nosso custeio, que é bancado pelas mensalidades, começou 
crescer, chegando à casa dos 85%. A atual gestão conseguiu reverter um pouco o 
impacto da contribuição social no custeio, mas o mais grave é que nos últimos 
doze anos o Clube perdeu dramaticamente suas receitas alternativas. Que, como 
Vice-Presidente Social na gestão de Cláudio Borba Vita, recorda-se que o Salão 
de  Festas,  até  então  uma  grande  fonte  de  receita  alternativa  do  Clube  para 
balancear  os  custos  às  vezes  dos restaurantes,  das  festas,  já  naquela  época 
iniciava um processo de deterioração, até chegar ao ponto em que está. Neste 
aspecto, cumprimentou a Diretoria pela nomeação da Comissão, presidida pelo 
ex-Presidente  Rubens  Catelli,  considerando  que  para  o  futuro  do  Clube  é 
premente a construção de um novo estacionamento na Av. Brig. Faria Lima e a 
total  remodelação  da  Sede  Social,  talvez  com a  construção  de  uma  Sala  de 
Conferências em piso superior, e sua transformação em uma fonte alternativa e de 
equilíbrio orçamentário, porque teremos que enfrentar problemas como o do IPTU 
e  precisaremos  de  formas  de  compensação  das  despesas  de  custeio,  cuja 
tendência é aumentar,  para possibilitar  que o associado continue usufruindo o 
Clube e, na medida do possível, evitar penalizá-lo. Também apontou a questão do 
crescimento  da  inadimplência,  que  são  sinais  amarelos  que  estão  sendo 
acendidos. Sugeriu à Comissão recém criada que realize audiências públicas, e 
que, realmente, até o final deste ano, tenhamos um projeto. Observou que há um 
outro problema, conforme mencionou o Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall 
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em seu discurso de posse na Academia de Letras de Campos do Jordão: o prédio 
da Sede Social foi projetado por um dos ícones da arquitetura brasileira, que é 
Warchawchik, e corremos o risco de sofrer um tombamento, e, então, as coisas 
poderão ficar muito mais difíceis. Propôs que o Conselho seja transformado em 
um fórum, para discutir os grandes problemas do Clube, temperados pela paixão 
política, o que é inevitável.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Falando em nome dos associados que 
freqüentam o Clube diariamente, referiu-se à carga de aumentos na utilização dos 
serviços  prestados  pelo  Clube  gerada  pela  aprovação  da  proposta 
orçamentária/2004.  Citou  dois  exemplos:  os  bares  e  restaurantes,  cujos  preços 
subiram e as porções diminuíram, e o aumento de 100% do estacionamento. O 
Clube, assim como o País, sofre as conseqüências de uma austera administração 
econômica  federal,  gerando  uma  crise  sem  precedentes  para  a  população, 
principalmente na classe média e na 3ª Idade, os Veteranos, que são a maioria do 
quadro social. Neste momento, é necessário criar mecanismos para atrair cada vez 
mais o associado,  e não afastá-lo  através de custos elevados.  Com relação ao 
estacionamento,  sugeriu  que  os  custos  sejam  revistos  para  que  não  sejam 
penalizados aqueles que permanecem por mais tempo no Clube, pois aqueles que 
ficam por 6 horas diárias pagam R$ 6,00. Adotar a política de quem fica menos paga 
mais e quem fica mais paga menos, tal como: nas 3 primeiras horas = R$ 2,00, as 
demais, R$ 0,50. Portanto, quem ficar 6 horas terá um acréscimo de apenas R$ 0,50 
sobre o que pagava anteriormente, o que não será pesado, e, em contrapartida, 
quem ficar por menos tempo compensará. Por exemplo, pagando por 1 ou 2 horas = 
R$ 2,00. É necessário que se faça uma reavaliação com urgência, pois a realidade 
hoje é outra; o País mudou e temos que nos adaptar à nova situação utilizando 
criatividade, e não simplesmente eliminando do quadro social aqueles que trouxeram 
o Clube até aqui.

Nelson de Barros Pereira  Júnior  (aparte)  –  Lembrou  que os  aumentos  dos 
restaurantes ocorreram entre janeiro e março do ano passado. Depois disso não 
houve mais aumento. (O orador o agradeceu pelo aparte).

Anamaria Andrade Damasceno – Embora não tenha comparecido ao evento, 
transmitiu  elogios  de  associados  pelo  sucesso  da  Feijoada  Carnavalesca, 
mencionando a passarela em T, que sugeriu seja adotada no desfile da Festa do 
Boliche. Prosseguindo, estranhou que se tenha criado polêmica quanto à venda 
dos títulos, pois se trata de causa tão simples, nunca antes contestada, é dinheiro 
que o Clube precisa, quando em outras situações muito mais complexas nada 
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tenha sido levado em consideração. Comentou que as Comissões Jurídicas, em 
especial  a  atual,  presidida  pelo  Conselheiro  Francisco  Collet,  sempre  se 
nortearam  pelo  estudo  profundo  de  todos  os  assuntos,  complexos  ou  não, 
cumprindo além do satisfatório, esclarecendo leigos, e de uma maneira louvável, 
muito  democrática,  com  divergências  na  Comissão,  permitidas  pelo  seu 
Presidente que não se considera mais conhecedor que os outros Membros. Com 
relação ao período das eleições que se aproximam, salientou que os Conselheiros 
estão  no  Conselho  porque  gostam.  Fez  coro  com  as  palavras  da  Comissão 
Financeira,  presidida  por  Claudio  Damasceno  Junior,  seu  filho,  destacando  a 
iniciativa da atual Diretoria de solicitar autorização do Conselho para cada projeto 
de  investimento,  mesmo  estando  contemplado  no  orçamento  de  investimento, 
adotando ainda, voluntariamente, procedimento proposto para o exercício anterior, 
2003, através da Resolução de 24/2002, de iniciar uma obra apenas se o valor 
integral para sua finalização estiver disponível. 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença 
e declarou encerrada a reunião às 22h52.

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  508ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 29 de março de 2004, com as retificações 
já dela constantes.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
mlf
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