
ATA RESUMIDA DA 508ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE 
MARÇO DE 2004.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  nove  de  março  do  ano  dois  mil  e  quatro,  com  início  em  segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinqüenta 
e um 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
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 – Em nome da Mesa, propôs e foi aprovado voto de profundo pesar pelo 
recente falecimento do Conselheiro Veterano Osmar Rocha, tendo sido observado 
um minuto de silêncio em sua memória. Subscreveram a proposta os Conselheiros 
Antides Baroni Filho, Sérgio Vergueiro, José Roberto Coutinho de Arruda e Luiz Ernesto 
Machado  Kawall.  Em  seguida,  submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as 
seguintes proposições:  votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho: pelo 
falecimento da Sra. Edith Benes Felsberg, mãe do Conselheiro Peter Benes Felsberg, 
tendo subscrito a proposta o Conselheiro Antides Baroni Filho; pelo falecimento da 
Sra. Maria Julia Piassa Rogieri, mãe da Sra. Neuza Rogieri de Camargo Mello e sogra 
do  Conselheiro  José  Paulo  de  Camargo  Mello,  voto  subscrito  pela  Segunda 
Secretária Amarílis Pacheco Orsi e pelos Conselheiros Antides Baroni Filho, Ayrton Orsi 
e José Roberto Coutinho de Arruda; pelo falecimento da Sra. Lucia Luglio Castanho, 
mãe  do  Vice-Presidente  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  voto  subscrito  pela 
Segunda Secretária Amarílis Pacheco Orsi e pelos Conselheiros Antides Baroni Filho, 
Ayrton Orsi, Caio Roberto Moraes Garcia, Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, José 
Roberto Coutinho de Arruda e Silvia Schuster; pelo falecimento do Sr. Celso Bohn 
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Caldeira, ex-Conselheiro e ex-Vice-Presidente Social, tendo se associado ao voto os 
Conselheiros  Antides  Baroni  Filho,  Afonso  Ferreira  Figueiredo,  Luís  Eduardo  Dutra 
Rodrigues  e  Gilberto  De  Luccia;  2)  de  autoria  do  Conselheiro  Paulo  Roberto 
Taglianetti,  pelo  falecimento  do  Osvaldo  Fanucchi;  3)  também por  iniciativa  da 
Mesa  do  Conselho,  pelo  falecimento  da  Sra.  Glória  Azevedo  Miranda,  mãe  do 
Conselheiro Augusto Miranda, proposta subscrita pelos Conselheiros Antides Baroni 
Filho  e  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda;  votos  de  pronto  restabelecimento: 
proposta  de  iniciativa  da  Mesa  do  Conselho,  subscrita  pelo  Conselheiro  José 
Roberto  Coutinho  de  Arruda,  aos  Conselheiros  Décio  Cecílio  da  Silva  e  Cláudio 
Meira Campos, ambos submetidos a intervenções cirúrgicas e que se encontram em 
recuperação; votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Luiz Ernesto Machado 
Kawall,  às  Conselheiras  Dulce  Arena  Avancini,  Primeira  Secretária,  e  Leila  Eleny 
Amaro Marques, que receberiam Medalha comemorativa ao Dia Internacional da 
Mulher,  em  evento  promovido  pelo  Túnel  do  Tempo,  em  cooperação  com  a 
Associação Comercial de São Paulo, homenagem que o Sr. Presidente estendeu a 
alguma Conselheira que também fosse homenageada e que, eventualmente, não 
tivesse  sido  nominada;  2)  de  autoria  do  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli 
Fasanaro,  ao  Conselheiro  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  pela  sua  recente  posse 
como Membro do Conselho Municipal de Esportes junto à Secretaria de Esportes do 
Município  de  São  Paulo;  3)  de  autoria  da  Conselheira  Silvia  Schuster,  aos 
Departamentos de Marketing, Serviços Gerais e à Diretoria de Esportes, pelo apoio 
dado ao Torneio de Bocha, Campeonato Paulista de 2004, masculino e feminino, 
voto extensivo à Seção de Bocha, cuja equipe feminina sagrou-se campeã; 4) de 
autoria da Conselheira Silvia Schuster, à Seção de Boliche, pela conquista do Vice-
Campeonato  Paulista/2004,  disputado  em  março/2004,  categoria  1ª  Divisão, 
extensivo ao Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto e à associada Janice Bernardes 
Couto, e pela conquista do título de Campeão - 3ª divisão, extensivo aos associados 
Luis  Arruda,  João de Martino Junior,  Fernanda Cobra Ortiz,  Fernando Resende e 
Sérgio Henrique de Sá; 5) de autoria da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, à 
Seção de Saltos Ornamentais, pela classificação na Equipe Olímpica que disputará 
as Olimpíadas de Atenas, com os atletas Cassius Duran e Ubirajara Crespo, extensivo 
ao Diretor Adjunto Oswaldo Lopes Fiore e aos Técnicos Roberto Gonçalves e Cristina 
Almeida Gonçalves F. Guimarães; 6) de autoria da Conselheira Beatriz Luiza Asson 
Sartorelli,  aos seguintes atletas da Seção de Bolão: Rogério Arkie - título “Reis dos 
Reis” do Bolão Paulista; Elizabeth Medeiros Bax - vice-Rainha do Bolão Paulista,  2ª 
colocada  no  Torneio  Estadual  de  Duplas  Femininas  e  1ª  colocada  no  Torneio 
Estadual  de Duplas  Mistas,  categoria 1ª  Divisão;  Vera Hammer -  2ª  colocada no 
Torneio Estadual de Duplas Femininas, categoria 1ª Divisão; Alberto F. Sanseverino – 
3º  colocado  no  Torneio  Estadual  de  Duplas  Masculinas,  categoria  1ª  Divisão; 
Eduardo F.  Sanseverino -  3ª  colocado no Torneio Estadual  de Duplas  Masculinas, 
categoria 1ª Divisão e 1º colocado no Torneio Estadual de Duplas Mistas, também na 
categoria 1ª Divisão; Tatiana Pinho Evangelista - 2ª colocada no Torneio Estadual de 
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Duplas Feminina, categoria 2ª Divisão; Renata Alvarenga Lepage - 2ª colocada no 
Torneio Estadual de Duplas Feminina, categoria 2ª divisão, e 3ª colocada no Torneio 
Estadual de Duplas Mistas, categoria 2ª Divisão; Marcos Peixoto Silva - 3ª colocado 
no  Torneio  Estadual  de  Duplas  Mistas,  categoria  2ª  Divisão;  7)  de  autoria  do 
Conselheiro  Afonso  Ferreira  de  Figueiredo,  ao  Sr.  Luiz  Antonio  Caldeira  Miretti, 
sobrinho  do  ex-Conselheiro  Celso  Bohn  Caldeira,  recentemente  nomeado 
Presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB/SP e Conselheiro da 
CODECOM.

Primeira Secretária – Comunicou que a Diretoria oficiou ao Conselho, informando 
que  a  Sra.  Ludmila  Schubert  Magri  declinou  do  cargo  de  Diretora  Adjunta  da 
Criança  e  que  a  Sra.  Flávia  De  Santis  Prada  foi  nomeada  Diretora  Adjunta  de 
Natação - Master,  com mandato até maio de 2005; bem como que o Conselho 
Fiscal enviou carta dando conhecimento que, em função do pedido de licença do 
seu Secretário, Carlos Eduardo Pinto e Silva, o Sr. Álvaro Buoro assumiu a função pelo 
período de 6 meses, a contar de 17/02/2004. Transmitiu informação do Diretor de 
Higiene  e  Saúde,  Conselheiro  Severiano  Atanes  Netto  sobre  a  campanha  de 
vacinação contra a gripe, que se iniciaria no Clube em abril. Colocou à disposição 
dos Conselheiros para consulta na Secretaria, o relatório A.V.O. (Análise da Variação 
Orçamentária)  de  fevereiro  deste  ano  e  o  Balanço  Patrimonial  do  Clube  em 
29/02/2004. Finalmente, que o Sr. Presidente do Conselho, com fundamento no Art. 
19 do Regimento Processual Disciplinar, após diligências determinou o arquivamento 
do Registro  de Ocorrência nº  507/03,  de interesse do Atleta Benemérito  Gilberto 
Gargiulo.

Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Sônia 
Aparecida  Iasi  Franceschi,  irmã  do  Conselheiro  Nilson  José  Iasi  e  da  Sra.  Lilia 
Terezinha  Iasi  Moura,  esposa  do  ex-Presidente  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura. 
Propôs, também, fosse consignando voto de congratulações com o Club Athlético 
Paulistano, pela posse, naquela data, de seu Presidente da Diretoria, Sr. José Manoel 
Castro dos Santos, Primeiro Vice-Presidente, Sr. José Eduardo Dias Soares, Segundo 
Vice-Presidente, Sr. Antônio Carlos Vasconcellos Salem, Terceiro Vice-Presidente, Sr. 
Carlos  Alberto  Salvatore  Filho,  e  4º  Vice-Presidente,  Sr.  César  Giuliano  Netto. 
Finalmente, apresentou proposta consignando em ata voto de louvor à  secretária 
municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, Nádia Campeão,  que no 
próximo dia 02 de abril  transmitirá o cargo ao  novo Secretário, Júlio César Monzu 
Filgueira,  pela colaboração prestada ao Pinheiros  e a  todos os  outros  clubes da 
Capital  para  que  fosse  mantida  a  isenção  do  Imposto  Predial  –  IPTU.  Votos 
aprovados.

Gilberto De Luccia – Enaltecendo a conquista, propôs votos de louvor às tenistas 
Carolina De Lucca, de 13 anos, e Lara Raful, de 14 anos, que em fevereiro e março 
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participaram  do  Circuito  Sul-americano  Infanto-Juvenil  de  Tênis,  promovido  pela 
Confederação Sul-americana de  Tênis,  ambas  se  classificando para  defender  o 
Brasil no Circuito Europeu, em julho, na Itália e França. Lembrou que nos últimos anos 
Patrícia  Coimbra  e  Celso  Ribeiro  também  conseguiram  se  classificar  para  esse 
Circuito Europeu, e agora estão saindo dessa fase, com 18 anos, sucedidos por uma 
nova geração. Votos aprovados.

José Roberto Pacheco França – Propôs voto de louvor à equipe de Voleibol Feminina 
do Clube, que no último sábado havia vencido por 3 x 1 em São Caetano, ficando, 
assim, entre as quatro melhores equipes de Voleibol do Brasil. Aprovado. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs a inserção em ata de voto de louvor ao 
Presidente da Comissão Jurídica, Dr. Francisco Carlos Collet e Silva, extensivo aos 
demais  Membros da Comissão,  por  ter  sido homenageado pela Associação dos 
Advogados  de  São  Paulo,  em  razão  do  parecer  que  relatou  por  ocasião  do 
processo  de  adaptação  do  Estatuto  Social  do  Clube  ao  Novo  Código  Civil. 
Aprovado.

João Benedicto de Azevedo Marques –  A par de se associar aos votos de pesar 
anteriormente  aprovados,  homenageou  o  falecido  ex-Conselheiro  Celso  Bohn 
Caldeira, Diretor de Relações Sociais na gestão dele, orador, como Vice-Presidente 
Social,  e,  posteriormente,  Vice-Presidente  do  Clube,  bem  como homenageou  o 
falecido Conselheiro Osmar Rocha, que como ele, orador, foi Membro do Centro 
Pró-Memória Hans Nobiling.

Presidente – Como os vários Conselheiros pediram para subscrever os mesmos votos 
de pesar, registrou a associação do plenário como um todo. 

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Presidente – Fez duas observações antes de dar a palavra aos Conselheiros inscritos: 
Primeiro,  Lembrou  que  a  previsão  estatutária  para  falar  no  item  "A  Voz  do 
Conselheiro"  é  de  apenas  quatro  Conselheiros.  Informou  que  tinham  nove 
Conselheiros inscritos e não daria a palavra para os cinco excedentes, simplesmente 
porque o Estatuto prevê apenas quatro. Em segundo lugar, salientou que para se 
inscrever para falar, seja no Expediente, no item "A Voz do Conselheiro", em relação 
à Ata ou à matéria em debate, é preciso que o Conselheiro o faça pessoalmente. 
Não aceitamos voto por procuração e não aceitamos que alguém assine em lugar 
de  outro.  Havia  duas  inscrições  no  item  "A  Voz  do  Conselheiro",  feitas  pelo 
Conselheiro Ronaldo de Miranda Amaral, de dois Conselheiros que sequer estavam 
presentes quando ele fez as inscrições.  Ele inscreveu o nome do Conselheiro Luís 
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Eduardo  Dutra  Rodrigues,  que  chegou  às  20h05,  e  o  nome  dele  às  18h30.  E  o 
Conselheiro Waldir Lachowski, que tinha acabado de assinar a lista, já estava inscrito 
desde  às  18h30,  porque  o  Conselheiro  Ronaldo  assinou  pelos  dois.  Portanto, 
desconsideraria ambas inscrições, porque não podemos aceitar inscrições que não 
sejam feitas pessoalmente pelos Conselheiros.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Abriu mão da sua inscrição, explicando que não iria 
falar neste item e tinha havido um engano.

Waldir Lachovski – Esclareceu que o seu pedido ao Conselheiro Ronaldo de Miranda 
Amaral prendeu-se ao fato de que, devido às suas atividades profissionais, não teria 
condições e queria fazer uso da palavra. Não sabia e em lugar algum do Regimento 
notou que haveria proibição de que outra pessoa apusesse o seu nome na lista de 
inscrição. Não tinha conhecimento de que era proibido. De qualquer maneira, às 
vezes  as  atividades  profissionais  impedem  que  estejamos  aqui  no  momento  da 
inscrição, que consiga se inscrever, dada a limitação do número de Conselheiros 
que podem falar no item "A Voz do Conselheiro", e fazem esforço, como ele fez, 
para comparecer à reunião do Conselho, prestigiando e tentando participar dos 
debates. 

Presidente – Ponderou que, certamente, as inscrições foram feitas com a melhor das 
intenções. Em momento algum passou pela sua mente que isso pudesse ser feito 
com uma intenção menos nobre. Todavia, é obrigado a manter essa regra, que 
beneficia a todos, porque senão haverá bloqueio de listas por quem chegar às seis 
horas da tarde e assinar quatro nomes, e os que quiserem efetivamente falar não 
poderão se inscrever.  Concedeu a palavra aos Conselheiros que se inscreveram 
pessoalmente, e, a pedido, registrou a inscrição do Conselheiro Waldir Lachovski no 
item Várias.

Ivan Gilberto  Castaldi  Filho –  Disse  que abriria  mão da sua inscrição,  caso  o  Sr. 
Presidente nomeasse a  Comissão -  cuja constituição havia solicitado na reunião 
anterior - antes da sua vez de falar.

Presidente –  Respondeu  que  não  faria  naquela  oportunidade  a  nomeação  de 
Comissão.  Acrescentou  que  recebeu  o  pedido  do  orador,  o  encaminhou  para 
manifestação da Diretoria, recebeu a resposta e faria a nomeação da Comissão 
requerida. Mas não agora, antes do item "A Voz do Conselheiro". Afirmou que fará a 
nomeação da Comissão, sem dúvida, tendo o orador desistido de se pronunciar.

Vicente Mandia – Transmitiu as seguintes reivindicações à Diretoria: 1) considerando 
as  dificuldades  que  vem  sendo  enfrentada  para  se  transitar  na  Rua  Tucumã  e 
adentrar  o Clube, para evitar que algum associado se acidente aqui  em frente, 
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solicitou providências no sentido de que, a exemplo do que é feito em frente aos 
grupos  escolares,  ao  menos  enquanto  os  órgãos  oficiais  não  determinem  uma 
situação mais cômoda, a Diretoria coloque funcionários para facilitar o ingresso dos 
associados;  2)  pediu  esclarecimentos  da  Diretoria  quanto  à  contratação  de 
professores de Bocha publicada na Revista do Clube (pág. 65): Bruno Passos Pessoa, 
no período de 2/2 a 31/12/04, pelo valor de R$5.700,00 e poucos reais; Júlio César 
Toledo, no valor de R$7.600,00, para o período de 2/2 a 31/12/04; Leandro Teles dos 
Santos,  no  valor  de  R$5.500,00,  para  o  período  de  2/2  a  31/12/04;  Luiz  Mário 
Vaneschi, no total de R$21.000,00, acreditando que seja um professor catedrático, 
para o período de 2/2 a 31/12/04; Rodrigo Pessoa Passos, no valor de R$8.100,00 e 
poucos reais, para o período de 2/2 a 31/12/04; Rosimeire do Prado Castro Noronha, 
para o período de 5/1 a 31/12/04. Explicou que diversos associados o procuraram no 
Boliche  e  solicitaram  junto  ao  departamento  para  se  inscrever  para  aprender 
Bocha.  E,  para  seu  espanto,  não  foi  possível  fazer  as  inscrições  porque  o 
departamento não sabia quando começariam as aulas. Fez outras indagações que 
ainda não lhe tinham sido respondidas: 1) Qual o critério utilizado para a seleção 
dos Professores? 2) Por que uns ganham mais e outros menos; 3) Por que não existe, 
até  o  momento,  passados  quase  três  meses  da  primeira  contratação,  qualquer 
informação da Secretaria de Esportes a respeito das aulas a serem ministradas? 3) Se 
já foram iniciadas as inscrições, a partir de quando tal fato ocorreu? 4) Qual a grade 
das aulas de cada Professor? 5) Quantos associados já se encontram inscritos até a 
presente data? 6) As aulas são gratuitas ou pagas pelo associado? 7) Quando vão-
se  iniciar  os  cursos?  8)  Qual  o  pagamento,  ou  pagamentos  já  efetuados  aos 
Professores,  discriminando  datas  e  valores  já  efetuados?  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Presidente – Explicou ao Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho  que o primeiro 
requerimento  do  orador  foi  no  sentido  de  que  o  Clube  colocasse  alguns 
funcionários, se possível, ajudando a travessia da Rua Tucumã, por conta do Clube. 

José Edmur Vianna Coutinho – Perguntou se isso seria possível.

Paulo Roberto Taglianetti – Ponderou que isso é problema de trânsito.

Presidente – Tornou a esclarecer que a intenção era que a Diretoria estudasse a 
possibilidade de colocar funcionários ajudando a travessia em frente às portarias, 
como é feito  nos  colégios.   Submeteu a matéria  ao plenário  e  anunciou o  seu 
acolhimento. Tendo o Conselheiro José Roberto Pacheco França entendido que a 
votação havia sido interrompida, reencaminhou o pedido à votação, tendo sido 
aprovado o encaminhamento do assunto à Diretoria.
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Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Lembrou  que  em  diversas  oportunidades 
manifestou-se em congratulação com a atual Diretoria. Quando, logo no início de 
sua gestão, acabou demonstrando a real situação de INSS, que era aquela que a 
Diretoria  anterior  também  divulgava  aos  associados.  Na  oportunidade  do  IPTU, 
quando foi efetivamente esclarecido aos próprios Conselheiros a situação efetiva do 
IPTU do Clube, que era aquela que tinha sido divulgada anteriormente pela Diretoria 
anterior.  Em  outras  oportunidades  também,  quando  a  atual  Diretoria,  na 
oportunidade da Festa da Cerveja, disse que distribuiu somente dois convites, de 
certa forma penitenciando-se da desvairada distribuição anterior de cerca de mais 
de 600 convites para a Festa do aniversário do Clube. E, finalmente, até na sessão 
anterior,  quando esteve aqui  comentando a respeito  da suspensão da taxa de 
cobrança de babá e acompanhante, quando até foi informado que essa taxa não 
teria ainda sido encaminhada ao Conselho, e por isso não era motivo de receber 
qualquer  voto  de congratulação.  Que,  realmente,  com relação a isso,  recebeu 
informações posteriores de que, passadas as eleições, esse assunto talvez viesse à 
baila  novamente  no  Conselho.   Em  seguida,  manifestou  sua  irresignação,  sua 
contrariedade com relação à resposta que obteve ao um requerimento que havia 
subscrito  com  outros  54  Conselheiros,  objetivando  a  aplicação  dos  índices  de 
variação, os mesmos índices de aumento das contribuições sociais para a cobrança 
do estacionamento; e, também, com relação a um pedido formulado, de que a 
Sauna Masculina e Feminina passasse a ter um tratamento diferenciado, no sentido 
de que, ao invés dos R$13,00, que estão sendo cobrados para a Sauna completa, 
fosse feita uma diferenciação entre Sauna simples, a R$12,00, e Sauna completa, a 
R$13,00.  Explicou que,  com relação a esta  segunda parte do requerimento não 
houve nenhuma resposta da Diretoria, o que o deixava de certa forma triste, por 
demonstrar  um certo  desinteresse  em ouvir  ou  responder  ao  que o  Conselheiro 
venha aqui  propor.  Entendeu que a falta de resposta a essa segunda parte do 
requerimento  não  é  uma  desconsideração  pura  e  simples  ao  Conselheiro  que 
encabeçou o requerimento, ou mesmo os Conselheiros da minoria, que acabaram 
por subscrevê-lo, mas até um certo desrespeito ao próprio Conselho. 

Presidente – Interrompeu, pedindo que o orador formulasse seu pedido.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Solicitou  que  a  Diretoria  efetivamente 
respondesse à segunda parte do requerimento em questão, que até o momento 
não  tinha  sido  respondido,  ou  por  omissão,  ou  por  outro  motivo  desconhecido. 
Observou que, de certa forma, já sabia qual seria a resposta, negativa, dentro dessa 
fúria arrecadadora que estamos vendo por aí. Mas, de qualquer forma, acho que 
merecemos uma resposta. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  (questão  de  ordem)  – Atribuindo  ao  Conselheiro 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro todo o seu respeito, ponderou que um assunto 
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desses, em que envolve imprecação contra a Diretoria, que teria ou não respondido 
uma  parte  do  seu  requerimento,  era  uma  elocução  bonita,  mas  que  não  o 
convencia  por  não  saber  o  que  aconteceu.  Lembrou  que  quando  propôs  ao 
Conselho a  criação de “A  Voz  do Conselheiro”,  o  falecido Conselheiro  Vicente 
Carlos Gonçalves Finamore fez questão de deixar bem claro que este item tinha por 
objetivo atender aos clamores dos associados. No caso, parecia tratar-se de clamor 
do Conselheiro Fasanaro, que não podia ser colocado em votação, se fosse o caso, 
porque não estava de acordo com o Regimento Interno.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Em reconhecimento a tudo que o Conselheiro 
José  Edmur  Vianna  Coutinho  tem  feito  pelo  Conselho  e  pelo  Clube,  deixou 
consignado,  primeiro,  que  na  "A  Voz  do  Conselheiro"  lhe  parece  não  existe  a 
possibilidade de debates.

Presidente –  Concordou,  dizendo  que  nem  deveria  ser  permitido  que  o  orador 
voltasse a falar.  Esclareceu que o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho havia 
levantado uma questão de ordem e que já tinha entendido o que o Conselheiro 
Fasanaro estava requerendo, embora este tenha insistido em explicar. Esclareceu ter 
ficado claro que foi feito um requerimento e a Diretoria respondeu, e o Conselheiro 
Fasanaro diz que falta uma parte da resposta. Portanto, não precisaria colocar em 
votação. Como é direito e dever da Mesa, mandaria verificar junto à Diretoria, e, se 
faltou  uma  resposta,  certamente  a  Diretoria  responderá  a  parte  que  falta, 
satisfatoriamente, sem necessidade de tumulto.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Apresentou proposta no sentido de que Diretoria 
escolha uma das 24 quadras de Tênis para ter uma placa em homenagem à Atleta 
Benemérita  Maria  Esther  Bueno,  a  maior  Tenista  brasileira  de  todos  os  tempos, 
Tetracampeã do Torneio  Aberto  dos  Estados  Unidos,  Tricampeã de Wimblendon, 
entre outras centenas de torneios que ela venceu durante a sua brilhante carreira. 
Também solicitou que a Diretoria esclareça questão que vem sendo discutida no 
Clube, de que o Pinheiros teria 1.600 Militantes, etc. Observou tratar-se de notícia 
estranha, tendo em vista que o Art. 116 do Estatuto, prevê um número máximo de 
Militantes no Clube em 350. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda –  Disse  que também pretendeu se  manifestar 
justamente sobre a surpresa que surgiu no fim de semana, com relação ao número 
de  Militantes  no  Clube,  em  que  parecia  realmente  haver  uma  incorreção  e  o 
associado deve ser corretamente informado do que está acontecendo. Entendeu 
que também deveremos ser informados com relação ao assunto Bocha, quanto à 
conveniência ou não, quanto aos efeitos desses professores na Seção, que poderá 
ser  discutido  talvez  no  item  Várias,  em  uma  discussão  mais  ampla.  Todavia,  se 
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surpreendeu com o requerimento, pois dava a impressão que essas contratações 
tinham surgido de maio do ano passado para cá. Então, pediu que o Presidente da 
Diretoria informasse se na gestão anterior do mandato atual já existia algum tratado 
na Bocha, e, em caso positivo, se os gastos então feitos eram maiores ou menores 
do  que  os  atualmente  praticados.  Aprovado o  encaminhamento  da  matéria  à 
Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 507ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 16 de 
fevereiro de 2004.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Propôs  retificação da ata para  constar  o 
seguinte no seu pronunciamento (fls. 8): “... Concluiu dizendo que estava contente 
porque pelas alamedas do Clube não se falaria mais, na Prefeitura, Martaxa, no 
Pinheiros, mais taxa.”

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Pediu que seu nome fosse corrigido às fls. 22 
da ata.

Presidente –  Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada 
com as retificações em questão.

Item 3 - Apreciação do processo CD-22/2003 - Segunda discussão e votação da 
redação final de proposta de alteração de dispositivos do Estatuto Social 
e do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, resultante de decisão 
tomada na reunião de 16/02/2004.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Tendo o Sr. Presidente anunciado a fala do orador, e 
restado  esclarecido  que  o  mesmo  se  inscreveu  neste  item  por  engano,  pois 
pretendia  se  manifestar  sobre  o  §2º  do  Art.  22  da  proposta  de  alteração  do 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, para economia de tempo 
o  Sr.  Presidente  permitiu  que  se  pronunciasse  nesta  oportunidade,  sobre  o  item 
seguinte da Ordem do Dia. Fez referência ao projeto de alteração, que introduziu no 
dispositivo  em  questão  a  expressão  “...  bem  como  os  votos  em  branco  ...”. 
Entretanto,  entendeu que não havia  qualquer  justificativa para essa inclusão na 
redação vigente, porque ela era totalmente inócua e não aduzia nada ao processo 
de  apuração.  O  parágrafo  em  questão  trata  da  chapa  que  não  alcançar  o 
quociente  eleitoral,  resolvendo  que  a  fração  apurada  será  distribuída 
proporcionalmente  às  demais  chapas,  não  podendo  ser  distribuídos  votos  em 
branco, que a esta chapa não pertencem, porque estão em branco. Assim, não via 
motivo para a introdução da expressão “bem como os votos em branco”, da forma 
como pretendida, porque este parágrafo estava resolvendo o problema da chapa 
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que não alcançasse o quociente eleitoral, e não tinha nada a ver com votos em 
branco. Até porque, os votos em branco estão resolvidos no “caput” do Art.  22, 
como cédulas válidas as em branco, que formam o quociente eleitoral.

Presidente - Apenas para orientar o que seria votado depois, disse que a proposta 
era considerar a sobra de todos aqueles votos de uma chapa que não conseguiu o 
quociente, somarmos eventuais votos em branco e leva para o bolo geral, depois 
dividir proporcionalmente na chapa vencedora.

Luís  Eduardo Dutra  Rodrigues –  Explicou que,  neste  caso,  estar-se-ia  utilizando os 
votos em branco duas vezes. A primeira vez seria quando se considerasse como 
cédulas válidas aquelas em branco, para obter o quociente eleitoral. Se depois disso 
se passa a utilizar os votos em branco, para redividi-los, aí se cria um problema na 
apuração. A não ser que se crie um partido que se chame Cédulas em Branco, que 
terá um quociente partidário e depois se formará uma fração, porque esta é a idéia. 
Mas esse seria um assunto para debate oportuno. Reiterou que não entendeu a 
inserção da expressão “bem como os votos em branco”, até porque lhe pareceu 
que a idéia de quem fez o projeto de alteração deveria ser a de ter um parágrafo 
específico,  eventualmente,  com  a  soma  desses  em  branco,  uma  alteração  no 
resultado. E, neste caso, achado o quociente que representa os votos em branco, 
redistribui-los, na forma do §2º do Art. 22.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Em princípio, considerou a manifestação 
sobremaneira  pertinente.  Realmente,  se  estivesse  ressalvado  que  os  votos  em 
branco  serão  computados,  no  geral,  para  o  cálculo  do  coeficiente  eleitoral  e 
partidário,  não  faria  sentido  estar  repetido  no  parágrafo,  o  que  poderia  criar 
inclusive alguma confusão.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Leu o “caput” do atual Art. 22 para o aparteante: “O 
sistema de eleição é o proporcional, com utilização do quociente eleitoral, que é o 
resultado  da  divisão  do  número  de  cédulas  válidas  (nelas  computadas  as  em 
branco)  pelo  número  de  vagas  a  serem  preenchidas,  respeitando-se  a 
proporcionalidade para cada um dos grupos estabelecidos no inciso I, do Art. 65 do 
Estatuto Social”, concluindo que a questão estava resolvida no “caput”.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  (aparte)  – Observou  que,  olhando  atentamente  o 
caput e o parágrafo do Art. 22, a impressão que tinha era a de que, uma vez que se 
considerou  no  Art.  22  a  existência,  a  validade  dos  votos  em  branco,  eles  não 
poderiam deixar de ser conhecidos quando se tratasse de saber para quem seriam 
destinados.
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues - Destinados. O voto em branco passa a servir para o 
conhecimento de cédulas válidas e para efeito de obtenção do quociente eleitoral. 
E no momento em que se introduz o §3º, ele passa a ser não mais para o quociente, 
mas como percentual em acréscimo a votos para uma determinada chapa, nos 
termos pré-estabelecidos. Então, estaríamos usando os votos em branco, uma vez 
que se contou os votos em branco, para determinar o quociente eleitoral, ele já está 
resolvido. Eu não preciso somá-los a mais nada. Isso é motivo de debate e tem de 
ser repensada esta questão.

José Edmur Vianna Coutinho (aparte) – Perguntou para quem então seriam, já que 
havia a possibilidade de a chapa não alcançar o quociente e não eleger nenhum 
candidato, indo a totalidade dos seus votos representada pela fração do quociente 
partidário, para quem: Para as demais chapas.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues -  As frações daquelas chapas que não atingiram o 
quociente. Os votos em branco teriam servido para se apurar o quociente eleitoral 
como cédulas válidas.

Paulo Roberto Taglianetti (aparte) - Serviram também para apurar o coeficiente da 
terceira chapa que está perdendo os votos agora.

Presidente – Interferiu, ponderando que o Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues 
achava  que  pelo  “caput”  os  votos  em  branco  já  estariam computados  e  não 
deveriam entrar na soma novamente; o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho 
entendia que eles devem entrar na soma novamente, na hora juntar com os votos 
restantes. Esclareceu que a questão seria submetida à votação mais tarde, e, se 
houvesse ainda alguma dúvida, poderia ser discutida ainda depois.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues - Agradeceu.

Presidente – Retornando ao assunto objeto do item 3 da Ordem do Dia (CD-22/2003 
–  Segunda discussão e votação da redação final  de proposta de alteração de 
dispositivos  do Estatuto Social  e  do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, 
resultante de decisão tomada na reunião de 16/02/2004), desde logo submeteu a 
matéria  ao  plenário,  tendo  o  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro 
colaborado, primeiro, corrigindo erro de digitação que havia no Art. 83, substituindo 
o termo “desempenhar” por “desempenhará” e, posteriormente, propondo emenda 
de redação ao Art. 147 do projeto da Comissão de Redação, sobre o que também 
se manifestou em colaboração o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, bem 
como ao Art. 89.
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Deliberação:
O Conselho resolveu o seguinte: 1) aprovar, em segunda discussão, integralmente, a 
decisão  tomada  por  ocasião  da  primeira  discussão;  2)  aprovar,  em  segunda 
discussão,  com  emendas  de  Conselheiro  e  da  própria  Comissão  Especial  de 
Redação, o texto final da proposta, abrangendo: no Estatuto Social, a alteração do 
§3º do Art. 69, o inciso I do Art. 78, Art. 83, “caput” do Art. 84, Art. 90 e seu parágrafo 
único,  “caput”  do  Art.  127  e  Art.  147,  a  criação  de  um  novo  Art.  81,  com  a 
conseqüente renumeração do atual Art. 81 para Art. 81.a cuja redação foi mantida; 
no Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a alteração do Art. 16, Art. 74, inciso 
I do Art. 84 e  “caput” do Art. 89, suprimindo o inciso IV do atual Art. 18 e criando o 
Art. 18.a, com dois incisos; e, no Regimento Interno da Diretoria, a alteração do Art. 
7º, que passam a ter a seguinte redação:

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 - ...
§3º -  Vagando o cargo de Presidente, ou ocorrendo sua renúncia, 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 do Conselho Deliberativo  
e convocará reunião extraordinária do mesmo, dentro de 30 (trinta) dias, para eleger os 
novos Presidente e Vice-Presidente para completar o mandato.
§4º - ...”

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

“Art. 81 - 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. 81.a -  Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a reunião será  
instalada pelo Primeiro Secretário, seguindo-se a designação, pelo Plenário, por aclamação,  
de um Presidente "ad hoc".”

“Art. 83 -  O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas faltas,  impedimentos e nas 
demais hipóteses previstas neste Estatuto e nos seus regimentos, desempenhará, também, os  
encargos especiais  que este  lhe atribuir.  Os diretores substituir-se-ão uns aos outros por  
designação do Presidente. ”
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“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, que será realizada de  
dois (2) em dois (2) anos, na segunda quinzena de abril, sendo eleita a chapa que obtiver  
maioria absoluta de votos dos presentes, excluídos os em branco e os nulos. A posse ocorrerá  
na primeira quinzena de maio, em sessão solene do Conselho Deliberativo. 
§1º - ... ”

“Art.  90  -  Em caso  de  vacância  ou  renúncia  do  cargo de  Presidente,  o  Vice-Presidente  
completará o mandato. 
Parágrafo  único  -  Se  vagar  o  cargo  de  Vice-Presidente  na  qualidade  de  sucessor  do  
Presidente,  ou  se  houver  sua  renúncia,  o  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  assumirá  
imediatamente a Presidência e convocará os Conselheiros no prazo de trinta (30) dias, a fim  
de eleger novos Presidente e Vice-Presidente para completar o mandato.”

“Art. 127 - O Estatuto do Clube poderá ser alterado por proposta da Diretoria, da Mesa do  
Conselho ou de cinqüenta (50) membros, no mínimo, 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 não submeter à apreciação e ratificação das próximas Assembléias 
Gerais Ordinárias, a decisão sobre a manutenção da competência do Conselho Deliberativo 
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, inciso IV - SUPRIMIDO

“Art. 18.a - São  atribuições  do  Terceiro  Secretário,  além  das  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  de  suas  funções  durante  as  reuniões  do  
Conselho. ”

“Art. 74 - Salvo deliberação contrária, o voto será simbólico sempre que o Conselho decidir  
sobre penas disciplinares ou concessão de títulos honoríficos. ”
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“Art. 84 - ...
I –  pela Diretoria, pela Mesa do Conselho ou por cinqüenta (50) Conselheiros, no mínimo, 
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  Comissões  
Permanentes, os associados que obedecidas as condições impostas no Estatuto Social tenham 
se inscrito até 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, desempenhará os encargos  
especiais que este lhe atribuir e os diretores substituir-se-ão uns aos outros, por designação 
da Presidência.”.

Presidente  –  Agradeceu  aos  Conselheiros  Sílvia  Schuster,  Afonso  Ferreira  de 
Figueiredo  e  Ayrton  Orsi,  pela  colaboração  prestada  elaborando  o  projeto  da 
Comissão Especial de Redação.

Item 4 - Apreciação do processo CD-02/2004 - Discussão e votação da proposta 
de  alteração  de  dispositivos  do  Regimento  para  Eleição  Parcial  do 
Conselho Deliberativo.

Presidente -  Não  havendo  Conselheiros  inscritos  para  falar,  lembrou  que  o 
Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues já havia se manifestado com relação ao 
Art.  22.  Deu  por  encerrada  a  discussão  e  passou  à  votação  da  matéria.  No 
encaminhamento  da  votação,  prestou  vários  esclarecimentos,  inclusive  sobre  a 
ficha de inscrição, deixando claro que ela não é uma procuração. O candidato 
preencherá uma única ficha de inscrição, fornecerá seus dados pessoas, colocará 
sua fotografia e dirá como quer que conste o seu apelido, nome ou sobrenome, e 
assinará. Nenhum procurador escolherá por ele. A chapa é que apresentará todas 
as fichas. É vedada a ficha feita por procuração.O sistema é o mesmo que funciona 
na legislação eleitoral do País. Explicou que as chapas deverão ter um nome e, se 
quiserem, poderão escolher uma única cor de fundo, que não seja o negro, sobre a 
qual constará o escrito, para facilitar até a sua visualização. Isso não é obrigatório. A 
cor será afixada na lista de chapas. É uma faculdade. Quem não quiser fica sem 
cor, em branco. Tendo sido sugerido que se retirasse determinado dispositivo do Art. 
22 da discussão, para não prolongar a reunião, e que o mesmo viesse a ser discutido 
e votado em momento oportuno, esclareceu que a matéria teria que ser votada 
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naquela oportunidade, porque a eleição será em maio, não haveria tempo para 
convocar outra reunião.

Votação:
Durante  o  encaminhamento  da  votação  manifestaram-se  os  Conselheiros  José 
Edmur  Vianna  Coutinho,  Tarcísio  de  Barros  Bandeira,  Antonio  Moreno  Neto,  Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues, Hugo Henrique Carraresi Neto, Marcello Moraes Barros de 
Campos, Francisco Carlos Collet e Silva, Eduardo Ribas Oliveira Machado, Alexandre 
Barradas de Oliveira, Renato Alberto Alves Miracca, José Roberto Pacheco França, 
a pedido, o Assessor de Planejamento e Tecnologia, José Maria de Almeida Prado 
Netto, Fernando Antônio Franco do Amaral e Antonio Moreno Neto, tendo havido 
várias intervenções fora do microfone.
Diante das manifestações em plenário, foram remetidos alguns aperfeiçoamentos à 
Comissão Especial de Redação.

Deliberação:
O plenário resolveu o seguinte:
Aprovar, em primeira discussão, por unanimidade de votos, a redação proposta 
aos  seguintes  dispositivos  abrangidos  pelo  projeto  de  alteração  que  não  foram 
objeto de emendas: supressão do §2º, com a conseqüente renumeração dos §§3º e 
seguintes do Art. 8º; atual §3º do Art. 22, cujo texto deverá ser aperfeiçoado pela 
Comissão Especial de Redação; criação de novo §4º no Art. 22, com a conseqüente 
renumeração dos atuais §§4º e 5º.
Aprovar as emendas apresentadas pelos Conselheiros José Edmur Vianna Coutinho 
e José Roberto Coutinho de Arruda ao “caput” e §1º do Art. 8º, bem como os §§5º e 
6º no mesmo artigo.
Aprovar  emenda apresentada pelo Conselheiro  Edgard Lemos Britto  Martins,  ao 
parágrafo único, do Art. 23 do projeto de alteração.
Ficaram  assim  redigidos,  após  a  primeira  discussão,  os  dispositivos  objeto  da 
presente alteração do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo:

“Art. 8º - A Secretaria do Clube afixará, antes do início da eleição, em lugar apropriado,  
facilmente visível  aos associados,  inclusive nas cabines de votação, a relação oficial  das  
chapas, regularmente inscritas na forma deste Regimento, e respectivos candidatos inscritos  
em cada um dos grupos mencionados no inciso I do art. 65 do Estatuto Social, mantendo-a  
afixada  até  o  encerramento  da  votação,  não  podendo,  em  cada  chapa,  o  número  de  
candidatos ser superior a 1,5 (uma vez e meia) do número de vagas em cada um dos referidos  
grupos.
§1º  - O  candidato  deverá  estar  em dia  com suas  contribuições  sociais  e  outros  débitos  
quitados, até os vencidos pelo menos no mês anterior ao da data da inscrição, a qual deverá  
ser feita, obrigatoriamente em uma única chapa, podendo o candidato solicitar que na cédula 
única (em papel ou eletrônica) conste, por sua livre escolha, seu prenome, sobrenome ou  
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apelido em ordem alfabética da cédula sendo que sempre se seguirá o seu nome completo e a  
indicação de sua chapa.
§2º  -  À  medida  que  forem  sendo  efetuadas  as  inscrições,  a  Secretaria  do  Conselho  
Deliberativo solicitará ao cadastro do Clube ficha cadastral completa do candidato, inclusive 
com dados suplementares necessários para sua avaliação. 
§3º -  O prazo para as informações solicitadas será de vinte e quatro (24) horas, dentro do  
expediente administrativo do Clube, contadas do pedido. 
§4º - Caso a votação seja realizada por meio de sistema informatizado, deverão ser mantidas  
as relações de associados ou, se possível, ser colocados equipamentos eletrônicos em pontos  
determinados pela Mesa do Conselho Deliberativo, com a finalidade de se divulgar a relação  
oficial dos candidatos inscritos.
§5º - As chapas, para que tenham seus registros aprovados pela Mesa do Conselho, deverão  
conter:
a) o nome da chapa, facultada a adoção de uma única cor, prevalecendo a ordem cronológica 
de inscrição, no caso de nomes e cores análogos;
b)  o nome dos candidatos, seus respectivos números de sócio, fazendo-se acompanhar da  
autorização escrita de seus integrantes, vedada a inscrição por procuração.
§6º - No ato da inscrição, a chapa deverá indicar o seu representante.”

“Art. 22 – ...
§3° - A chapa que não alcançar o quociente eleitoral não elegerá nenhum candidato, indo a  
totalidade dos seus votos, representada pela fração do quociente partidário, bem como os  
votos em branco, para as demais chapas, proporcionalmente, considerando-se os percentuais  
obtidos pelas chapas nos termos do §2º deste artigo.
§4° - Se o  quociente  partidário (§2º)  for  superior  ao número de candidatos inscritos  na 
chapa, as vagas que sobrarem serão distribuídas na forma do §3º.
§5° -  As chapas que obtiverem as maiores frações quando da determinação dos quocientes  
partidários (§2°) serão aquinhoadas, pela ordem, com as vagas restantes, uma para cada  
uma. Em caso de empate nas frações,  a  vaga será atribuída à chapa que obtiver  maior  
número de candidatos eleitos.
§6° - Os candidatos eleitos em cada chapa serão chamados pela ordem decrescente de votos  
individuais recebidos e, havendo empate, será convocado aquele que tiver mais tempo como 
associado, ou, persistindo a igualdade, o que tiver mais idade. ”

“Art. 23 - ...
Parágrafo  único  -  Se  uma  chapa  não  tiver  suplentes  para  suprir  suas  vagas,  serão  
convocados os das outras chapas, pela ordem decrescente de votos individuais, respeitados os  
grupos referidos no Art. 65, I, deste Estatuto.”

Presidente – Para compor a Comissão Especial de Redação, indicou ao plenário e 
foram nomeados  os  Conselheiros  Silvia  Schuster,  Ayrton Orsi  e  Afonso Ferreira de 
Figueiredo.
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Item 5 - Apreciação  do  processo  P.D.  04/03  -  Recurso  Ordinário  interposto  por 
Associado,  contra  penalidade  de  suspensão  por  30  dias  que  lhe  foi 
aplicada pela Diretoria.

Presidente – Informou que o associado requereu a desistência do recurso. E, como o 
recurso  era  de  sua  disponibilidade,  desistindo  do  recurso  ficou  prejudicado  o 
próximo item da pauta, e a matéria transitaria em julgado administrativamente.

Item 6 - Várias.Várias.
Sílvia Schuster –  Referindo-se à seção de Bocha,  lembrou que anos atrás  alguns 
Conselheiros sentiram solicitaram à Diretoria a contratação de um técnico, porque 
treinavam sem orientação. No final de 2002 foi contratada uma jogadora, que faz 
parte das seleções brasileira e paulista.  Passamos a ter  treinos organizados,  a ser 
respeitados  por  outros  clubes  e  conseguir  alguns  bons  resultados.  Em termos  de 
competição, no ano passado permanecemos na 1ª Divisão, ficando apenas por um 
ponto da disputa do campeonato estadual. Tem sido dado incentivo, podendo-se 
verificar que nos treinos as canchas estão lotadas e a seção tende a crescer. Disse 
esperar  que  a  procura  continue,  principalmente  por  parte  dos  jovens,  pois 
conseguimos fazer isso no Feminino. Entendeu que essa contratação foi muito boa, 
embora não seja recente. José Mário está no Clube há mais de 5 anos; o contrato 
dele simplesmente termina e é renovado. Foi muito bom, porque já conquistamos o 
Campeonato Paulista, o Torneio Início Feminino de Bocha. Está sendo solicitada, e 
em  projeto,  a  Escolinha  visando  às  crianças.  A  seção  tem  sido  procurada  por 
algumas  crianças  entre  10  e  11  anos  de  idade.  Aproveitou  para  estimular  os 
Conselheiros a também se inscrever, esclarecendo que a Bocha não tem esse limite 
de idade e que a seção funciona diariamente, das 17 às 19 horas. Observou que se 
alguém teve informação errada, não foi  da parte dos freqüentadores da seção. 
Com o mesmo intuito, falou sobre o Voleibol, em que a participação do associado 
também vem crescendo bastante. Encerrando, enfatizou que vale a pena investir 
em esporte, mesmo que não seja uma modalidade tão procurada, mas que tenha 
a finalidade de atender aos associados. 

Waldir Lachowski – Reportou-se com detalhes a uma licitação realizada segundo 
semestre  do  ano  passado,  para  a  contratação  de  empresa  especializada  no 
desenvolvimento  e  fornecimento  de  serviços  de  monitoria  no  ginásio  de  Fitness, 
incluindo o fornecimento de mão-de-obra especializada. Observou que, segundo 
consta, as propostas foram abertas sem a presença de quaisquer dos proponentes, 
não havendo também ata que registre os atos da Comissão de Licitação, composta 
pelo Diretor de Relações Esportivas de então, pelo Diretor de Suprimentos de então, 
pelo Diretor de Marketing e Diretor Financeiro. Disse acreditar que todas empresas 
selecionadas deveriam estar em igualdade de condições quanto à capacitação e 
qualificação para os serviços, senão teriam sido eliminadas antes da abertura do 
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segundo envelope.  A  comissão  decidiu-se  pela  Escola  de  Natação e  Ginástica 
Bioswin (Academia Biorritmo). Estranhou que a proposta vencedora tenha sido a da 
empresa Biorritmo,  no valor  de hum milhão,  cento  e  vinte  mil  reais,  contra  uma 
proposta no valor  de Novecentos e cinqüenta e  um mil  e  duzentos  e oitenta e 
quatro reais e doze centavos, oferecida pela empresa Projeto Academia S/C Ltda. 
Fórmula Academia, portanto a de melhor preço. Verifica-se que há uma diferença 
a  maior  de  quase  Cento  e  setenta  mil  reais  no  preço  da  empresa  escolhida. 
Esclareceu  que  não  estava  questionando  a  lisura  do  processo,  nem  defendia 
qualquer  dos  participantes,  até  porque  não  os  conhece  e  sequer  freqüenta  o 
Fitness, mas há uma diferença muito grande entre as duas propostas, o que onera 
sobremaneira  os  cofres  do  Pinheiros,  nesta  época  de  orçamento  apertado. 
Entendendo haver  uma justificativa  técnica e financeira para tal  escolha,  como 
pretendeu  ter  feito  no  item  “A  Voz  do  Conselheiro”,  requereu  explicações  da 
Diretoria a respeito.

Presidente –  Esclareceu  ao  orador  que,  independentemente  da  matéria  ser 
apresentada em Várias, ou na "A Voz do Conselheiro", A Mesa do Conselho tem tido 
como rotina encaminhar as transcrições das notas taquigráficas à Diretoria, para 
que sejam prestadas as devidas informações, como faria com o requerimento então 
formulado.

José Paulo de Camargo Mello (aparte) – Informou que essa licitação teve uma série 
de  pré-requisitos,  não  foi  simplesmente  o  preço  levado  em  conta.  Tudo  será 
explicado no devido tempo.

Waldir Lachowski – Enfatizou que continuava lhe causando estranheza, porque 10 
empresas  entraram  na  licitação  e  3  foram  escolhidas,  as  3  em  igualdade  de 
condições. Ora, se eu coloco como pré-qualificação que esteja prestando serviços 
ao  Clube,  logicamente  será  eliminada  qualquer  outra  das  concorrentes.  Disse 
entender  que,  se  as  3  empresas  foram  pré-qualificadas,  em  igualdade  de 
condições, o preço passou a ser um fator preponderante na decisão da comissão. 
Outros  fatores  tais,  como por  exemplo,  os  associados  pedindo que continuasse, 
poderia ser levado em conta, sem sombra de dúvida. Mas, pareceu que o fator 
preço -  tendo igualdade de condições e,  no caso,  a Fórmula e a Biorritmo têm 
praticamente a mesma imagem no mercado - seja um fator predominante.

José Paulo de Camargo Mello (aparte) – Complementando, disse que em igualdade 
de condições não foi realmente. Houve uma diferenciação, porque uma coisa é o 
envelope com os pré-requisitos, que são estatutos etc, todos aqueles documentos 
necessários, outra coisa são as condições do julgamento. E daí teve preços, e outros 
aspectos. Perguntado pelo orador se todas essas informações constam da ata da 
comissão, respondeu que constam do que foi  fornecido a quem requisitou essas 
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informações,  documentos  que  se  encontram  no  Departamento  de  Suprimentos. 
Que uma ata deve existir, embora não tenha certeza disso. Disse lembrar que foi 
documentado, afirmando que o orador pode ter vista disso.

Presidente – Confirmou que as manifestações em Várias seria encaminhadas para 
esclarecimentos da Diretoria. Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista 
de presença e declarou encerrada a reunião às 22h37.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  509ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 26 de abril de 2004.

DULCE ARENA AVANCINI SERGIO LAZZARINI
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo Presidente do Conselho Deliberativo

ESPORTE CLUBE PINHEIROS ESPORTE CLUBE PINHEIROS
OAB/SP 18.614
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