
ATA RESUMIDA DA 512ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE 
JUNHO DE 2004.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de junho do ano dois mil e quatro, com início em segunda convocação, 
às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta 
Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Vice-Presidência: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretaria: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Posse de Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 15 
de maio de 2004 e de Suplentes convocados.
Primeira Secretária – Leu:  Grupo B -    Eleitos para mandato de 6 anos, até 2010  : 
Alcides  de  Souza Amaral,  Maria  Lucia  Toledo Collet  e  Silva  e  Wilma de Almeida 
Gonçalves; Suplentes do Grupo A: Luiz Mendes Gonçalves Junior, Gilberto Affonseca 
Rogê Ferreira e Adhemar Arnez Domingues; Suplentes do Grupo B: Waldir Lachowski, 
Marta Vella de Freitas, José Luiz Trebilcock Tavares de Luca, Luiz Matarazzo Silva, 
Dora  Maria  de  Aguiar  Whitaker,  Ana  Paula  Barreiros  Araújo,  Tarcísio  de  Barros 
Bandeira, José Roberto Inserra, Marco Antonio Senise Geretto, Reinaldo Bongiovanni, 
Marcello Moraes Barros de Campos, Francisco Roberto Taglianetti, Wilson Carvalho, 
Orlando  Mauro  Soares  de  Moraes,  Ricardo  de  Freitas  Hahne,  Olympio  da  Silva 
Caseiro, Antonio José Pádua de Oliveira Bulgarelli e Edgard de Lemos Britto Martins.
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Wilma de Almeida Gonçalves -  Convidada pelo Sr. Presidente, leu o Compromisso 
de Posse, tendo sido acompanhada na leitura pelos demais.

Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro os Associados supra.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues (questão de ordem) – Questionou o critério adotado 
pelo  Sr.  Presidente  para  convocar  os  Suplentes  que  acabara  de  empossar, 
entendendo  que  não  foi  observada  qualquer  disposição  legal,  estatutária  ou 
regimental. Ponderou que havia protocolado um requerimento com o Conselho, sobre 
o  qual  não  obteve  resposta  estabelecendo  qual  é  o  critério  para  a  chamada  de 
Suplentes no caso de licença de Conselheiros eleitos em 2000 e 2002. Referiu-se ao 
Art. 66 do Estatuto Social, que em seu §3º preceitua que “Os suplentes mais votados, 
na respectiva ordem, preencherão interinamente as vagas, inclusive as decorrentes de 
licença, atendido, também, o disposto no Regimento para Eleição Parcial do Conselho 
Deliberativo”, isso já matéria recém votada.

Presidente –  Agradeceu ao orador pela oportunidade de esclarecer.  Lembrou que 
antigamente  o  candidato  se  inscrevia  na  chapa,  acontecia  a  eleição,  a  chapa  se 
desfazia e os Conselheiros ficavam sem chapa nenhuma. Hoje foram instituídas as 
chapas, que não são episódicas, elas perduram e os Suplentes são das chapas.  E 
isso é rigoroso. Inclusive na nossa legislação pátria, exemplificando, se um Deputado 
de  determinado  partido  muda  para  outro  partido,  adoece  ou  se  licencia,  ele  é 
substituído por um suplente do partido de origem, e não do novo partido, pois a vaga é 
do partido. Na nova legislação do Clube a suplência é da chapa. Mas houve uma 
lacuna, pois não se contemplou como seria feita a substituição das vagas daqueles 
Conselheiros  eleitos  em  2000  e  em  2002.  Então,  quando  da  convocação,  ele, 
Presidente,  se  viu  diante  de  um  problema  muito  sério.  Aliás,  reuniu-se  com  os 
representantes de chapas; os Drs. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, José Manssur 
e José Roberto Pacheco França apresentaram propostas para chegar a um acordo 
quanto a isso. Mas, sem críticas, as chapas pensam politicamente. Querem o máximo 
de suplentes delas no Conselho, para ficar com a maioria, ou aumentar a maioria. E o 
caso  não  é  esse.  Não  podemos  desfalcar  o  Conselho  e  é  obrigação  legal  do 
Presidente  convocar  os  suplentes.  Não  se  chegou  a  um  consenso.  Mas  era 
necessário resolver o problema. Explicou como chegou à solução que adotou. Durante 
as discussões, os representantes da chapa Mobilização Pinheirense apresentaram as 
fichas de inscrição dos Conselheiros eleitos em 2002, quando ela ganhou 100% das 
vagas no Conselho. Como a chapa União, que concorreu em 2000, praticamente se 
transformou em chapa Pinheiros Sempre,  inclusive tendo candidato à Presidência, 
com relação aos licenciados eleitos em 2002 resolveu convocar Suplentes da chapa 
Mobilização Pinheirense; quanto aos licenciados eleitos em 2000, convocou Suplentes 
da chapa Pinheiros Sempre. Observou que não adiantava acordo entre as chapas, 
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pois  é  necessária  uma  Disposição  Transitória  para  o  Conselho  resolver  isso 
definitivamente. Citou outras propostas que surgiram na ocasião, entendendo que a 
única  maneira  de  se  saber  exatamente  quem  é  de  uma  chapa  ou  de  outra  é 
estabelecer que os Conselheiros eleitos em 2000 e 2002 se inscrevam nas chapas, 
que  informarão  quais  são  os  seus  filiados.  A  convocação  dos  Suplentes  dos 
Conselheiros de 2000 e 2002 foi paliativa para a reunião.

Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  –  Contestou,  dizendo  que  a  questão  tinha  sido 
resolvida de forma contundente, até porque feria frontalmente o Estatuto. Convidado 
pelo Sr. Presidente, disse que estudaria uma proposta ao Conselho para solucionar o 
problema,  inclusive  prevendo  a  proporcionalidade.  Até  porque,  por  ocasião  da 
votação, os eleitores que votaram em chapas, resolveram o problema da suplência de 
2004.  E  nada  mais  lógico  de  que  utilizar  a  mesma proporcionalidade  pelos  mais 
votados, porque a rigor devemos atender, sob o ponto de vista estatutário, ao §3º do 
Art.  66,  que  assim  estabelece.  Os  suplentes  mais  votados,  na  respectiva  ordem, 
preencherão as vagas.

Presidente – Esclareceu que convocou o Suplente mais votado de cada chapa. 

Clóvis Bergamo -  Questionou, dizendo que foi eleito em 2000 e não foi inscrito em 
chapa nenhuma.

Presidente – Enfatizou que foi obrigado a adotar um critério, em que pese pudesse 
estar errado. Como o orador entendeu que não houve critério, respondeu que o que 
não existe é regra, que tem que ser criada para suprir a lacuna.

José Roberto Pacheco França – Ponderou que a vaga do Conselheiro não estava 
sendo julgada.

Presidente  –  Encerrando a  questão,  esclareceu que quem estivesse  descontente 
poderia tomar as providências cabíveis.

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Agradeceu.

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).
Apparecido Teixeira – A par de se congratular com os responsáveis pela mudança 
do sistema eleitoral, propôs votos de louvor aos funcionários, Diretores, Conselheiros 
pelo sucesso alcançado nas eleições, parabenizando o Clube pela demonstração de 
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civismo e exemplo democrático. Agradeceu não só aos fundadores pertencentes à 
colônia  alemã,  como Hans Nobiling,  mas a  todas as  famílias  que cooperaram na 
construção e desenvolvimento do Clube, destacando as famílias Della Manna, Iasi, 
Mônaco, Pinho, Funaro, Lazzarini, Arruda Castanho, Goldchimidt, a sua e a de Osmar 
Rocha, a quem prestou homenagem póstuma. Falou sobre sua recente eleição para o 
Conselho,  rendendo homenagem a todas as mulheres pinheirenses na pessoa da 
Conselheira  mais  votada  do  grupo  veteranos,  Anamaria  Andrade  Damasceno. 
Observou que sua educação, formação acadêmica e trajetória profissional sempre se 
pautaram  nos  princípios  do  respeito,  do  amor  ao  próximo,  da  ética  e  do  direito. 
Finalmente, enfatizou que prioritária e permanente será a sua dedicação ao trabalho 
em prol dos Veteranos. Votos aprovados.

Mário Lima Cardoso – Lembrando que uma das obras elencadas no Plano Diretor, 
aprovado pelo Conselho na gestão do Presidente da Diretoria Celso Hahne, era um 
local exclusivo para a prática do Futsal (Futebol de Salão), disse que durante seus 30 
anos de Conselho lutou pela implantação da modalidade, que, inclusive foi votada e 
aprovada  pelo  Conselho  por  proposta  subscrita  por  cerca  de  90  Conselheiros, 
apresentada pelo falecido Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia, pai do nosso 
Vice-Presidente, Luiz Eduardo do Amaral Cardia. Desde então vem reivindicando em 
plenário  e  às  diversas  Diretorias  e  as  respostas  sempre  foram  incongruentes, 
inconseqüentes,  inadequadas,  desprovidas  de  argumentos  fortes  para  que  esse 
esporte  fosse implantado.  Que por  esta  razão  renunciava publicamente  à  palavra 
Futsal. Entretanto, citou algumas pessoas que se mostraram solidárias nesta sua luta: 
Mário  Marrese,  Diretor  Adjunto de Medicina,  Aloísio  de Toledo César,  o  “Paraná”, 
Antonio José Pádua Oliveira Bulgarelli. Apelou ao Vice-Presidente Luiz Eduardo do 
Amaral Cardia para que de hoje em diante continue sua luta pela implantação desse 
esporte,  há muito aprovada,  em detrimento de outras modalidades já implantadas, 
como Squash, Peteca, Tai-chi-chuan, Capoeira, Karatê, Badmintom, Remo, Futevôlei 
e Futebol Society, que sequer foram submetidas ao Conselho. 

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório –  Propôs  votos  de  congratulações  com 
pinheirenses que naquela data estariam tomando posse no Centro do Comércio do 
Estado de São Paulo: Vice-Presidentes: Ludgero Migliavaca e Jorge Sarhan Salomão; 
Diretores  Efetivos:  Gilberto  Kassab  e  Jair  Rebello  da  Motta;  Diretores  Suplentes: 
Rodrigo  Garcia  e  Frederico  Guilherme  Menke  Júnior;  Suplente:  Felippe  Tayar; 
Presidente: Abram Szaiman. Também propôs voto de louvor ao associado Marcos 
Ribeiro  Mendonça,  que  em  maio  deste  ano  foi  eleito  Presidente  Executivo  da 
Fundação  Padre  Anchieta,  mantenedora  da  TV  e  Rádio  Cultura.  Finalmente,  fez 
menção ao encerramento da gestão do Dr. Sergio Lazzarini e seus companheiros de 
Mesa do Conselho, encerrando os trabalhos com as edições consolidadas do Estatuto 
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Social  e  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo,  de  fácil  manuseio,  que 
servem como instrumento de consulta para todos os pinheirenses. Votos aprovados.

Marcello Moraes Barros de Campos – Congratulou-se com os Presidente e Vice-
Presidente do Conselho, Paulo Cesar de Arruda Castanho e Luiz Eduardo do Amaral 
Cardia, pela assunção dos cargos, bem como com o Conselheiro Alexandre Perrone 
Lomonaco,  Presidente  da  Comissão  de  Esportes.  Propôs  e  foram  aprovados  os 
seguintes  votos  de  louvor:  1)  à  equipe  de  Natação  Júnior,  que  conquistou  o 
Campeonato Brasileiro  Júnior  de Natação -  Troféu Júlio Dellamare (ECP/SP),  que 
terminou no último domingo; o Pinheiros obteve 1.272,5 pontos e bateu 17 recordes 
brasileiros; 2) à equipe de Pólo Aquático Adulto Feminina, que venceu Troféu Brasil 
Feminino de Pólo Aquático (Brasília/DF), recuperando nosso título perdido em 2003.

Presidente – Submeteu ao plenário e foi aprovada proposta da Mesa do Conselho, no 
sentido de consignar em ata voto de pesar pelo recente falecimento do Sr. Domingos 
Puglisi, pai da Conselheira Giselda Puglisi Nápoli.

Primeira  Secretária -  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na 
Secretaria, o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de maio deste ano e 
o  Balanço Patrimonial  do Clube em 31/05/2004.  Deu conhecimento das seguintes 
comunicações da Diretoria: 1) que foram reconduzidos a cargos diretivos, até maio de 
2005,  os  seguintes  Conselheiros:José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  –  Diretor  de 
Recursos Humanos, João Fernando Rossi – Diretor Adjunto de Basquete e Nelson 
Keffer  Marcondes Machado  –  Diretor  Adjunto  Social;  2)  que  a  Sra.  Regina  Maria 
Bussolan Sophia declinou do cargo de Assessora da Seção de Ioga; 3) que no último 
sábado, dia 26, foram inauguradas a Revistaria e as quadras de Futevôlei de Areia e 
de Futebol Society; 4) que foram colocados 100 armários no vestiário masculino do 
Tênis;  5)  sobre  a  reforma  da  Sala  da  Presidência  na  Sede  Social.  Finalmente, 
informou que o Sr. Presidente do Conselho, com fundamento nos incisos I e II, do Art. 
19, do Regimento Processual Disciplinar, após diligências determinou o arquivamento 
dos  seguintes  procedimentos:  R.Os.  523/03  e  45/04,  de  interesse  do  Conselheiro 
Marcelo Grassi;  R.O.  046/04 e Representação 17/04,  de interesse do Conselheiro 
Nelson Keffer  Marcondes Machado e do Associado Gilberto  Pinto Tastaldi;e,  R.O. 
83/04, de interesse do Atleta Benemérito João Gonçalves Filho e do Associado Sérgio 
Malhado Baldijão.

Presidente  – Apresentou ao  Conselho,  que  aprovou  proposição  da  Comissão de 
Esportes,  consignando  votos  de  louvor  a  destaques  esportivos  das  seções  de 
Atletismo, Esgrima, Handebol, Judô, Levantamento de Peso, Peteca, Pólo Aquático, 
Saltos  Ornamentais,  Tênis  e  Voleibol,  conforme relação  distribuída  na  entrada  da 
reunião. 
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5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Fez considerações sobre o que espera da 
gestão do Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho que se inicia, inclusive quanto 
à futura decisão com relação à suplência do Conselho. Em seguida, leu requerimento 
que subscreveu com mais de 60 Conselheiros, no qual, considerando reivindicações 
anteriores  no  mesmo  sentido,  bem  como  a  situação  de  absoluta  estabilidade 
financeira  em  que  o  Clube  se  encontra  segundo  noticiado  na  Revista  Pinheiros, 
recomendando-se a realização de estudos de adequação do orçamento, apresentando 
proposta alternativa de cobrança do estacionamento: R$0,60/hora, limitada a cobrança 
total  de  R$3,60,  que  correspondente  a  6  horas,  independentemente  de  maior 
permanência do veículo no estacionamento. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria.

Na oportunidade dois Conselheiros apresentaram a seguinte Declaração de Voto:
“Os Conselheiros abaixo relacionados vêm através desta declarar que são contrários à 
proposta  de  encaminhamento  do  requerimento  feito  nesta  reunião  (512ª)  pelo 
Conselheiro Alberto Fasanaro.
São Paulo, 28 de junho de 2004”
a) Claudio Damasceno Junior e Marcello Moraes Barros de Campos

Presidente –  Agradeceu ao Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro pelas 
palavras iniciais, dizendo-lhe que não será na próxima convocação que o fará com 
isenção. Já o fez.

Alcides de Souza Amaral –  Considerou que o País ainda enfrenta alto índice de 
desemprego, além da queda da renda do trabalhador, o que certamente também afeta 
a vida dos associados, tanto que a inadimplência vem crescendo ao longo do tempo, 
atingindo quase dois milhões de reais em 31/05/2004; um dado significativo que vem 
crescendo, porque o associado, como a maioria dos brasileiros, está em dificuldade, 
mesmo que queira  pagar  seus  compromissos  em dia.  Só  essa realidade  já  seria 
suficiente para se estudar um não aumento da carga que as mensalidades significam 
no  orçamento  dos  associados.  Citou  dados  para  demonstrar  que  a  situação 
confortável das finanças do Clube é um fator adicional que justificava sua proposta: 1) 
a restituição de todos os Fundos do Clube, que em 31/05/2004 apresentavam um 
saldo positivo de cerca de R$5.200.000,00.  2)  O saldo real  de caixa,  no valor de 
R$3.000.000,00,  depois  de  deduzido  o  adiantamento dos associados de cerca  de 
R$5.700.000,00 Elogiou a conservadora e sadia política que o Clube tem adotado ao 
longo do tempo em considerar como passivo os valores recebidos dos associados na 
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forma de anuidade antecipada, cujo passivo na prática não existe. Ele é apropriado ao 
longo do tempo. Portanto, a situação de balanço do Clube é melhor do que aparenta à 
primeira vista. 3) Aplicações financeiras no valor de R$13.800.000,00, disponibilidade 
que evidencia mais uma vez a boa situação financeira do Clube, gera caixa adicional, 
quando o País pratica taxas reais de juros, isto é, menos inflação, da ordem de 10% 
ao ano. Portanto, esse valor aplicado por si só gera anualmente, deduzida a inflação, 
mais de um milhões de reais por ano de juros. 4) Os ajustes efetuados no primeiro e 
no segundo quadrimestres das mensalidades fazem com que estas, que estão sendo 
cobradas, estejam um pouco acima do que foi orçado originalmente no ano passado. 
Por conseguinte, o Clube já está recebendo um pouco a mais do que orçou. Com base 
nos  fatos  mencionados,  propôs  que  a  Diretoria  considere  a  não  correção  das 
mensalidades no último quadrimestre do ano de 2004. E que o assunto seja revisto 
por ocasião do orçamento anual,  para análise da política a ser adotada em 2005. 
Observou que as épocas de inflação alta ficaram para trás. O Banco Central trabalha 
com taxa de inflação de 4,5%, 5% ao ano, o que, no próximo ano, permitiria ao Clube 
trabalhar com orçamentos fixos, sem necessidade de ajustes adicionais durante o ano, 
em benefício dos associados, daqueles que pagam os seus compromissos em dia. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Waldir Lachowski – Reportou-se a uma manifestação da Diretoria distribuída com a 
convocação,  sobre  os  comentários  feitos  pelo  Conselheiro  Arnaldo  Couto  de 
Magalhães Ferraz e por ele, orador, na reunião de 29 de abril, quando da apreciação 
do Projeto do Novo Fitness. Ponderou que sobre a resposta, embora embasada em 
parecer muito fidedigno, ainda restavam muitas dúvidas. Que lhe causava apreensão 
o fato de persistir o problema de corrosão em todo o ginásio, e, embora o Presidente 
Antonio  Rudge  tenha  dito  que  “são  objeto  de  tratamento  permanente,  através  da 
equipe de manutenção do Clube, formada especificamente para esse fim”, indagava 
se essa equipe é especializada nesse tipo de manutenção e se não persiste nenhum 
problema que exija uma intervenção mais séria. Explicou que em laudo contido em 
material que entregaria à Mesa para consulta dos Conselheiros, uma afirmação era 
feita  na  conclusão do  trabalho:  “As  patologias  encontradas  exigem procedimentos 
executivos  de  recuperação  complexos,  bem  como  especificação  de  materiais  de 
aplicação tecnicamente  adequados.  Dessa maneira,  a  contratação da empresa de 
recuperação deve ser monitorada por especialistas em recuperação estrutural, bem 
como a obra deve ser  acompanhada por  empresa gerenciadora especializada em 
recuperação estrutural....” e “A edificação do Centro Esportivo do ECP atualmente se 
encontra  com  patologias  que  em  alguns  casos  estão  em  fase  inicial  de 
desenvolvimento,  pois  estão  em  estado  avançado,  necessitando  de  intervenções 
urgentes,  pois  influenciam diretamente  na  segurança  dos  usuários  da  edificação”. 
Entendeu que o orçamento fornecido foi no total de R$2.135.000,00, parecendo-lhe 
uma quantia significativa, e uma especialização de pessoal e materiais muito grande 
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para ser substituída por uma equipe do Clube formada especificamente para esse fim. 
Solicito que a Comissão de Obras se pronunciasse e emitisse um parecer a respeito 
desse laudo e da necessidade, ou não, de contratação de firma especializada para a 
obra, bem como para supervisão e auditoria da mesma. Entregou à Mesa o CD-ROM, 
o laudo e o dossiê. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Tarcísio de Barros Bandeira – Referiu-se a uma análise que apresentou no último 
dia 07 de maio, em que observou que a contagem de votos dentro da chapa pode não 
corresponder à contribuição efetivamente trazida para a chapa por cada candidato. 
Leu pedido de recontagem de votos formulado no dia 25 daquele mês, reiterando em 
todos  os  seus  termos,  solicitando  eficiência,  dado  o  andamento,  com  consulta  à 
Comissão  etc,  que,  em  síntese,  começava  dizendo  que  qualquer  evento  tem 
diferentes pontos de vista, todos corretos e nenhum atingindo a verdade. No caso da 
recente eleição temos, por exemplo, o ponto de vista das chapas, dos candidatos, dos 
Conselheiros, dos associados do ECP. Começando pelo ponto de vista do associado, 
a eleição de 2004 foi melhor que as anteriores porque, por exemplo, o número de 
votos não de Chapa, cresceu de 45% para 80%. Também porque no tocante a votos 
para as chapas, foi fielmente mantida a igualdade entre os votantes. Já dentro das 
chapas foi mantida a desigualdade e neste caso, a minha opinião como sócio coincide 
com o que considero minha obrigação como Conselheiro: o resultado tem que ser 
corrigido para se enquadrar no espírito e no que foi  aprovado pelo Conselho, que 
utilizou  como  voto  a  porcentagem  de  cédula  destinada  a  uma  chapa  ou  a  um 
Conselheiro,  e  com  esta  porcentagem,  como  voto  manter  dentro  das  chapas,  a 
igualdade entre os votantes. Dentro da minha perspectiva, esta correção trará ínfimas 
ou nulas mudanças na ordem dos candidatos, mas enorme mudança no aspecto de 
Justiça, pois a eleição passará de incorreta para correta. Em tempo: O processo de 
contagem  de  votos  provém  de  emenda  de  minha  autoria,  e  sobre  a  profunda 
incoerência  da  contagem  dentro  das  chapas,  já  alertamos  antes  das  eleições. 
Acrescentou que, considerando que a conotação mais correta às chapas do Clube é a 
coalizão de partidos, e não o partido, fica mais patente a impropriedade do critério 
para se apurar a colocação dos candidatos dentro das chapas, pois: distribui aquilo 
que não recebeu,  utilizando um nº em lugar das porcentagens que recebeu.  Viola 
totalmente  o  espírito  da  reforma  do  processo  eleitoral,  cuja  orientação  era  a  de 
garantir  a igualdade entre todos os sócios quanto ao poder de voto. Colocou-se à 
disposição  para  esclarecimentos,  frisando  que  a  nova  contagem  de  votos  e 
conseqüente  nova  classificação  dos  candidatos  acarretará:  Para  os  dirigentes  de 
chapas a comparação entre as contagens, a já feita e a corretora ou corrigida, deve 
ser  útil  para  futura  orientação;  para  os  candidatos  será  eventualmente  arriscada 
convindo relembrar que estou entre os possivelmente atingidos; para o associado será 
a garantia que foi e será mantida a igualdade de valor entre todos os votos. Aprovado 
o encaminhamento da matéria à Diretoria.
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Item 2 - Apreciação da ata da 511ª reunião ordinária, realizada no dia 31 de maio 
de 2004.

Presidente  –  Não havendo  manifestação  em contrário,  declarou  a  Ata  aprovada, 
conforme apresentada.

INVERSÃO DA PAUTA

Presidente – Considerando a importância da matéria, apresentou e foi aprovada por 
unanimidade  de  votos  proposta  da  Primeira  Secretária,  Dulce  Arena  Avancini,  de 
inversão da Ordem do Dia para que fosse apreciado primeiro o item 8. 

Item 8 - Apreciação do processo CD-10/2004 – Primeira discussão da proposta 
da  Diretoria  de  alteração  dos  Arts.  137  e  139  do  ES,  visando  à 
modernização do logotipo do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a proposta e lembrou que o parecer da 
Comissão  Jurídica  foi  distribuído  na  entrada  da  reunião.  Informou  que  recusou  a 
emenda oferecida pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, que não foi 
apresentada em termos. É que, por se tratar de uma substitutiva da proposta original, 
deveria constar de parecer de Comissão, ou vir subscrita por 20 Conselheiros (Art. 44 
do Regimento Interno do Conselho),  ao que ela não atendeu.  Informou que havia 
solicitado  à  Diretoria  que  providenciasse  uma  projeção  de  “slides”  para  melhor 
conhecimento da matéria, desde logo consultando se o plenário concordava com a 
projeção.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Comentou que se soubesse que haveria um 
material tão rico, teria trazido também, com projeção de slides, etc.

Presidente  – Lembrou  que  a  emenda  do  orador  não  seria  votada,  mas  que  ele 
poderia se manifestar à vontade.
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Ponderou que poderia se utilizar do Estatuto 
Social,  Art.  39,  §2º  (retirada  de  proposição),  mas  antes  de  qualquer  apreciação 
gostaria de fazer sua explanação.

Presidente -  Respondeu que o orador  teria  a  palavra  e  todos os  recursos à sua 
disposição.  Primeiro,  o  plenário  deveria  se  inteirar  do  assunto,  depois  facultaria  a 
palavra a todos, para debate da matéria até a exaustão.

Vicente Mandia (pela ordem) –  Entendeu justo que o Conselheiro Bório pudesse 
expor as suas razões antes de ser veiculada a proposta da Diretoria, em que pese ter 
errado na apresentação de sua emenda.

José  Manssur  (questão  de  ordem)  –  Concordou  que  houve  erro  técnico  na 
formulação da emenda.  Mas,  considerando que o proponente  deva tê-la estudado 
para  apresentar,  e,  entendendo  benéfico  que  o  Conselho  dispusesse  de  duas 
alternativas para decidir, perguntou ao Sr. Presidente se a emenda do Conselheiro 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório poderia ser salva, com relação à irregularidade 
técnica,  e  vir  para  uma próxima reunião,  devidamente  esclarecida  pela  Comissão 
Jurídica.

Presidente – Resolveu a questão, esclarecendo que somos escravos do Regimento. 
A  Comissão  Jurídica  não  apresentou  nenhuma  proposta,  nem  entrou  no  mérito; 
restringiu-se a dizer que a matéria se encontrava em ordem para ser votada.

José Manssur – Indagou se dizer estar em ordem teria abrangido também, portanto, 
dando legalidade à proposta.

Presidente  –  Lembrou  que  a  Comissão  Jurídica  é  opinativa;  o  Conselho  é  que 
resolve. Que a emenda não seria votada porque não veio em termos. Entretanto, ela 
poderia  ser  apresentada  em  forma  de  proposta,  subscrita  por  50  Conselheiros. 
Perguntado,  respondeu  ao  Conselheiro  Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado  que  em 
determinada ocasião houve um erro saneado pelo Conselho, o qual, dentro da sua 
soberania, ouvindo a Comissão jurídica em um processo disciplinar resolveu abrir um 
prazo. Mas, no caso em tela, a Comissão Jurídica silenciou. Consultou o plenário se 
haveria  manifestações  antes  da  exibição  dos  “slides”,  tendo-se  decidido  ouvir  os 
inscritos.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Defendeu que o Clube tem uma cultura de 
não padronizar a sua programação visual e até mesmo o seu logotipo, que é a sua 
estrela maior, que vende a sua imagem. Aproveitou para esclarecer que houve uma 
distorção de cor (de azul para um tom esverdeado) nas cópias do logotipo que havia 
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proposto, distribuídas com a convocação. A par de elogiar a iniciativa da Diretoria, 
disse  que  procurou  colaborar  oferecendo  mais  uma  opção  para  a  escolha  dos 
Conselheiros. Deixou claro que a obra não é de sua autoria; simplesmente sugeriu 
que seja oficializado um logotipo que vem sendo utilizado há 4 anos pelo Clube, desde 
os  festejos  dos  101  anos,  por  isso  já  consagrado  pela  coletividade  pinheirense, 
através  de  sua  aplicação  em  uniformes  de  atletas  e  funcionários,  em  relatórios 
impressos,  decorações  em  vidros,  na  decoração  do  salão  de  entrada  do  Centro 
Administrativo.  Explicou  que  antes  de  apresentar  a  emenda,  buscando  orientação 
sobre o “Manual de construção e aplicação de símbolos”, peça fundamental para a 
orientação  e  normatização  de  logotipos,  contatou  o  autor  da  obra,  o  publicitário 
Manoel Ishiki, que ficou de verificar se ainda dispunha do “back-up” do material, ao 
qual  só  teve  acesso  em  01  de  junho,  dia  seguinte  ao  prazo  para  emendas  ao 
Conselho, por intermédio da Sra. Claudia, parceira de trabalho do publicitário, sendo 
que ao transmitir o material via e-mail se dispôs a retomar o projeto. Respondeu ao e-
mail informando que havia entrado com o projeto no Conselho e que, se aprovado, os 
colocaria  em contato  com quem designado  pelo  Presidente  do  Clube.  Disse  que 
acreditava que estava tudo resolvido e que o logo, há anos utilizado pelo Clube, já a 
ele pertencia. Entretanto, também em 1º de junho a Sra. Claudia respondeu dizendo 
ter esperanças em dar continuidade ao trabalho, fazendo a atualização do material 
(modernizando-o ainda mais) e informou que o logo faz parte do seu “portfólio”. Que 
se reuniu com a Sra. Claudia na semana passada para obter informações técnicas e 
apresentá-las nesta reunião, tendo a mesma se demonstrado satisfeita em saber que 
poderá ter oficializado o seu logo, fato que irá enriquecer o seu currículo profissional. 
Na última sexta-feira, para sua surpresa, recebeu a informação de que ela estaria lhe 
enviando  orçamento  para  “Criação  e  Desenvolvimento  da  marca  Corporativa”  e 
“Criação e Desenvolvimento do Manual de Identidade”.  Acrescentou que não tinha 
condições de afirmar que houve remuneração pelo trabalho quando ele, orador, era 
Diretor de Marketing. Por isso, baseado no Art. 39,§2º, solicitou a interrupção deste 
item da pauta,  para que fosse providenciada pesquisa na Contabilidade do Clube 
sobre  a  existência  de  pagamento  nos  anos  de  1999/2000  à  empresa  Ishiki 
Comunicações,  ou  ao  Sr.  Manoel  Ishiki,  ou  à  Sra.  Cláudia  Hofmann.  Em  não 
constatado o pagamento, deixava a deliberação de andamento ou não, do projeto, a 
cargo da Diretoria. E, por não ser prerrogativa de membro do Conselho, a negociação, 
o  acolhimento  e  tampouco  a  aprovação  de  orçamentos,  havendo  insistência  na 
cobrança, se não aprovada pela Diretoria, após a pesquisa retiraria sua sugestão de 
logotipo, se necessário fosse, conservando-se os demais itens de sua emenda.

Claudio Doval – Manifestou-se entendendo que sempre que se fala em mudança, a 
tendência questionar: por que mudar algo que já existe há tantos anos? Comentou 
que o Clube conta com 105 anos de existência e no decorrer de tanto tempo só houve 
uma modificação.  Exatamente quando o Germânia se tornou o Pinheiros houve a 
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mudança de logotipia. O que pretende é procurar uma nova imagem e acompanhar as 
tendências  mundiais;  não se  trata  de  uma tendência  regional,  e  foi  precedida  de 
estudos.  Evidentemente,  para  os  mais  saudosistas  é  uma  imagem válida,  mas  o 
próprio Paulistano, clube co-irmão, mudou a sua logotipia. Grandes empresas, como a 
Volkswagen, a Shell, a Basf mudaram. A tendência é procurar evoluir o logotipo, seja 
ele empresarial, ou de clube. A despeito de ter-se dito que a Diretoria se preparou 
antes e melhor, com “datashow”; sobre cópias não foram fieis, distorcendo cores, etc, 
entendeu que seria necessário avaliar a proposta apresentada.

Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) –  Concordou com a necessidade de evoluir, mas 
entendeu que o assunto foi  tratado de forma muito  fechada.  Que deveria ter  sido 
aberto  um  concurso  para  que  os  associados  dele  participassem.  Como  o  orador 
respondeu que  houve tempo necessário,  refutou,  dizendo que esse tempo não foi 
dado para o associado. 

Claudio Doval – Disse que os Conselheiros são os representantes dos associados, e 
receberam a proposta com antecedência. Aduziu que não se tratava de um embate de 
situação versus  oposição;  propunha-se  uma situação  nova para  o  pinheirense  ter 
orgulho da sua bandeira e da sua imagem.

Presidente – Perguntado, respondeu ao Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda 
Bório  que  sua  emenda  não  seria  votada,  mas  poderia  ser  reapresentada  como 
proposta, assinada por 50 Conselheiros. Indagado pela Conselheira Denise de Mattos 
Faro Migliore, explicou porque a emenda do Conselheiro Bório não pôde ser admitida, 
embora tenha sido enviada com a convocação.

Antonio  Moreno Neto  -  Devido  à  polêmica  causada  e  diante  da  importância  da 
matéria, propôs que a votação fosse adiada para um estudo mais detalhado de todas 
as propostas, até mesmo contemplando a sugestão do Conselheiro Reinaldo Pinheiro 
Lima.

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos – Lembrou  que  a  matéria  teria  que  ser 
aprovada em duas votações.

Presidente  –  Observou  que  mesmo  que  a  matéria  fosse  adiada  a  emenda  do 
Conselheiro Bório não entraria em discussão.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendeu que se houvesse a possibilidade 
de  apreciar  preliminarmente  o  pedido  de  adiamento,  a  apresentação  dos  “slides” 
tornar-se-ia despicienda.
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Presidente  –  Esclareceu  que  a  questão  prejudicial  seria  votada  no  momento 
oportuno. 

José Roberto Pacheco França – Pediu ao Sr. Presidente que consultasse a Diretoria 
sobre o pedido de adiamento, e que ela primeiro exibisse os “slides” e prestasse as 
devidas explicações sobre sua proposta.

Presidente  –  Respondeu que não poderia  atender  ao  orador.  Que se a  Diretoria 
quisesse retirar sua proposição deveria solicitar e isso seria submetido ao plenário. 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Lembrou que a decisão competia ao Conselho.

Presidente – Perguntado, informou ao Conselheiro Olympio da Silva Caseiro que se 
os “slides” não fossem exibidos naquela oportunidade perderia a oportunidade, e que 
não poderia colocar em votação algo que ainda estava sendo discutido. 

Anamaria  Andrade Damasceno –  Indagou como proceder  para que o  associado 
pudesse participar da confecção do logotipo, tendo o Sr. Presidente informado que a 
Diretoria é teria que promover um concurso. 

Eduardo Ribas Oliveira Machado –  Ponderando que aquela discussão estava se 
tomando muito tempo e havia outros assuntos em pauta, propôs que fosse votado o 
adiamento.

Claudio Doval – Sugeriu que fossem exibidos os “slides” primeiro.

Marcello Moraes Barros de Campos – Requereu o encerramento da discussão e a 
votação da questão prejudicial.

Presidente  –  Submeteu  ao  plenário  a  proposta,  tendo-se  decidido  encerrar  a 
discussão.  Em  seguida,  colocou  em  votação  a  proposta  do  Conselheiro  Antonio 
Moreno neto, pelo adiamento da matéria, que foi aprovada.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-09/2003  -  Fatos  narrados  na 
Representação nº 041/03, de 12/05/2003 e no Registro de Ocorrência nº 
161/03, de 13/05/2003, ocorridos no Salão de Festas no dia 12 de maio 
de 2003, envolvendo um Conselheiro e um Associado.

Presidente –  Prestou esclarecimentos sobre o processo, informou que a  Comissão 
Processante Especial que instruiu o processo recomendou a aplicação de penalidade 
de suspensão de 60 dias para o Conselheiro e de 30 dias para o Associado, e que 
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dois dos membros da Comissão Jurídica opinaram no sentido de que ao Conselheiro 
fosse cominada a pena de advertência e mantida a de 30 dias ao associado, bem 
como que havia uma outra proposta, da maioria dos membros da Comissão Jurídica, 
concluindo  que  as  penalidades  a  ambos  os  envolvidos  estavam  elevadas  e 
injustificadas a diferenciação entre elas, sugerindo que se houvesse penalização que 
fosse  igual  para  os  dois.  Que   no  parecer  os  membros  da  Comissão  Jurídica 
discordavam também quanto à Representação incidental do Conselheiro em desfavor 
do associado (fls. 64/73), os primeiros em sua declaração de voto entendendo que ela 
foi apreciada e os demais entendendo que a Comissão Processante Especial não o 
fez.  Explicou  detalhadamente  sobre  a  Representação do  Conselheiro  em face  do 
associado envolvido, objeto de nulidade alegada pelo Conselheiro alegando não ter 
sido dado a ela a devida instrução. Disse que referida Representação foi apensada 
indevidamente aos autos, porque o associado não tem foro privilegiado, bem como 
porque os fatos nada tinham a ver com a ocorrência do Salão de Festas. Assim sendo, 
determinaria  o  desentranhamento  da  referida  peça,  a  fim de  que  fosse a  mesma 
devolvida à Diretoria para o competente andamento. Outrossim, não caberia mesmo à 
Comissão Processante Especial opinar sobre os fatos levantados na Representação. 
Finalmente,  que seriam julgados somente  os  fatos  ocorridos  no  Salão  de  Festas. 
Comunicou que estava presente o Advogado do Associado Fábio Moreira Turetta e 
que em causa própria o Conselheiro Sérgio Martins Veiga falaria sobre a sua defesa.

Francisco Carlos Collet e Silva – Como Presidente da Comissão Jurídica à época do 
parecer, explicou que a Comissão manifestou-se por dois votos, um deles no sentido 
de  que  as  penalidades  deveriam ser  reduzidas,  mas  não  fez  proposta  nenhuma. 
Tampouco no voto que ele, orador, havia subscrito, também não chegou a propor que 
se reduzisse a pena, embora tenha feito considerações no corpo do parecer nesse 
sentido. Justificou que a Comissão Jurídica houve por bem, em matéria disciplinar, 
não opinar detidamente acerca de apenação. Quer dizer, foram feitas considerações 
quanto à violenta emoção. Os Drs. Renato Lazzarini, Luiz Fernando e Aloísio Paraná 
de Toledo César também teceram considerações a respeito de mensuração de pena, 
de intensidade de culpa, mas tampouco o voto que subscreveram, como aquele que 
subscreveu juntamente com o Dr. Renato Corrêa Meyer Marino, apropriava qualquer 
forma de proposta. 

Presidente –  Esclareceu que todo parecer  de Comissão que entra  no mérito  –  e 
aquele dizia muito  claramente que deveria  ser  dada uma pena de advertência  ao 
Conselheiro - é uma proposta de Comissão, como prevê o Estatuto. Portanto, seria 
assim considerada. Prosseguindo, lembrou que o Estatuto do Advogado, em seu Art. 
7º, diz que o Advogado tem o direito de se manifestar em qualquer reunião. Então, 
antes  da  discussão  daria  a  palavra  ao  Advogado  do  Associado.  Perguntado, 
respondeu  ao  Conselheiro  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  que,  ao  contrário  de 
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antigamente, hoje o Regimento Interno estabelece que a reunião é pública e a votação 
é simbólica, salvo se alguém requerer e o plenário aceitar. 

Sílvio Rodrigues – Com base no Art. 14, §2º, do Regimento Processual Disciplinar, 
que dispõe que o “Diretor ou  Conselheiro do Clube, enquanto no exercício de seu 
mandato,  não  poderá  oficiar  com  Advogado  constituído  pelo  envolvido”,  argüiu 
questão preliminar, entendendo que o Conselheiro Sérgio Martins Veiga, que figurava 
como representante e como envolvido, não poderia exercer a função de Advogado, 
pois  seria  uma  disparidade  o  Conselheiro defendendo  a  si  mesmo  no  processo 
perante seus Pares. A paridade entre armas que são garantia do processo, a balança 
que representa a Justiça,  estaria  comprometida.  Deu-se por  satisfeito  por  ter  sido 
afirmado pelo Sr. Presidente que seriam julgados somente os fatos  ocorridos no dia 
12/05/2003, no Salão de Festas, por ocasião da posse da Diretoria do Clube, que 
tratam de  desentendimento  havido  entre  o  Conselheiro  Sérgio  Martins  Veiga  e  o 
Associado Fábio, em razão de negociações feitas entre os dois, onde o Associado 
Fábio  estaria  devendo  um  dinheiro  para  o  Conselheiro.  Comentou  as  versões 
divergentes  dos  fatos,  defendendo  que  a  do  Conselheiro  não  se  suportava  pelas 
testemunhas arroladas pelo próprio. Falou que uma das testemunhas do Conselheiro, 
Felipe Jean Saju, sequer estava presente e acabou falando em defesa do Associado, 
porque comprovou que não é a pessoa provocadora que se tentava colocar. Disse que 
o Associado não merecia ser punido, porque não infringiu o Estatuto em momento 
algum, embora possa ter-se excedido, sim, na hora em que foi agredido por um soco, 
ter jogado o uísque. Como não foi uma atitude digna, não foi certo, talvez merecesse, 
na pior das hipóteses, uma advertência. Destacou outros fatos ocorridos durante a 
instrução,  mencionando  ameaça  que  teria  sido  feita  pelo  Conselheiro  a  uma  das 
testemunhas, fora da sala de audiência, no hall dos elevadores, fato que teria sido 
relatado formalmente à Comissão. Num procedimento judicial, se uma testemunha é 
ameaçada,  o  Juiz  de  Direito  presente num fato  desses costuma ter  outro  tipo de 
procedimento. Comentou, ainda, sobre a oitiva de outra testemunha, o segurança que 
estava trabalhando no dia. (O Sr. Presidente interrompeu o orador, concedendo-lhe 
dois  minutos para terminar.)  Defendeu que o  Associado não tinha antecedentes e 
pertencia ao quadro social desde que nasceu, em 1962; já o  Conselheiro, tinha um 
antecedente  por  infração  no  Clube.  Discordou  do  parecer  da  Comissão  Jurídica, 
questionando a atitude do Conselheiro e defendendo que, causando ou não prejuízo 
financeiro, os meios civilizados para se apurar tal fato são os judiciais. Depois de ter 
sido  solicitado,  novamente,  pelo  Sr.  Presidente,  que  concluísse,  levantou  outra 
preliminar,  aventada  nos  autos,  de  que  um  dos  componentes  da  Comissão 
Processante seria o apresentante do Conselheiro ao Clube, que, ao ver da Defesa, 
comprometeria a imparcialidade. Finalmente, requereu a conversão do julgamento em 
diligência, para que fosse trazido aos autos o RO 005/2002, devolvendo-se, por fim, o 
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prazo para as alegações finais da Defesa, que não teve oportunidade de se manifestar 
nos autos.

Presidente – Apreciando a primeira preliminar, lembrou que parágrafo do Art. 14 do 
Regimento Disciplinar,  que diz  que Diretor  ou Conselheiro  do Clube,  enquanto no 
exercício  de  seu  mandato,  não  poderá  oficiar  como  Advogado  constituído  pelo 
envolvido, foi inserido no Regimento, única e exclusivamente, para evitar o que ocorria 
há algum tempo no Clube, que o Conselheiro procurasse o envolvido e oferecesse 
para defendê-lo, em Juízo ou no julgamento do Conselho. Com base no fato de que o 
Conselheiro não era um Advogado constituído por ninguém; atuaria em defesa própria 
- embora ele, Presidente, o tivesse orientado para trazer um Advogado, o Conselheiro 
insistiu em fazer sua defesa – e no Artigo 7º, alínea “b” do inciso VI, e inciso IX, da Lei 
nº 8.906/94 - Estatuto dos Advogados, entendeu que seria uma nulidade insanável, 
um cerceamento de defesa, se não ouvisse o Conselheiro em defesa própria, portanto 
concedeu-lhe a palavra por 15 minutos.

Sérgio Martins Veiga – Demonstrou-se surpreso por ter sido trazida ao processo a 
infração sobre o incidente do estacionamento, pois jamais foi comunicado a respeito. 
Reportou que não foi dessa forma que aconteceu; tais fatos foram distorcidos e não 
tinham  sido  levados  ao  seu  prévio  conhecimento.  Observou  que  a  Defesa  do 
Associado se importou em cingir aos fatos que ocorreram no dia 12. Comentou sobre 
a capacidade imaginativa do Associado, porque o relato do processo não coincidiu 
com o histórico do Boletim de Ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia. Em síntese, 
que  o  primeiro  documento  mencionava  que  ele,  orador,  teria  batido  no  rosto  do 
Associado após tê-lo xingado e este não ter reagido; no Boletim de Ocorrência ficou 
registrado  que  o  orador  o  teria  ameaçado  e  lhe  desferido  um  golpe  com  um 
instrumento pontiagudo, vindo a vítima ter arranhão em sua face do lado esquerdo. 
Que daí houve uma série de inverdades; testemunhas colocando palavras em sua 
boca que jamais disse. Ressaltou que quem o conhece sabe que não é dado à prática 
do  uísque,  no  máximo  bebe  cerveja,  e  jamais  foi  visto  alcoolizado.  Quanto  à 
penalização sugerida pela Comissão Processante, declarou-se já penalizado de todas 
as formas, inclusive financeiramente, e violado moralmente, pois sentia extremamente 
em vir ao Conselho fazer sua defesa, o constrangimento maior. Que nunca negou a 
agressão. Que foi vítima de estelionato, sofrendo um prejuízo que hoje monta a vinte e 
sete mil reais. A testemunha referida pelo Advogado do Associado (Felipe Jean Saju) 
era pessoa que conviveu com Fábio desde os quatro anos de idade, na mesma casa, 
e foi vítima de Fábio. Quanto à sua Representação em face do Associado, explicou 
que  sua  intenção  foi  firmar  uma  jurisprudência,  pois  o  candidato  a  associado  é 
entrevistado pela Comissão de Sindicância, e, uma vez aqui dentro, pode-se tornar 
uma pessoa inidônea e nenhuma penalização sofrerá, ao passo que o Estatuto prevê 
que temos obrigação de excluir do seio da nossa sociedade pessoa perniciosa, que 
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venha  lesar  hoje  um  Conselheiro,  amanhã  um  outro  Associado.  Aduziu  que  a 
Comissão Processante, que tem uma função judicante quando instrui o processo, se 
assim não entendesse, naquela oportunidade deveria mandar desentranhar e autuar 
em apartado. Se isso não foi feito durante a instrução do processo, não poderá ser 
feito  agora.  Teria  que voltar  à  Comissão Processante,  sob pena de supressão de 
instância até. Nesta fase processual, desapensar a Representação, mandar autuar, 
voltar  à  origem,  na  data  do  julgamento,  parecia  uma grande nulidade processual. 
Defendeu que é fisicamente impossível uma pessoa destra como ele, orador, jogar um 
copo de uísque no rosto de alguém e com a mesma mão desferir um golpe. Declarou 
que foi agredido, não conseguiu se conter e revidou. O próprio Direito Penal prevê 
essa figura, ação e reação. Questionou se sua reação foi tão imoderada e se qualquer 
um teria agido diferente, e por que na Polícia o Associado teria dito que ele, orador, 
estaria  com um elemento pontiagudo na mão.  Enfatizou que desde que foi  vítima 
desse  estelionato  se  desenrolou  uma  série  de  fatos  e  que  dispunha  de  várias 
correspondências (e-mails) do Associado, sempre o desafiando e o provocando. Que 
executando um cheque sem fundos penhorou o único bem que o Associado envolvido 
tem passível  de apreciação econômica,  o  título  social  do  Clube.  Comentou que a 
própria mãe do Associado Fábio disse que ele não mora no endereço residencial que 
fornece ao Clube. Que penhorou o título, ato contínuo, na semana seguinte deu-se a 
posse do Presidente Antonio de Alcântara Rudge, e o Associado lá foi para provocá-
lo, como vinha fazendo constantemente, inclusive dentro do próprio Conselho. Que o 
título do Associado foi arrematado em hasta pública no dia 20 de maio, mas a carta de 
arrematação está para ser assinada e oficiado ao Pinheiros. Reiterou que penalização 
já teve, não só por ter sofrido um prejuízo financeiro, muito mais do que isso, o moral. 
Pediu  perdão se não agiu  como deveria  agir  um Conselheiro,  como qualquer  ser 
humano normal agiria, diante de uma afronta, pois jamais teve a intenção de denegrir 
a imagem do Conselho e do Clube. 

Tarcísio de Barros Bandeira – Perguntou ao Sr. Presidente se quando o Associado 
perde o título social o processo acaba.

Presidente – Informou que, conforme o próprio Conselheiro envolvido havia dito, não 
tinha sido assinada a carta de arrematação e o Clube não tinha sido notificado. No 
momento isso ocorresse, o Associado perderia o título e acabaria o processo contra 
ele. 

Leila Eleny Amaro Marques - Não abordou o mérito, dizendo que casos semelhantes 
já ocorreram no Clube. Apelou no sentido de que a Comissão de Sindicância seja 
muito mais rigorosa na aprovação de propostas de candidatos, de modo a livrar os 
associados de fatos incômodos como o presente. Ambos não tinham o direito de agir 
daquela  forma em uma posse  de Diretoria.  Deveriam ter  honrado o  convite  e  se 

17



comportado adequadamente. Se tinham diferenças, deveriam ter resolvido isso fora 
daqui.  Causa  desconforto  para  os  Associados  e  para  o  Clube,  além  dos  gastos 
gerados,  inclusive,  a  convocação  dos  Conselheiros.  Entendeu  que  o Conselheiro, 
fazendo parte da Diretoria, teria dupla responsabilidade de se retirar e evitar o pior, 
como  aconteceu.  Propôs  ambos  envolvidos  fossem  apenados  com  60  dias  de 
suspensão.

Presidente –  Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, declarou encerrada a 
discussão e passou à votação. 

Votação:
O Sr. Presidente passou a elencar as preliminares argüidas, lembrando que uma delas 
já tinha superada, quando facultou a palavra ao Conselheiro envolvido. Quanto ao 
requerido pela Defesa do Associado, no sentido de que fosse devolvido o prazo para 
alegações finais, entendeu tratar-se de um engano do defensor, porque ele acabara 
de fazer suas alegações. Sobre a conversão do processo em diligência, a fim de que 
fosse juntado aos autos o RO 05/02, bem como apresentada a cópia da ficha de 
apresentação do Conselheiro Sérgio  Martins Veiga,  esclareceu que não tinha sido 
juntado o R.O, mas um relatório de antecedentes, onde constava essa infração, cuja 
cópia  foi  distribuída  aos  Julgadores  com  a  convocação.  Quanto  à  preliminar  de 
nulidade  de  todo  o  processo,  em  razão  de  um  dos  membros  da  Comissão 
Processante ter  supostamente apresentado o  Conselheiro  Sérgio Martins Veiga ao 
Clube e que isso influiu na opinião da Comissão Processante Especial, entendeu que 
tal não ocorreu, até porque ela recomendou que ele fosse apenado com 60 dias de 
suspensão. Além disso, para apresentar um candidato a associado basta conhecê-lo; 
não é necessário que exista amizade entre eles.

O Conselheiro Sérgio Martins Veiga levantou questão de ordem, pedindo que fosse 
declinado o nome do apresentante da Comissão Processante,  porque tal  fato não 
ocorreu. 

O  Sr.  Presidente  esclareceu  que  não  consideraria  aquela  preliminar,  porque  não 
houve qualquer favorecimento por parte da Comissão.
O Conselheiro  Celso  Campos Petroni  se  absteve  de  votar,  por  ter  participado da 
Comissão Processante.

No encaminhamento da votação, manifestaram-se os Conselheiros  Francisco Carlos 
Collet  e  Silva,  Claudio  Doval,  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro,  José Manssur, 
Ricardo Coutinho Carvalhal, José Edmur Vianna Coutinho, Marcello Moraes Barros de 
Campos, Eduardo Ribas Oliveira Machado, Arlindo Virgílio Machado Moura, Aguinaldo 
Lopes Quintana, Vicente Mandia e Nelson da Cruz Santos.
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Declaração de Voto apresentada por escrito:
”Para efeito de registro em Ata, declaro meu voto a respeito do processo CD-09/2003 
no seguinte sentido:
.  Aplicação  de  pena  de  60  (sessenta)  dias  de  suspensão  ao  Conselheiro  Sérgio 
Martins Veiga
. Absolvição do Associado Fábio Moreira Turetta. 
Sala das Sessões, 28 de junho de 2004.”
a) Conselheiro Mário Lima Cardoso.

Deliberação:
O plenário resolveu o seguinte: 1)  rejeitar as preliminares levantadas em sua defesa 
pelo Associado envolvido;  2)  rejeitar proposta de absolvição do Associado requerida 
em sua defesa;  3)  rejeitar proposta de absolvição do Conselheiro requerida em sua 
defesa; 4) rejeitar proposta de parte dos membros da Comissão Permanente Jurídica, 
no sentido de aplicar penalidade de advertência ao Conselheiro; 5) rejeitar proposta de 
parte  dos  membros  da  Comissão  Permanente  Jurídica,  no  sentido  de  reduzir  a 
penalidade do Conselheiro para 30 dias de suspensão, de modo que aos envolvidos 
fosse  atribuída  a  mesma  penalidade;  6)  aprovar  recomendação  da  Comissão 
Processante Especial, no sentido de aplicar a penalidade de suspensão por 60 dias ao 
Conselheiro envolvido;  7)  rejeitar recomendação da Comissão Processante Especial, 
no sentido de aplicar a penalidade de suspensão por 30 dias ao Associado envolvido; 
e,  8)  aprovar  proposta da Conselheira  Leila  Eleny Amaro Marques,  no sentido de 
aplicar a pena de suspensão por 60 dias ao Associado envolvido.

Item 4 - Apreciação do processo CD-I-36/2003 – Recurso Ordinário interposto 
por  Associado,  postulando  abatimento  da  multa  estatutariamente 
prevista para readmissão ao quadro social.

Presidente –  Explicou  que  se  tratava  de  recurso  do  Associado  Wilson  Ribeiro 
Campinas, que em 12/09/2003 pleiteou isenção da multa do dobro do débito então 
imposta para a readmissão de associado eliminado; o que foi indeferido pela Diretoria. 
O recorrente formulou acordo com a multa incluída em 02/10/03. Em 17/02/04, após a 
mudança estatutária do Art. 30, que aboliu a multa de 100% do débito, e determinou 
que o pagamento fosse à vista, ele reformulou o pedido. A Comissão Jurídica já havia 
se manifestado pelo não conhecimento daquele recurso e pronunciou-se pelo não 
conhecimento deste segundo recurso, entendendo que o Estatuto não prevê a oferta 
de “recurso quando ocorre simples manifestação de Comissão Permanente”. Portanto, 
o  Conselho  teria  que decidir  se rejeitava  o  recurso  sem apreciar  o  mérito,  ou  se 
enfrentaria o mérito e julgaria o pedido do recorrente.
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Sérgio Vergueiro – Defendeu que o segundo recurso, contra o parecer da Comissão 
Jurídica,  não  tinha  cabimento  e  não  deveria  ser  conhecido,  porque  o  parecer  é 
orientativo; não é nenhuma decisão. Passou a analisar o primeiro recurso, contra a 
cobrança da multa de 100% sobre o seu débito para readmissão, ponderou tratar-se 
de  Associado com mais de quinze anos de Clube,  mercê do seu casamento com 
Associada há quarenta e três anos. Observa-se o esforço da Diretoria em aplicar o 
espírito  do  Estatuto,  apenando  na  readmissão,  mas  não  tornando  a  readmissão 
impossível,  quando  se  trata  de  uma  eliminação  por  incapacidade  de  pagamento. 
Acrescentou que, se de um lado se pode entender que o recorrente é um renitente 
não pagador, porque fez diversos acordos e não conseguiu cumpri-los, de outro se 
pode analisar que se trata de um renitente pinheirense, que faz acordos e cumpre-os 
parcialmente,  que os paga até a medida do possível,  e  depois  volta  a  insistir  em 
permanecer em nossa comunidade. Depois de uma série de eventos processuais, em 
02/10/2003, o recorrente firmou um acordo com a Diretoria e adquiriu a condição de 
um  associado  readmitido  estatuariamente  com  o  pagamento  da  multa  de  100%. 
Portanto, novaram-se os prazos para o seu recurso. Tanto que foi consultado pela 
própria Diretoria se mantinha o recurso que tinha feito.  E pagou as três primeiras 
parcelas com esta pena. Sucede que no dia 27/10/2003 o Conselho decidiu abolir a 
multa de 100% para readmissão. Então, até este dia, o recorrente devia o seu débito 
mais a multa de 100%. A partir de então essa multa não pode ser cobrada, porque ela 
não consta do Estatuto. Assim, quanto ao recurso contra o pagamento da multa de 
100%, no que tange à primeira parcela, paga em 02 de outubro, conheceu o recurso, e 
no seu mérito, porque naquela data, quando pagou a primeira mensalidade, a multa 
era devida. Porém, nas demais parcelas, vencidas em 02 de novembro em diante, 
entendeu que a multa não poderia ser cobrada, simplesmente porque ela não existia 
mais,  por  decisão  do  Conselho.  Conseqüentemente,  os  pagamentos  feitos  pelo 
recorrente  devem  ser  creditados  exclusivamente  à  amortização  do  seu  débito, 
escoimado dessa multa que não mais existe. Formalizou proposta no sentido de que o 
recurso fosse conhecido, por ter a Diretoria novado o prazo do pedido de readmissão, 
fazendo acordo em 02/10/2003, para ser pago com multa de 100%, em 20 parcelas 
mensais  iguais  e  consecutivas;  que,  no mérito,  fosse rejeitado o recurso  contra  o 
pagamento da multa, no que tange ao pagamento da primeira parcela realizado em 
02/10/2003, e acatado quanto às demais parcelas, pois a multa deixou de existir em 
face da modificação estatutária de 27/10/2003; que fosse determinada a manutenção 
do acordo de 02/10/2003 quanto ao prazo, creditando-se os valores pagos a partir de 
02/11/2003 como amortização das parcelas já escoimadas da multa inexistente e a 
cobrança das demais parcelas sem a multa extinta pelo Conselho; e que isso fosse 
estendido  a  todos  os  associados  que  porventura  tivessem  pagado  multas  de 
readmissão a partir  de 27/10/2003,  com idêntica isenção nas parcelas a partir  da 
referida data, pela mesma razão. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Corroborando as palavras do Conselheiro Sérgio 
Vergueiro, acrescentou ao quarto item da proposta: desde que solicitados.

Francisco Carlos Collet e Silva – Esclareceu que a Comissão Jurídica, num primeiro 
momento, interpretou que o primeiro recurso do associado era incompatível com a 
intenção de recorrer. Quer dizer, interpondo o recurso e ao mesmo tempo fazendo um 
acordo, uma confissão de dívida perante a Diretoria, implicaria num ato incompatível, 
portanto  não  mereceria  conhecimento.  Quanto  ao  segundo  recurso,  entendeu  a 
Comissão Jurídica  pelo  seu  não  conhecimento,  porque  parecer  de  Comissão não 
encerra decisão. Quando o recorrente fez o acordo com o Clube ainda não havia sido 
procedida  a  alteração  estatutária  que  aboliu  a  multa  de  100%.  Que  chegou  a 
conversar com o recorrente, ponderando que, ao invés de insistir no recurso, talvez 
ele pudesse iniciar um novo procedimento, inclusive perante a Diretoria, sustentando 
que como essa proposta de alteração estatutária foi de iniciativa da própria Diretoria, 
esta  já  deveria  estar  conjeturando  em proceder  essa  alteração,  até  mesmo  para 
adequar o Estatuto ao Novo Código Civil, que não permite a aplicação de uma multa 
de  caráter  excessivo.  Por  economia  processual,  para  evitar  que  haja  uma  nova 
instância  do  Associado  Wilson  Ribeiro  Campinas,  entendeu  conveniente  que  se 
apropriassem os valores pagos por ele e se interpretasse beneficamente para ele, na 
medida em que essa sanção deixou de existir, quer dizer, retroagisse a ele, porque 
pendia de recursos para serem conhecidos ou não, ainda não era um fato consumado, 
porque, sabidamente, norma que deixa de impor sanção pode retroagir. Ponderou que 
a  Comissão  Jurídica  manifestou-se  apenas  sobre  os  aspectos  procedimentais, 
processuais.  Ela  não  analisou  o  mérito.  No  mérito  em  particular,  corroborava  a 
manifestação do Conselheiro Sérgio Vergueiro. Entretanto, quando à retroação para 
todos  os  associados,  entendeu  que  se  deveria  delimitar  ao  exercício  de  2003, 
mediante  requerimento,  como acrescentou  o  Conselheiro  Arlindo  Virgílio  Machado 
Moura, e com base em diretrizes que a Diretoria viesse a impor, quanto à cobrança de 
taxas, de multas, de juros, como correção monetária,  para atualizar os respectivos 
débitos. Isso  implicaria também na perda de associados, no interesse do Clube, na 
medida  em  que  vimos  perdendo  associados  contribuintes.  Quer  dizer,  para  um 
associado que eventualmente tenha passado por dificuldades financeiras, mas que é 
um pinheirense conhecido, freqüentador do Clube, seria uma sanção muito severa a 
sua  eliminação  por  conta  de  meses  ou  por  conta  de  questiúnculas  de  natureza 
procedimentais.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  (aparte)  – Referindo-se  ao  parecer  da  Comissão 
Jurídica, no sentido de que o segundo recurso do associado não existia, perguntou 
como o orador conciliaria essa sua maneira de entender, para superar aquilo que já 
havia assinado (o parecer).
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Francisco Carlos Collet  e  Silva – Explicou que quando a  Comissão Jurídica  se 
manifestou, opinou pelo não conhecimento, ou seja, uma questão anterior ao mérito. 
E,  num  segundo  momento,  por  entender  que  não  cabe  recurso  contra  um  mero 
parecer  da  Comissão  Jurídica,  não  apreciou  o  mérito.  Mas  que  não  se  sentia 
constrangido em ocupar a tribuna para fazer aquele encaminhamento. Perguntado se 
mantinha a opinião de não conhecimento, respondeu que num primeiro momento até 
achou  mais  apropriado  o  associado  atravessar  um  requerimento  específico.  Que 
assim  se  manifestava  por  economia  processual,  e  tendo  em vista  a  natureza  da 
proposta do Conselheiro Sérgio Vergueiro. 

Presidente  – Não  havendo  outros  inscritos,  declarou  encerrada  a  discussão, 
anunciando a votação. Como já passava das 24 horas, o consultou o plenário sobre a 
continuidade da reunião, tendo este aprovado.

Votação:
O Sr. Presidente prestou esclarecimento sobre como se daria a votação, desde logo 
informando  que  não  colocaria  em  votação  o  último  item  (4)  da  proposta  do 
Conselheiro  Sérgio  Vergueiro,  no sentido de  estender  a  todos os  associados que 
porventura  tivessem  pagado  multas  de  readmissão  a  partir  de  27/10/2003,  com 
idêntica isenção nas parcelas a partir da referida data, pela mesma razão. Explicou 
que a decisão do Conselho firmaria jurisprudência e que o interessado que dela se 
valesse, porque o Clube não pode ficar devolvendo dinheiro para quem não requer. 
Além disso, aquele não era o objeto do requerimento.
No  encaminhamento  da  votação,  manifestaram-se  os  Conselheiros  José  Roberto 
Pacheco França e Sérgio Vergueiro.

Deliberação:
O plenário resolveu,  por unanimidade de votos, aprovar a proposta do Conselheiro 
Sérgio Vergueiro, a saber: 1) Conhecer o recurso por ter a Diretoria novado o prazo de 
pedido de readmissão fazendo acordo em 02/10/2003 para ser pago com a multa de 
100% em vinte parcelas mensais.  2) Quanto ao mérito,  rejeitar  o recurso contra o 
pagamento da multa, no que tange ao pagamento da primeira parcela realizado em 
02/10/2003, e acatá-lo quanto às demais parcelas, pois a multa deixou de existir face 
à modificação estatutária de 27/10/2003. 3) Determinar a manutenção do acordo de 
02/10/2003 quanto ao prazo, creditando se os valores pagos a partir de 02/11/2003 
como amortização das parcelas já escoimadas da multa inexistente, e a cobrança das 
demais parcelas sem multa.

Presidente –  Consultou se o plenário concordava em prorrogar a reunião para que 
fossem apreciadas as três propostas seguintes da pauta. Aprovado.

22



José Edmur Vianna Coutinho – Como se tratava de matérias de idêntica natureza, 
propôs que fossem votadas em conjunto. Aprovado.

Presidente – Como não havia Conselheiros inscritos para falar, desde logo colocou as 
propostas em votação:

Item 5 - Apreciação do processo CD-07/2004, referente à proposta da Diretoria 
de  concessão  de  ingresso  do  atleta  Roberto  Paulo  Del  Bosco,  da 
seção de Xadrez, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de título.

Deliberação:
Proposta aprovada por unanimidade de votos.

Item 6 - Apreciação do processo CD-08/2004, referente à proposta da Diretoria 
de concessão de ingresso do atleta Paulo Cezar de Souza Haro, da 
seção de Xadrez, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de título.

Deliberação:
Proposta aprovada por unanimidade de votos.

Item 7 - Apreciação do processo CD-09/2004, referente à proposta da Diretoria 
de concessão de ingresso da atleta Talita Lima Ribeiro, da seção de 
Natação,  como  Associada  Contribuinte,  na  classe  Individual, 
independentemente da aquisição de título.

Deliberação:
Proposta aprovada por unanimidade de votos.

Item 8 - Várias.
Não houve.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Mário  Lima  Cardoso  – Explicou  que  chegou  cedo  ao  Clube,  pois  pretendia  se 
manifestar no item “A Voz do Conselheiro”, mas houve um imprevisto e não conseguiu 
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se inscrever a tempo.  Perguntou em que horário deveria chegar para garantir  sua 
inscrição na próxima reunião.

Presidente – Esclareceu que a lista de inscrição no item “A Voz do Conselheiro” fica à 
disposição na entrada da reunião. Aproveitou para informar que nesta reunião não 
haveria o item Várias, devido ao adiantado da hora. Estendeu convite formulado pela 
Diretoria, para a audiência pública de apresentação do Projeto do Novo Fitness, no dia 
13 de julho, sob a coordenação da Diretoria do Patrimônio.

Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrados os trabalhos às 24h15.

***

Obs: esta Ata foi aprovada na 513ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 26 de julho de 2004, com as retificações já dela constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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