
ATA RESUMIDA DA 514ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELLIBERATIVO DO 
ESPORTE CLUBE PINHEIROS, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2004.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  trinta  de  agosto  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 e nove 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.
Presidente – Convidou para tomar posse a Sra. Rita de Cássia Ferreira Montenegro 
e o Dr. Paulo Roberto Chaves de Lara, Suplentes do Grupo B convocados para a 
reunião.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Convidado pelo Sr. Presidente, leu o Compromisso 
de Posse, tendo sido acompanhado na leitura pela  Sra. Rita de Cássia Ferreira 
Montenegro.

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

1



Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente – Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho subscrita, pelos Conselheiros 
Lucia Maria Nagasawa e Nelson da Cruz Santos, pelos falecimentos dos Srs. Emilio 
Gonzáles Martins,  pai do Conselheiro Edgard de Lemos Britto Martins;  Sr. Antonio 
Toloza de Oliveira e Costa, ex-Conselheiro e ex-Diretor Segundo Secretário,  pai 
dos Conselheiros Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho, Presidente da Comissão 
de Sindicância, e José Luiz Toloza Oliveira Costa, Diretor de Recursos Humanos; Sr. 
Moacyr Francisco de Paula Júnior,  irmão da Secretária Edinalva Aparecida de 
Paula;  Sr.  Renato Pereira Martins, associado Veterano, esposo da Sra. Guiomar 
Ramazzini  Martins,  pai  de  Maria  Silvia  Pereira  Martins,  ex-atleta  dos  Saltos 
Ornamentais,  e  dos  associados  Renato  e  Patrícia  Pereira  Martins  e  tio  do 
associado  Antonio  Carlos  de  Oliveira;  Sra.  Ignez  Podboi  Vanin,  sogra  do 
Conselheiro Walter Leonelli;  votos de pronto restabelecimento: 1) de autoria do 
Conselheiro Nelson de Barros Pereira Junior, subscrita pela Mesa do Conselho, ao 
ex-Conselheiro Manfred Adolf  Sauer;  2)  apresentado pelo Conselheiro Eduardo 
Ribas  de  Oliveira  Machado,  ao  Conselheiro  Vicente  Tena  Garcia,  que  se 
encontrava no plenário;  votos    de congratulações  : 1) de autoria do Conselheiro 
Afonso Ferreira de Figueiredo, ao Dr. Luiz Eduardo Fernandes, ex-Conselheiro e ex-
Diretor  de  Relações  Sociais,  recentemente  aprovado  com  louvor  no  exame 
realizado  na  ULBRA  –  Universidade  Luterana  do  Brasil  em  Porto  Alegre,  para 
“Especialista  em  Medicina  de  Trânsito”,  em  nível  de  pós-graduação;  2)  de 
iniciativa da  Conselheira Anna Rocha Lima Nacarato, em nome das turmas de 
terças  e  quintas-feiras  da  Hidroginástica,  ao  Dr.  Rubens  Bove,  Diretor 
Administrativo, que atendeu ao apelo da Diretora Adjunta de Hidroginástica, Sra. 
Elisabeth Lima de Haro Sanches – a quem o voto foi estendido pelo empenho 
neste sentido - permitindo o retorno do salva-vidas para a seção; 3) propostos 
pela Conselheira Lúcia Maria Nagasawa, Presidente da Comissão de Veteranos, 
ao  Diretor  Social,  Synésio  Alves  de  Lima,  pela  organização  do  evento  “Noite 
Italiana”,  e  ao  Diretor  de  Serviços  Gerais,  Antonio  Julio  Martins  Lemos,  pela 
colocação de orquídeas nas árvores que dão acesso ao parque infantil; 4) de 
autoria  do  Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado Kawall  e  da  Primeira  Secretária 
Dulce Arena Avancini, à  Delegação Brasileira que disputou a 25ª Olimpíada de 
Atenas, da qual fizeram parte 20 pinheirenses, entre atletas, técnicos e médicos; 
votos de louvor: 1) de iniciativa da Comissão de Esportes, a destaques esportivos 
das  seções  de  Atletismo,  Esgrima,  Pólo  Aquático  e  Tênis,  conforme  relações 
distribuídas  com  a  convocação;  2)  de  autoria  do  Presidente  da  Comissão 
Jurídica, Ovídio Lopes Guimarães Júnior, a Dra. Dora Vaz Trevino, recentemente 
eleita Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
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Primeira Secretária  -  Colocou à disposição dos  Conselheiros  para consulta na 
Secretaria, o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de julho deste 
ano  e  o  Balanço  Patrimonial  do  Clube  em  31/07/2004.  Comunicou que  o 
Presidente do Conselho, com fundamento nos incisos II, do Art. 19, do Regimento 
Processual Disciplinar, após diligências determinou o arquivamento do Registro de 
Ocorrência  124/04,  de  interesse  do  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso.  Deu 
conhecimento que a Diretoria encaminhou cartas, informando o seguinte: que o 
Conselheiro Hugo Nivaldo Nápoli declinou do cargo de Diretor Adjunto da Bocha, 
permanecendo como Diretor de Relações Sociais e Artes Cênicas; que Fernando 
Autran  Figueiredo  declinou  do  cargo  de  Diretor  Adjunto  do  Jovem;  que  Luiz 
Roberto Mello Souza Oliveira declinou do cargo de Diretor Adjunto Cultural para 
Assuntos  Musicais,  assumindo  o  cargo  de  Assessor  de  Música;  que  foram 
nomeados,  com  mandato  até  maio  de  2005:  Hudson  Alves  Ferreira  –  Diretor 
Adjunto de Squash, Fernando Fioravanti – Assessor da Seção de Atletismo, Ivaldo 
Scarezzini  Clementi  –  Assessor  da  Seção  de  Squash,  Silvia  Schuster  –  Diretora 
Adjunta da Bocha, Gustavo dos Santos Cruz Rocha – Diretor Adjunto do Jovem, 
Reinaldo Bongiovanni  e Leonel  Mota Ribas – Assessores da Seção de Fitness e 
Eliane Avancini Amaral Farto – Diretora Adjunta de Relações Sociais.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório -  Solicitou menção à Seção de Bocha, que 
sagrou-se campeã do Torneio de Aniversário do Primeiro de Maio Futebol Clube, 
de  Santo  André,  entidade  com  a  qual  aproveitou  a  oportunidade  para  se 
congratular, nas pessoas dos Srs. Cássio José Svozi de Mello, Presidente, e Sérgio 
Ricciardi, Diretor do Departamento de Bocha, pela calorosa e cordial recepção 
aos  atletas  do  Pinheiros  naquela  competição.  Também  pediu  menção  ao 
pinheirense Robert  Scheidt,  Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, 
categoria  Vela/Laser,  sugerindo  que  o  velejador  seja  homenageado  pelo 
Conselho,  pois,  como associado,  merece  todas  as  nossas  honras.  Finalmente, 
sugeriu que  seja criado o “Mérito Olímpico Pinheirense”, uma menção a todos 
aqueles que, associado ou não, tenham conquistado medalha olímpica. Votos 
aprovados.

José Roberto Pacheco França – Propôs voto de pesar pelo recente falecimento 
do associado Otávio Uchoa da Veiga. Aprovado.

Presidente –  Justificou  a  ausência  do  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de 
Alcântara  Machado  Rudge,  explicando  que  este  estava  acompanhando  o 
atendimento médico de seu filho que havia sofrido um acidente de moto; nada 
muito grave.

Nice  de  Lima  –  Apresentou  proposta  consignando voto  de  louvor  às  equipes 
competitivas  e  recreativas  da  categoria  Veteranos,  extensivo  aos  técnicos  e 
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assessores dos eventos - em especial a pinheirense Maria Elvira Bopp, do Vôlei 
feminino - que representam o Clube em todo o Brasil e quiçá no Exterior. Em nome 
dos  associados  Veteranos,  elogiou  os  atletas  Veteranos  que  competem 
defendendo o Clube. 

Sérgio  Vergueiro  –  Elogiando  a  iniciativa,  propôs  voto  de  louvor  à  Área 
competente, na pessoa do Presidente da Diretoria, por ter instituído nos vestiários 
o kit banho e o kit toalha, ao preço de R$0,60 cada kit. Também elogiou outra 
medida adotada pela  Diretoria,  que  é  o  guarda-chuva leva  e  traz.  Proposta 
aprovada.

Cezar  Roberto  Leão Granieri –  Propôs  votos  de louvor  à  Delegação Olímpica 
Brasileira  que  disputou  a  20ª  Olimpíada  da  Era  Moderna  (Atenas/Grécia), 
estendendo o voto às Comissões Técnica, por intermédio do Sr. Marcus Vinicius 
Freire,  Chefe  da  Delegação  Olímpica  Brasileira,  e  ao  Presidente  do  Comitê 
Olímpico Brasileiro, Dr. Carlos Arthur Nuzman. Votos aprovados.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Associou-se ao voto de louvor ao velejador 
Robert Scheidt.

Presidente – Para que não houvesse incômodo, pediu que fossem desligados os 
telefones celulares.

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

João Benedicto de Azevedo Marques – Pediu licença para informar que estava 
presente e aniversariando o ex-Presidente Celso Hahne, que foi homenageado 
com uma salva de palmas e cuja pessoa foi enaltecida pelo orador. Elogiando a 
Escolinha, a direção e o padrão de ensino que ela oferece às crianças do Clube, 
sugeriu que a Diretoria, por ocasião da comemoração do seu 60º aniversário, que 
será no ano que vem, primeiro,  presenteie o Jardim da Infância fazendo uma 
grande festa e dedicando um número da Revista à sua história, à sua vida e à sua 
obra. Em segundo lugar, proceda a algumas reformas que se fazem necessárias, 
como a construção de um pequeno salão para uso dos alunos em dias de chuva, 
ou mesmo de múltiplo uso, para conferências, exibição de filmes, treinamento de 
professoras,  que  poderia  ser  construído  na  parte  contígua  do  Centro 
Administrativo, com duas salas de aula, para acomodar melhor o Maternal. Além 
disso,  os  banheiros,  tanto  das  crianças,  quanto  dos  funcionários,  carecem de 
reformas.  Pediu  que  a  Diretoria  providenciasse  um  estudo  a  respeito, 
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eventualmente abrangendo um uniforme, um distintivo próprio comemorativo dos 
60 anos da Escolinha. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório –  Tecendo  considerações  e  justificativas, 
sugeriu que no Orçamento para 2005 sejam consideradas duas obras, a primeira, 
visando  à  reforma  geral  e  modernização  das  instalações  dos  vestiários  das 
piscinas descobertas; a segunda, contemplando o calçamento das alamedas do 
Clube,  que  se  encontram  em  desnível,  recentemente  inclusive  houve  um 
acidente com o associado Osmar Santos, que porta cadeira-de-roda. Aprovado 
o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Denise de Mattos Faro Migliore – Pediu providências da Diretoria no sentido de 
não permitir mais a continuação da freqüência de um grupo de senhoras não 
associadas,  que  compete  e  usufrui  o  Clube,  integrantes  de  uma  equipe  de 
Voleibol  Feminina,  categoria  Máster.  Ressaltou  que  desconhece  quem  está 
autorizando a entrada dessas senhoras no Clube, porém, sabe-se que a Diretoria 
Adjunta da seção tem pleno conhecimento do fato. Informou que já alertou a 
Diretoria  de  Esportes  Aquáticos  e  Coletivos  por  meio  de  carta-denúncia,  e 
nenhuma providência foi tomada; bem como que a Mesa do Conselho já tomou 
conhecimento  da  ocorrência  através  de  e-mails  que  enviou  (c.p.  575,  de 
31/05/2004).  Finalmente,  que tem certeza de que está  cumprindo com a sua 
obrigação  de  Conselheira,  que  é  alertar  a  Diretoria  para  reparar  eventuais 
irregularidades, sempre pensando nos associados, que merecem todo respeito, 
uma  vez  que  são  eles  que  elegem  os  Conselheiros,  e  para  eles  devemos 
satisfações,  pois  são  eles  a  razão  de  existência  da  nossa  instituição  milenar. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Antonio Moreno Neto – Questionou a recente demissão de vários funcionários dos 
diferentes escalões, destacando-se diversos do nível gerencial, gerando no corpo 
funcional  um clima de receio e incerteza da continuidade de seus serviços e 
essencialmente  de  seus  empregos.  Conseqüência  maior  ainda  é  o  grande 
volume de recursos financeiros para indenizar todas as rescisões trabalhistas e que 
geraram  reclamações  na  Justiça  do  Trabalho,  cujos  valores  de  indenizações, 
segundo comentários, chegam a mais de seis milhões de reais. Indagando sobre 
as demissões de profissionais como Luzia, do Departamento de Esportes, e Nicolau 
Bicari,  associado Honorário, que prestou 42 anos de serviços ao Clube, propôs 
que a Diretoria inclua o passivo decorrente das reclamações trabalhistas, na sua 
totalidade,  no  orçamento  do  próximo  ano;  e  que  apresente  relatório 
circunstanciado contendo a lista de funcionários demitidos, sua função, o valor 
da rescisão paga, e o valor atual  da reclamação trabalhista,  se houver,  tudo 
dentro do prazo estatutário. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
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Presidente  – Dirigindo-se em especial  aos novos Conselheiros,  lembrou àqueles 
que  não  puderam  se  pronunciar  no  item  “A  Voz  do  Conselheiro”  que  as 
manifestações em Várias têm o mesmo efeito. Constando alguma reivindicação 
do  pronunciamento,  é  extraída  cópia  desse  discurso  e  enviada  a  quem  de 
direito, para resposta no prazo regimental. A única desvantagem é que em Várias 
não  se  tem  platéia.  Mas  pode-se  falar  por  dez  minutos  e  não  é  necessário 
submeter o encaminhamento da matéria ao plenário.

Item 2 - Apreciação da ata da 513ª reunião ordinária, realizada no dia 26 de 
julho de 2004.

Presidente – Explicou que, embora a pauta parecesse muito extensa, os assuntos 
não deveriam se alongar e haveria bastante tempo para Várias. 

Marcelo Grassi – Referindo-se ao item 6 da ata, que tratou de processo disciplinar 
de  seu  interesse,  indagou  ao  Sr.  Presidente  se  juridicamente  a  expressão 
insuficiência de provas significava que o réu era inocente.

Presidente –  Respondeu  que  por  falta  de  provas  o  envolvido  é  considerado 
inocente e nada será anotado em seu prontuário. 

Marcelo  Grassi  –  Passou  a  comentar  a  criação  de  comissão  especial 
mencionada naquela reunião pelo Sr.  Presidente,  a instrução do processo em 
questão e a condução do caso pela Diretoria.

Presidente –  Interrompeu, perguntando qual era a retificação a ser feita na ata. 
Tendo o orador  insistido,  esclareceu que a manifestação não era oportuna e 
pediu que este se referisse ao trecho da ata que pretendia retificar. 

Marcelo  Grassi –  Continuou  a  questionar  o  procedimento  da  Diretoria 
Administrativa que antecedeu a instrução do processo.

Presidente –  Não  tendo  sido  solicitada  retificação,  deu  por  encerrada  a 
participação do orador, porque este não estava tratando da apreciação de ata.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Propôs  que  fossem  feitas  as  seguintes 
retificações em seu pronunciamento da página 3:  1)  substituir  a expressão “... 
efetivamente  de  2001  para  2002.”  por  “...  efetivamente  a  substituição  dos 
Conselheiros eleitos em 2000 por Suplentes da Chapa Pinheiros Sempre e os eleitos 
em  2002  por  Suplentes  da  Chapa  Mobilização  Pinheirense.”;  2)  substituir  “... 
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contrária àquela de que,  e mesmo...”   por  “...  àquela objeto da proposta do 
requerimento da Chapa Pinheiros Sempre, e mesmo...”.

Francisco Carlos Collet e Silva – Pediu retificação para corrigir o termo “portar” 
por “importar”, na página 4, quando argüiu questão de ordem.

Mário Lima Cardoso – Propôs que fosse corrigido o nome do escritor francês que 
havia  mencionado  (página...):  Maurice  Drun,  bem  como  que  constasse  do 
resumo a expressão surgida da obra do escritor:  “Rei morto, Rei posto”. “Viva o 
Rei!”.

Presidente  –  Não  havendo  contestação,  declarou  a  ata  aprovada,  com  as 
retificações  então  formuladas.  Por  oportuno,  confessou  que  ficou  muito 
preocupado quando lhe disseram que “traíra” era um termo chulo. Desculpando-
se por voltar ao assunto, informou que consultou o Dicionário Aurélio e leu que 
traíra não é um termo chulo. É um peixe e é irmão que ganha de jogo de irmão. É 
termo chulo na Bahia, onde representa uma certa parte da anatomia masculina. 
Mas,  não estamos  na Bahia,  e  os  Conselheiros  que ficaram ofendidos  com o 
termo não são baianos, portanto, o termo não é chulo. Também esclareceu que 
quando  citou  o  termo  traíra,  não  se  referiu  a  ninguém  em  particular. 
Evidentemente como traidor, traição, mas ninguém em particular, de nenhuma 
chapa. Referindo-se às duas atas, lembrou que na primeira delas utilizou-se uma 
vez o termo traíra, e, na ata que acabou de ser aprovada, foram dezesseis vezes. 

Item 3 - Apreciação do processo CD-14/2004 – Segunda discussão e votação 
da  redação  final  de  proposta  de  alteração  estatutária  visando  à 
criação da Comissão Permanente de Jovens, resultante de decisão 
tomada na reunião de 26/07/2004.

Presidente –  Não havendo oradores inscritos, deu por encerrada a discussão e 
passou à votação na forma regimental.

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,  a  redação  final  proposta  pela  Comissão  Especial  de 
Redação,  passando  os  dispositivos  estatutários  abrangidos  pela  presente 
alteração a ter a seguinte redação:
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“Art. 100 - São Comissões Permanentes:
...
VIII - Comissão de Jovens.”

“Art. 112a - Compete à Comissão de Jovens:
I - manter cadastro atualizado de jovens;
II - emitir pareceres sobre assuntos de interesse dos jovens;
III - receber dos associados e apresentar sugestões à Diretoria e ao Conselho  

Deliberativo sobre assuntos de interesse dos associados jovens.
Parágrafo único - Define-se como jovem, para os fins deste artigo, os associados entre 15  
e 36 anos de idade completos.”.

Presidente –  Agradeceu  aos  Conselheiros  Vicente  Mandia,  Giselda  Puglisi  e 
Claudio Doval pela colaboração prestada integrando a Comissão Especial  de 
Redação.

Item 4 - Apreciação  do  complemento  do  projeto  de  redação  final  da 
alteração estatutária e regimental, a que se refere o processo nº CD-
22/2003,  apresentado em cumprimento da Resolução do Conselho 
Deliberativo nº 14/2004, de 26 de julho de 2004.

Presidente – Lembrou que se tratava do complemento do projeto de redação 
final  da  alteração  estatutária  que  instituiu  a  Terceira  Secretaria  e  faltavam 
algumas  alterações  e  adaptações.  Não  havia  inscritos,  então,  encerrou  a 
discussão e passou à votação da matéria.

Deliberação:
Submetida a matéria ao plenário pelo Sr. Presidente, resolveu o Conselho aprovar, 
em segunda discussão, a proposta da Comissão Especial de Redação, corrigindo 
a repercussão da alteração do Art. 69 do Estatuto Social, que criou a Terceira 
Secretaria da Mesa do Conselho, no Art. 77, inciso II, e nos Arts. 8º, §1º e 9º, estes 
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, passando referidos dispositivos a 
ter a seguinte redação:

DISPOSITIVO DO ESTATUTO SOCIAL
“Art. 77 - ...
III  -  nomear  e  dar  posse  aos  Primeiro,  Segundo  e  Terceiro  Secretários  do  Conselho  
Deliberativo, bem como aos membros das Comissões Permanentes;”
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DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO
“Art. 8º - ...

§1º - A Mesa compõe-se do Presidente, Vice-Presidente, Primeiro, Segundo e Terceiro  
Secretários.”

“Art. 9º - Na ausência ou impedimento do Presidente e Vice-Presidente, as reuniões do 
Conselho serão abertas pelo Primeiro Secretário, ou pelo Segundo Secretário, na ausência 
ou impedimento do Primeiro, ou pelo Terceiro Secretário, na ausência ou impedimento dos  
Primeiro e Segundo Secretários e, a seguir, o plenário aclamará dentre os Conselheiros,  
um Presidente "ad hoc".”.

Presidente  –  Agradeceu  aos  membros  da  Comissão  Especial  de  Redação, 
Conselheiros  Ayrton  Orsi,  Afonso  Ferreira  de  Figueiredo  e  Silvia  Schuster,  pela 
colaboração prestada.

Item 5 - Apreciação  do  processo  CD-18/2003  -  Registro  de  Ocorrência  nº 
430/03,  de 23/09/2003,  referente aos fatos ocorridos na Quadra de 
Tênis  nº  3,  no  dia  anterior,  envolvendo  um  Membro  do  Conselho 
Deliberativo.

Presidente – Aproveitou para informar que, conforme havia se comprometido na 
reunião  anterior,  constituiu  uma  Comissão  Especial  para  estudar  e  propor 
alterações  estatutárias  e  regimentais  visando  à  criação  de  uma  câmara  de 
julgamento, com as atribuições atualmente conferidas ao Conselho pelo Art. 41 e 
seu  parágrafo  único  do  Estatuto.  O  nome  dessa  câmara  será  resolvido 
oportunamente, e ela estará incumbida de instruir e julgar os procedimentos; o 
Conselho funcionará como segunda instância,  para eventuais  recursos.  Foram 
nomeados membros da Comissão os Conselheiros Francisco Luiz Taglianetti, que a 
presidirá, Alcides Leite de Gouvêa Filho, Antonio Alberto Foschini, Célio Cássio dos 
Santos e Nelson de Barros Pereira Júnior. Os trabalhos da Comissão deverão se 
iniciar na semana seguinte. Passando à apreciação do processo, esclareceu que, 
neste caso, o Conselho estaria julgando fatos ocorridos na Quadra de Tênis nº 3, 
envolvendo o Conselheiro Marcelo Grassi; tendo a Comissão Processante Especial 
sugerido  a  pena  de  advertência ao  Conselheiro,  e  a  Comissão  Jurídica  se 
manifestado no sentido de que todos os trâmites tinham sido observados. 

Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado  –  Tendo presidido  a  Comissão  Processante 
Especial, desde logo, declarou-se impedido de votar.
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Marcelo  Grassi –  Perguntou  e  o  Sr.  Presidente  confirmou  que  o  prazo  para 
alegações finais é de 10 dias, contados da audiência (quando se toma ciência 
no  próprio  termo).  Entendeu  que  houve  muitas  irregularidades,  mencionou  o 
termo de audiência, antes das declarações finais, o Presidente e a Comissão, e 
perguntou o que significa economia processual.

Presidente –  Informou que a finalidade é não repetir ou promover atos que não 
têm nenhuma valia para a conclusão do julgamento do processo.

Marcelo  Grassi -  Disse  que  o  surpreendeu  o  fato  de  que  somente  ele  tenha 
prestado declarações,  ao passo  que nenhuma das  testemunhas  arroladas  foi 
ouvida. Perguntou como poderia ter apresentado suas considerações finais sem 
saber o que teriam dito as testemunhas.

Presidente – Esclareceu que constou do termo de audiência (fls.19) que o orador 
abriu mão formalmente do prazo para as razões finais. Portanto, estava precluso, 
porque  na  época  o  orador  não  reclamou.  Tendo  o  orador  observado  que 
deveria ter trazido um advogado, respondeu que ele deveria ter trazido antes as 
testemunhas.  Que  na  audiência,  quando abriu  mão de apresentar  as  razões 
finais, de antemão o orador tinha aberto mão das testemunhas, porque não as 
apresentou em tempo hábil. Lembrou que o Conselheiro Marcelo Grassi assinou o 
termo de declarações, ratificando o teor do Registro de Ocorrência.

Marcelo Grassi – Discordou, dizendo acreditar que só pelo fato de ter constado 
do termo de declarações “o Conselheiro fez questão de explicar também que, 
ao contrário do que está escrito no Registro de Ocorrência...”  as testemunhas 
devam  ser  chamadas,  para  que  seja  bem  averiguado.  Da  mesma  forma, 
contestou a afirmação da Comissão Processante de que ele teria ratificado os 
termos  do  R.O,  dizendo  que  não  tinha  ratificado  nada,  senão  estaria 
condenando a si próprio, sem ter a chance de chamar as testemunhas, apenas 
por economia processual. Pediu que o Sr. Presidente o esclarecesse a respeito.

Presidente – Pediu ao orador que se dirigisse ao plenário, pois não discutiria com 
ele. Apenas destacou que o orador assinou ratificando tudo o que dizia o termo. 
Tendo o orador refutado, esclareceu que no termo de declarações, quando o 
orador usou o termo “ao contrário”, foi no sentido de que não tomou  as bolas 
emprestadas  com  um  associado  amigo,  visto  que,  usou  as  que  carregava 
consigo.  Deixou  claro  que  antes  de  vir  para  a  reunião  tem  que  estudar  os 
processos da pauta.

Marcelo  Grassi  – Pediu  que  fosse  feita  nova  instrução,  que  se  arrolassem  as 
testemunhas,  para  a  devida  averiguação  dos  fatos.  Aduziu  que  caso  tivesse 
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aceitado a proposta feita pelo Sr. Presidente, de arquivamento tanto dos R.Os. 
registrados a pedido da associada quanto das irregularidades por ele levantadas, 
com as quais  não concordava, não estaria aqui,  e que quem não deve não 
teme. 

Presidente  – Explicou  que  pretendia  sugerir  ao  orador  que  propusesse  a  sua 
absolvição,  pois  não  dispunha  de  nenhuma  proposta  senão  a  da  Comissão 
Processante. Deixou claro, ainda, que quando ocupava a Vice-Presidência do 
Conselho - a exemplo do procedimento que hoje mantém com relação ao seu 
Vice-Presidente - o Presidente o incumbia de convocar os Conselheiros envolvidos 
em Representações ou Registros de Ocorrência, bem como a outra parte (autor 
da Representação ou solicitante do registro do R.O), para tentar promover uma 
retratação  e  evitar  o  procedimento.  Na  ocasião,  sugeriu  isso  ao  Conselheiro 
Marcelo Grassi, que não aceitou. Não havendo mais oradores inscritos, declarou 
encerrada a discussão e anunciou a votação. 

Deliberação:
Primeiro,  o  Sr.  Presidente  submeteu  ao  Conselho  a  preliminar  levantada  pelo 
Conselheiro Marcelo Grassi, no sentido de que fosse iniciada nova instrução, que 
foi rejeitada.

Superada a preliminar, o Sr. Presidente colocou em votação a recomendação da 
Comissão  Processante  Especial,  tendo  o  plenário  aprovado  a  proposta, 
aplicando ao Conselheiro Marcelo Grassi a pena de advertência.

Foram formalizadas as seguintes declarações de voto:
“Esporte Clube Pinheiros
Conselho Deliberativo
514ª Reunião Extraordinária
30 de agosto de 2004
Item 5 -  Apreciação do processo CD-18/2003  -  Registro de  Ocorrência nº  430/03,  de 
23/09/2003,  referente  aos  fatos  ocorridos  na  Quadra  de  Tênis  nº  3,  no  dia  anterior,  
envolvendo um Membro do Conselho Deliberativo.
DECLARAÇÃO DE VOTO
A fim  de  que  fique  consignado  em Ata,  declaro  meu  voto  contrário  à  penalidade  de  
ADVERTÊNCIA proposta pela Comissão Processante Especial e aplicada ao Conselheiro 
Marcelo Grassi.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2004.” a) Conselheiro Mário Lima Cardoso
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“Esporte Clube Pinheiros
Conselho Deliberativo
514ª Reunião Extraordinária
30 de agosto de 2004
Item 5 -  Apreciação do processo  CD-18/2003  -  Registro de  Ocorrência nº  430/03,  de 
23/09/2003,  referente  aos  fatos  ocorridos  na  Quadra  de  Tênis  nº  3,  no  dia  anterior,  
envolvendo um Membro do Conselho Deliberativo.
DECLARAÇÃO DE VOTO
A fim  de  que  fique  consignado  em Ata,  declaro  meu  voto  contrário  à  penalidade  de  
ADVERTÊNCIA proposta pela Comissão Processante Especial e aplicada ao Conselheiro 
Marcelo Grassi. Isto porque, conforme alegado pelo Conselheiro punido, da tribuna, o  
termo  de  audiência  em  que  consta  que  ele  teria  confirmado  o  teor  do  registro  de  
ocorrência, motivo pelo qual, por economia processual, teria sido encerrada a instrução, é  
anterior (a data constante está equivocada: a audiência, deve ter se dado em dezembro de  
2003 e não dezembro de 2004, como constou) ao termo de declarações, prestadas pelo  
Conselheiro punido, no qual refuta, expressamente o teor do registro de ocorrência; a data  
do termo de declarações é 12/01/2004. Outrossim, não poderia ter sido aberto prazo para 
alegações finais antes de prestadas as declarações. Ademais, também não poderia ter sido,  
por economia processual, ante a não confirmação dos dados do RO, encerrada a instrução  
sem a oitiva das testemunhas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2004.” a) Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira

Item 6 - Apreciação do processo P.D. 18/03, referente ao Recurso Ordinário 
interposto  por  Associado,  contra  penalidade  de  suspensão  por 
duzentos e quarenta dias que lhe foi aplicada pela Diretoria.

Presidente – Lembrou que os Conselheiros estariam novamente atuando como 
julgadores. Prestou as necessárias informações sobre a pretensão do recorrente, 
e, não havendo oradores inscritos, anunciou a votação da matéria.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal – Absteve-se  de  votar,  pois  integrou  a  Comissão 
Processante Permanente que instruiu o processo.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu conhecer 
o  recurso  porque interposto  tempestivamente;  e,  quanto  ao  mérito,  rejeitar  a 
pretensão, mantendo a decisão recorrida.
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ITENS 7 A 9 DA ORDEM DO DIA

Presidente – Submeteu ao plenário e foi acolhida proposição do Conselheiro José 
Manssur baseada em precedente, no sentido de que, considerando que os três 
processos  fossem apreciados conjuntamente,  por  tratarem de temas análogos 
(concessão de ingresso de atletas como associados Contribuintes).
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Desejou boas vindas aos novos associados 
Contribuintes, especialmente a Emerson Souza Neves e Ivan da Costa Paixão, os 
quais qualificou como pessoas de raro valor e verdadeiros exemplos para aqueles 
que se iniciam na carreira desportiva.

-  Durante  o  discurso  anterior,  assume  a  Presidência  dos  trabalhos  o  Vice-
Presidente Luiz Eduardo do Amaral Cardia.

Wilma Gonçalves – Prestou homenagem aos atletas Emerson Souza Neves e Ivan 
da Costa  Paixão,  discorrendo a trajetória  esportiva  e  a opção profissional  de 
ambos,  tudo  recomendando  a  concessão.  Parabenizou  a  nadadora  Giseli 
Caetano Pereira, que também levantou vários títulos brasileiros e sul-americanos, 
atleta de muita lisura, gentileza e competência.

Mário Lima Cardoso (aparte) – Corroborou, solidarizando-se com a oradora com 
relação a um antigo pleito, qual seja o aquecimento da piscina para aumentar a 
participação dos jovens nos esportes aquáticos. Parabenizou os novos associados 
contribuintes.

Wilma de Almeida Gonçalves – Disse que, realmente, há cerca de 16/18 anos 
reivindica uma piscina aquecida, no que vem sendo apoiada pelo Diretor  de 
Esportes, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, e por outros Conselheiros, como João 
Benedicto  de  Azevedo.  Acrescentou  que  o  aquecimento  da  piscina  é  única 
instalação que falta no Clube, pois tudo aqui é sempre de primeira qualidade. O 
momento é agora. Temos muitos campeões aquáticos. 

-  Durante o discurso da oradora, reassume a Presidência o Dr.  Paulo Cesar de 
Arruda Castanho.

Presidente –  Como  não  havia  mais  oradores  inscritos,  declarou  encerrada  a 
discussão e passou à votação das propostas.

Deliberação:
Submetidas individualmente ao plenário pelo Sr. Presidente, por unanimidade de 
votos  foram  aprovadas  as  propostas  da  Diretoria  objeto  dos  processos  CD-
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15/2004, CD-16/2004 e CD-17/2004, respectivamente, concedendo o ingresso dos 
atletas  Emerson  de  Souza  Neves  e  Ivan  da  Costa  Paixão,  ambos  dos  Saltos 
Ornamentais,  e  Giseli  Caetano  Pereira,  da  Natação,  como  associados 
Contribuintes,  na  classe  Individual,  independentemente  da  aquisição de  título 
social.

Item 10 - Várias.
Waldir  Lachowski –  Reclamou  com  relação  a  um  desabastecimento  mais  ou 
menos  generalizado  que  estaria  ocorrendo  em  determinados  Bares  e 
Restaurantes do Clube, têm que primar por oferecer aos associados o mínimo 
indispensável.  Exemplificando  com  o  bar  e  a  lanchonete  do  Futebol,  muito 
freqüentados  por  crianças,  comentou que não  existe  mais  suco de  laranja  e 
vários  outros  itens  saíram  do  cardápio.  Quando  se  pede  suco  de  laranja  é 
oferecido suco Del Valle, que é muito bom, mas não substitui o suco natural. Que 
não podia afirmar se isso tem a ver com eventual patrocínio no Futebol, ou se isso 
é mera coincidência. Com relação à transcrição do seu pronunciamento no item 
“A Voz do Conselheiro” de 28 de junho, distribuída na entrada da  reunião com 
resposta da Diretoria, disse que se surpreendeu, porque havia solicitado que a 
Comissão  de  Obras  emitisse  um  parecer  a  respeito  desse  laudo  e  da 
necessidade,  ou  não,  da  contratação  de  firma  especializada  para  a  obra. 
Portanto,  não aceitava o “puxão de orelha” contido no final  da resposta  da 
Diretoria,  disponibilizando  o  Departamento  de  Patrimônio  para  prestar  os 
esclarecimentos que se fizerem necessários sobre as obras e os serviços técnicos 
de Engenharia do Clube, e que neste assunto, em particular, caso tivesse tomado 
tal iniciativa, certamente teria tido todas essas dúvidas dirimidas. Ora, teria suas 
dúvidas esclarecidas se fosse Engenheiro, mas, como não é, e está preocupado 
com a condição do Clube, pediu o parecer de uma Comissão, que existe para 
essa  finalidade.  Discordando  do  encaminhamento,  entendeu  tratar-se  de  um 
desrespeito ao Conselho que a Comissão não emita um parecer por ele solicitado 
e aprovado pelo plenário. Disse que ainda aguarda a manifestação da Diretoria 
de Relações Esportivas e da Diretoria a respeito da concorrência para o serviço 
do Fitness,  que anteriormente solicitou no item Várias,  e pelo então Presidente 
Sergio Lazzarini foi assegurado que a Diretoria prestaria. 

Claudio Damasceno Júnior – Trouxe à reflexão a motivação de participarmos do 
Conselho,  dedicando  nosso  tempo  livre  ao  Clube,  enfrentando  eleições, 
debatendo, e muitas vezes perdendo a paciência na defesa de nossos ideais, 
tudo  procurando contribuir  para  preservar  e  melhorar  o  Pinheiros.  Mencionou 
pinheirenses abnegados, como o falecido ex-Presidente Renato Taglianetti, Wilma 
de  Almeida  Gonçalves,  Mário  Lima  Cardoso  e  os  membros  das  Comissões 
Permanentes, sabiamente criadas pelos dirigentes fundadores do Clube, sempre 
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com intuito de gerar idéias e posições diferentes, reflexões de pessoas que não 
precisam pensar igual, mas que pensam e têm a preocupação no Clube como 
um ponto central.  Idéias diferentes é que constroem um futuro sólido.  Pessoas 
com uma intenção séria,  como nós,  constroem o Clube os  próximos duzentos 
anos. Lembrou que dentro de alguns meses haverá nova eleição de Diretoria, 
quando  avaliaremos  o  que  está  sendo  feito  hoje,  assim  como  avaliamos  a 
Diretoria anterior e a gestão da Mesa do Conselho; e que daqui a dois meses 
teremos uma reunião muito importante, em que estaremos celebrando, mais uma 
vez, um ato de compromisso, que foi o que trouxe cada um de nós a exercer o 
mandato de Conselheiro, que estará resumido num documento: o Orçamento 
para o próximo exercício. O orçamento fala de um projeto de gestão, que reflete 
o  compromisso  com  o  associado  de  uma  série  de  medidas  que  visem  não 
apenas a melhorar o Clube, mas torná-lo vivo e perpetuá-lo. Teremos debates 
muito sérios, em que a gestão da Diretoria será colocada à nossa disposição, às 
claras, e submetido à apreciação soberana do Conselho o projeto para mais um 
ano.  Comentou  que a  grande  competência  da  equipe  que  está  dirigindo  o 
dinheiro do Clube conseguiu mais um fenômeno. Tivemos a liquidez do Clube 
ampliada de 1,42% em junho, passamos para 1,51% em julho. Isto é, de um mês 
para outro a situação melhorou ainda mais. Temos um pouco mais de caixa para 
atender às necessidades de curto prazo. Situação bastante confortável que não 
vemos a muitos anos no Clube. Isso porque teremos que enfrentar a questão dos 
Veteranos,  a questão dos associados que não possuem títulos e da perda de 
contribuintes. Enfatizou que o que nos une é o compromisso com o Clube. Não 
podemos, em nenhum momento, abrir mão da responsabilidade que nos cabe, 
mesmo que tenhamos muitas vezes de enfrentar posições diferentes das nossas. 
Quem ganha com isso é sempre o Clube. 

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur  –  Dirigindo-se  ao  Assessor  de  Comunicação 
Institucional, Pedro Paulo de Salles de Oliveira, pediu que seja providenciada a 
colocação da fotografia de Sergio Fuchs Calil junto às dos demais ex-Presidentes, 
no saguão do CCR. Também solicitou que a Diretoria faça roupas que agasalhem 
melhor os funcionários que trabalham nas portarias.

Pascoal Roberto Aranha Napolitano – Fazendo considerações sobre o objetivo e a 
dedicação  de  todos  aqueles  que,  graciosamente,  colaboram  direta  ou 
indiretamente na administração, e a responsabilidade de gerir um orçamento 
anual do vulto do orçamento do Clube, trabalho que se fossem fazer em uma 
empresa de porte, receberiam um salário altamente compensador, pois é uma 
função extremamente dedicada e importante. Colocando a questão à reflexão, 
propôs à Mesa a criação de uma Comissão Especial para estudar a viabilidade 
de uma futura profissionalização de parte da Diretoria  Executiva.  Deixou claro 
que a idéia é deixar os ardorosos e competentes Conselheiros que recebem essa 
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atribuição, com mais  tempo para poder  se dedicar às  funções que deveriam 
fazer.  A proposta seria submetida ao Conselho e,  se aprovada,  constituir-se-ia 
uma  Comissão  efetiva  para  determinar  sua  execução.  Dessa  forma,  se  a 
proposta  não  for  acolhida,  dentro  de  alguns  anos  pelo  menos  teremos  a 
tranqüilidade de dizer que pensamos nisso, estudamos e concluímos que não era 
viável. Ademais, o estudo poderá ser útil amanhã. E é dentro deste espírito, isento 
de qualquer outra questão que não o bem do Clube, o aprimoramento da sua 
gestão, aliviar a carga que os Diretores têm sobre suas costas e procurar, dentro 
disso  tudo,  desse  profissionalismo,  até  quem  sabe  um  barateamento,  uma 
redução  do  orçamento  de  custeio,  se  for  possível.  Em  segundo  lugar, 
mencionando reclamação de uma Fisioterapeuta neste sentido, sobre a qual já 
comentara com o Assessor de Comunicação Institucional, Pedro Paulo de Salles 
Oliveira,  levantou  a  necessidade  de  se  promover  uma  integração  entre  os 
profissionais  e  os  dirigentes  das  diversas  áreas,  para  que os  funcionários,  que 
tratam diretamente com os associados, seus filhos e netos, conheçam quem é 
quem dentro do Clube.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Disse que há anos tem acompanhado a 
história do Conselho, que quase sempre acerta em suas decisões. Ponderou que, 
embora  a  maioria  dos  Conselheiros  e  dirigentes  aqui  venha abnegadamente 
para trabalhar, dar o melhor de si para o Clube, sempre acontece algum desvio 
de comportamento, algo que precisaria ser aprimorado. Muitas vezes o próprio 
Conselheiro  pode  ter  dúvida  em  relação  a  algum  tipo  de  procedimento,  e 
existem comportamentos absolutamente reprováveis. Neste sentido, sugeriu que 
seja  criado  com  a  máxima  urgência  um  Código  de  Ética  para  aprimorar  o 
Conselho. 

Caio  Roberto  Moraes  Garcia –  Comentou  que  a  partir  da  manifestação  do 
Conselheiro  Lachowski  na  última  reunião,  sobre  a  manutenção  do  concreto 
aparente  do  prédio  poliesportivo,  antecipou-se  procurando  saber  quais 
procedimentos a Diretoria de Patrimônio estava adotando, bem como visitou a 
obra para ver  o  que a  empresa contratada estava fazendo.  Verificou que a 
empresa  FOSROC  REAX,  contratada,  estava  terminando  o  trabalho,  no  seu 
entender  muito  bem  feito,  adequado  ao  contrato.  Que  solicitou  outras 
informações  à  Engenharia,  informalmente,  pois  pretendia  se  pronunciar  nesta 
reunião.  Portanto,  também se surpreendeu quando recebeu a transcrição do 
pronunciamento do Conselheiro Waldir e a resposta da Diretoria, na entrada da 
reunião. Declarou que a Comissão de Obras ainda não recebeu formalmente a 
documentação e  aguarda o  encaminhamento  para analisar  e  responder  ao 
Conselheiro Waldir Lachowski.
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Francisco  Carlos  Collet  e  Silva –  Entendeu  que  o  Conselheiro  Marcelo  Grassi, 
talvez  por  uma  dificuldade  de  se  expressar,  não  deixou  muito  bem  claro  o 
argumento que estava utilizando. Disse que lhe pareceu que o Conselheiro Grassi 
tem razão, pois existia um detalhe que não foi observado. Explicou que, pelo que 
consta do processo, o termo de audiência foi realizado anteriormente ao termo 
de declarações dele. Inclusive está com a data equivocada, 8 de dezembro de 
2004. E no termo de declarações, ele refuta expressamente o que consta do R.O. 
Então,  que fazia aquela consideração para submeter  o  assunto à  análise  da 
Presidência, para ver se não seria o caso até de um recurso de ofício da própria 
Mesa,  visando a,  pelo  menos  sob  um prisma formal,  ficar  caracterizada essa 
impropriedade na instrução e garantir  ao Conselheiro  Grassi  a efetiva defesa. 
Deixou  claro  que  à  época  era  componente  da  Comissão  Jurídica  e  não 
observou, juntamente com os seus companheiros, esse detalhe. 

Presidente –  Primeiramente,  disse  que  o  orador  perdeu  a  oportunidade  de 
esclarecer  o  Conselho no momento adequado.  Entretanto,  leu  o depoimento 
assinado  pelo  Conselheiro  Marcelo  Grassi  (fls.  20):  “Na  presente  data  o 
Conselheiro Marcelo Grassi confirma o teor da exposição sucinta da ocorrência, e 
esclarece que tomou essa atitude por achar que na ausência de um Diretor de 
plantão poderia, como Conselheiro eleito assumir tal função; o Conselheiro fez 
questão de explicar também que, ao contrário do que está escrito no Registro de 
Ocorrência, não tomou emprestado (3) bolas emprestadas com um associado 
amigo,  visto  que,  usou  as  que carregava consigo.”  Aduziu  que o Conselheiro 
Grassi poderia interpor recurso.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pronunciamento dirigido ao Sr. Presidente do 
Conselho, enviado por escrito,  datado de 16/08/2004):  “Assistindo ao vídeo da 
última reunião do Conselho, observei que quando do meu pronunciamento em 
“Várias”, ao conceder um aparte ao Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva, 
não tendo entendido corretamente a questão que me foi formulada, acabei por 
expressar afirmação que pode, em tese, suscitar alguma dúvida com relação ao 
comportamento e voto do ilustre Conselheiro, quando da eleição da Mesa do 
Conselho,  motivo que enseja o envio da presente correspondência.  Refiro-me 
especificamente à afirmação que fiz, de que “não sabia se o Conselheiro havia 
traído  a  mim,  ou  a  outro  candidato”,  que  pinçada do  contexto  em  que  foi 
proferida, pode ocasionar dúvida a respeito de eventual compromisso assumido 
pelo  Conselheiro  de  votar  em  meu  nome,  para  a  Presidência  do  Conselho. 
Apesar dos laços de amizade que me unem ao Dr. Collet, e que remontam ao 
tempo em que fomos  colegas  no Departamento  Patrimonial  da Procuradoria 
Geral  do  Município  de  São  Paulo,  em  nenhum  momento  houve  qualquer 
compromisso de sua parte em apoiar-me na eleição ocorrida, não cabendo, por 
injustificável, qualquer ilação de que tivéssemos celebrado acordo político que 
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teria sido por ele descumprido. Para registro da verdade, e ciência de todos os 
Srs. Conselheiros, peço que seja feita a leitura da presente pela Senhora Primeira 
Secretária  do  Conselho,  na  oportunidade  da  divulgação  do  Expediente  da 
próxima reunião a realizar-se no dia 30 de agosto p.v..”.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrados os trabalhos às 22h20.

* * *

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 515ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 27 de setembro de 2004.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo

mlf
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