
ATA  RESUMIDA  DA  516ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA,  REALIZADA  NO  DIA  25  DE 
OUTUBRO DE 2004.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  cinco  de  outubro  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 “ad hoc”: Laís Helena Pinheiro Lima e Silva

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) COMPOSIÇÃO DA MESA
Presidente –  Justificou a ausência da Terceira Secretária Maria Luiza Porto 
Ferreira  Braga,  por  motivo  de  força  maior,  indicando  ao  plenário  que  a 
Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva ocupasse a Terceira Segunda 
“ad hoc”. Aprovado.
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5) EXPEDIENTE
Posse de Suplente convocado.
Presidente – Convidou para tomar posse o Sr. José Roberto Carneiro Novaes 
Júnior, Suplente do Grupo B convocado para a reunião.

José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior  –  Leu  o  Compromisso  de  Posse  de 
Conselheiro.

Presidente – Declarou o Associado empossado no cargo de Conselheiro.

Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente – Tornou a consultar os Conselheiros  sobre se  concordam que a 
documentação das convocações seja disponibilizada na Internet. Lembrou 
que os documentos são encaminhados para comodidade e em deferência 
aos  Conselheiros,  mas  o  Estatuto  exige  apenas  a  notificação  de  cada 
Conselheiro  e  que  a  pauta  seja  afixada  nos  quadros  de  avisos,  com 
antecedência de dez dias da reunião. Então, as pautas continuarão sendo 
tradicionalmente  enviadas.  Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as 
seguintes  proposições:  votos  de  louvor:  1)  de  iniciativa  da  Comissão  de 
Esportes,  a destaques esportivos das seções de Atletismo, Handebol,  Judô, 
Natação,  Peteca,  Pólo  Aquático,  Tênis  e  Voleibol,  conforme  relações 
distribuídas  com a convocação;  2)  de autoria  da Mesa do Conselho,  ao 
Presidente  do  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobiling,  Conselheiro  Luiz  Ernesto 
Machado Kawall  e à Museóloga Yara Rovai,  consignando voto de louvor 
aprovado na 515ª reunião, pela exposição fotográfica da Alameda Principal, 
em homenagem aos 105 anos do Clube, em especial pela criatividade na 
elaboração das frases, que expressam com fidelidade as épocas das fotos; 
3) de iniciativa da Conselheira Beatriz Luiza Asson Sartorelli, pelo trabalho que 
vem sendo realizado com os associados, que culminou com a classificação 
para o Campeonato Estadual,  pela primeira vez na história da Bocha do 
Clube, e o 3º lugar no Campeonato Paulista Especial Feminino, que também 
mereceu honra individual,  sagrando-se  Campeã da Categoria  e  a  dupla 
Vice-Campeã;  votos de pronto restabelecimento: de iniciativa da Mesa do 
Conselho,  aos  Conselheiros  Maura  Ribeiro  Albien,  Caio  Roberto  Moraes 
Garcia, Carlos Roberto Sá de Miranda Bório e Sérgio Russo. 
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Primeira Secretária - Registrou que não constou do Movimento da Secretaria, 
mas  o  Conselheiro  Kuno  Dietmar  Frank  havia  justificado  no  prazo  sua 
ausência  à  reunião  anterior.Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para 
consulta na Secretaria os seguintes documentos: 1) relatório A.V.O. (Análise 
da Variação Orçamentária) de setembro deste ano; 2) Balanço Patrimonial 
do Clube em 30/09/2004; 3) Posição Patrimonial e Execução Orçamentária 
em setembro/2004;4) Posição IPTU. Informou que a Diretoria enviou carta ao 
Conselho, comunicando que o associado Aguinaldo Lopes Quintana Junior 
foi nomeado para o cargo de Diretor Adjunto de Corrida de Aventura, com 
mandato  até  maio/2005.  Comunicou  que  Presidente  do  Conselho,  com 
fundamento,  por  analogia,  no  disposto  no  inciso  segundo,  do  parágrafo 
único,  do  Art.  11  do  Regimento  Processual  Disciplinar,  determinou  o 
arquivamento dos Registros de Ocorrência números 152/04, 117/04, 158/04 e 
182/04, de interesse dos Conselheiros Nice de Lima, Higino Carlos Freitas de 
Oliveira, Claudio Doval e Eduardo Luiz Malato, respectivamente.

Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Antonio 
Avelino Luz Pessôa de Souza, recém eleito Presidente da Comissão de Ética 
Médica do Hospital Sírio-Libanês. O voto foi aprovado, tendo o Sr. Presidente 
se associado à homenagem.

José Roberto  Pacheco França –  Propôs  e  foi  aprovado voto  de  louvor  à 
equipe de Voleibol  Feminino,  que no ano passado chegou à semifinal,  e 
disputará  dois  jogos  no  Clube,  para  se  tornar  campeã.  Lembrou  que  a 
equipe  perdeu  o  último  jogo  para  a  FINASA,  que  tem  seis  jogadoras  de 
seleção brasileira.

Ivanilce Simeão Cappellano – Propôs fosse consignado voto de louvor ao 
Diretor  de  Esportes  Aquáticos  e  Individuais,  Conselheiro  Arnaldo  Luiz  de 
Queiroz Pereira, em razão dos resultados alcançados pelos judocas do Clube 
no  Campeonato  Sul-americano  (Niterói/RJ),  a  saber:  Denílson  Moraes 
Lourenço  -  Campeão  Peso  Ligeiro  (Troféu  de  Melhor  Índice  Técnico  do 
Campeonato); Leandro Leme da Cunha - Campeão Peso Meio Leve; Daniel 
Andrei  Hernandez -  Campeão Absoluto e Campeão Peso Pesado; Juliana 
Cavalcanti  da Silva -  Campeã Peso Médio;  Priscila de Almeida Marques - 
Campeã Peso Pesado e Vice-Campeã Absoluto. Proposta aprovada.

Antonio  Moreno  Neto  –  Manifestou-se  propondo  voto  de  pronto 
restabelecimento  do  Conselheiro  José  Roberto  Carneiro  Novaes,  que  se 
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encontra enfermo, bem como propôs voto de louvor à equipe Feminina de 
Futebol,  que  em  julho  conquistou  o  título  de  Campeã  na  categoria,  em 
torneio internacional realizado em Cancun no mês de julho. Estendeu o voto 
ao  Diretor  Adjunto  de  Futebol  Menor,  Conselheiro  Marcelo  Giosa  Sasso. 
Esclareceu que enviaria a relação nominal das atletas. Votos aprovados.

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

Helmut Peter Schütt – Disse parecer que já está decidido definitivamente que 
a  Diretoria  não  submeterá  ao  Conselho  o  projeto  final  do  novo  Fitness. 
Ponderou  que,  diante  dessa  situação  inusitada,  fica  difícil  para  ele, 
Conselheiro, responder às perguntas feitas pelos associados, principalmente 
os usuários do Fitness. Por esse motivo, solicitou os seguintes esclarecimentos: 
1) Dos 2 milhões de reais liberados do Fundo Especial, quanto se destina às 
obras de transferência e quanto será utilizado na compra de equipamentos; 
2) Quantos aparelhos novos, ditos de última geração, serão comprados e 
quais  são  eles,  separadamente  de  aeróbica  e  de  musculação;  3)  Quem 
escolheu  os  aparelhos  e  determinou  as  quantidades  necessárias  para 
atender  à  demanda;  4)  Que  equipamentos,  mobiliário  e  utensílios  serão 
colocados nos propalados mezanino e cyber-café e qual o seu custo; 5) Qual 
o  resultado  final  do  trabalho  desenvolvido  pela  Comissão  de  Licitação. 
Aprovado o encaminhamento do pedido à Diretoria.

Maria  Angélica  Masagão  Prochaska  –  Transmitiu  a  indignação  de  um 
associado que participou do Concurso de Contos do Esporte Clube Pinheiros, 
quanto  à  divulgação  dos  resultados  e  a  conseqüente  premiação,  que 
normalmente  ocorre  no  mês  de  aniversário  do  Clube.  Comentou  que 
contatou a Sra. Carmem Rocha, Coordenadora do Grupo de Contistas do 
Pinheiros,  responsável  pela  parte  literária  -  ou  seja,  pelo  julgamento  dos 
contos, juntamente com três escritores da maior probidade - que informou 
que os resultados foram enviados ao Departamento Cultural em julho. Que 
consultou a Área Cultural e soube que não foi divulgado, porque a Diretoria 
pretende fazer a nomeação e a entrega dos prêmios em um coquetel, mas, 
como  não  havia  verba  disponível,  foi  adiado  talvez  para  novembro. 
Ponderou que não se lembra de tamanho descaso para com os associados 
participantes em concursos anteriores, entendendo que ao menos poderiam 
receber  uma  carta  explicando  esse  adiamento.  Entregou  à  Mesa  do 

4



Conselho carta da Sra. Carmem Rocha, juntamente com todo o itinerário do 
concurso, elaborado pela mesma, no qual se verifica que esta cumpriu sua 
parte.  E o que fez o Departamento Cultural? Aduziu que,  embora a Área 
Cultural abrigue vários setores, a verba a ela destinada deve estar realmente 
muito  reduzida.  Finalizando,  elogiou a parte artística e o desempenho do 
Coral do Pinheiros em recente apresentação, lamentando que a roupagem 
não  seja  condizente  com  a  dos  corais  dos  outros  clubes.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria.

Apparecido Teixeira – Reivindicou que a Diretoria ceda uma funcionária com 
expediente  regular,  para  atender  aos  associados  da  categoria  que 
freqüentam a Sala  dos  Veteranos,  recentemente reformada e adequada 
com mesa, jornais e microcomputador, mas pouco freqüentada, pois não há 
nenhum funcionário para atendimento. E, com a instalação do computador, 
ainda  se  faz  mais  necessário,  porque  não  há  um  responsável  e  o 
equipamento pode ser utilizado inadequadamente. Louvou a iniciativa da 
Diretoria, de promover curso de Informática para os Veteranos. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria

Nelson da Cruz  Santos  –  Pediu providências  da Diretoria  com relação ao 
vestiário da piscina aquecida do Poliesportivo, pois ao tomarem banho as 
associadas  correm  dois  riscos:  o  de  serem  queimadas  pela  água  super 
quente, ou de sofrerem choque térmico, porque a água fica fria. Informou 
que já foi  solicitado à Comissão de Saúde e Higiene que verifique se isso 
realmente acontece. Pediu que o problema seja resolvido pela Engenharia, 
antes  que  aconteça  um  acidente  mais  grave.  Outra  providência  que 
solicitou  foi  com  relação  a  condições  de  higiene,  explicando  que 
recentemente  houve  um  campeonato  mirim  na  piscina  aquecida,  e, 
infelizmente,  talvez  por descaso ou por  não participação efetiva dos que 
cuidam da piscina, na sexta-feira a piscina das crianças se encontrava em 
péssimas  condições  de  uso,  com a  presença de  cabelos  e  de  restos  no 
fundo. Aprovado o encaminhamento da solicitação à Diretoria

Presidente – Explicou que havia mais dois Conselheiros inscritos. E, diante da 
impossibilidade de mais de quatro inscrições no item “A Voz do Conselheiro”, 
recomendou que se pronunciassem em Várias, pois o efeito é o mesmo; tudo 
o que se fala ou requer é encaminhado à Diretoria, embora, provavelmente, 
não haverá platéia.
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Item 2 - Apreciação da ata da 515ª reunião extraordinária, realizada no 
dia 27 de setembro de 2004.

Presidente – Leu pedido do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
de retificação da sua manifestação no "Expediente", quando fez menção ao 
Sr.  José  Guimarães,  do  "Pequeninos  do Jockey"  e  não o  qualificou como 
médico,  mas  como  "um  ícone  da  cidade  de  São  Paulo",  e  citou  dois 
companheiros de Conselho, que o acompanhavam na época, Drs. Giovanni 
Capellano  e  José  Roberto  Loviat,  ambos  médicos.  Não  havendo 
contestação, declarou a ata aprovada, com a retificação supra.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-29/2004  –  Segunda  discussão  e 
votação da redação final da proposta da Diretoria, de alteração 
do Art. 18 do Estatuto Social,  resultante de decisão tomada na 
reunião de 27/09/2004.

Presidente – Não havendo oradores inscritos, deu por encerrada a discussão 
e passou à votação da matéria, primeiro submetendo ao plenário a decisão 
tomada por ocasião da primeira discussão. Durante a votação, perguntado 
pelo Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues se o Art. 25, que dispõe que o 
Clube manterá atualizado o pedido de registro de transferência de títulos 
sociais, estaria incoerente por se tratar de emissão de título, respondeu que a 
Comissão Especial de Redação, muito inteligentemente, fez constar que o 
título  será  registrado  nesse  livro  e,  quando  houver  sua  transferência,  ela 
também será nele registrada.

Deliberação:
O  plenário  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:
“Art. 18 - ...
I - ...
IV - quando o Conselho Deliberativo autorizar a emissão de títulos.
§1º- ...
§3º  -  Para cumprimento do disposto no inciso IV,  deste artigo,  a Diretoria 
deverá:
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a)  justificar a emissão, enviando ao Conselho Deliberativo proposta com a 
quantidade de títulos a serem emitidos, acompanhada da relação nominal 
de ex-contribuintes sem título;
b)  emitir  os  títulos  autorizados  pelo  Conselho  Deliberativo  na  ordem 
seqüencial vigente e registrá-los, conforme disposto no Art. 25.”

Presidente -  Agradeceu aos Membros da Comissão Especial  de Redação, 
Conselheiros  Fernando Silva Xavier Júnior, Marcelo Luís Del Grande Prícoli e 
Ricardo de Freitas Hahne, pela colaboração prestada.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-27/2003  –  Recurso  interposto  pela 
Chapa Pinheiros Sempre, em face de despacho da Presidência do 
Conselho Deliberativo.

José  Manssur –  Fez  uma  retrospectiva  dos  fatos  que  deram  origem  ao 
recurso,  que  é  o  antigo  Regimento  Eleitoral,  e  que  proclamava  que  a 
substituição do efetivo pelo  suplente,  que seria  convocado,  independeria 
obviamente de filiação partidária, porque à época não havia, seria feito na 
forma  daquele  que  ostentasse  o  maior  número  de  votos,  preservando-se 
desse modo a vontade do eleitor,  que votara em 2000 e em 2002 e que 
manifestara  a  sua  intenção de  acordo  com as  regras  vigentes.  O  então 
Presidente do Conselho, Dr. Sergio Lazzarini, convocou uma reunião com os 
dirigentes  da Chapa Pinheiros  Sempre,  e  também o convidou (o  orador). 
Nessa reunião, após sopesar os argumentos ora sumariados, o Sr. Presidente 
do Conselho entendeu de boa prudência não se convocar da forma como 
a princípio  se concebera nenhum suplente,  a fim de que posteriormente, 
com maior vagar, o plenário pudesse decidir de forma definitiva a relevante 
questão. E assim se fez. Empossada a nova Mesa, o atual Presidente, Paulo 
Cesar  de Arruda Castanho, também convocou uma reunião, para a qual 
também foi convidado (o orador). Naquela oportunidade foram colocadas 
várias  propostas,  mas  a  intransigência  política  sobrepondo-se  a  uma 
razoabilidade  jurídica,  impediu  que  se  chegasse  a  um  consenso.  E  o  Sr. 
Presidente do Conselho entendeu que o ideal seria virem propostas, como 
acabaram  vindo,  uma  subscrita  pelo  Conselheiro  José  Roberto  Pacheco 
França e  mais  66  Conselheiros;  outra  subscrita  pelo  Conselheiro  Francisco 
Carlos Collet e Silva e outros 25 Conselheiros. E outra, à qual também aderiu, 
acompanhado de outros 26 Conselheiros.  Nesse intervalo, foram realizadas 
duas  reuniões,  em  31  de  maio  e  em  28  de  junho.  Em  seu  início  foram 
formuladas  questões  de  ordem  decididas  monocraticamente  pelo  Sr. 
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Presidente. O Sr. Presidente entendeu que o requerimento era extemporâneo 
e estaria prejudicado em face obviamente do que havia sido decidido na 
questão de ordem.

Paulo Roberto Chaves de Lara (aparte) – Entendeu que o orador não estava 
discutindo o mérito da questão, pois o que se encontrava em discussão era a 
tempestividade do requerimento inicial.

José  Manssur  –  Explicou  que  estava  fazendo uma  breve  síntese,  dada  a 
complexidade da matéria. Continuou sua síntese. A Chapa Pinheiros Sempre 
recorreu  dessa decisão do Sr.  Presidente,  inclusive  invocando o  Artigo 5º, 
inciso  LV da  Constituição  Federal.  A  Comissão  Jurídica  emitiu  parecer 
entendendo  que  o  requerimento  inaugural  não  é  nem  extemporâneo  e 
muito menos se encontra prejudicado, posto que prazo algum foi perdido ou 
mal  utilizado  pelo  então  requerente;  e  demonstra  que  o  requerimento 
apresentado  pela  Pinheiros  Sempre  não se  confunde com a  questão de 
ordem suscitada por uma questão específica em plenário. Razão pela qual a 
decisão,  dada  na  questão  de  ordem,  não  poderia  abranger  aquela 
formulada por uma chapa política, com um tema muito mais abrangente do 
que aquele específico da questão de ordem. Sendo estas as duas razões 
pelas quais afastou-se a extemporaneidade e a prejudicialidade. Defendeu 
que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho,  sob  o  argumento  de  que  necessitaria 
convocar  os  suplentes  para  a  substituição  dos  Conselheiros,  decidiu 
singularmente  a  questão.  E  assim  decidindo,  acabou  por  invadir  uma 
competência  específica  do  Conselho  Deliberativo.  Explicando.  Quer  seja 
para  criar  uma  norma  estatutária  regimental,  quer  para  reformá-la,  a 
competência é do plenário em duas votações, mediante proposta de no 
mínimo  50  Conselheiros,  ou  por  provocação  da  Diretoria  ou  da  Mesa. 
Realmente não poderia o Sr. Presidente, antes mesmo de apreciação pelo 
Conselho  das  propostas  de  preenchimento  de  uma  norma  legislativa 
regimental reconhecida, hoje existente em nosso Código Eleitoral, preencher 
a lacuna, criando uma situação para cuja competência o Estatuto reservou 
exclusividade ao plenário, dando a interpretação singular empreendida foros 
de  norma,  mesmo  que  provisória.  Por  analogia,  mencionou  um  recente 
julgamento  de  repercussão  nacional,  onde  o  Supremo  Tribunal  Federal 
revogava uma ordem liminar justamente porque ela fora dada a título de se 
integrar  uma  disposição  ainda  não  existente  em  lei.  Dizia-se,  na 
oportunidade, que como essa matéria é privativa de decisão congressual, 
jamais  poderia  o  julgador,  substituindo-se  ao  legislador,  dispor  sobre  uma 
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norma  ainda  não  criada.  Foi  como  a  questão  posta  às  mãos  do  Sr. 
Presidente, mas que não mereceu, como várias vezes se proclamou aqui, a 
apreciação, pelo plenário do Conselho, de tão relevante questão. Entendeu 
o Sr.  Presidente de tomar essa decisão isoladamente. O Estatuto lhe dá os 
poderes  de  deliberar  questões  de  ordem  por  sua  própria  e  exclusiva 
condição.  Mas,  sabiamente,  também lhe traz  como norma de prudência 
colocá-la  à  apreciação  da  Casa,  para  que,  para  que  todos  possam 
deliberar  sobre  questões  máxime  quando  de  relevância,  como  no  caso 
vertente. Lamentavelmente não se fez assim. E se curva ao entendimento do 
Sr. Presidente. Mas ela trouxe algumas conseqüências, conseqüências essas 
que apontou em plenário, sobre o risco de virmos a tomar alguma decisão 
que  amanhã  possa  vir  a  ser  afetada  quando  do  exame  das  propostas 
apresentadas,  e  que  já  mereceram  parecer  da  Comissão  Jurídica, 
deliberando pela apreciação e pela apresentação de todas as propostas, 
porquanto formal e materialmente em ordem, para análise do plenário. Disse 
que diante  dos  argumentos  apresentados  pela  Comissão Jurídica,  estava 
plenamente clara a colocação de que o recurso não é intempestivo,  na 
medida em que apresentado regularmente dentro do prazo de 10 dias após 
a decisão do Presidente que assim o considerava. O primeiro fora interposto 
já  antes  mesmo  de  ser  suscitada  a  questão,  como  um  expediente 
protocolizado  adequadamente  perante  a  Mesa  do  Conselho,  e  assim  a 
Comissão Jurídica  entendeu.  Com relação à prejudicialidade,  da mesma 
forma, uma vez que a questão de ordem suscitada não guardava qualquer 
conexão,  ou  uma  pequena  conexão,  mas  não  abrangente  do  todo  da 
questão colocada. Discordou apenas de um ponto do parecer da Comissão 
Jurídica,  quando  ela  recomenda  que  se  conheça  e  proveja  o  recurso 
quanto à preliminar, mas determina que se devolva à Presidência para que 
aprecie a questão já na parte do mérito. Entendeu que como o Art. 14 do 
Regimento Interno estabelece a possibilidade de se colocar recurso contra 
decisões  da Mesa ou da Presidência,  e  estabelece que assim o fazendo 
compete  à  Presidência  da  Mesa  dar  andamento  a  esse  recurso,  por 
analogia  ao  disposto  no  Art.  76,  IX,  do  Estatuto,  que  estabelece  a 
competência do plenário para a apreciação do recurso, à luz do princípio 
da  ampla  devolutividade,  a  questão  está  devolvida  ao  Conselho,  para 
apreciação, primeiro, do parecer da Comissão Jurídica, se acolhe ou não a 
recomendação de afastamento da preliminar. E, segundo, já no seu mérito. 
Nesta parte, como o recurso guarda conexão, continência com a matéria 
objeto das propostas de alteração ou de complemento, ou de suprimento 
da lacuna regimental  existente,  propôs que o Conselho deliberasse que o 

9



feito se reúna àquele das proposições, para que venham a ser analisados em 
conjunto.  E  há  um  aspecto  importante,  no  item  7º  do  despacho  do  Sr. 
Presidente, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, no sentido de que não 
haveria  de  se  examinar  esse  tópico  à  luz  da  decisão  dando  pela 
prejudicialidade. Se agora o plenário entender afastada a prejudicialidade 
da extemporaneidade, caberá examinar os efeitos deste recurso. Esclareceu 
que  não  requereu  a  inversão  da  Ordem  do  Dia  para  não  dificultar  a 
apreciação da matéria que acabara de ser aprovada. Porque o Conselho 
haverá de apreciar se esta matéria, enfocando questão regimental, como o 
parecer  da  Comissão  Jurídica  no  exame  das  propostas  apresentadas  já 
acentuou, à luz da matéria de lei ordinária e legislação constitucional ferida, 
ele tipifica a hipótese de recebimento com efeito suspensivo.  Razão pela 
qual também propunha que, mesmo que venha a ser deliberado o efeito 
suspensivo,  que  esse  efeito  só  venha  a  viger  após  a  publicação  dessa 
decisão, o que permitirá que façamos esta reunião até o fim, tendo em vista 
que alguns Conselheiros  possam ter  sido convocados  em substituição aos 
eleitos em 2000 e em 2002, se não nesta pelo menos na anterior assim o foi. 
Assim estariam convalidados de efeitos daqui para frente, todas as eventuais 
decisões que viéssemos a tomar, o que talvez fará com que o Sr. Presidente, 
e a Mesa, diante dessa manifestação, venha a colocar o mais rápido possível 
à  apreciação  do  plenário  a  questão  concernente  ao  suprimento  da 
legislação eleitoral que se encontra lacunosa. 

Presidente –  Deu  por  encerrada  a  discussão.  À  vista  do  que  disse  o 
Conselheiro José Manssur, esclareceu que o expediente que determinou que 
fosse  arquivado,  que  foi  o  início  de  tudo,  não  era  um  recurso,  mas  um 
requerimento da Chapa Pinheiros Sempre para que os Conselheiros eleitos 
em 2000 ou 2002 fossem substituídos pelos Conselheiros mais votados. De fato, 
o ex-Presidente Sergio Lazzarini convocou-os para uma reunião, e foi feito um 
acordo, que para evitar  qualquer discussão quanto a isso,  ele então não 
convocaria nenhum suplente para a reunião que se seguiria, para a eleição 
do Presidente e Vice-Presidente do Conselho. Depois disso veio a questão de 
ordem,  que  embora  insistam  em  dizer  que  não  tem  nada  a  ver,  é 
relacionada  à  suplência  e  ele,  Presidente,  adotou  um  outro  critério. 
Confessou admirar que se diga que ele,  Presidente, contrariou alguma lei, 
porque o requerimento não pedia nenhuma reunião, nem uma alteração 
estatutária, simplesmente requeriam que o suplente mais votado substituísse o 
Conselheiro. Quando resolvi a questão de ordem, revelei que o meu critério 
era outro, apenas um critério. Como também esse requerimento, quando foi 
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feito, era um critério, não era uma alteração estatutária. Agora, sim, teremos 
uma alteração estatutária. Então, o que temos de resolver agora é pura e 
simplesmente se será desarquivado o expediente que a Presidência arquivou 
por  extemporâneo.  Extemporâneo significa fora  de prazo,  fora  de época 
também. E já havia ocorrido duas reuniões sem que o requerimento fosse 
acatado. Se tivesse sido acatado, seria convocado o mais votado, e não foi. 
E  como não veio recurso nenhum quanto a isso,  o julguei  superado.  Mas 
quem  manda  é  o  Conselho  e  se  assim  determinar,  será  desarquivado. 
Entretanto, não é o Conselho que vai apreciar a matéria, mas seu Presidente, 
que vai deferir ou não. Se os interessados não concordarem com a decisão 
que for tomada e recorrerem, aí sim, o Conselho resolverá. Mas entendo que 
isso seja inócuo, porque até lá já teremos resolvido a respeito, porque recebi 
um requerimento de 50 Conselheiros, para que a questão do suplente seja 
submetida à Casa. E é minha obrigação acatar esse pedido. A matéria será 
brevemente colocada em votação. Anunciou a votação do recurso.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendeu que não se tratava apenas 
de decidir o desarquivar ou não do processo. Se aceitarmos o parecer da 
Comissão Jurídica, no sentido de que a matéria deve retornar à apreciação 
do Presidente, tendo em vista o equívoco cometido no sentido de considerar 
extemporânea a matéria ou não. Isso é que deveria ser colocado. Porque 
pode  passar  uma  falsa  impressão  de  que  estamos  só  discutindo 
arquivamento  ou  desarquivamento.  Sim,  na  realidade,  vamos  apreciar  o 
bem  lançado  parecer,  no  sentido  de  reapreciação,  por  parte  do  Sr. 
Presidente, na verdade no sentido de que efetivamente aprecie o mérito. 
Evidentemente que esta matéria não tem mais grande relevância, porque o 
máximo que vai  acontecer  é  voltar  para  apreciação do Presidente,  que 
dará um despacho monocrático, que, eventualmente, posteriormente será 
objeto de um novo recurso.  Então, praticamente não vai  haverá nenhum 
resultado com relação a isso. Apenas o registro desse equívoco cometido 
pelo Sr. Presidente. 

Presidente –  Ponderou que,  realmente,  o parecer  da Comissão Jurídica é 
muito bem colocado, mas diz justamente que deve ser desarquivado. Então, 
vamos resolver se vamos desarquivar ou não. Perguntado pelo Conselheiro 
Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  se  os  suplentes  estavam  aptos  a  votar  a 
matéria, pois que estariam diretamente envolvidos, respondeu que, pelo que 
constava do recurso, quem não poderia votar seriam os Conselheiros, porque 
é de interesse do Conselheiro ser substituído pelo suplente.
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Observou que se tratava daqueles suplentes 
diretamente envolvidos na matéria.

Presidente – Entendeu que não havia nenhum envolvimento pessoal no caso. 
Mesmo o orador se dando por esclarecido, acrescentou que, pelo pedido, é 
o Conselheiro que tem direito de ser substituído pelo suplente mais votado. 
Então, o Conselheiro é que estaria impedido de votar, e não o suplente.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o plenário resolveu acolher recomendação 
formulada  pela  Comissão  Permanente  Jurídica  em  seu  parecer, 
determinando  o  desarquivamento  do  processo,  retornando  os  autos  ao 
Presidente do Conselho Deliberativo para nova apreciação.

Item 5 - Apreciação do processo P.D. 08/04 - Recurso Ordinário interposto 
por Associado, contra penalidade de suspensão por trinta dias 
que lhe foi aplicada pela Diretoria.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a pretensão e abriu a discussão.

Paulo Roberto Chaves de Lara – Lamentou legalmente não poder reformar a 
penalidade para uma pena um pouco superior  à  recorrida,  disse  que se 
pudesse o faria, por entender que o associado demonstrou absoluta e total 
falta  de  respeito  para  com o Clube,  para  com os  colegas,  para com o 
Regimento e para com as normas de bem viver. Dizer que não foi informado 
de  que  apenas  deveria  se  trocar  no  vestiário,  isso  é  até  uma  piada. 
Recomendou a manutenção da penalidade e a rejeição do recurso,  por 
seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte)  – Comentou que constou do parecer 
da Comissão Jurídica que o Conselho poderia manter, aumentar ou reduzir a 
pena. 

Paulo Roberto Chaves de Lara –  Discordou, esclarecendo que, no caso, o 
Conselho poderia no máximo dar provimento ao recurso, para diminuir ou 
para eliminar  a penalidade,  ou mantê-la.  Não há recurso da Diretoria no 
sentido de aumentar. Como o aparteante referiu que o Conselho é soberano 
em suas decisões,  explicou que a questão da reforma da penalidade foi 
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tratada de maneira muito cuidadosa no Regimento Processual Disciplinar. A 
reforma,  infelizmente,  só  pode  melhorar  a  situação,  ou  no  mínimo  para 
mantê-la, uma vez que o recurso é apenas do Associado. Reiterou que o 
Conselho mantivesse a penalidade imposta ao recorrente.

Presidente –  Não  havendo  inscritos,  deu  por  encerrada  a  discussão  e 
submeteu a matéria à votação.

Deliberação:
O plenário resolveu conhecer o recurso porque interposto tempestivamente; 
e, quanto ao mérito, rejeitar a pretensão, mantendo a decisão recorrida.

Item 6 - Apreciação do processo CD-32/2004 -  Proposta da Diretoria de 
venda de cento e cinqüenta títulos sociais.

Presidente – Abriu a discussão, mas não havia Conselheiros inscritos. Encerrou 
a  discussão,  desde  logo  consultando  o  plenário  se  estava  esclarecido  e 
passou à votação.

Deliberação:
Submetida  ao  plenário  pelo  Sr.  Presidente,  por  unanimidade  de  votos  foi 
aprovada proposta da Diretoria para a venda de cento e cinqüenta títulos 
sociais, oriundos de exclusões, desistências, demissões, desligamentos, dação 
em pagamento, doação e a pedido do possuidor, a saber:

1) Serão obedecidas as condições, aprovadas pelo Conselho Deliberativo, 
do 2º Edital de 2004, nos termos dos Artigos 18, 19 e 24 do Estatuto Social.

2) Serão colocados à venda 150 Títulos Sociais.
3) Preço do Título: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4) Nos  termos  do  Artigo  19  do  Estatuto  Social,  a  aquisição  dos  Títulos 

obedecerá a  seguinte  ordem de prioridade,  uma classe  excluindo a 
outra:
a) descendentes  e  tutelados  de  associados  da  classe  Familiar  que 

completem vinte e quatro (24) anos de idade no ano da aquisição;
b) descendentes  e tutelados  de associados de qualquer classe,  com 

qualquer idade;
c) cônjuges ou companheiro(a)s de associados;
d) ascendentes de associados;
e) colaterais, até o 4º grau;
f) terceiros.
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4.1) Com relação a letra “a” esclarece-se que serão beneficiados os 
descendentes e tutelados de ambos os sexos de associados da 
Classe Familiar nascidos em 1980 e 1981.

4.2) Havendo maior “procura” que “oferta”, o desempate será pela 
antiguidade, no Clube, do ascendente direto mais próximo, ou do 
cônjuge/ companheiro, ou do descendente direto mais próximo, 
ou  do  colateral  do  Adquirente,  ou  de  terceiros,  doravante 
designados  simplesmente  Apresentantes  conforme  prioridades 
definidas no Artigo 19 do Estatuto Social.

5) Forma de Pagamento:
a) Vinculadas

 Valor total do Título Social e Taxa de Transferência à vista, com 10% 
de desconto; ou,

 Valor total do Título Social e Taxa de Transferência parcelado em 
até 10 vezes; ou,

b) Desvinculadas
 Valor do Título Social  à vista com 10% de desconto e valor da 

Taxa de Transferência em até 10 parcelas.
Obs: A  primeira  parcela  ou  o  pagamento  integral  conforme 
opção do adquirente, será paga no ato da assinatura da Carta 
Compromisso.
Nota:  O  saldo  devedor  será  corrigido,  conforme  variação  da 
Contribuição Social. A referida correção será aplicada conforme 
os critérios e datas previstos na Previsão Orçamentária vigente.

5.1) O não cumprimento de quaisquer uma das parcelas implicará no 
vencimento antecipado do saldo remanescente, o qual deverá 
ser  pago  à  vista,  tão  logo  o  inadimplente  seja  notificado  do 
referido débito, sob pena de incorrer na eliminação do pleito.

5.2) O não cumprimento do item anterior fará com que o Adquirente 
seja eliminado do pleito,  onde,  o valor  por  ele já quitado, será 
devolvido no prazo máximo de 90 (noventa) dias,  deduzindo-se 
50% a título de despesas administrativas e multa (cláusula penal), 
motivada  pela  inadimplência  e  conseqüente  eliminação  do 
pleito,  ou  dependendo do  caso,  conforme  normas  estatutárias 
vigentes.

5.3) O  saldo  devedor  será  corrigido,  conforme  variação  da 
Contribuição Social  (mensalidade), ou seja, para o exercício de 
2004,  conforme  prerrogativas  previstas  e  vigentes  na  Previsão 
Orçamentária, aprovada pelo Conselho Deliberativo.
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5.4) Se  a  liquidação  for  feita  em  menos  de  10  parcelas,  haverá 
também  desconto  proporcional,  tomando-se  por  base  o 
concedido para pagamento à vista. Por exemplo: em 5 parcelas 
haverá um desconto de 5%(cinco por cento).

6) Taxa de Transferência
6.1) O valor referencial da Taxa de Transferência é de R$ 15.538,00.
6.2) O valor da Taxa de Transferência para as prioridades de “a” a “d” 

(conforme item 4),  será calculado com base num fator redutor, 
conforme  estabelecido  na  Resolução  18/93,  sobre  o  valor 
referencial de R$ 15.538,00 (item 5.1.) conforme Tabela Progressiva, 
abaixo:

(*) Venda em até 10 vezes.

TEMPO DE CLUBE FATOR REDUTOR SOBRE O 
VALOR REFERENCIAL

VALOR R$
COM DESCONTO (*)

Associados há 10 
anos

95
%

777,00

Associados há 9 
anos 

90
%

1.554,00

Associados há 8 
anos

85
%

2.331,00

Associados há 7 
anos

80
%

3.108,00

Associados há 6 
anos

75
%

3.885,00

Associados há 5 
anos

65
%

5,438,00

Associados há 4 
anos

55
%

6.992,00

Associados há 3 
anos

45
%

8.546,00

Associados há 2 
anos

35
%

10.100,00

Associados há 1 
ano

25
%

11.654,00

Associados há menos de 1 
ano

0
%

15.538,00

15



6.3) Tais  fatores,  constantes  do  item  5.3,  não  serão  aplicados  às 
prioridades “e” e “f”, referentes aos colaterais e terceiros.

6.4) Serão  aplicados  descontos  adicionais  para  as  prioridades 
constantes  do  artigo  19,  do  Estatuto  Social,  nas  seguintes 
prioridades:

 50% de desconto sobre o valor da Tabela Progressiva (item 5.3.), 
que seria pago pelo adquirente,  à vista ou,  parceladamente, 
em até 10 vezes, para as prioridades “a” a “d”.

 50% de desconto sobre o valor que seria pago pelo adquirente, 
à vista ou, parceladamente, em até 10 vezes, para a prioridade 
“e” sobre o valor referencial de R$ 15.538,00.

 40% de desconto sobre o valor que seria pago pelo adquirente, 
à vista ou, parceladamente, em até 10 vezes, para a prioridade 
“f” sobre o valor referencial de R$ 15.538,00.

6.5) As receitas provenientes das Taxas de Transferência e da venda 
dos  Títulos  Sociais  serão  incorporadas  ao  Fundo  Especial 
(Investimento),  conforme  determina  o  Artigo  141  do  Estatuto 
Social,  vinculadas  à  Previsão  Orçamentária,  descontadas  as 
despesas administrativas de Edital.

7) Cada associado terá direito a uma ou mais indicações.

8) Serão deduzidos do valor da venda do título, 10% referentes às despesas 
administrativas  de  edital,  bem  como  os  débitos  devidamente 
atualizados, que o antigo associado portador tenha tido para com o 
Clube, revertendo este montante integralmente para o orçamento de 
custeio.

9) Ao  término  do  Edital,  em  31/12/2004,  o  remanescente  da  receita 
proveniente da venda dos títulos reverterá para o Fundo Especial se os 
antigos portadores não forem localizados.

10) Mesmo que o valor da venda não seja suficiente para quitar os débitos 
porventura  existentes  do  ex-associado,  ao  título  será  dada  total 
quitação, permanecendo registrado o saldo devedor  que deverá ser 
quitado  devidamente  corrigido  na  eventual  reintegração  do  ex-
associado.

11) Também constará do Edital,  a oferta para venda de títulos a pedido 
expresso  do  possuidor,  (inciso  III  do  Art.  18  do  Estatuto  Social), 
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permanecendo  os  deveres  contributivos  de  seus  possuidores  até  a 
alienação do respectivo título.

12) Em função da grande procura pelos associados por Títulos Sociais  no 
Edital  2004/2,  622  inscrições  para 200 títulos  ofertados,  referidos  títulos 
serão  destinados,  primeiramente,  aos  associados  já  inscritos  no  Edital 
2004/2  que  não  foram  contemplados,  utilizando  todo  o  processo 
administrativo  já  efetuado,  economizando  tempo  e  facilitando  o 
processo aos associados. Caso haja saldo remanescente dos referidos 
títulos, abriremos novo processo de inscrição.

13) As condições especiais dessa venda serão válidas até 31 de dezembro 
de 2004.

Item 7 - Várias.
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Comentou que na reunião de 26 de abril o Sr. 
Presidente  do  Conselho  explicou  que  estava  sendo  aprovada  apenas  a 
verba de Fundo de Investimento e não o local e o projeto do Fitness. Logo, o 
Conselho tem de avalizar a evolução desse projeto. E o que vemos é um 
projeto  pronto,  sem  a  anuência  do  Conselho.  Em  paralelo,  vê-se  a 
aprovação da possibilidade de a Diretoria emitir títulos, o que posteriormente 
poderá vir como fato consumado. Provavelmente, parte da venda de títulos 
deverá cobrir o custo do novo Fitness, que deverá ultrapassar os dois milhões 
inicialmente solicitados. Esclareceu que não duvidava da necessidade da 
ampliação  do  Fitness,  mas  questionava  a  forma  pela  qual  está  sendo 
conduzida. 

Helmut  Peter  Schütt  –  Referindo-se  ao  projeto  do  novo  Fitness,  disse  que, 
quanto à justificativa de que a seção cresceu muito nos dez anos de sua 
existência, que há mais de 6.000 inscritos e se formam filas intermináveis para 
utilizar os aparelhos e instalações, que como freqüentador assíduo da seção 
Fitness pode afirmar são poucos os dias, e nesses dias são pouquíssimos os 
horários de superlotação. Lamentou que não tenha sido feita uma pesquisa 
sobre os hábitos de freqüência com os usuários da seção, para assegurar a a 
necessidade e urgência da transferência e ampliação do Fitness e da forma 
como fazê-lo. Por outro lado, não se deve redimensionar uma seção pelo 
número de inscritos, mas pelo número de freqüentadores. Também não se 
pode esquecer que o que se paga hoje para freqüentar o Fitness é pouco 
mais de R$10,00/mês, e talvez esta seja a razão de tal número de inscritos: 
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muitos sócios se inscrevem mesmo que seja para usá-lo apenas uma ou duas 
vezes por mês. Quanto a se formarem filas para uso dos aparelhos, disse que 
a seção funciona das 6 às 22 hora,s com considerável ociosidade na maior 
parte do seu tempo. Ocorre que em alguns dias e horários a freqüência é 
maior, o que obriga o usuário, que só usa um determinado aparelho, a uma 
espera que pode chegar a 40 minutos. No caso do Fitness, sua ampliação 
resolverá momentaneamente o problema dos horários de pico, mas estará 
também aumentando consideravelmente a ociosidade na maior parte do 
tempo. Além de gastar inicialmente dois milhões de reais, tão ou mais grave 
que isso é que estaremos abandonando um prédio especialmente construído 
para a prática de exercícios com aparelhos; sem dúvida um desperdício. O 
problema é que a Diretoria, para atender às reclamações de associados que 
se  julgam  prejudicados  porque  só  podem  freqüentar  a  seção  em 
determinados dia e horário, compra muitos aparelhos para os quais não há 
espaço. Não há que se estender a laje do primeiro andar nem construir mais 
um andar, conforme já proposto. A solução está em manter no prédio atual 
somente  aparelhos  de  musculação.  E,  em  qualquer  outro  local,  todos 
aqueles utilizados para exercícios aeróbicos. Teríamos duas seções: uma de 
musculação e outra de aeróbica. Nas grandes academias, a musculação e 
a  aeróbica  têm  de  estar  juntas,  primeiro,  porque  são  estabelecimentos 
comerciais e faturam com o maior número possível de aparelhos; segundo, 
porque  só  tem  1.000,  1.500m2 quadrados  disponíveis,  diferentemente  do 
Clube, que tem 170.000m2. Também não é verdade que todo aquele que faz 
musculação faz aeróbica ou vice-versa; muito menos que tem de se fazer as 
duas  coisas  ao  mesmo  tempo,  nos  mesmos  dia  e  local.  Há  os  que  se 
exercitam e nadam; outros jogam Tênis e fazem esteiras; e há os que apenas 
tomam sol depois que usam as bicicletas. Dificilmente podemos reunir tudo 
isso num prédio. Nem por isso temos de ter tudo isso, para facilitar a vida do 
associado,  na  mesma  construção.  Felizes  somos  nós,  do  Esporte  Clube 
Pinheiros,  que  podemos  ter  tudo  junto,  na  mesma  área,  nos  mesmos 
170.000m2.  Ponderou  que  não  há  porque  gastar  dois  milhões  de  reais, 
quando  se  tem  em  perspectiva  a  reforma  do  Salão  de  Festas,  com  a 
construção  de  garagem  anexa,  a  reurbanização  das  piscinas,  com 
aquecimento das águas. E dois milhões é o orçamento inicial, não sabemos 
quanto custará tudo. Tudo isso está sendo polemizado em detrimento do 
desejo da Diretoria de atender aos reclamos de associados, que infelizmente 
não são como muitos de nós, que podem vir das 9 às 11 ou das 13 às 17 no 
Fitness. Questionou se o Clube deve ser administrado com base nos horários 
de  pico.  Finalizando,  reconheceu  a  intenção  da  Diretoria,  lembrando  o 
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discurso de posse do Presidente,  utilizando também palavras  de Kennedy 
(E.U.A):  “desconheço a fórmula do sucesso,  mas a fórmula do fracasso é 
tentar agradar a todo mundo.”

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  (aparte)  –  Parabenizou o  orador  pela 
manifestação,  lembrando  que  um  grupo  de  Conselheiros  recorreu  da 
decisão  que  aprovou  o  pedido  da  Diretoria,  tendo  em  vista  que  foram 
encerrados os debates naquela oportunidade sem que todos os Conselheiros 
pudessem  se  manifestar,  e,  principalmente,  sem  que  houvesse  sido 
apreciadas  propostas  alternativas  então formuladas  por  dois  Conselheiros. 
Esse  recurso  foi  apresentado  tempestivamente,  com  pedido  de  efeito 
suspensivo,  até  o  momento  não  foi  submetido  ao  Conselho,  e, 
aparentemente, a Diretoria está tomando as providências como se o assunto 
já  tivesse  sido  definido  para  o  local  do  Fitness  no  quarto  andar  do 
poliesportivo. Disse que tomou conhecimento, inclusive pela Revista Pinheiros, 
de diversas contratações já com valores distintos, para efeito de elaboração 
de orçamento, sendo que a matéria ainda depende de reapreciação pelo 
Conselho.  Informou que se for  dada oportunidade de o Conselho rever a 
decisão,  certamente os  caminhos  poderão ser  diferentes  do que aqueles 
que estão sendo tomados pela Diretoria. 

Helmut  Peter  Schütt  –  Esclareceu  que  seu  propósito  não  é  discordar  da 
Diretoria  pelo  prazer  de  discordar;  mas  tem  suas  razões  e  estava  as 
apresentando  e  sugerindo  que  se  ouvissem  todos  os  214  Conselheiros. 
Certamente a Diretoria pode apresentar qualquer projeto, e a sua maioria 
vai  lhe  dar  ganho  de  causa,  mas  ao  menos  os  Conselheiros  terão 
oportunidade de manifestar seu ponto de vista. 

Nelson de Barros Pereira Junior  (aparte) –  Afirmou que o então Presidente 
Sergio Lazzarini colocou o projeto em votação, como também constou da 
ata da reunião. Que as sugestões do orador eram muito bem vindas. Toda 
pessoa que participa deve opinar. E a Diretoria fez uma pesquisa, estando 
ainda acomodando as idéias. Os projetos estão sendo feitos pelos melhores 
especialistas  em São Paulo e no Brasil.  Que o objetivo da Diretoria não é 
atender a uma minoria, mas 6.000 inscritos que pagam e têm todo o direito 
de usufruir. 

Helmut Peter Schütt  – Louvando a participação do aparteante, disse que é 
bom  que  se  debata  e  não  se  decida  monocraticamente.  Informou  que 
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desconhecia a existência de pesquisas. Como o aparteante lembrou que foi 
publicado na revista do Clube, respondeu que não era uma pesquisa, mas 
um questionário.

Presidente – Interveio, alertando que não pode haver discussão paralela.

Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho –  Leu  as  palavras  textuais  do  Presidente,  na 
reunião  de  26/04/2004,  que  o  Presidente  “explicou  que  estava  sendo 
discutida apenas a utilização da verba do Fundo de Investimento e não o 
local e o projeto do Fitness.”

Dulce Arena Avancini  (aparte) –  Reclamou que deixou de praticar  Fitness 
porque não conseguia horário para esteira, nem para bicicleta.

Helmut Peter  Schütt  – Respondeu que o procedimento da oradora estava 
equivocado,  pois  ela tem que se inscrever  para utilizar  os  aparelhos.  Tem 
alguém  na  esteira,  inscreva-se.  Terminado  aquele,  será  sua  vez.  É  como 
acontece  nas  outras  seções,  como  no  Tênis,  para  uso  das  quadras. 
Entretanto, o desejo da aparteante será atendido, pois a Diretoria se propõe 
a aumentar o número de equipamentos, de 13 para 30 esteiras, de 8 para 16 
stepes, de 15 para as mesmas 15 bicicletas. E ainda tem mais 43 bicicletas 
spiners. Disse que não sabia que estudo foi feito para se calcular qual é a 
demanda, mas que esses são os números propostos pela Diretoria, que não 
tem nenhum problema de se localizar  num local,  que não precisa ser  no 
mesmo prédio, que vai ser desperdiçado se não o utilizarmos pelo menos o 
prédio  de  musculação.  Aparteado  por  um  Sr.  Conselheiro  se  teria 
mencionado  que  o  Fitness  é  barato  e  que  uma  das  condições  seria 
aumentar o valor do Fitness, respondeu que supunha que uma das razões 
para o número de inscritos ser muito alto é que, dizendo que pelo preço, dá 
para se inscrever e não freqüentar. Se custasse um tanto já não seria barato, 
porque o associado já paga a mensalidade do Clube e mais um pouco. 

“Marcelo  Grassi  -  Senhor  Presidente  do  Conselho  e  demais  Membros  da 
Mesa; Senhor Presidente da Diretoria e Diretores; Conselheiros e Associados. 
Quando da minha primeira candidatura,  em 1998,  além de propostas  de 
melhoria ao Clube, falava eu ao eleitorado, como me apresentando, sobre 
minha filosofia de vida.  Diz  respeitar  para ser  respeitado. Uma das minhas 
propostas  dizia  reeducação  dos  funcionários.  Hoje  esta  Diretoria  tenta 
mostrar  que  eu  não  respeito  os  funcionários.  Traz  ROs.  formulados  por 
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funcionários a este Plenário, tentando mostrar uma atitude que jamais seria 
minha.  Não  tenho  sequer  um  R.O.  com  outro  associado.  Falando  de 
candidatura, após participar e conhecer o Conselho, e não concordando 
com essa Administração, lancei a Chapa Tradição tentando resgatar a nossa 
tradição e identidade. Nossa principal proposta era, e é, pois até hoje não se 
cumpre, dar ao associado informações do que se faz e do que se diz aqui no 
Conselho. A nossa proposta seria de que pelo menos no painel da portaria 
principal fosse exposta a ata, e que também tivesse uma cópia na sala dos 
Veteranos, para facilitar ao associado que se interesse. Em nossa campanha 
expunha  fatos  e  citava  nomes.  Não  gostaram.  Em  nossa  campanha 
apresentava relatórios à Diretoria, aos associados, questionando sobre fatos. 
Não gostaram. A Diretoria,  com a conivência do Presidente do Conselho, 
proíbe, sem consultar os coordenadores das chapas. Santa democracia ou 
ditadura?  Denunciei  Diretoria,  baseado  em  Regimento  Interno,  não  se 
explicaram e propuseram a minha expulsão.  Fazer  vales  Estatuto Social  e 
Regimentos é nossa obrigação básica. Para não ser expulso, já que estavam 
todos juntos, tive de apelar para a Justiça comum, que acabou me dando 
ganho de causa e que se apurassem os fatos, o que nunca foi feito. Quem 
dos senhores sabia disso? Denúncia é motivo de averiguação, doa a quem 
doer. Proposta de expulsão de um Conselheiro é irrelevante? Poderiam dar 
destaque, já que eu estava sendo julgado. Fui  o único Conselheiro a me 
rebelar contra proposta absurda apresentada a este Conselho pela Diretoria, 
altamente lesiva aos cofres do Clube. Os senhores se lembram da grama 
sintética? No final foi aprovado pelo Conselho. Por que não divulgar nada 
disso? Mais fácil é mostrar neste Conselho que Marcelo Grassi é o que não é. 
E sempre que possível destacar o negativo. Ou quando citam o meu nome 
na  Revista  do  Pinheiros,  dizendo  estar  eu  em  processo  administrativo 
disciplinar. Eu acho que os senhores conhecem o Estatuto e sabem que é 
proibido pelo estatuto citar nome de Conselheiro. Mas o meu nome estava 
lá. De novo o Marcelo. Tentara eu, com uma Comissão de 10 Tenistas, formar 
ranking  de  Tênis,  prerrogativa  do  Regimento  Interno  do  Departamento 
Esportivo.  Não  gostaram  e  brecaram.  Da  Comissão  de  dez  citaram  um: 
Marcelo Grassi. R.O. nele. Como de costume, Comissão. A primeira Comissão 
propôs o arquivamento. A Diretora não gostou. A segunda Comissão propôs 
o arquivamento dizendo ser louvável a atitude do Conselheiro Marcelo Grassi 
ao tentar formar ranking, anseio dos Tenistas. Não gostaram. Trouxeram-me 
ao Conselho. Fui absolvido por unanimidade. Não gostaram. E daí a Diretoria 
pediu revisão ao Conselho. Não é o Conselho soberano em sua decisão? Pois 
foi exatamente nesta data que citaram o meu nome na Revista. Alguém da 
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Diretoria se manifestou? Não. Para quê? Inocentar o inocente? Inocentar o 
absolvido? Para quê? Deixem-no lá. Não gostam de ser citados, mas citam, 
pejorativamente. Só que não se denigre assim tão fácil  alguém com uma 
vida de quase 50 anos aqui no Clube. Quem realmente me conhece sabe 
da minha índole e do meu caráter. Prova disso são meus amigos que com 
chances mínimas me colocaram novamente neste Conselho. Também não 
gostaram.  Tradição  de  quase  50  anos,  tendo  dado  ao  Clube  títulos  de 
Basquete, Handebol e Tênis. Citam ROs. e omitem títulos. Não dão destaque 
ao título mundial de Tênis por equipe defendendo o Brasil, o que me daria 
direito, somado a todos os outros títulos, de pleitear junto a este Conselho a 
condição  de  Atleta  Benemérito.  Também  ninguém  sabe.  Formada  a 
Mobilização, sem consulta me tornaram patrono. E, realmente, eu trabalhei 
para  eles.  Em  uma  reunião  trouxe  a  este  Conselho  relato  de  associados 
criticando a atuação de um Diretor em bares e restaurantes. Naquela época 
fui aparteado pelo atual Presidente, Sr. Antonio Rudge. É bom lembrar que 
bares e restaurantes são deficitários crônicos. E teve um ano em que tivemos 
um prejuízo de R$1.200.000,00 ao ano, ou seja, R$100.000,00 ao mês. Não me 
recordo se teria sido na sua gestão ou na gestão desse Diretor. Após isso, em 
uma reunião da Mobilização, como eu não gostei de ter sido aparteado, já 
que estávamos teoricamente do mesmo lado, perguntei sobre qual seria a 
diretriz  de comportamento.  Diretriz  de comportamento? Nem deram bola. 
Ao ser eleita a Mobilização, sem consulta, indicaram o Diretor de Tênis. Esse 
Diretor ficou 4 meses, marcou uma reunião e pediu demissão. Agravante; É 
empossada como Diretoria  de Tênis  segundo escalão da antiga Diretoria. 
Mudou  a  coisa?  A  Diretoria  me  diz,  muitos  anos  eu  falando  sobre  a 
manutenção das quadras, a Diretoria me diz, manda uma carta literalmente 
dizendo que eu não entendo nada de Tênis. Como enfaticamente diz, quem 
assinou foi o Presidente. E mais. Achando que eu não seria reeleito, isso na 
última reunião, essa quando foi apreciada a proposta do Fitness, quando eu 
vim falar aqui já tinha todo mundo saído. Achando que eu não seria eleito, 
pois não contaria com força de chapa, estava falando eu sobre ideal para o 
Clube, quando toca um celular, o que deveria ser advertido pelo Presidente 
do Conselho, não o foi,  talvez porque o celular era do Presidente Antonio 
Rudge, que simplesmente atendeu e saiu conversando aqui bem de frente à 
nossa  tribuna.  Respeitar  para  ser  respeitado.  E  por  falar  em  respeito,  eu 
gostaria  de  lembrar  a  injustiça  que  se  tem  cometido  com  um  dos  mais 
idealistas dos nossos Conselheiros: Mário Lima Cardoso, citado na campanha 
da Mobilização como se prestasse maus serviços ao Clube. E posso dizer que 
não concordo com isso. E se fizerem um levantamento, inclusive ele muitas 
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vezes atendeu associados graciosamente em emergências. E é bom lembrar 
também que ele foi contratado pelo Sr. Antonio Rudge, em sua gestão de 14 
anos atrás. Muito me preocupa tudo isso. Inclusive vale salientar também a 
transparência que viemos falando, que o maior contrato que nós temos é 
com o Banco que temos aqui dentro, que foi assinado pela antiga Diretoria 
debaixo  dos  panos,  sem  autorização  deste  Conselho,  que  simplesmente 
acatou. E novamente foi renovado sem passar por este Conselho. Alguma 
coisa mudou? Bom! Digo tudo isso porque estou muito preocupado com o 
legado  que  esta  Diretoria  irá  nos  deixar,  já  que  em  sua  antiga  Diretoria 
participaram  os  3  Presidentes  que  o  sucederam.  Respeitar  para  ser 
respeitado. Muito obrigado.” 

(Durante  o  discurso  acima,  assume  a  Presidência  o  Vice-Presidente  Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia).

Waldir  Lachowski –  Referiu-se  a  resposta  encaminhada  pela  Diretoria  em 
atenção  à  sua  manifestação  na  reunião  anterior,  relacionada  ao 
desabastecimento, nos bares e restaurantes, e da falta do suco de laranja, 
principalmente na lanchonete do Futebol.  Salientou que na resposta que 
houve uma providência reclamada pelo Conselheiro Mário Lima Cardoso, de 
desabastecimento no bar da Sinuca. Discordou da notícia de que houve um 
problema na extração do suco entre 30 de agosto e 1º de setembro, que já 
estava resolvido,  porque aconteceu com ele,  orador,  no final  de semana 
posterior. Então, houve algum erro nessas datas e não foi detectado no dia 
30  e  solucionado  no  dia  1º.  Pediu  que  a  Diretoria  se  manifestasse  sobre 
matéria que abordou recentemente, relacionada aos contratos efetivados, 
publicados  na última edição da revista,  pois  consta  um contrato firmado 
com a empresa Ferraz Schechtmann Assessoria Ltda, referente à assessoria 
para  a  contratação  de  João  Bosco,  no  Projeto  Noites  Culturais,  por 
R$1.000,00. Disse que imaginava que tínhamos a Diretoria Cultural para cuidar 
disso, que contatasse o empresário do João Bosco e fosse feito o contrato; 
estranhando  que  se  tenha  que  contratar  um  assessor  para  fazer  a 
contratação do músico.

(Reassume a Presidência o Dr. Paulo Cesar de Arruda Castanho).

Waldir Lachowski – Comentou que na última reunião antes das eleições, em 
abril,  havia  solicitado  e  não  recebeu  um  esclarecimento  da  Diretoria,  a 
respeito da licitação da academia contratada para a seção de Fitness. No 

23



mês de junho, pediu um parecer da Comissão de Obras a respeito do estado 
de conservação do conjunto poliesportivo. Passados 60 dias, recebeu uma 
manifestação  da  Diretoria  a  respeito,  tendo  retornado  à  tribuna  com  o 
pedido, pois havia solicitado que a Comissão de Obras se pronunciasse, e 
não  a  Diretoria.  Pediu  que  o  Sr.  Presidente  explicasse  qual  o  caminho 
indicado para que uma decisão aprovada pelo Conselho seja respeitada no 
prazo regimental de 30 dias.

Anamaria  Andrade  Damasceno  –  Ressaltando  que  estamos  em  época 
importante, resgatando aos poucos, lentamente, o sentido de ser cidadão, 
noção de direitos e deveres e de liberdade. Ora, transpondo a realidade do 
cidadão de Estado da realidade do cidadão Pinheirense, e principalmente 
dos Conselheiros Pinheirenses, que em última análise são os representantes 
dos  associados  desta  pequena  cidade  que  é  o  Clube,  confessou-se 
decepcionada com o fato de ter sido apresentada uma emenda subscrita 
por  Conselheiros,  que  depois  de  protocolada  teve  algumas  assinaturas 
retiradas. Que, em que pese ter sido informada que emenda mantinha a sua 
validade, essa atitude a fez refletir os motivos dessa atitude. Não haviam lido 
o que assinaram? Foram instruídos a retirar as assinaturas? Ficaram temerosos 
de ferir suscetibilidades? Em quaisquer dessas situações é lamentável. Quem 
é investido no cargo de Conselheiro tem por dever de saber o que faz, ser 
livre e arcar com as suas escolhas. Sabemos que é muito importante que se 
debata muito no Conselho. Devemos esquecer o cabresto arcaico de só ter 
a coragem de assinar o que é simpático ao próprio grupo. O interesse do 
Clube  está  acima  de  partidos.  Que  essas  atitudes  acontecem  e 
aconteceram muitas vezes nos seus dezesseis  anos de Conselheira.  Gente 
muito digna, da maior estrutura moral não teve coragem de discordar da 
situação de então. Os tempos correm. Queremos modernidade e clareza, 
estabilidade de atitudes e de ações e vontade. Todos somos responsáveis 
pelos  destinos do Clube.  Portanto,  sem medo de assinar  quantos pedidos 
forem  feitos  para  que  se  discutam.  E  que  vença o  que  for  melhor,  pelo 
convencimento, sem dúvidas. Temos debatedores brilhantes; pensadores de 
envergadura, felizmente. E decentes, bem intencionados todos somos. Então, 
abaixo o cerceamento de vontade. Ou seja, não sejamos temerosos de cair 
na “desgraça”, pois, como criaturas humanas, gostamos de cair nas graças 
da situação. Concluindo, disse que quem tem coragem é respeitado.

Nelson de Barros Pereira Junior – Para dirimir qualquer dúvida, solicitou que a 
Mesa trouxesse para a próxima reunião a transcrição das notas taquigráficas 
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relativas à votação conduzida pelo ex-Presidente Sergio Lazzarini, a respeito 
do projeto Novas Instalações do Fitness. 

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  (matéria  enviada  por  escrito,  para 
inserção no item Várias)  – “Ao Dr.  Paulo  Cesar  de Arruda Castanho -  Sr. 
Presidente, Gostaria de me manifestar,  juntamente com Vsa.,  pois tinha já 
preparado, coincidentemente, para a Reunião de hoje (516ª), quando não 
poderei comparecer, comentários sobre a: "Única lanchonete do Clube que 
não  serve  nas  mesas.  A  da  piscina."  -  Minha  colaboração,  que  servirá, 
também,  com  certeza,  para  informação  à  Diretoria.  Presenciei  algo 
constrangedor:  uma  das  senhoras,  participantes  do  "Grupo  Unidos  da 
Piscina", pediu para ser servida à mesa. O garçom informou que ela teria que 
ir diretamente ao caixa e retirar a ficha. Assim ela o fez. Adquiriu 3 cervejas, 
foi  ao  balcão  e  com  a  educação  que  lhe  é  peculiar,  solicitou  que  o 
atendente levasse as  3  garrafas  até a sua mesa.  Obteve como resposta., 
também  com  muito  respeito,  por  parte  do  funcionário:  “A  senhora  me 
desculpe.  Temos  ordens  da  Diretoria  para     não  servirmos  na  mesa    ". 
Presidente,  qual  a  razão? Não dá para entender!  Ficarei  no  aguardo de 
providências  e  ou  justificativa.  Cordialmente,”  a)  Carlos  Roberto  Sá  de 
Miranda Bório.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente – Quero agradecer à Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva 
por  ter  nos  honrado  com  a  sua  presença  na  Mesa.  Informou  quantos 
Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrados os 
trabalhos às 22h28.

* * *

Obs: esta Ata foi  integralmente aprovada na 517ª Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de novembro de 2004.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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