
ATA  RESUMIDA  DA  518ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA,  REALIZADA  NO  DIA  29  DE 
NOVEMBRO DE 2004.

1)DATA E PRESENÇA
Dia vinte e cinco de outubro do ano dois mil e quatro, com início às vinte e três 
horas e três minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e dois 
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. 

4)EXPEDIENTE
Presidente – Em nome do Conselho como um todo, propôs e foi aprovado voto 
de pesar pelo falecimento do Conselheiro Luiz Mendes Gonçalves Júnior, tendo 
sido observado um minuto de silêncio em sua memória. Em seguida, apresentou 
e foram aprovadas pelo plenário as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de 
iniciativa  da  Mesa do Conselho,  pelo  falecimento  da Sra.  Joanna Mamana 
Scafuto, sogra do Conselheiro Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier; 2) de autoria 
do Conselheiro Nelson Keffer Marcondes Machado, Diretor Adjunto Social, pelo 
falecimento de seu cunhado, o associado Mário Ramos de Oliveira, Professor 
Emérito  da Faculdade de Medicina da USP;  voto de louvor de iniciativa do 
Conselheiro  Marcelo  Grassi,  por  todos  os  serviços  prestados  pelo  falecido 
Conselheiro Luiz Mendes Gonçalves Júnior, ao Esporte Clube Pinheiros, não só 
neste  Conselho  como  em  todas  as  Diretorias  das  quais  participou,  e 
principalmente por tudo que implantou na Seção de Tênis; votos de pesar: 3) de 
iniciativa do Conselheiro Apparecido Teixeira, pelo falecimento de Enrico Sanzi; 
votos de pronto restabelecimento do Conselheiro Francisco Giordano Neto e do 
Dr. Francisco Carvalho Collet e Silva, pai do Conselheiro Francisco Carlos Collet 
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e Silva, propostos pela Mesa do Conselho;  votos de louvor: 1) de iniciativa da 
Comissão de Esportes, a destaques esportivos, conforme relações distribuídas na 
entrada da reunião, a saber: Esgrima: ao Diretor Adjunto Giovanni Cappellano, 
aos técnicos Miakotnykh Guennadi e Marcos de Farias Cardoso e aos atletas 
que se destacaram nas competições Torneio Nacional Cidade Rio de Janeiro 
(Rio de Janeiro/RJ - 29 A 31/07/2004), Jogos Olímpicos - Atenas 2004 (Atenas - 
Grécia  -  14  a  24/08/2004),  Campeonato  Brasileiro  Juvenil  e  Cadete  (Porto 
Alegre/RS - 26 a 29/08/2004), Campeonato Brasileiro Infantil (Porto Alegre/RS - 04 
a  07/09/2004),  Campeonato  Brasileiro  Adulto  (Rio  de  Janeiro/RJ  -  16  a 
19/09/2004)  e  II  Torneio  Paulista  Livre  (Federação  Paulista  de  Esgrima  -  São 
Paulo/SP  -  25  a  26/09/2004):  Alfonso  Colasuonno  Orlandi,  Ana  Luiza  Castro 
Herklotz,  Bernardo  Carlos  Schwuchow,  Camila  Rodrigues  Freitas  M.  Barbosa, 
Carolina  Oliveira  Preto  Amaral  Santos,  Fernando  Augusto  Dias  Scavasin, 
Henrique  de  Morais  Rochel,  Marcelo  Franco  Amaral  Hopf,  Marcos  Gabriel 
Markossian,  Maria  Júlia  Castro  Herklotz,  Marília  Pellegrino  Camargo  Mello, 
Maurício  Pettinato  Lúcio,  Natasha Toledo Piza  Pieroni  Molina,  Paula  Lazzarini, 
Rodrigo José Marcondes Pedrosa Oliveira, Taís de Morais Rochel;  Handebol: ao 
Diretor Adjunto Eduardo Henrique de Macedo, aos Técnicos Sérgio Hortelan e 
Álvaro  Francisco Casagrande Herdeiro  e  aos  atletas  que  se  destacaram na 
Copa Pinheiros  -  Nível  Nacional  (São Paulo/SP -  24 a 26/0892004):  Alex Lúcio 
Archivaldo Aprile,  Anderson Seidel,  Bruno Felipe Claudino de Santana, Carlos 
Alberto Freitas Silva, Fábio Ferraresi Vanini, Guilherme Rosa de Oliveira, Gustavo 
Silva Mello, Heric Lopes, Ivan Raimundo Pinheiro, Jardel Pizzinato, Jorge Raphael 
Gatti Pereira Rodrigues, José Martiniano Azevedo, Luís Felipe Barbosa Campos, 
Rodrigo Gazola e Sandro da Conceição  Borba; Judô: ao Diretor Adjunto Sthatis 
Scretas, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro 
Santos Oliveira e aos judocas que se destacaram no Torneio Nosso Esporte de 
Judô – Nível Estadual (26/09/2004 - São Paulo/SP) e no Torneio Beneméritos do 
Judô do Brasil – Nível Nacional (25/09/2004 - São Paulo/SP): Alessandro Aguiar 
Colli, Alexsander José Guedes, Amin Negme Zoghaib, André Luiz Alves, Andréa 
Berti  Rodrigues,  Bernardo César  Lopes,  Bruno César  Morais  da Rocha,  Daniel 
Andrey Hernandez, Daniel Donato Strabelli, Felipe Gabriel Gonçalves, Gustavo 
Nogueira Rodrigues, Juliana Cavalcanti da Silva, Leandro Atalla Roim, Leandro 
Bocchi  de  Moraes,  Luciana  Satiko  Ohi,  Priscila  de  Almeida  Marque,  Renata 
Costa e Silva, Renato Daninino, Rodrigo Donato Strabelli e Vânia Yukie Ishii; 2) de 
autoria da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, à Diretoria de Higiene e 
Saúde, pelas novas instalações da Fisioterapia; 3) de iniciativa da Conselheira 
Lucia Maria Nagasawa, Presidente da Comissão de Veteranos: a) ao Diretor de 
Higiene  e  Saúde,  Conselheiro  Severiano  Atanes,  pelas  novas  instalações  do 
Departamento  de Higiene e  Saúde,  staff  de médicos  e  fisioterapeutas,  bem 
como  do  horário  de  atendimento  (voto  subscrito  pelo  Vice-Presidente  Luiz 
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Eduardo do Amaral Cardia); b) ao Diretor Patrimônio, Conselheiro Durval Vieira 
de Souza Netto, pela sinalização no Estacionamento, com colocação de cores 
vivas  e  variadas  nas  “ruas”,  facilitando  muito  a  memorização  das  vagas  e 
quebrando a aridez das cores ora existentes; c) ao Diretor Social, Conselheiro 
Synésio Alves de Lima e sua equipe, pela brilhante realização do “Jantar dos 
Veteranos”; 4) de iniciativa da Mesa do Conselho, aos atletas que disputaram o 
Circuito Credicard Mastercard Juniors Cup Nacional - Etapa Masters (ECP - 27 a 
31/10/2004): Carolina Camargo de Luca (Campeã 14 anos feminino), Paula de 
Aquino Pereira (Vice-campeã 16 anos feminino),  Lara Pedranzini  Rafful  (Vice-
campeã 14 anos feminino), Fernanda Azevedo Dias (14 anos feminino), Marina 
Camargo de Luca (16 anos feminino), Pedro Henrique Ribeiro Albuquerque (14 
anos masculino) e Rafael Porto Ferreira Braga (16 anos masculino); 5) de autoria 
do Vice-Presidente Luiz Eduardo do Amaral Cardia, ao Dr.  José Serra, pai do 
associado Luciano de Serra, pela sua recente eleição como Prefeito de São 
Paulo;  6)  de iniciativa dos Conselheiros  Francisco Roberto Taglianetti  e  Paulo 
Roberto  Taglianetti,   Segundo  Secretário,  aos  associados  premiados  na 
Maratona Cultural da ACESC 2004 (28/11/2004 - Clube Paineiras do Morumby) - 
Salão de Artes Plásticas: Mará Bittencourt (2º Lugar – Gravura); Vivian Kessedjian 
(2º Lugar – Escultura Figurativa); V Concurso de Fotografia - categoria  Adulto - 
modalidade Colorida:  Fábio  Lanfer  Marquez  (2º  Lugar),  modalidade  Preto  e 
Branco: André Lanfer Marquez  (1º  Lugar); VI Concurso de Literatura: categoria 
Adulto – modalidade Conto: Cícero de Vassimon (2º Lugar), categoria Adulto, 
modalidade Poesia: Renata Paccola (3º Lugar); VI Festival de Teatro: categoria 
Prêmio  Especial  do  Juri  –  1)  -  prêmio  concedido  a  Diretores  de  8  clubes 
participantes,  pelo  incentivo  à  produção  teatral  e  participação  no  Festival: 
Hugo Nivaldo Nápoli – Diretor de Relações Sociais e Artes Cênicas do ECP; 2) 
prêmio de reconhecimento pelo carinho, amor e respeito ao teatro brasileiro: 
Silnei Siqueira – Diretor Teatral do ECP; votos de congratulações: 1) de iniciativa 
dos  Conselheiros  Dulce  Arena  Avancini,  Primeira  Secretária,  e  Luiz  Ernesto 
Machado Kawall, Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, à associada 
Dulce Auriemo, ex-Diretora Cultural e ex-Conselheira, pelo sucesso alcançado 
pelo VI Concurso de Trovas “Francisco Lotufo Filho”.

Primeira Secretária – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria o relatório A.V.O.  (Análise da Variação Orçamentária) de outubro 
deste  ano,  o  Balanço  Patrimonial  e  a  Posição  Patrimonial  e  Execução 
Orçamentária em outubro/2004. Informou que a Diretoria enviou as seguintes 
correspondências:  1)  encaminhando  o  resultado  do  processo/ação  de 
cobrança contra a empresa SCST – Comércio e Soluções Tecnológicas Ltda, 
referente às cancelas do Estacionamento, dando conta que o Clube venceu a 
ação em primeira  instância;  2)  informando que a  Sra.  Martha  Maria  Autran 
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Figueiredo declinou do cargo de Diretora Adjunta Social; 3) comunicando que 
a Sra. Flavia De Santis Prada declinou do cargo de Diretora Adjunta de Natação 
– Máster; 4) informando as seguintes nomeações com mandato até maio/2005: 
Sra.  Anna  Lourdes  Passalacqua  Frota  Godoy  -  Assessora  para  Assuntos 
Ambientais;  Sr.  Cláudio  Mamede  Kestener  -  Diretor  Adjunto  de  Natação  – 
Máster;  John  Herbert  Buckup  Junior,  Carlos  Eduardo  Ralston  Álvares  e  Krista 
Koberle Fuldauer - Assessores da Seção de Natação - Master. Comunicou que a 
Mesa do Conselho, atendendo  ao pedido formulado pelo Conselheiro Nelson 
de Barros Pereira Junior no item Várias da última reunião, as notas taquigráficas 
referentes à aprovação do projeto Ampliação do Fitness estavam à disposição 
para consulta com a Secretaria, na entrada da reunião; que o associado Danilo 
Sanchez foi nomeado Membro da Comissão Permanente de Saúde e Higiene, 
em substituição ao Conselheiro José Roberto de Arruda Loviat, que declinou do 
cargo; que o  Sr.  Presidente do Conselho, com fundamento, por analogia, no 
disposto no inciso II,  do parágrafo único, do Art. 11 do Regimento Processual 
Disciplinar,  determinou o arquivamento dos R.Os. nºs 256/04 e 300, ambos de 
interesse do Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi Filho.

José Manssur –  Propôs voto de louvor à Diretoria, extensivo à Diretora Cultural, 
Maria  Lucia  Mazzei  de  Alencar,  e  seus  colaboradores,  Professores  Henrique 
Marcucci  e  Vera,  pela  realização e  êxito  do  projeto  Cineclube.  Mencionou 
publicação da Revista VEJA da semana passada, indicando o Pinheiros como 
pioneiro entre os clubes associativos, na elaboração e no incremento de tão 
relevante atividade cultural.  Propôs,  ainda, voto de louvor  também subscrito 
pelo Conselheiro Sergio Lazzarini, ao Advogado Walter Ceneviva, que naquele 
dia estava sendo condecorado com o Prêmio Barão de Ramalho, pelo Instituto 
de Advogados de São Paulo, pelos relevantes serviços que presta à advocacia 
de  São  Paulo.  Subscreveram  os  votos  os  Conselheiros  José  Edmur  Vianna 
Coutinho,  Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado,  Antonio  Alberto  Foschini,  o 
Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho, o Vice-Presidente Luiz Eduardo do 
Amaral Cardia e todos os advogados presentes. 

José Ricardo Pinheiro Lima – Propôs voto de louvor às Equipes Sub 11 Pré-Mirim 
de Futebol e Sub 15 Infantil, extensivo aos Técnicos Rony e Zélia, e Rodrigo de 
Almeida  Rocha,  ,  respectivamente,  Campeões  do  Campeonato  Paulista 
Interclubes de Futebol,  realizado no dia anterior. Enalteceu o feito da Equipe 
Sub 15 Infantil, formada por crianças que pertencem a uma seção recreativa, 
que conquistou título inédito, vencendo um campeonato disputado por clubes 
em que essa modalidade é competitiva. 
Votos aprovados.
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Sílvia Schuster –  Propôs voto de louvor à Seção de Xadrez, pelo trabalho de 
modernização que vem sendo enfatizado com o Diretor de Esportes Aquáticos 
e Individuais, tendo sido contratado um Mestre internacional que atua como 
professor permanente à disposição dos associados; introduziu a modalidade no 
CAD; realizou vários torneios internos; triplicou o número de praticantes, inclusive 
há  equipes  funcionando com garotada,  colocou  um grande  tabuleiro  com 
peças e disponibilizou computadores. Também propôs fosse consignado voto 
de  louvor  às  Áreas  envolvidas,  e  à  Diretoria  Adjunta  de  Bocha,  extensivo  à 
Presidência  e  Vice-Presidência  da  Diretoria  pelo  apoio,  pelos  campeonatos 
estaduais que aconteceram no Clube. Esclareceu que propunha este voto a 
pedido do Presidente da Federação Paulista de Bocha e Bolão, sua esposa e 
vários Presidentes e Diretores de outros clubes, que elogiaram o atendimento 
nos  Bares  e  Restaurantes,  a  limpeza  e  manutenção  dos  ginásios  e  nossas 
dependências e a infra-estrutura oferecida pelo Departamento Esportivo. Votos 
aprovados.

Roberto Cappellano – Propôs votos de louvor ao Técnico Miakotnykh Guennadi, 
convocado para a Seleção Brasileira de Esgrima no Pan-americano (final  de 
outubro  e  início  de  novembro  -  Rio  de  Janeiro/RJ),  e  aos  esgrimistas  que 
conquistaram  títulos  expressivos  quiçá  ainda  não  alcançados  pelo  Clube: 
Bernardo  Carlos  Schwuchow,  Vice-Campeão,  Espada Masculino  e  Fernando 
Augusto Dias Scavasin, 3º Lugar - Florete Masculino. Estendeu os votos ao Diretor 
de Esportes Aquáticos e Individuais, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, que para 
tanto tem contribuído. Votos aprovados.

- Assume a Presidência o Vice-Presidente Luiz Eduardo do Amaral Cardia.

Décio Cecílio Silva Júnior – Falou sobre o 20ª Encontro Nacional de Basquetebol 
Máster - Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master (São Luiz/Maranhão - 14 
a  20/11/2004),  disputado  por  praticamente  todos  os  Estados  brasileiros,  nas 
categorias de 35 a 70 anos. Informou que a Delegação Paulista foi organizada 
pela  UVB  –  União  de  Veteranos  de  Basquete  de  São  Paulo,  presidida  pelo 
Conselheiro Aguinaldo Lopes Quintana Neto, a quem atribuiu o mérito pela UVB 
ter-se sagrado campeã geral desses jogos (campeã nas categorias 35 anos; 3º 
Lugar - 40 e 45 anos; Campeã - 50 anos; Medalha de Prata - equipe Feminina - 
30 anos). Assim, propôs votos de louvor aos pinheirenses Jatyr, Eduardo Shall, Luiz 
Rosemblum, Sílvio Garcia. Informou que na competição ele, orador, conquistou 
o 3º Lugar – categoria 35 anos.
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Mário Lima  Cardoso –  Pediu que os votos fossem estendidos aos atletas que 
participaram  da  cidade  de  Niterói,  que  compuseram  as  seleções  nos 
campeonatos mundiais.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Décio 
Cecílio Silva, pela sua eleição como Vice-Presidente da região.  Aprovado.

José Edmur Vianna Coutinho –  Estendeu os  votos  propostos pelo Conselheiro 
Roberto  Cappellano  ao  Diretor  Adjunto  de  Esgrima,  Giovanni  Cappellano. 
Aprovado.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal –  A  par  de  propor  votos  de  louvor,  elogiou  a 
Diretoria de Higiene e Saúde pelas  novas instalações da Medicina Esportiva, 
detalhando a ampliação da Fisioterapia, duas salas de RPG e a modernização 
dos  consultórios,  um  espaço  aumentado  em  250m2,  numa  área  total  de 
aproximadamente 375 m2, propiciando aos associados uma melhor avaliação 
do seu condicionamento físico, orientação adequada quanto à presença de 
fatores  de  risco  para  a  sua  saúde,  bem  como  orientação  ortopédica  e 
complementação fisioterápica, inclusive de RPG. Também destacou trabalho 
social que a mesma Diretoria vem prestando para cerca de 700 funcionários e 
900 agregados (familiares): o serviço odontológico, instalado com amplas salas 
e materiais modernos, informando que pesquisa realizada pelos Departamentos 
de Comunicação e Marketing e RH, demonstrou a aceitação da nova empresa 
que presta esses serviços - 90% de ótimo e bom no item higiene e limpeza; 90% 
de ótimo e bom no item serviços, entre outros quesitos - realçando o caráter 
sério  e estritamente louvável  do atendimento odontológico aos funcionários. 
Parabenizou a Diretoria, na pessoa de seu Presidente e a Diretoria de Higiene e 
Saúde. Voto aprovado e subscrito pela Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e 
Silva.

- Durante o discurso do orador o Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho 

Nelson de Barros Pereira Júnior – Propôs voto de louvor ao associado Gilberto 
Kassab, eleito Vice-Prefeito de São Paulo. Aprovado.
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6) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Nice  de  Lima –  Apresentou  abaixo-assinado  subscrito  por  mais  de  200 
associados,  reivindicando  a  descontinuidade  do  serviço  tipo  prato  feito 
oferecido  no  Restaurante  da  Sede  Social.  E,  ao  mesmo  tempo,  à  vista  do 
completo sucesso do sistema por quilo estabelecido no Restaurante do CCR nos 
sábados, sugerindo que ele seja implantado nos domingos, no Restaurante da 
Sede Social. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Pediu ao Sr. Presidente, que concordou em 
fornecer cópia da proposta que o orador havia apresentado.

Lucia  Maria  Nagasawa  –  Transmitiu  as  seguintes  sugestões  de associados:  1) 
verificar  com o Departamento de Engenharia a possibilidade de se construir 
uma baia e uma área de embarque e desembarque na Portaria Principal, para 
atender a deficientes, crianças e idosos, a exemplo da existente na Portaria do 
Boliche;  2)  melhorar  o  controle  do  acesso  dos  convidados  nos  eventos  do 
Clube,  exigindo-se  a  apresentação  de  documentos  de  identidade,  mesmo 
quanto  estiverem  acompanhados  de  associados,  evitando-se  problemas 
causados por falta de segurança; 3) estudar com o Departamento Financeiro a 
possibilidade de se efetuar o pagamento das despesas nos restaurantes com 
cartões de crédito Visa Eletron ou RedeShop; 4) a volta do almoço executivo. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Mário Lima  Cardoso – Como estava inscrito para falar em Várias, agradeceu 
pela presença dos Conselheiros que permanecessem até o final da reunião.

Presidente  –  Lembrou  o  orador  que  ainda  estava  no  item  “A  Voz  do 
Conselheiro”. 

Antonio Moreno Neto – Propôs que quando estiverem sendo discutidos temas de 
alta relevância para o Clube, a exemplo do Orçamento, que todos os inscritos 
sejam  ouvidos.  Isso  por  entender  que  a  ordem  dos  inscritos  não  pode  ser 
interrompida,  em que pese  ter  sido  solicitado  o  encerramento  da discussão 
porque  a  matéria  estava  suficientemente  esclarecida,  e  por  julgar  uma 
desconsideração  para  com  os  Conselheiros  que  ainda  não  emitiram  seus 
pareceres. 

Presidente – Primeiramente, esclareceu que não se tratava de matéria atinente 
ao  item  “A  Voz  do  Conselheiro”,  destinada  à  apresentação  de  anseios  e 
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reivindicações de associados. Proposição de Conselheiros deve ser tratada em 
Várias.  Ademais,  o  Regimento  prevê  que  proposta  de  encerramento  de 
discussão seja submetida ao plenário. A única solução seria o orador alterar isso 
mediante uma alteração regimental.

Antonio Moreno Neto –  Insistiu,  dizendo entender que em temas relevantes o 
Presidente da Mesa pode permitir que todos os inscritos sejam ouvidos. 

Presidente – Esclareceu que o Presidente tem que ser submisso ao Estatuto e ao 
Regimento,  tendo  o  orador  informado  que  apresentaria  uma  alteração 
regimental. 

Ivanilce Simeão Cappellano – Ponderou que o Conselheiro José Manssur pediu 
que  fosse  encerrada  a  discussão  porque  considerava  que  o  plenário  seria 
consultado se estava esclarecido. E aí  o Sr.  Presidente colocou em votação. 
Ponderou que pela segunda vez seu filho havia se preparado e estava inscrito 
para falar, mas não conseguiu.

Presidente  –  Disse  que  foi  uma  casualidade.  Perguntado  pela  oradora, 
respondeu que estatutária e regimentalmente isso não era reversível.  Informou 
ao Conselheiro Nelson de Barros Pereira Júnior que o Conselheiro pode pedir 
que se consulte o plenário para saber se ele está devidamente esclarecido.

Item 2 - Apreciação da ata da 516ª reunião extraordinária, realizada no dia 25 
de outubro de 2004.

Presidente –  Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, conforme 
apresentada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-34/2004  -  Proposta  da  Diretoria  de 
concessão  de  ingresso  da  atleta  Paula  Lazzarini,  da  seção  de 
Esgrima,  como  associada  Contribuinte,  na  classe  Individual, 
independentemente da aquisição de título.

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

Deliberação:
O plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria, concedendo o ingresso da 
esgrimista Paula Lazzarini, como associada Contribuinte, na classe Individual.
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Item 3 - Apreciação do processo CD-28/2004 – Primeira discussão da proposta 
subscrita por sessenta e quatro Conselheiros, de alteração do Art. 23 do 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.

Presidente –  Lembrou  este  item  ficou  prejudicado  em  função  da  decisão 
tomada no início da reunião anterior.

Item 4 - Várias.

Mário  Lima  Cardoso –  Associou-se à homenagem prestada pelo  Conselheiro 
José Manssur  à Diretora Cultural,  Conselheira Maria Lucia Mazzei  de Alencar. 
Comentou  que  recentemente  foi  exibido  um  filme  dirigido  por  Tarantino, 
ridicularizando a violência, e depois da exibição os menores foram convidados 
sobre  o  tema  com  uma  psicóloga  que  trabalha  no  Cinemania.  Louvou  a 
excelente  escolha  da  Sra.  Diretora  Cultural,  mas  observou  que o  evento  foi 
pouco divulgado e que poucos compareceram para prestigiar a iniciativa. 

Maria  Lúcia  Mazzei  de  Alencar  (aparte)  –  Agradeceu  ao  orador  e  ao 
Conselheiro José Manssur pelas manifestações. Esclarecendo a reclamada falta 
de divulgação do projeto para Cineclube Jovem, o Cinemania –  mania de 
cinema, disse que neste segundo semestre sua Área tem-se voltado para os 
jovens,  procurando trazê-los ao Clube com eventos que os  interessem. Além 
desse projeto foi  criada e realizada com sucesso uma espécie de sarau de 
bandas jovens - Rock Meeting, com várias bandas jovens inscritas. Ocorre que, 
com relação ao filme mencionado pelo orador, escolhido a dedo para tratar 
de um assunto muito atual, que é a questão da violência, infelizmente, ele foi 
advogado com “banners” e “back lights” somente na quarta-feira, e o projeto 
era na sexta-feira. Então, corremos para fazer uma divulgação boca a boca 
com os jovens, e conseguimos 80, 90 jovens. Mas a condição da divulgação é 
fundamental. 

Mário Lima Cardoso – Como apreciador do Futebol, criticou e pediu a atenção 
do Diretor de Relações Esportivas, à Diretoria Adjunta e aos Técnicos, quanto ao 
sistema de segurança ostensiva do Campeonato de Adultos realizado à noite, 
entendendo que isso demonstra que os organizadores dos campeonatos, que 
somos nós, não podemos coibir aquele maus comportamentos existentes dentro 
do campo. Mencionando frase de Sérgio Porto: restauremos a moralidade ou 
todos nos locupletemos, defendeu que a segurança preventiva é necessária, 
mas tem que ser discreta, nunca ostensiva para não ferir a tradição do Futebol 
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e  não  conferir  às  equipes  organizadoras  a  incompetência  de  resolver  um 
problema disciplinar.

Presidente  –  Interrompeu  o  orador,  lembrando  que  havia  mais  Conselheiros 
inscritos.

Mário  Lima  Cardoso –  Elogiou  o  editorial  do  Sr.  Presidente  do  Conselho  na 
Revista  Pinheiros,  que  transcreveu  o  Art.  34  do  Regulamento  Processual 
Disciplinar, objeto de emenda de autoria do orador aprovada pelo Conselho. 
Lembrou que o  dispositivo  prevê a  possibilidade de o  associado requerer  o 
cancelamento e  a eliminação dos  registros  de seu prontuário,  de penas  de 
advertência  por  escrito  ou  suspensão  que  haja  cumprido,  desde  que 
transcorridos, respectivamente, 2 e 5 anos e não tenha o infrator sofrido outra 
punição. Neste sentido, pediu a compreensão do advogado que trabalha nos 
processos disciplinares, Dr. José Falluh, que no seu entender está extrapolando a 
autoridade,  transformando-a  em  autoritarismo,  pois  um  Conselheiro  assim 
requereu  e  seu  pedido  não  foi  aceito,  dando  uma  interpretação 
completamente contrária ao espírito da emenda. 

Paulo Cesar de Arruda Castanho (matéria enviada por escrito, para inserção no 
item  Várias)  –  “Assunto:  Reivindicações  de  associados.  Senhor  Presidente: 
Novamente venha me manifestar,  por  escrito,  no item Várias.  Primeiramente, 
agradeço pelas respostas às reivindicações de associados contidas na missiva 
nº  DI.  869/2004.  Transmiti  aos  associados  interessados  as  respostas,  exceto 
aquelas referentes aos banheiros no recinto da piscina; esfiha de carne e milk 
shake no Bar  da sede Social.  Banheiros  no recinto da piscina -  Quanto aos 
banheiros no recinto da piscina, não dei conhecimento da resposta, pois receio 
que os associados possam me questionar, deixando-me em situação difícil para 
explicar  quais  as  questões  higiênicas  e  sanitárias  impedem  sua  construção. 
Como não temos banheiros no parque aquático, sabemos que as pessoas que 
precisam deles servir-se, saem do recinto e vão utilizar os banheiros externos e 
que a única medida de higiene e sanitária que ocorre é o fato de eles,  ao 
reingressarem  ao  recinto  da  piscina,  passarem  pelo  lava-pés.  Ora,  me 
retrucariam os associados, por que não providenciar banheiros no recinto da 
piscina de modo que o usuário passe,  necessariamente, por um lava-pé? Por 
outro lado, temo que os  associados possam me inquirir  sobre quais  medidas 
higiênicas e sanitárias existem nos chuveiros localizados atrás da arquibancada 
da  piscina  de  treino  aonde,  sabidamente  (até  pelo  cheiro  de  amônia),  os 
freqüentadores  da piscina satisfazem suas  necessidades  urinárias  e  voltam a 
entrar  na  água,  medidas  essas  que  garantam  que  seus  pés  não  estejam 
impregnados de urina. Além disso, os associados poderão argumentar que em 
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hotéis,  chácaras  condomínios  e  residências  dotados  de  piscina  ou  parque 
aquático, existem banheiros no recinto e eu ficaria sem condições de dar uma 
resposta convincente. Ausência de esfiha de carne no Bar da Sede Social  - 
Quanto a esse item, também não dei ciência aos associados interessados, pois 
receio que eles possam me inquirir por que na Lanchonete da Piscina e do Tênis 
tem esfiha de carne e de frango para escolher e no Bar da sede Social não e, 
ainda, perguntar com base em quê ficou estabelecida a preferência da esfiha 
de  frango  no  local,  vez  que  não  há  a  de  carne  para  estabelecer  uma 
preferência e eu não saberia como responder. Além disso, poderiam questionar 
se houve uma pesquisa a respeito da preferência e solicitar seu resultado, o que 
me  deixaria  sem  reposta.  Ausência  de  Milk  Shake  no  Bar  da  Sede  Social 
(reivindicação infantil) -  No que diz respeito a essa questão, não respondi aos 
associados porque receio que eles possam me dizer que eu não conheço o 
regulamento da Seção de Bilhar  e  nem mesmo o  local,  o  que me deixaria 
embaraçado. Isso porque o regulamento da seção está afixado no local e é 
permitido que menores freqüentem-na, desde que inscritos na Federação. Além 
disso, no próprio regulamento existe uma distinção entre a Seção de Bilhar e o 
bar da Sede Social aonde ela é localizada. Os associados podem entender que 
se sentar nos bancos do bar não é freqüentar a seção, pois irão servir-se do 
serviço do bar. Mas o pior de tudo e que me impediu, definitivamente, de dar 
conhecimento da reposta aos associados é que pareceria que não conheço o 
local, pois lá existem mesas externas, sob o avanço da laje da sede, um lugar 
muito agradável aonde senhoras e crianças sentam-se e são servidas pelo Bar 
da Sede Social. Esse local não é no recinto da Seção de Bilhar e, portanto, não 
há restrição alguma quanto à presença de crianças. Caro Presidente, por óbvio 
a Diretoria não pode e nem deve atender a todos os anseios dos associados, 
indiscriminadamente,  e  somente  fazê-lo  quando possível  e  dentro  de  certos 
parâmetros,  entretanto,  em  caso  de  negativa  a  uma  reivindicação  de 
associado, deve dar respostas ao Conselheiro, de maneira que ele possa levá-
las  a quem ele representa,  sem colocá-lo em situações embaraçosas.  Assim 
sendo, gostaria de ter respostas mais convincentes e mais completas sobre os 
itens acima mencionados, para que eu possa, cumprindo minha obrigação de 
Conselheiro, transmiti-las aos associados que me trouxeram as reivindicações, 
sem  passar  por  constrangimentos.  Além  disso,  trouxeram-se  mais  duas 
reivindicações: Uma sobre os preços praticados no Restaurante da Sede Social, 
no entender deles elevados e outra quanto às Portarias que, devido a defeito 
no  sistema de identificação dos  associados,  está  causando a formação de 
demoradas filas.”.
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Mário Avancini  – Dado o adiantado da hora,  solicitou ao Sr.  Presidente que 
encerrasse a reunião.

Encerramento da Reunião
Presidente – Devido ao horário, reiterou o convite para o Jantar do Conselho de 
03  de  dezembro,  informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e deu por  encerrados  os  trabalhos  aos  dez  minutos  do dia  30  de 
novembro de 2004.

* * *

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada na 519ª  Reunião Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 31 de janeiro de 2005.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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