
 1 

ATA RESUMIDA DA 519ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO 

DE 2005. 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta e um de janeiro do ano dois mil e cinco, com início em segunda 

convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença 

cento e sessenta e cinco Conselheiros. 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho e Luiz Eduardo do Amaral Cardia 

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 Suplentes convocados. 

Presidente – Convidou para tomar posse os Srs. Carmo Domingos Jatene, Suplente 

do Grupo A, Arnaldo Osse Filho, Evandro Antonio Cimino, Ricardo Giosa Sasso e 

Ítalo Mário Catani, todos da Chapa Pinheiros Sempre, convocados para esta 

reunião. 

 

Arnaldo Osse Filho – Convidado pelo Sr. Presidente, leu o Compromisso de Posse 

de Conselheiro, sendo acompanhado na leitura pelos demais. 

 

Presidente – Declarou referidos Associados empossados no cargo de Conselheiro, 

com exceção do Sr. Carmo Domingos Jatene. Esclareceu ao Conselheiro Antonio 

da Silva Villarinhos que o Suplente de Conselheiro Ítalo Mário Catani sido 

desconvocado em função do pedido de demissão do Diretor de Higiene e 

Saúde, Conselheiro Severiano Atanes Neto, que se reintegrou ao Conselho. 
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 

de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Reiterou consulta feita aos Conselheiros no final do ano passado, 

relacionada ao envio das convocações pela Internet. Prosseguindo, apresentou 

ao plenário e foram aprovadas pelo plenário as seguintes proposições: votos de 

congratulações: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho: a) ao Conselheiro José 

Roberto Coutinho de Arruda, que foi promovido a Desembargador; b) ao 

Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, Presidente do Centro Pró-Memória Hans 

Nobiling, empossado como Sócio Titular do Instituto de Histórico e Geográfico de 

São Paulo; c) com o Conselheiro Sérgio Vergueiro, pela passagem de seu 

aniversário; votos de louvor: 1) de iniciativa da Comissão de Esportes, a destaques 

esportivos, conforme relação distribuída na entrada da reunião, a saber: 

Atletismo: ao Diretor Adjunto César Palermo Kassab, ao Técnico Cláudio Roberto 

de Castilho, ao atleta Paulo Alves dos Santos, pelas seguintes conquistas na 

categoria Adulto: 1ª Etapa do Circuito Sul-Americano de Corrida de Rua- Nível 

Internacional (Georgetown/Guyana - 26/10/2004) - 2º lugar - percurso:10.000m, 2ª 

Etapa do Circuito Sul-Americano de Corrida de Rua - Nível Internacional 

(Paramaribo/Suriname - 03/11/2004) - 2º lugar - percurso: 10.000m - 2º lugar, 

Corrida Unicsul - Nível Nacional (São Paulo/SP - 10/10/2004) - 2º lugar - percurso: 

10.000m - 2º lugar; e à atleta Vanessa Rockembach Borella, pelas conquistas 

obtidas nos Jogos da Juventude - Nível Nacional (Brasília/DF - 05 a 07/11/2004), 

na categoria Menor Feminino: 1º lugar - percurso: 3.000m rasos, 3º lugar - 2.000m 

c/ obstáculos, classificação da Seleção Paulista – Campeã; Basquete: ao Diretor 

Adjunto João Fernando Rossi, à Técnica Thelma de Nazareth Pina Guimarães 

Tavernari e aos seguintes atletas da categoria Infantil que conquistaram o 

Campeonato da Grande São Paulo (ECP/SP - 18/11/2004): Rodrigo Pereira, Vitor 

Amorim Mendonça Alves, Guilherme Freddi Lotufo, Élio Corazza Neto, Thyago 

Taroni Aleo, Eider de Paula Cesário, Alex Sandro Silva Cândido, Gabriel Fernandes 

Romão, Lucas Fortes Arantes, Thiago Carvalho Lima, Vinícius Rioli Pini e Edson Alves 

de Lima Júnior; Esgrima: ao Diretor Adjunto Giovanni Capellano, aos Técnicos 

Miakotnykh Guennadi, ao Auxiliar Técnico Marcos de Farias e aos atletas que se 

destacaram nas respectivas categorias, no Campeonato Paulista Infantil e 

Veteranos (Esporte Clube Pinheiros - 07 a 08/11/2004): Ana Beatriz Di Rienzo 

Bulcão (Infantil 11 anos) – Campeã - Florete Feminino; Alexandre Colasuonno 

Orlandi (Infantil 11 anos) – Campeão - Florete Masculino; Stephanie Tamiso Del 

Trono Grosche (Infantil 13 anos) – Campeã - Sabre Feminino; Giovanna 

Cappellano Amaral Carvalho (Infantil 13 anos) – Campeã - Florete Feminino; 

Henrique de Morais Rochel (Infantil 13 anos) – Campeão - Florete Masculino; 

Maria Helena Ermel Guatimosim (Veterana) – Campeã - Espada Mista; Handebol: 

ao Diretor Adjunto Eduardo Henrique de Macedo, ao Técnico: Danilo Augusto 

Vaz, ao Auxiliar Técnico Sidiney Alves de Souza e aos atletas que conquistaram o 

título de Campeão na Copa Femebal* Infantil - Nível Internacional (Buenos 
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Aires/Argentina - 04 a 07/11/2004): André Pacheco Silva Franco Montoro, Rodrigo 

Torres Laroca, Matheus Perrella Filho, César Guimarães Prota, Ação Pessoa 

Constantino, José Henrique Silva Carneiro Novaes, George Lucas Aram 

Nercessian, Roberto Dorsa Crestana e Filipe Barros Carvalho Longo; Judô: ao 

Diretor Adjunto Stathis Scretas, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado 

Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos judocas que participaram das seguintes 

competições: Campeonato Sul-americano (Niterói/RJ - 24/10/2004) – categoria 

Sênior: Denílson Moraes Lourenço (Ligeiro -60Kg – Campeão), Daniel Andrey 

Hernandes (Absoluto – Campeão), Leandro Leme da Cunha (Meio Leve -66Kg – 

Campeão), Juliana Cavalcanti da Silva (Médio -70Kg – Campeã) e Priscila de 

Almeida Marques (Pesado +78Kg- Campeã e Absoluto - Vice-Campeã); Troféu 

Brasil Interclubes (Florianópolis/SC - 08 a 10/10/2004): Equipe Masculina Individual: 

Campeã: Denílson Moraes Lourenço (Ligeiro -60Kg – Campeão), Leandro Leme 

da Cunha (Meio Leve -66Kg – Campeão), Alexsander José Guedes (Médio -90Kg – 

Campeão), Daniel Andrey Hernandes (Pesado +100Kg – Campeão), Adriano 

Hideki Yamamoto (Ligeiro -60Kg - Vice-Campeão), Bernardo César Lopes (Meio 

Médio -81Kg- Vice-Campeão), Rodrigo Donato Strabelli (Médio -90Kg - Vice-

Campeão), Renato Dagnino (Meio Pesado -100Kg - 3º lugar), Adriano Ricardo dos 

Santos (Leve -73Kg - 3º lugar) e Raphael Luiz Moura dos Santos Silva (Leve -73Kg - 

5º lugar); e Equipe Feminina Individual: Campeã: Priscila de Almeida Marques 

(Pesado +78Kg – Campeã), Luciana Satiko Ohi (Médio -70Kg – Campeã), Juliana 

Cavalcanti da Silva (Médio -70Kg - 3º lugar), Renata Costa e Silva (Meio Leve -

52Kg - 7º Lugar); Grand Prix Nacional (São Caetano do Sul/SP - 2ª Etapa – Final -3 

a 5 de dezembro de 2004): Categoria Sênior - Classificação Geral da Equipe: 

Vice-Campeã Nacional: Denílson Moraes Lourenço, Leandro Leme da Cunha, 

Adriano Ricardo dos Santos, Alessandro Aguiar Colli, Bernardo César Lopes, 

Ricardo de Moraes Cipriano, Alexsander José Guedes, Rodrigo Donato Strabelli, 

Renato Dagnino e Daniel Andrey Hernandes; Levantamento de Peso: ao Diretor 

Adjunto Horácio Soares dos Reis, ao Técnico Edmilson da Silva Dantas e aos 

atletas que se sobressaíram nas seguintes competições: Campeonato Juvenil Pró-

Record (São Paulo/SP - 23/10/2004): Rafael Lima de Andrade - Juvenil/77kg -

Arranco+Arremesso - Total: 220kg (estabeleceu 13 Recordes Paulistas, das 

categorias Infantil, Infanto-Juvenil e Juvenil), Fernando Saraiva Reis - Juvenil/85kg- 

Arranco+Arremesso – Total: 222,5kg (estabeleceu 25 Recordes Paulistas e 

Brasileiros, das Categorias Mirim, Infantil e Infanto-Juvenil), Edílson Leão Alves - 

Juvenil /85kg - Arranco+Arremesso- Total: 240kg (estabeleceu 4 Recordes Paulistas 

da Categoria Juvenil); Torneio Nacional Interclubes - Adulto (São Paulo/SP – 

13/11/2004): Alexandre de Freitas Hoffmann – Adulto / 62kg - Arranco/Arremesso - 

1º lugar, Alex Frederic Liauw - Adulto / 69kg - Arranco/Arremesso - 1º lugar, Erasmo 

Carlos da Silva - Adulto / 85kg - Arranco/Arremesso - 1º lugar, Edílson Leão Alves - 

Adulto / 94kg - Arranco/Arremesso - 1º lugar, Rafael Lima de Andrade - Adulto / 

77kg - Arranco/Arremesso - 2º lugar, Clayton Neris Santos - Adulto / 105+kg - 
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Arranco/Arremesso- 2º Lugar e Fernando Saraiva Reis - Adulto / 85kg - 

Arranco/Arremesso- 3º Lugar, classificação geral da Equipe: Campeã; Torneio 

Nacional Interclubes -Juvenil (São Paulo/SP - 13/11/2004): Rafael Lima de Andrade 

- Juvenil / 77kg - Arranco/Arremesso - 1º lugar, Fernando Saraiva Reis - Juvenil / 

85kg - Arranco/Arremesso - 1º lugar e Edílson Leão Alves - Juvenil / 94kg - 

Arranco/Arremesso - 1º lugar, classificação geral da equipe: Vice – Campeã; 

Campeonato Azes Adulto - Nível Nacional (São Paulo/SP – 13/11/2004): Alexandre 

de Freitas Hoffmann - Adulto / 62kg - Arranco/Arremesso - 3º lugar, Alex Frederic 

Liauw - Adulto / 69kg - Arranco/Arremesso - 5º lugar, Erasmo Carlos da Silva - 

Adulto / 85kg - Arranco/Arremesso - 6º lugar e Rafael Lima de Andrade - Adulto / 

77kg - Arranco/Arremesso - 7º lugar, classificação geral da equipe: Campeã; 

Campeonato Azes de Ouro Juvenil - Nível Nacional (São Paulo/SP – 13/11/2004): 

Edílson Leão Alves - Juvenil / 94kg - Arranco/Arremesso - 2º lugar, Rafael Lima de 

Andrade - Adulto / 77kg - Arranco/Arremesso - 3º lugar e Fernando Saraiva Reis - 

Juvenil / 85kg - Arranco/Arremesso - 6º Lugar, classificação geral da equipe: 

Campeã; Campeonato Paulista - Adulto (São Paulo/SP - 13/11/2004), Alexandre 

de Freitas Hoffmann - Adulto / 62kg - Arranco/Arremesso - 1º Lugar, Alex Frederic 

Liauw - Adulto / 69kg - Arranco/Arremesso - 1º Lugar, Erasmo Carlos da Silva - 

Adulto / 85kg - Arranco/Arremesso - 1º Lugar, Edílson Leão Alves - Adulto / 94kg - 

Arranco/Arremesso - 1º Lugar, Rafael Lima de Andrade - Adulto / 77kg - 

Arranco/Arremesso - 2º Lugar, Clayton Neris Santos - Adulto / 105+kg - 

Arranco/Arremesso - 2º Lugar, Fernando Saraiva Reis - Adulto / 85kg - 

Arranco/Arremesso - 3º Lugar, Everson Carlos da Silva - Adulto / 77kg - 

Arranco/Arremesso - 3º Lugar, classificação geral da Equipe: Campeã; 

Campeonato Paulista - Juvenil (São Paulo/SP - 13/11/2004): Edílson Leão Alves - 

Juvenil / 94kg - Arranco/Arremesso - 1º Lugar (estabeleceu novo recorde Paulista 

da categoria Juvenil, na prova de arremesso com 137,5Kg), Rafael Lima de 

Andrade - Adulto / 77kg - Arranco/Arremesso - 1º Lugar (estabeleceu novos 

recordes Paulista e Brasileiro da categoria Infantil, na prova de arremesso com 

125Kg), Fernando Saraiva Reis - Juvenil / 85kg - Arranco/Arremesso - 1º Lugar 

(estabeleceu novos recordes Paulista e Brasileiro da categoria Infantil e Mirim, na 

prova de arremesso com 122,5Kg), classificação geral da Equipe: Vice – Campeã; 

Natação: ao Diretor Adjunto de Natação - Categorias de Base: Ivo Nascimento 

Júnior, aos técnicos Adriana Zanetti de Lima Taba, Diego Marchezani Lopez, 

Adriano Klingelbt, Álvaro Kenmatsu Taba e aos atletas que se sobressaíram nas 

seguintes competições: Torneio Regional Absoluto (São Paulo/SP - 18/09/2004): 

Rebecca Silva Nascimento - 400m Medley - 1º lugar, Carolina Malavazzi Penteado 

- 200m Livre - 1º lugar, Giuliana Biselli Monteiro - 200m Livre - 1º lugar, Fernanda 

Piedade Fernandes - 50m Borboleta - 3º lugar, 50m Peito - 2º lugar, Maisa Pinto 

Vieira Marcondes - 200m Costas - 3º lugar e 200m Livre - 3º lugar, Nabila Ocanha 

Perez Peixoto - 800m Livre - 3º lugar, Festival Sudeste Mirim e Petiz (Rio de 

Janeiro/RJ - 14 a 17/10/2004): Bruno Felipe de Sousa Barbosa -Categoria Petiz II - 
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200m Medley - 1º lugar, 100m Costas - 1º lugar, revezamento 4X50m Livre - 1º 

lugar, revezamento 4X50m Medley - 1º lugar e 100m Livre - 1º lugar, José Eduardo 

Costa Moreira – Mirim II - 50m Livre - 1º lugar, 50m Costas - 2º lugar e 50m 

Borboleta -2º lugar, Lucas Monteiro Dib - Petiz II - revezamento 4X50m Livre - 1º 

lugar; XVII Campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto-Juvenil - Troféu Chico 

Piscina (Mococa/SP - 24/10/2004): Manuella Duarte Lyrio - 200m Livre - 1º lugar 

(Recorde de Campeonato), 400m Livre - 1º lugar, 200m Medley - 3º lugar e 

4X100m Medley - 1º Lugar, André Schultz - 200m Livre - 1º Lugar (Recorde de 

Campeonato), 50m Livre - 1º lugar, 400m Livre -1º lugar, 100m Livre - 1º lugar, 

revezamento 4X100m Livre - 1º lugar e revezamento 4X100m Medley - 3º lugar, 

Carolina Hurga Mussi - 100m Peito - 2º lugar e revezamento 4X100m Medley - 1º 

Lugar, Danielle Ribeiro do Amaral Santos - revezamento 4X100m Medley - 1º lugar, 

Rubens Kenji Yoshioka - 200m Medley - 2º lugar e revezamento 4X100m Medley - 

1º lugar, Ana Carolina Miti Sameshima - revezamento 4X100m Livre - 2º lugar, 

Andressa Taveira - revezamento 4X100m Medley - 3º lugar, classificação da 

Seleção Paulista: Campeã; Torneio Regional Absoluto - Nível Estadual (São 

Paulo/SP - 23/10/2004): Ana Carolina Miti Sameshima - 400m Medley - 1º lugar, 

Carolina Hurga Mussi - 200m Livre - 1º lugar, Carolina Malavazzi Penteado - 100m 

Livre - 1º lugar, Eric Soares Marcondes - 200m Costas - 1º lugar, André Schultz - 

1500m Livre - 1º lugar e 200m Medley - 1º lugar; Copa Biguá Juvenil de Natação - 

Nível Internacional (Montevidéu/Uruguai - 15 a 17/10/2004): André Schultz - 200m 

Medley - 1º lugar, 100m Borboleta - 2º lugar, 100m Livre - 2º lugar e 50m Livre - 2º 

lugar, Carolina Hurga Mussi - Provas:100m Peito - 1º lugar, 200m Medley - 1º lugar, 

100m Livre - 2º lugar e 50m Peito - 2º lugar, Christian Leomil Paula - 200m Medley - 

2º lugar, Eric Soares Marcondes - 50m Livre - 3º lugar, 100m Livre - 3º lugar e 100m 

Costas - 3º lugar, Gabriela Sigolo Laloni - 100m Livre - 2º lugar, Isabella Elba 

Carneiro Marcello - 50m Peito - 1º lugar, 100m Peito - 2º lugar e 200m Medley - 2º 

lugar, Per Christian Hornell - 100m Peito - 3º lugar, demais participantes: Marina 

Paulo Oliveira, Diogo Misorelli Seadon, Luís Fernando Prado Chaves, Ana Luiza 

Silva Siqueira, Gustavo Schirru, Alexandre Fiore Weyand, classificação geral da 

Equipe: Campeã; Pólo Aquático: ao Diretor Adjunto Luciano Jorge Hamuche, aos 

Técnicos Tiago Ribeiro de Almeida, Bárbaro Augustin Diaz Cervantes e Gilberto 

Marques de Freitas Guimarães Júnior e aos aquapolistas que se destacaram nas 

seguintes competições: Campeonato Paulista Infanto-Juvenil (São Paulo/SP - 

24/10/2004): Vinícius Biagi Antonelli, Leonardo Biselli Costa Monteiro, André Rossini 

Parisi, Raphael Guastelli Rodrigues, Otávio Freitas Jatene, Caetano Mackenzie 

Smith Rezende, João Bornhausen Kerr, Gustavo Bosschart Storch, Bruno Brunetti 

Frontini, Marcelo Mackenzie Smith Rezende, Ricardo Freitas Guimarães, Gustavo 

Freitas Guimarães e André Del Negro Tayer, classificação da equipe: Vice-

Campeã; Troféu João Havelange - Nível Nacional (Rio de Janeiro/RJ– 02 a 

05/12/2004): categoria Principal Masculino – Campeã: André Luiz Pessanha 

Cordeiro, Tiago Ribeiro de Almeida, Fábio Amante Chidiquimo, Marcelo Camargo 
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Cintra Franco, João Francisco Carvalho Pinto Santos, Lucas Pereira Vita, Felipe 

Carotini, Erik Michael Seegerer, Rodolfo Campos Ribeiro Campinas, Mário Carotini 

Júnior, Luís Maurício Capelache dos Santos, Daniel Polidoro Mameri, Guilherme 

Figueredo, Luiz Henrique Lanas Soares Cabral e Luigi Roberto Cardoso Alves 

Riccitell; Festival Estadual Infantil (São Paulo/SP – 20/11/2004): Lucas Gregory 

Sawaya Castro, Pedro Levy Piza Fontes, Caetano Mckenzie Smith Rezende, Otávio 

Freitas Janete, Fábio Sandeville Marcos, Ricardo Freitas Guimarães e Gustavo 

Freitas Guimarães; Saltos Ornamentais: ao Diretor Adjunto Oswaldo Lopes Fiore, à 

Técnica Cristina Almeida Gonçalves Freitas Guimarães e aos atletas que se 

destacaram nas seguintes competições: XV Campeonato Mundial Júnior (Belém - 

Pará - 26 a 30/10/2004): Willian Sgurscow - Grupo B - Plataforma - 6º lugar e 

Trampolim 1m - 18º lugar, Trampolim 3m - 25º lugar (conquistou o melhor resultado 

do Brasil neste campeonato), Talíta Bueno Cardoso - Grupo A - Plataforma- 20º 

lugar, Trampolim 1m - 29º lugar e Trampolim 3m - 27º lugar, Gabriel Ulhôa Canto 

Gebara - Grupo A - Plataforma - 24º lugar; V Etapa do Campeonato Estadual 

(São Bernardo do Campo/SP- 13/11/2004): categoria /grupo: Adulto, “A”, “B”, “C” 

e “D”: Ubirajara Nogueira Barbosa - Adulto- Plataforma - 1º lugar, Evelyn Wallace 

Winkler - Adulto - Plataforma - 1º lugar, Gabriel Ulhôa Canto Gebara - Grupo A - 

Plataforma - 1º lugar, Talíta Bueno Cardoso - Grupo A - Plataforma - 1º lugar, 

Maria Luiza Sorrenti Quirino - Grupo B- Plataforma - 1º lugar e Willian Sgurscow - 

Grupo B - Plataforma - 1º lugar; Tênis: à Diretora Adjunta Marilena Simões Queiroz 

e aos seguintes tenistas que se sobressaíram em competições: Torneio Sênior de 

Verão 2004 - Nível Internacional (Assunção/Paraguai - 23 a 27/08/2004): 

Mariângela Drouet Feliciano - Damas 50 Anos - Simples – Campeã e Thomaz 

Heymann Feliciano - Veteranos 50 Anos - Simples - Vice – Campeão; XXVI 

Campeonato Aberto do Clube Castelo - Nível Paulista (São Paulo/SP – 11 a 

12/11/2004): Aris Povoa - 14 anos Masculino “A” - Simples – Campeão; IV Torneio 

da Academia Eduardo Eche - Nível Paulista (São Paulo/SP – 13 a 14/11/2004): 

Juliana Catalão Renesto - Categoria 16 anos - Simples – Campeã; Campeonato 

Paulista Interclubes (ECP/SP - 01/12/2004): 2ª Classe Masculino Acima de 35 Anos - 

Duplas - Equipe Campeã: Paulo Eduardo Sampaio Vianna Pardini, Roberto 

Christian Koch, André Mendonça Osser, Romeu Barbosa Júnior, John Helal Júnior, 

Lo Sz Hsien, Antonio Franco Salgado E Antonio Fernando Checchie Wever; 

Campeonato Paulista Interclubes (ECP/SP - 07/11/2004): 4ª Classe Feminino Até 34 

Anos- Simples – Campeã: Maria Fernanda Mendes, Fernanda Azevedo Dias, 

Nikaelli Vilarouca Maciel, Bruna Vasconcelos Monteiro E Rafaella Braga Sinisgalli; 

Campeonato Paulista Interclubes (ECP/SP - 24/10/2004): 3ª Classe Feminino Até 34 

Anos - Duplas – Campeã: Carolina Camargo de Luca, Maria Fernanda Mendes, 

Lara Pedranzini Rafful, Fernanda Azevedo Dias, Juliana Catalão Renesto, 

Stephanie Janssen Barbosa, Rafaella Braga Sinisgalli e Bruna Vasconcelos 

Monteiro; Circuito Credicard/Mastercard Júniors Cup- Etapa Brasília- Nível 

Nacional (Brasília/DF - 23 a 29/08/2004): Lara Pedranzini Rafful - 14 Anos Feminino - 



 7 

Simples – Campeã e Carolina Camargo de Luca - 14 Anos Feminino - Simples - 

Vice-Campeã; Torneio World Tennis Cup 2004 - Nível Paulista (Cotia/SP - 18 a 

19/09/2004): Aris Povoa - 14 Anos Masculino “A”- Simples – Campeão; Torneio 

Sêniors Internacional de São Paulo (Ribeirão Preto/SP - 04 a 09/10/2004): 

Mariângela Drouet Feliciano - Damas 50 anos - Simples –Campeã e Duplas – 

Campeã, Vilma Rosa Huerta Munoz Santângelo - Damas 50 anos – Duplas – 

Campeã, Hermenegildo Grassi - Damas 80 anos - Simples – Campeão, Marcelo 

Grassi - Veteranos 45 anos - Duplas – Campeão e Veteranos 55 anos - Duplas – 

Campeão, Andiara Maria Roessle Guimarães - Damas 55 anos - Simples - Vice-

Campeã e Maria Cristina Oria Carneiro - Damas 60 anos - Duplas - Vice-Campeã; 

Campeonato Mundial de Sêniors (Philadelphia/U.S.A. - 13 a 18/09/2004): Jorge 

Coelho Meneses - Veteranos 70 Anos - Simples e Duplas – classificação da equipe 

Brasileira – Campeão, Hermenegildo Grassi / Tikara Tanaami - Veteranos 80 Anos – 

Simples (a equipe Brasileira de 80 anos masculina não jogou na decisão de 5º e 6º 

lugares, por motivo de chuva), Tikara Tanaami - Veteranos 85 Anos – Simples – 

classificação equipe Brasileira: 4ª de Final; V Torneio Master Tênis - Nível Paulista 

(Academia Master Tênis - São Paulo/SP - 16 a 17/10/2004) e Gilberto Campos 

Azevedo Neto - 12 Anos Masculino “A” - Simples – Campeão; Voleibol: ao Diretor 

Adjunto José Henrique de Souza Amorim, aos técnicos Sílvio Roberto Forti, Roberto 

Vieira Santi, Rafael Prado de Castro, Cláudio Lopes Pinheiro e Almyr Ferreira de 

Souza e Hélio Ferreira de Almeida e aos atletas que participaram das seguintes 

competições: Campeonato Estadual Infanto-Juvenil (ECP/SP - 08/11/2004): Alan 

Henrique Pinto, Fernando Caldeira Berenguer Donnay, Renato Parreira Ferreira, 

Marco Bernardini Moulatlet, Walace Luan Trindade Rangel, Rodrigo Eugênio 

Sampaio Corrêa, Bruno Henrique Alves, Willis Ferreira Fernandes, William Holden 

Jorgensen Wanderley Júnior, Deivid Júnior Costa, Erick Rossi de Figueredo e 

Bernardo Ferreira de Assis, classificação da equipe: Vice – Campeã; Campeonato 

Estadual - 1ª Divisão (Sorocaba/SP - 08/11/2004): Adulto Masculino – Campeã: 

Caio Marcelo Namias, Kleber Eduardo Paiva dos Santos, Nathan Pieroni Prado 

Vieira, Daniel Augusto Mininel Capeloci, Celso Procknor Filho, Túlio Galvão Muller 

Nogueira, Fábio Luis Malachias Paes, Diogo de Andrade Silva, Rafael de Oliveira 

Martins, Everaldo Lucena da Silva, Fábio Teodoro Goebel, Rafael Capelasso 

Castello e Bryan Romano Farani; Campeonato Paulista/2004 (Osasco - SP - 

11/11/2004): Adulto Feminino - Vice-Campeã: Cláudia Carvalho Mota de Souza, 

Juliane Bittar Vieira, Fernanda Cristina Ferreira, Danúbia Marcela Wessler, Darlla 

Emmanuelle Amenor da Costa, Michelle Coelho Lemos Daldegan, Sabrina Bado, 

Andréia Cozzi Sforzin, Patrícia de Oliveira Cocco, Vanessa Cristina de Araújo 

Menezes, Mari Helen Pedra Mendes, Marina Donati Daloca, Silvia Cristina Andrade 

de Oliveira e Letícia de Carvalho Guimarães; Campeonato Metropolitano (ECP/SP 

– 20/11/2004): Infantil Masculino – Campeã: Igor Andrade da Silva Oliveira, Allan 

Cardoso de Carvalho, Renan Ribeiro, Diego Aparecido dos Santos, Jhones Felipe 

Fiori Araújo, Bruno Henrique Terribas, Bruno Henrique Alves e Willis Ferreira 
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Fernandes; Campeonato Metropolitano - Série Bronze (São Paulo/SP – 

21/11/2004): Infantil Feminino – Campeã: Amanda Veit Braune, Nathali Eustáquio 

da Silva, Ana Antonia Miranda, Juliana Bosschart Storch, Imirá Luchianciuc Rocha, 

Rafaela Gomes Butareli, Natália Corbett Geretto, Paula Eleonora Eustachio dos 

Santos, Elaine Fagundes de Souza e Vanessa Cristina de Souza Melo; Xadrez: ao 

Diretor Adjunto Ricardo Amorim Schutt e aos enxadristas que participaram da VIII 

Copa Itaú Internacional (São Paulo/SP - 25/09 a 02/10/2004), categoria Absoluta: 

Rômulo Fernando Berê Filho - Veterano - 2º lugar, Antonio Lúcio Ribeiro 

Albuquerque - Veterano - 4º lugar, Ricardo Amorim Schutt - Absoluto - 8º lugar, 

Herman Claudius Van Riemsdijk (Atleta não cadastrado - terceiro/prestador de 

serviço)- Absoluto - 8º lugar e Jarbas Nogueira Morais Karman - Veterano - 129º 

lugar; 2) de autoria do Conselheiro Nelson de Barros Pereira Júnior, à Conselheira 

Leila Eleny Amaro Marques e a Sra. Beatriz Resende Carvalho Rudge, esposa do 

Presidente da Diretoria, Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge, pela 

execução da decoração de Natal do nosso Clube; e ao associado Roberto 

Scheidt, que em 2004 conquistou 15 títulos de Vela, incluindo o 7º Campeonato 

Mundial e o Bicampeonato Olímpico da classe Laser; 3) de autoria dos 

Conselheiros Francisco Luiz Taglianetti e Francisco Roberto Taglianetti, à associada 

Eliana Forster, pela dedicação e competência com que colaborou com o grupo 

de teatro amador do Clube para a produção das peças “Nossa Gente” e “Auto 

de Natal”; 4) de iniciativa da Conselheira Lucia Maria Nagasawa, Presidente da 

Comissão de Veteranos, à Comissão Organizadora do Jantar do Conselho de 

03/12/2004; 5) de autoria do Conselheiro José Manssur, aos associados Ciro 

Pinheiro Campos, Regina Zacchi Capistrano da Silva, Maria Cristina Zucchi e ao 

Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, promovidos a Desembargadores; 

6) de iniciativa dos Conselheiros Dulce Arena Avancini, Luiz Ernesto Machado 

Kawall, José Manssur, Paulo Roberto Taglianetti e Luiz Eduardo do Amaral Cardia, 

ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, que foi nomeado pelo 

governo Federal como representante em São Paulo do instituto Latino-Americano 

das Nações Unidas – ILANUD, órgão da ONU que trata da Segurança em toda a 

América Latina; votos de pronto restabelecimento: 1) de autoria do Conselheiro 

Nelson de Barros Pereira Júnior, ao Conselheiro João Gilberto Pacces, Diretor 

Adjunto de Higiene Bucal, e ao ex-Conselheiro Manfred Adolf Sauer; 2) de 

iniciativa da Mesa do Conselho, ao Conselheiro Walter da Silva Bacelar de Barros; 

votos de louvor de autoria do Conselheiro Paulo Sérgio Teixeira de Mesquita , à 

atleta Fernanda Piedade Fernandes, Vice-Campeão Brasileira – 200m e 400m 

Medley e Campeã Paulista – 200 e 400m Medley (recorde paulista) na final B do 

Troféu José Finkel; votos de pesar: 1) de iniciativa dos Conselheiros Dulce Arena 

Avancini e Luiz Ernesto Machado Kawall, pelo falecimento do associado Erico 

João Siriuba Stickel; 2) de autoria da Conselheira Dulce Arena Avancini, pelos 

falecimentos do ex-Conselheiro Fred Hering e do associado João Comino, irmão 

do Conselheiro Edmundo Comino. Prosseguindo, se referiu a uma Resolução 
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distribuída na entrada da reunião, baixada pelas Presidências do Conselho e da 

Diretoria, constituindo uma Comissão Especial Executiva e uma Comissão Especial 

Consultiva, para elaboração de estudo de um Plano Diretor de Obras, 

informando que o Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, Presidente 

da Comissão Executiva, oportunamente faria uma apresentação a respeito. 

 

Primeira Secretária – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 

Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao 

mês de novembro, o Balanço Patrimonial em 30/11/2004 e a Posição Patrimonial e 

Execução Orçamentária do Clube em novembro/2004. Comunicou que a 

Diretoria enviou cartas ao Conselho, dando conhecimento das seguintes 

alterações na sua composição até maio/2005: José Maria de Almeida Prado 

Netto foi nomeado Diretor de Marketing, mantendo-se inalterado seu cargo de 

Assessor de Planejamento e Tecnologia; Carlos Augusto dos Santos Osso declinou 

do cargo de Diretor de Marketing, assumindo o cargo de Assessor de Relações 

Externas da Presidência; José Antonio Ungaro foi nomeado Diretor Adjunto de 

Comunicações e Membro do Conselho Editorial da Revista e Internet; Severiano 

Atanes Netto declinou do cargo de Diretor de Higiene e Saúde. Informou que o 

Presidente do Conselho, com fundamento no Art. 5º, II e no Art. 11, II, do 

Regimento Processual Disciplinar, determinou o arquivamento dos seguintes 

Registros de Ocorrência: R.O. 112/04, de interesse do Conselheiro Américo Dupas 

Junior; R.O. 189/04, de interesse do Conselheiro Marcelo Grassi e da Suplente de 

Conselheiro Patrícia Wallace Winkler; R.O. 227/04, de interesse do Conselheiro 

Ricardo de Freitas Hahne e do associado Wagner Oliveira Simão; R.O. 293/04, de 

interesse do Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara. 

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Apresentou e foram aprovadas as seguintes 

proposições: 1) voto de pesar pelo falecimento de Antonio Alípio Franco, avô do 

Conselheiro Francisco Flaquer Filho, sogro do ex-Conselheiro Francisco Flaquer e 

pai do associado José Eduardo Silveira Franco; 2) votos de parabéns aos 

associados e atletas militantes, participantes da 80ª Corrida de São Silvestre (23 

nome); 3) votos de congratulações com o Diretor Adjunto de Atletismo, César 

Palermo Kassab, pelo apoio dado ao evento “Reveillon do Cidão”; 4) voto de 

pronto restabelecimento do ex-Conselheiro Cid Costacurta; 5) agradecimento à 

empresa ORTOCIR, na pessoa do associado Marco Antonio Muniz de Oliveira, 

pelo apoio aos participantes da Corrida São Silvestre, fornecendo 800 camisetas; 

6) votos de profícua gestão aos seguintes, eleitos e recém empossados, no 

Município de São Paulo, respectivamente nos cargos: Gilberto Kassab - Vice-

Prefeito, José Roberto Nazzarelo Alvarenga Tripoli - Presidente da Câmara 

Municipal, José Ricardo Franco Montoro e Celso Carmo Jatene – Vereadores. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Reportou-se à Proposta Orçamentária de 

2005, que contemplou a criação de um Plano Diretor de Obras, dizendo-se 

honrado pela sua nomeação para presidir a Comissão Especial Executiva, porque 

ele, orador, vem permanentemente se posicionando pela necessidade de se 

pensar o futuro do Clube, preservando o passado. Utilizando projeção de slides, 

explicou que, na verdade, pretende-se mais que um Plano Diretor de Obras, um 

Plano Diretor para o futuro do Clube, fazendo um diagnóstico de seus problemas, 

suas necessidades e procurando criar um projeto balizador, que virá ao Conselho 

no momento oportuno, para servir de norte e de rumo para esta e para as 

próximas Diretorias. A Comissão será coordenada por um associado especialista 

na área, Professor de Arquitetura, que é Dr. Antonio Carlos Sant’anna Júnior, e 

dela farão parte representantes da Diretoria, das Comissões Permanentes 

específicas - a de Obras e a Financeira, um representante do Conselho, o 

Conselheiro Nelson de Barros Pereira Júnior, Engenheiro, e representantes do 

corpo associativo, também Engenheiros de renome, Eduardo Couso Júnior, José 

Walther Niemeyer e Eurico Freitas Marques. Há um grande trabalho pela frente e 

desde já contamos com a colaboração de todos. As atividades da Comissão 

serão desenvolvidas de janeiro a maio deste ano, culminando na emissão do 

Projeto Balizador, documento referencial do Plano Diretor de Obras. O trabalho 

será realizado com base no que foi o Pinheiros, fundado por um grupo de homens 

da classe média, em 1899, um clube eminentemente esportivo e com atividades 

sociais, tradições que já têm 105 anos de existência e que se pretende preservar, 

preservando aquilo de mais nobre que conseguimos construir aqui, que é essa 

área verde, um pulmão fantástico na área mais valorizada de São Paulo, e, 

acima de tudo, defendendo o associado, cuja característica ainda que 

tenhamos associados da classe rica e da classe milionária, é basicamente um 

Clube de classe média. Evidentemente, o Plano tem alguns antecedentes 

próximos e alguns antecedentes remotos.Temos o Presidente Celso Hahne, que 

elaborou um grande Plano Diretor de Obras nos anos 80, precedido por outro 

grande Presidente, Ângelo Mendes Corrêa, que tinha elaborado o primeiro 

grande Plano de Obras do Pinheiros. Mais proximamente, tivemos um outro 

trabalho, na gestão do Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura, o Plano Diretor 

de Desenvolvimento, em 1996. Depois, na gestão de Sergio Fuchs Calil, houve 

uma iniciativa importante, o Fórum Pinheiros, ouvindo os associados sobre os seus 

anseios, os problemas do Clube. E, finalmente, os estudos do estacionamento. E, 

evidentemente, para uma obra desse porte vamos precisar da assessoria de uma 

empresa de alto nível, especializada, que servirá de consultoria na elaboração 

do trabalho a ser submetido ao Conselho. Em princípio, pretende-se que, uma vez 

discutido e aprovado no âmbito do Conselho, que esse trabalho possa ser 

iniciado no segundo semestre. A Comissão Especial Consultiva é composta por 

membros da Diretoria, pelos Presidentes das Comissões Permanente e, 

representando o corpo associativo, notáveis Engenheiros e Arquitetos, Braz 
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Juliano, Abraão Yasigi e Joaquim Dias Tatit, este Conselheiro. Foram tomadas 

algumas providências preliminares. Como se trata de um trabalho apolítico, 

relativo ao patrimônio do Clube, de interesse de todas as correntes do Pinheiros, 

foi realizado um encontro com os ex-Presidentes da Diretoria e do Conselho, bem 

como foi feita uma reunião preliminar com os atuais Diretores. Todos os 

Conselheiros poderão contribuir enviando sugestões à Presidência da Comissão; 

elas serão objeto de consideração, de análise e de estudo. Logo que houver 

algum estudo mais concreto, realizaremos uma grande audiência, em que os 

Conselheiros poderão trazer as suas contribuições, sugestões e críticas. E, 

finalmente, pretendemos ouvir os associados, para os quais esse trabalho é 

dirigido. A despeito de se falar que se trata de um Plano para 10 anos, 20 anos, 

realmente é um Plano para os nossos filhos e nossos netos, para a família 

pinheirense, cujo sucesso dependerá da cooperação de todos. Enfatizou que 

conta com a colaboração de todos, pois que se trata de um trabalho que 

interessa fundamentalmente ao futuro do Clube, e o Conselho nunca faltou 

nesses momentos decisivos da história do Pinheiros. 

 

Aloísio Paraná de Toledo César – Homenageou o Conselheiro José Roberto 

Coutinho de Arruda,  dizendo-se feliz, como Desembargador mais antigo, em 

recebê-lo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou que essa 

promoção deve ser motivo de alegria para os pinheirenses, porque não é fácil 

chegar a essa condição. Chegam a Desembargador tão somente 5% dos Juízes 

do Estado. José Roberto Coutinho de Arruda, todos conhecem como um 

Conselheiro dedicadíssimo, pinheirense de coração, de família de pinheirenses, 

mas poucos sabem que tem sido um Juiz de um brilho invejável, como é invejável 

o raciocínio lógico que sempre exprime em seus julgamentos. Talvez poucos 

saibam que ele é filho de um Desembargador, infelizmente já falecido, 

igualmente brilhante, Dr. Hélio Quadros de Arruda, que na sua passagem pelo 

Tribunal de Justiça deixou um rastro de sabedoria e competência. Convidou os 

Conselheiros para a posse do Conselheiro Arruda como Desembargador, 

marcada para a quarta-feira seguinte, na Sala São Paulo, em cerimônia aberta, 

porque outros Desembargadores também seriam empossados.  

 

 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Leu os termos de recurso que interpôs com 

outros Conselheiros em 11/05/2004, de revisão da decisão do Conselho que 

autorizou a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial para implementação do 

projeto Novas Instalações do Fitness.  
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Presidente - Interveio, dizendo não se tratar de matéria do item “A Voz do 

Conselheiro”. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pediu ao Sr. Presidente que o aguardasse 

concluir. Passou a ler expediente que protocolou no dia 17/05/2004 em razão do 

despacho do Sr. Presidente do Conselho - recebendo o recurso nos seus regulares 

efeitos –, no qual solicitava que a Diretoria não tomasse qualquer providência até 

a final deliberação do Conselho. Comentou que o recurso não tinha sido 

submetido aos Conselheiros até o momento, e que se surpreendeu quando 

tomou conhecimento da resposta da Diretoria a ponderações do Conselheiro 

Helmut Peter Schütt, dando notícia de que aparentemente o assunto está 

totalmente resolvido. Nessas condições, como Conselheiro e representante de 

associados, propôs que em regime de urgência fosse a matéria colocada para 

nova apreciação do Conselho.  

 

Presidente – Reiterou que não se tratava de matéria do item “A Voz do 

Conselheiro”, mas de Várias. A despeito de ter o orador se pronunciado como 

Conselheiro, que representa o Associado, não transmitiu nenhum anseio de 

associado. Que, portanto, não colocaria a matéria em votação. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que inúmeros associados lhe 

solicitaram que reiterasse esse pedido de reapreciação da matéria pelo 

Conselho, em especial freqüentadores do Tai Chi Chuan. 

 

Presidente – Ratificou que não submeteria a proposta à votação.  

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (pronunciamento resumido ao final, 

constando em Várias por não se tratar de matéria pertinente ao item “A Voz do 

Conselheiro”). 

 

Lucia Maria Nagasawa – Explicou que foi procurada por associados Veteranos 

que têm dificuldades de locomoção dentro do Clube, que sugeriram a 

colocação de cadeiras de rodas motorizadas. Pensando em evitar 

constrangimento e atender a essas pessoas, propôs que para tanto seja 

disponibilizado um veículo movido a energia elétrica, com dez ou doze lugares, 

que circulasse pelo Clube, com algumas estações fixas em locais como, por 

exemplo, a Sede Social, Bar do Tênis, saída principal do estacionamento, Lago, 

Centro Administrativo, CCR, Centro Poliesportivo, Bar da Piscina e Hidroginástica. 

Disse que expôs sua idéia aos associados que inicialmente tinham reivindicado as 

cadeiras e rodas motorizadas, que acharam que essa solução seria mais 

agradável, mais interessante e proporcionando um ambiente mais descontraído. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Célio Cássio dos Santos – Referiu-se a uma carta que teria sido encaminhada 

pela Diretoria aos associados que possuem armários no Vestiário da Piscina, 

informando que a readequação e a redistribuição desses armários dar-se-ia na 

seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, os locatários que estivessem 

pagando há mais tempo pelos armários; em segundo, associados com maior 

idade, e, em terceiro, os que tivessem ingressado no Clube há mais tempo. Os 

associados reclamam que estão sendo prejudicados com relação ao primeiro 

item de preferência,  que começa a contar a partir de 1993, ao passo que 

existem muitos que alugam armários há mais de vinte anos. Solicitou que a 

Diretoria esclareça se essa informação procede, e qual a razão de não ser 

utilizada a lista desde a primeira locação dos armários, que pode ter sido em 

1960, 1970, e por que aquela lista começou em 1º de janeiro de 1993. Explicou 

que o problema é que, principalmente as pessoas mais idosas, que possuem 

armário na parte superior, não querem ficar com o armário na parte inferior em 

função dessa redistribuição, por terem que se abaixar, muitas vezes causando 

certo desconforto. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

 

Item 2 - Apreciação das atas da 517ª Reunião Ordinária e da 518ª Reunião 

Extraordinária, ambas realizadas no dia 29 de novembro de 2004. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou as atas aprovadas, conforme 

apresentadas. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-11/2002 – Primeira discussão da proposta 

subscrita por cinqüenta e um Conselheiros, de alteração dos Arts. 89 e 

95 do Estatuto Social. 

Presidente – Explicou que a proposta pretendia alterar os Arts. 89 e 95 do Estatuto 

Social para atribuir ao Conselho Fiscal competência para contratar advogado, e 

que recebeu como emenda de Comissão, portanto com preferência na 

votação, preliminar levantada pela Comissão Jurídica em seu parecer, propondo 

a rejeição da proposta original e emendas, dentre outros argumentos por 

entender que o Conselho Fiscal carece de personalidade jurídica para tanto. 

Facultou a discussão, mas ninguém quis se pronunciar. Deu por encerrada a 

discussão e submeteu a preliminar ao plenário. 

 

Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Conselho resolveu acolher a proposta da Comissão 

Jurídica, rejeitando a alteração estatutária. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-09/2003 – Recursos de Revisão interpostos 

por um Conselheiro e um Associado, da decisão do Conselho 

Deliberativo objeto da Resolução nº 09/2004, de 28/06/2004. 

Presidente – Fazendo referência aos fatos de origem, esclareceu que o 

Conselheiro Sérgio Martins Veiga, Diretor Adjunto da Sauna, recorreu alegando 

nulidade processual por não terem sido apreciadas duas Representações (049/03 

e 052/04), e pleiteando sua absolvição ou a redução da pena de suspensão. O 

associado Fábio Moreira Turetta também recorreu, pleiteando a anulação da 

decisão do Conselho, alegando suspeição de um dos membros da Comissão 

Processante Especial - que teria figurado como apresentante na proposta de 

ingresso do Conselheiro Sérgio Martins Veiga como associado do Clube -; que os 

antecedentes do Conselheiro só foram juntados aos autos no final e não desde o 

início do feito; que foi invertida a chamada para apresentação de defesa oral 

em plenário (primeiro foi convocado o Associado, quando deveria ter sido o 

Conselheiro, por ser acusador); e, ao final, pleiteando sua absolvição. A Comissão 

Permanente Jurídica manifestou-se considerando ambos recursos em termos e 

opinando pela rejeição das preliminares de nulidade argüidas por ambos os 

recorrentes, mas não se pronunciou sobre a manutenção ou redução das penas, 

ou sobre a absolvição dos envolvidos. Explicou que o Conselheiro Sérgio Martins 

Veiga havia protocolado uma petição no sábado anterior (distribuída na entrada 

da reunião), pleiteando que fosse postergado o julgamento dele, por entender, 

como preliminar, que a intimação dele e de seu advogado não havia cumprido 

os prazos regimentais, estatutárias e nem da legislação vigente. Entretanto, o 

Conselheiro não fundamentou essa petição, não disse que artigo teria sido 

malferido e nem na legislação pátria qual a formalidade preterida ou prazo que 

não teria sido cumprido; invoca a legislação ordinária do País, que a intimação 

não deve ocorrer em prazo inferior a 24 horas, mas não diz qual. Requer a 

postergação do julgamento para a próxima reunião extraordinária, para que 

possa exercer o direito de ampla defesa, sob pena de nulidade do processo, por 

não ter tomado conhecimento da convocação no prazo estatutário, com 

antecedência de dez dias; e pleiteia a cisão do julgamento, para que nesta 

oportunidade fosse julgado o associado Fábio Moreira Turetta, e que o seu 

julgamento fosse postergado para a próxima sessão. Esclareceu que tanto a 

notificação do Conselheiro Sérgio Martins Veiga, quanto a cópia da convocação 

que os Diretores que são Conselheiros licenciados recebem por deferência da 

Mesa, foram protocoladas no dia 26 de janeiro, cinco dias antes da sessão. A 

notificação de que o recurso seria incluído em pauta foi entregue em sua 

residência, tendo assinado o aviso de recebimento a Sra. Imara Veiga. A cópia 

da convocação foi recebida pela funcionária Eliane da Silva Félix, Assistente de 

Higiene e Saúde. 
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Sérgio Martins Veiga (questão de ordem) – Pediu que o Sr. Presidente conferisse a 

data do protocolo, e observou que Diretor Adjunto não possui Secretária. 

 

Presidente – Ratificou que tanto a notificação quanto a convocação foram 

entregues no dia 26 de janeiro. Que, por medida de economia, as convocações 

dos Diretores são entregues nas secretarias das Áreas, e cópia da convocação 

encaminhada ao Diretor foi recebida pela funcionária Eliane da Silva Félix, 

Assistente de Higiene e Saúde, à qual a Diretoria Adjunta da Sauna é afeita. 

Informou que o associado Fábio Moreira Turetta também foi notificado no dia 26 

de janeiro. Esclareceu que Estatuto e o Regimento Disciplinar somente 

mencionam prazo mínimo de quinze dias para a notificação quando da 

Audiência de Instrução. O §1º do Art. 14 do Regimento Processual Disciplinar 

estabelece que o advogado também será intimado dos atos e termos do 

procedimento disciplinar, o que foi cumprido. O Dr. Eric Fonseca Veiga, filho e 

advogado do Conselheiro Sérgio, foi intimado no dia 28/01/05, porque a 

notificação foi encaminhada no dia 26 para o antigo escritório e ele mudara de 

endereço. Mas foi recebida no dia 28. Reiterou que a rigor nem deveria ser 

conhecida essa petição, porque não veio suficientemente fundamentada; não 

diz qual dispositivo foi malferido. 

 

Sérgio Martins Veiga – Interrompeu, dizendo que não foi dito porque o Estatuto e 

o Regimento são omissos.  

 

Presidente – Lembrou o orador que o Presidente não pode ser aparteado e que 

estava expondo para o Conselho. Prosseguindo, informou que, embora o 

Conselheiro não tenha no recurso mencionado qual era o artigo da legislação 

pátria que entendeu ferido, tratava-se do artigo 552 do Código de Processo Civil, 

que diz que entre a intimação para o julgamento nos Tribunais e a sessão, devem 

decorrer 48 horas. Explicou que no Clube conta-se o prazo não contando o 

primeiro dia, isto é, conta-se a partir do dia seguinte da intimação, dia útil. Como 

no Conselho e no Clube sábado é dia útil, tanto que essa petição foi protocolada 

no sábado, ele tendo sido intimado na sexta-feira, então se conta 24 horas do 

sábado e 24 horas do domingo, isso dá 48 horas. Ora, o Regimento estabelece 

que começa a contar no dia seguinte, e o dia seguinte, sendo dia útil, que foi o 

sábado, portanto 48 horas antes, então não há nulidade. Abriu a discussão da 

matéria, preliminares e mérito. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Registrou sua indignação quanto a uma assertiva 

inserta no recurso do associado Fábio Moreira Turetta, representado pelo Dr. Silvio 

Rodrigues, a qual qualificou de leviana, mentirosa, caluniosa mesmo. Teria 

constado, textualmente, que a conduta defendida pelo Presidente e pelo Vice-

Presidente da Comissão Jurídica anterior, no caso, ele, orador, e o Dr. Renato 
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Corrêa Meyer Marino, respectivamente, poderia ter sido tipificada, no mínimo, 

como exercício arbitrário das próprias razões, o que constitui um crime previsto no 

Código Penal, Artigo 345. Enfatizou que não admitia, como Conselheiro, tamanho 

achincalhe, entendendo que esse associado realmente não pode freqüentar as 

dependências do Clube. Acrescentou que desconhecia se esse ataque gratuito 

e mentiroso era obra do recorrente ou de seu advogado, mas que isso será 

esclarecido por ele e pelo Dr. Renato Corrêa Meyer Marino nas vias próprias, 

apresentando a competente queixa crime, com pedido de indenização por 

danos morais. Explicou que quando do exercício da Comissão Jurídica, jamais viu 

o Sr. Fábio Moreira Turetta, e quando se manifestou o fez de uma maneira técnica 

nos autos, de acordo com a prova produzida. Quanto à preliminar de suspeição 

de um dos membros da Comissão Processante Especial, que teria apresentado o 

Sr. Sérgio quando de sua admissão no Clube, entendeu descabida, observando 

que mesmo dentro do Clube Pinheiros membros de Comissões podem e devem 

conhecer associados. Que não aceitava esse tipo de conduta e que são atitudes 

que não devem ser consideradas aqui dentro. 

 

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

 

Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) – Quanto à preliminar de suspeição argüida 

no recurso, informou que assinaram a proposta de ingresso do Conselheiro Sérgio 

Martins Veiga as seguintes pessoas: Arlindo Marques, Roberto Gonçalves 

Mendonça, Danilo de Paiva Carvalho e Paulo Afonso Caruso, e nenhuma delas 

fez parte da Comissão Processante.  

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu, mas ponderou que sua 

consideração era anterior. Evidentemente, no clube, uma Comissão Especial 

normalmente tem algum tipo de conhecimento com associados envolvidos, mas 

isso não acarreta nenhuma questão moral ou questão ética que impeça seus 

membros de fazer um trabalho absolutamente isento. Voltou a falar de sua 

indignação e do Dr. Renato Corrêa Meyer Marino, que é Juiz de Direito, 

reiterando que a Comissão apresentou um parecer de natureza técnica, 

concordando com a posição da Comissão Processante Especial, no que tange à 

prática de um ato contrário ao Estatuto, no que tange ao aspecto disciplinar, 

porém, entendendo, ante as circunstâncias do fato, a questão do líquido atirado 

na face do Conselheiro Sérgio Martins Veiga, que teria agido sob o domínio de 

violenta emoção, até mesmo em legítima defesa. Sabe-se que quem dá um soco 

quer mais se defender do que propriamente atacar. E nessa consideração a 

Comissão sugeriu não a absolvição, mas que Sérgio Martins Veiga fosse apenado 

com a pena de advertência. Isso pareceu ao Sr. Fábio Moreira Turetta e ao seu 

advogado como exercício arbitrário das próprias razões. Ele poderia, se tivesse 

argumentos, ter refutado o parecer da Comissão Jurídica anterior, parcial da 
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Comissão Jurídica, discutindo aspectos técnicos. Não. Preferiu partir para o 

achincalhe, inclusive não se constrangendo de pegar pequeno trecho do 

parecer para fazer uma crítica imerecida e indevida. Entendeu que a questão 

tinha que ser analisada com cuidado, evitando-se situações passionais. Muitas 

vezes um soco é diferente de outro soco. Não se pode fazer tábula rasa em 

qualquer hipótese de soco. A pena tem de ser individualizada e têm que ser 

analisados os casos individualmente para cada evento, para cada situação 

disciplinar.  

 

- O Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho reassume a Presidência. 

 

Severiano Atanes Netto – Informou que se desligou da Diretoria para expor em 

plenário o trabalho realizado nos últimos vinte meses pelo Conselheiro Sérgio 

Martins Veiga, como Diretor Adjunto da Sauna, subordinado à Diretoria de 

Higiene e Saúde, nomeado para o cargo atendendo aos anseios de um grande 

número de associados, aliada ao seu prévio conhecimento sobre o assunto, à sua 

presença constante, seu interesse pela área e relacionamento amigável com os 

freqüentadores e funcionários da Sauna. Trouxe várias solicitações de reformas 

necessárias, estudou com colegas Engenheiros e Arquitetos um manual de 

estrutura mais ampla e moderna da Sauna, projeto este entregue à Presidência 

para estudo e provável aprovação futura. Declarou que nesses vinte meses de 

convivência com o Sérgio Martins Veiga não sentiu da parte dele qualquer 

agressividade, mesmo em algumas situações delicadas vivenciadas. Quem 

freqüenta a Sauna sabe perfeitamente que os associados procuram as melhores 

soluções para a melhoria da Sauna, muitas delas conflitantes e para cuja solução 

necessitam de muito bom senso e tranqüilidade, qualidades sempre 

demonstradas por Sérgio Martins Veiga. Disse entender que o Diretor Adjunto 

prestou serviços relevantes na Sauna e que devem ser considerados, se não para 

sua absolvição, pelo menos para redução da pena. Se como Médico muitas 

vezes entendemos que uma pessoa atingida propositalmente com o arremesso 

do líquido de um copo ao seu rosto pode reagir emocionalmente, precisamos 

também entender que um Conselheiro, num ato tão importante como a posse do 

Presidente, obrigatoriamente deveria se conter; e que o Sérgio Martins Veiga não 

só se arrependeu de seu ato como já sofreu o suficiente nos últimos sete meses, 

desde a aplicação da penalidade, situação esta também sofrida por sua própria 

família. Tal penalidade provocou o afastamento de sua esposa, que já se demitiu 

do nosso Clube, o que está preste a ocorrer com a sua filha. Propôs o 

abrandamento da pena para advertência ao Conselheiro Sérgio Martins Veiga. 

 

Ricardo Coutinho Carvalhal – Disse que fez parte da Comissão Processante 

Especial que instruiu o processo, comentando que o fato aconteceu há quase 

dois anos e hoje ainda estava sendo discutido. Discordou do que ouviu do 
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Conselheiro Sérgio Martins Veiga, de que ele, orador, estava impedido porque fez 

parte da Comissão. 

 

Sérgio Martins Veiga (questão de ordem) – Perguntou ao Sr. Presidente se o 

orador estava impedido. 

 

Presidente – Respondeu que o orador estava impedido de votar, mas podia se 

manifestar, até porque participou de uma Comissão, que chegou a uma 

conclusão, e sabia minúcias do processo, podendo inclusive apresentar proposta. 

 

Ricardo Coutinho Carvalhal – Enfatizou tratar-se de um caso sério, porque houve 

uma agressão mútua numa reunião de posse do Presidente do Clube. E isso nem 

todos viram, mas todos souberam que aconteceu. De modo que gostaria que 

todos pensassem bem, pois somos um exemplo para o Clube. Não podemos 

deixar as coisas irem acontecendo. Se isso começar a acontecer, qual será o 

caminho das Comissões futuramente? Porque verão que não vai adiantar 

absolutamente nada o trabalho que tiveram e vir tudo isso ao Conselho e o 

Conselho se negar em dar uma penalidade mínima para um fato grave. 

 

Presidente – Não havendo mais inscritos, facultou a sustentação oral, desde logo 

esclarecendo que o associado Fábio Moreira Turetta abriu mão de fazer sua 

defesa em plenário dizendo que se conformaria com a decisão do Conselho.  

 

Sérgio Martins Veiga – Fez um aparte, referindo-se ao Conselheiro Ricardo 

Coutinho Carvalhal, dizendo que estranhou sua posição se arvorando num 

tremendo algoz, pois lhe constava que nos seus idos tempos de futebol não era 

um anjo de candura. 

 

Ricardo Coutinho Carvalhal – Interveio, dizendo que tinha brigado com 18 anos, e 

não com 40, dentro de um campo de futebol, e não numa festa social.  

 

Presidente – Esclareceu que o momento era para sustentação oral, não cabendo 

apartes. Quem fosse mencionado e se julgasse ofendido, depois poderia ocupar 

a tribuna para se defender. 

 

Sérgio Martins Veiga – Complementou, dizendo que não fazia diferença, porque 

o campo de futebol não deixa de ser parte integrante do Clube. Aliás, tem 

conhecimento da existência de brigas no campo, na quadra de Tênis que não 

são levadas a esses extremos.  

 

Ricardo Coutinho Carvalhal – Pretendeu se manifestar, mas o Sr. Presidente pediu-

lhe que aguardasse a oportunidade.  
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Sérgio Martins Veiga – A par de se defender, contou que Fábio Moreira Turetta o 

convenceu a fazer uma aplicação financeira em ouro, ocasião em que lhe 

entregou um cheque em confiança, no plenário do Conselho. Que foi vítima de 

estelionato, recebeu um cheque em garantia e esse cheque voltou sem fundos. 

Que avisou Fábio que iria executá-lo e assim fez, houve um processo de 

estelionato, uma execução cível. A par disso tudo, recebeu 15 e-mails com 

provocações do Sr. Fábio, que compareceu inúmeras vezes no Conselho 

exclusivamente para provocá-lo, a ponto de seu filho o aconselhar a ficar longe 

disso. Confessou que se controlou até onde pôde. Que diante de tantas e tantas 

provocações, sem alternativa, como advogado lhe restou executar e penhorar o 

título social de Fábio – seu único patrimônio. Isso deflagrou definitivamente a 

guerra, as provocações aumentaram até que, na festa de posse do Presidente 

da Diretoria, que não se sabe a que título Fábio estava lá, diz Fábio que ele, 

orador, teria jogado um líquido nele, depois ainda o agredido num primeiro 

momento. Depois, é o seu próprio advogado que em suas insinuações, ou seja, 

escrevendo por ele diz: "Fábio somente atirou a bebida depois de ser 

covardemente agredido pelo Conselheiro". Não teria sido ao contrário? Óbvio 

que está distorcendo a verdade dos fatos. Nunca neguei que revidei uma injusta 

agressão. Comentou que esta situação não é nova, foi enfrentada anteriormente 

pelos Tribunais, a ponto que um dos mais renomados juristas deste país, o Dr. 

Damásio Evangelista de Jesus, assim se expressar exatamente sobre um fato 

como o ocorrido dentro do Clube: A situação em tela não já foi analisada pelo 

mestre Damásio Evangelista de Jesus salientando que a "agressão é toda 

conduta humana que ataca ou coloca em perigo um bem jurídico. Certamente 

a atitude da suposta vítima, quando jogou um copo de uísque no rosto do seu 

agressor teve o condão de tornar a ação subseqüente deste último lícita, porque 

houve notória proporcionalidade ao dano sofrido". Concordou que temos que 

evitar ao máximo esse tipo de situação e constrangimento, mas ponderou que 

constrangimento maior está tendo perante os Conselheiros, inclusive afetou o seu 

lar: esposa e filha não mais freqüentam o Clube. Que teve uma vida reta, formou 

dois filhos. Rogou aos Conselheiros que entendessem sua situação e reação, que 

não teria sido outra de sequer outra pessoa nas mesmas condições. Que continua 

sendo provocado pelo Sr. Fábio, mas não reagirá, porque aprendeu a lição. 

Comentou que Fábio tem uma gama enorme de títulos protestados, uma série 

infinda de cheques sem fundo, execuções. Aduziu que na ocasião avisou Fábio 

que saísse de perto dele, orador, e, não satisfeito, Fábio lhe jogou um copo de 

uísque, provocando-o. Ora, quem teria agido diferente numa situação como 

essa? Ressaltou que punição maior é vir à tribuna se defender; é a vergonha que 

está passando perante os Conselheiros; é ter perdido a têmpera num lapso de 

momento; se Deus me desse a luz naquele momento e falasse "segure a sua 

mão", eu teria segurado. Pediu que os Conselheiros não o privassem do Conselho 

e que fossem justos, crendo que já foi apenado mais do que suficiente.  
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Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a 

discussão e deu início à votação. Esclareceu que primeiro seriam votadas as 

preliminares, aquelas que a Comissão Jurídica sugeriu ao Conselho, repelidas, e 

esta preliminar do prazo para a sustentação oral, que, aliás, já tinha sido 

superada com a manifestação do Conselheiro Sérgio.  

 

Deliberação: 

O plenário resolveu rejeitar as preliminares de nulidade do processo. 

 

Presidente – Passou à votação do pleito do recurso do Conselheiro, pela sua 

absolvição. Respondeu ao Conselheiro Mário Lima Cardoso que a decisão 

anterior do Conselho também era uma proposta, mantendo a penalidade então 

aplicada. 

 

Deliberação: 

O plenário resolveu rejeitar proposta de absolvição formulada no recurso 

interposto pelo Conselheiro. 

 

Presidente – Submeteu ao plenário a proposta do Conselheiro Severiano Atanes 

Netto, reduzindo a penalidade recorrida, sendo apurados, inicialmente, 52 contra 

49 votos, tendo o Sr. Presidente invertido a votação para confirmar esse resultado. 

 

Mário Lima Cardoso – Propôs fosse feita verificação de votação. 

 

- Passa-se à verificação nominal de votação, tendo os membros da Comissão 

Processante Especial se declarado impedidos de votar. 

 

Deliberação: 

O plenário resolveu aprovar, por 63 contra 60 votos, a proposta formulada pelo 

Conselheiro Severiano Atanes Netto, reduzindo para advertência a penalidade 

de suspensão por 60 dias aplicada ao Conselheiro. 

 

Presidente – Colocou em votação a proposta de absolvição do associado. 

 

Deliberação: 

O plenário rejeitou a proposta de absolvição formulada no recurso interposto pelo 

associado Fábio Moreira Turetta, ficando mantida a decisão recorrida. 
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Item 5 - Apreciação do processo CD-33/2004 – Recurso Ordinário interposto por 

ex-Associada, contra sua eliminação do quadro social. 

Presidente – Explicou tratar-se de recurso apresentado pela ex-associada Regina 

Marques Caruso, contra a decisão da Diretoria que a eliminou do quadro social 

por falta de pagamento das contribuições sociais, alegando que vem 

atravessando dificuldades financeiras e pleiteando a isenção das multas e 

demais despesas decorrentes do processo de eliminação. Quando do recurso, a 

interessada estava dentro do prazo para readmissão. Leu o texto dos Arts. 30 e 31 

do Estatuto Social, lembrando que em caso recente, julgando na sua soberania o 

Conselho não considerou que o pagamento (Art. 30, I) fosse feito de uma só vez. 

E a recorrente estava pleiteando parcelar esse pagamento para ser readmitida. 

Que a Comissão Jurídica se manifestou no sentido de que o recurso se 

encontrava em termos de ser apreciado pelo Conselho, mas não entrou no 

mérito do pedido. Perguntado pelo Conselheiro José Roberto Pacheco França, 

negou que o Conselho alteraria o Estatuto, mas enfatizou que ele é soberano nas 

suas decisões. 

 

José Roberto Pacheco França – Defendeu que o pagamento integral é 

obrigatório; foi aprovada uma emenda estatutária de autoria do Conselheiro 

Roberto Gasparini neste sentido; e a recorrente estava querendo alterar o 

Estatuto do Clube. 

 

Presidente – Reiterou que o Conselho é soberano nas suas decisões, podendo 

interpretar o Estatuto. Aquele era o pedido do recurso e a ele, Presidente, caberia 

submeter à decisão do plenário. Tendo o Conselheiro José Roberto Pacheco 

França solicitado que o pedido fosse remetido à Comissão Jurídica, para que 

esta opinasse primeiro, respondeu que a Comissão já tinha se pronunciado sobre 

o recurso, não favoravelmente, mas também não adentrou o mérito. Como um 

Sr. Conselheiro observou que o pedido era antiestatutário, respondeu que, se 

acolhido, a Diretoria poderia recorrer da decisão do Conselho, como fez com 

relação ao caso havia referido. De sua parte, cumpria organizar os trabalhos. 

 

Sergio Lazzarini (questão de ordem) – Ponderou que se existia uma questão 

estatutária, deveria haver uma preliminar se esse recurso deveria ou não ser 

conhecido, antes que se aventurasse numa votação de mérito.  

 

Presidente – Recebeu a preliminar, informando que os incidentes seriam decididos 

após a discussão da matéria. 

 

Ivanilce Simeão Cappellano – Entendeu que a matéria poderia ser decidida pelo 

Conselho, porque a Comissão Jurídica assim encaminhou. Ponderou que a 
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recorrente atravessou problemas muito sérios no ano passado, ficou 

desempregada, teve problemas conjugais, e não conseguiu manter seus 

compromissos. Entretanto, hoje se encontra em condições de pagar o Clube e 

pronta para retomar sua vida normal. Trata-se de mãe de uma criança, 

associada, que havia se separado do esposo, também associado, tendo 

retomado seu casamento. Por tudo isso, pediu ao Conselho que pensasse nessa 

família, se houvesse amparo estatutário, por se tratar de mãe de associado menor 

de idade e esposa de associado.  

 

Presidente – A pedido do Conselheiro Augusto Miranda, leu o inciso I, do Art. 30, 

do Estatuto Social, que estabelece que “O associado eliminado do quadro social 

por falta de pagamento de contribuições sociais poderá ser readmitido, a juízo 

da Diretoria, ou do Conselho Deliberativo em grau de recurso, o que está fazendo 

agora, satisfazendo os seguintes requisitos: I - pagamento no ato do requerimento 

da readmissão do valor do débito de uma só vez, calculado até a data da 

readmissão, tomando-se por base o valor da contribuição social mensal na data 

do efetivo pagamento acrescido das despesas havidas com o processo de 

eliminação;”. Perguntado, respondeu ao mesmo Conselheiro que a recorrente 

não havia feito esse recolhimento, por isso estava pleiteando o parcelamento.  

 

Augusto Miranda – Entendeu que não tinha sido cumprido um dos requisitos 

fundamentais para que o pedido da recorrente fosse analisado. 

 

Presidente – Reiterou que ao Presidente incumbe organizar os trabalhos. O 

interessado entra com um recurso e o Presidente do Conselho o submete ao 

parecer da Comissão Jurídica. A Comissão não levantou essa preliminar. Se o 

tivesse feito, teria preferência na votação. Portanto, era obrigado a submeter o 

pedido ao Conselho. Entretanto, como o Conselheiro Sergio Lazzarini havia 

levantado a questão, a preliminar seria votada antes de votar o mérito. 

 

Augusto Miranda – Perguntou se o plenário votaria a preliminar ciente de que não 

tinha sido cumprido um dos requisitos fundamentais para que o recurso fosse 

apreciado pelo Conselho, independentemente do parecer da Comissão Jurídica 

que não examinou esse aspecto. 

 

Presidente – Esclareceu que não é necessário haver o pagamento para que o 

recurso venha a julgamento. Se a recorrente tivesse pago, seria 

automaticamente readmitida. 

 

Augusto Miranda – Discordou, dizendo que se a recorrente tivesse efetuado o 

pagamento prévio, que é um dos requisitos básicos para conhecimento do 

recurso, o recurso teria condições de ser apreciado pelo Conselho. Uma vez que 
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não foi cumprido esse requisito, o Conselho não tinha como julgar contra uma 

expressa disposição estatutária. Neste sentido, propôs que o recurso não fosse 

conhecido. 

 

Presidente – Reiterou que se a recorrente tivesse pagado, ela não precisaria 

recorrer; estaria readmitida. Entretanto, recebeu a proposta do orador, que era 

idêntica à preliminar do Conselheiro Sergio Lazzarini. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Observou que talvez a recorrente não tenha 

sabido deduzir convenientemente o seu pedido. Inicialmente, estava pedindo 

uma reforma de decisão da eliminação do quadro social. Em seguida fazia 

comentários a respeito da difícil situação financeira. Mas havia, também, uma 

referência à sua impossibilidade de pagar o débito acrescido de multa. Então, 

apresentou proposta alternativa no sentido, primeiro, que o requerimento de 

pagamento parcelado não poderia ser submetido ao Conselho porque o 

Estatuto não prevê o parcelamento. Em contrapartida, como deduziu uma 

manifestação de permanência no Clube, o Conselho poderia, rejeitando a 

possibilidade de parcelamento, facultar à requerente ser readmitida, 

condicionada ao atendimento efetivo do que dispõe o Art. 30, qual seja, o 

pagamento no ato do requerimento de readmissão, o valor do débito de uma só 

vez, expurgada a multa, já que essa multa já foi excluída do Estatuto no ano 

passado, em função de deliberação do próprio Conselho.  

 

Ivanilce Simeão Cappellano (aparte) – Acrescentou que oito meses atrás a 

recorrente devia ao Clube R$1.300,00, R$1.400,00. Se contar até agora os oito 

meses que está desligada do Clube e terá de pagar, chegar-se-á a mais de 

R$2.500,00, valor superior ao de um título. Por isso, o Clube não terá nada a 

perder.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Respondeu que era uma questão de 

cálculo. Mas, em que pese sua amplitude de autação, o Conselho não poderia 

deliberar contrariamente ao que estabelece o Estatuto. Daí sua proposta 

intermediária. Se a recorrente não tivesse condições de atender, infelizmente, 

teria que ser cumprido o Estatuto.  

 

Marcos Martins Paulino (questão de ordem) – Entendeu que a Mesa primeiro teria 

que resolver a preliminar, porque ela dizia respeito se o assunto deveria ou não ser 

examinado pelo Conselho nesta oportunidade. Se resolvida no sentido positivo, o 

plenário estudaria tudo o que estava sendo dito, as razões, o mérito. Pediu que o 

Sr. Presidente colocasse a preliminar em votação, porque o Conselho já estava 

discutindo o mérito. 
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Presidente – Explicou que a discussão abrangia a preliminar e o mérito, a exemplo 

do recurso anterior. Na realidade, estava solicitando apenas que fosse cindido o 

requerimento. Talvez fosse o problema. 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Lembrou que a questão de ordem tem uma 

precedência sobre todo o resto. De tal forma que quaisquer outras indagações, 

além do que havia sido levantado pelo Conselheiro Sergio Lazzarini, só poderiam 

ser objeto de atenção pelo Conselho se a questão de ordem for resolvida 

negativamente.  

 

Presidente – Consultou o Conselheiro Sergio Lazzarini, que confirmou ter argüido 

uma questão de ordem, explicando o Sr. Presidente que tinha entendido que 

seria uma preliminar para ser resolvida pelo Conselho. Prestou esclarecimentos 

sobre a votação e submeteu a questão de ordem ao plenário. 

 

Deliberação: 

O plenário resolveu aprovar questão de ordem formulada pelo Conselheiro Sergio 

Lazzarini, pelo não conhecimento do recurso por ferir o Estatuto Social. 

 

 

Item 6 - Apreciação do processo CD-37/2004, referente à proposta da Diretoria 

de concessão do ingresso do atleta Jorge Raphael Gatti Pereira 

Rodrigues, da seção de Handebol, como associado Contribuinte, na 

classe Individual, independentemente de aquisição de título social. 

Presidente – Abriu a discussão, mas não houve inscrições de oradores. Desde 

logo, submeteu a matéria à votação. 

 

Deliberação: 

O plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria, concedendo o ingresso do 

atleta Jorge Raphael Gatti Pereira Rodrigues, da seção de Handebol, como 

associado Contribuinte, na classe Individual. 

 

 

Item 7 - Várias. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – “Senhor Presidente do Conselho, mais uma 

vez, através do qual saúdo a todos os presentes. Na verdade, eu venho neste 

momento mostrar a minha irresignação com relação á forma como importantes 

matérias estão sendo tratadas e discutidas aqui neste Conselho. Eu daria como 

exemplo duas reuniões ocorridas aqui neste Conselho, em que no transcorrer da 

reunião discute-se de certa forma uma coisa, faz-se determinadas colocações e 

depois se vota e as coisas acabam acontecendo de forma diferente e causando 
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até uma certa, a palavra é um pouco feia, estupefação por parte dos 

Conselheiros com as coisas que vão acontecendo. Mas eu me referi 

especificamente a duas reuniões, uma realizada no dia 26 de abril de 2004, que 

aparentemente pode parecer que seja uma reunião realizada há muito tempo, 

mas como o assunto ainda persiste, eu acho que é importante fazer estas 

considerações. Essa reunião de 26 de abril de 2004, que foi aquela famigerada 

reunião em que se decidiu a respeito da alocação de verbas para o Fitness, eu 

tive oportunidade de consultar não o resumo, mas sim a ata integral, e nessa 

oportunidade eu vi determinadas afirmações, determinados comentários que 

colocam em dúvida com relação ao que ficou efetivamente decidido. Então, 

especificamente, nessa reunião do dia 26 de abril de 2004, o Sr. Presidente de 

então, Dr. Sérgio Lazzarini, manifestando-se aos Conselheiros em relação ao que 

estava sendo votado naquela oportunidade, e, aliás, até após uma 

manifestação minha, em que eu faço a seguinte referência: “Eu estou liberado, 

não é, Senhor Presidente?”. E o Senhor Presidente, naquela oportunidade, falou 

expressamente: “Está liberado. Senhores Conselheiros, eu só queria dizer aos 

senhores que o que está em votação é a utilização das verbas do Fundo de 

Investimento. Nós não estamos votando aqui o local e o projeto do Fitness.Nós 

estamos votando, primeiro, a aprovação da utilização dos recursos. Apenas isso.” 

E eu faço um comentário  em seguida, que também não veio para a ata 

resumida: “Então, não é para a transferência de local.” Isso se encontra nas 

páginas 9 das notas taquigráficas. Posteriormente, após uma manifestação do 

Conselheiro Antonio Moreno Neto, em que ele faz o seguinte questionamento: 

“Senhor Presidente, o senhor disse que inicialmente nós iríamos votar a alocação 

da verba. Certo? E o Senhor Presidente, naquela oportunidade também reafirma 

“Sim”. Muito bem. Posteriormente, quando da manifestação do ilustre Conselheiro  

Dr. Cardia, naquela oportunidade se despedindo da gestão anterior, o Dr. Cardia 

também, apoiando a proposta apresentada, ele destaca mais uma vez que, isto 

aqui eu reproduzo o que consta nas notas taquigráficas: “Apropriadamente, foi 

esclarecido pela Mesa do Conselho que se trata de uma votação não do projeto 

em si, e sim da destinação da verba para a execução da obra oportunamente.” 

Muito bem. Acontece que, posteriormente, na hora da votação, e mais uma vez 

o Senhor Presidente coloca o seguinte: “Vou colocar em votação o projeto. E vou 

esclarecer mais uma vez, para que fique constando, inclusive para os ausentes, 

porque vai ficar constando em ata, que hoje será votada a aprovação das 

verbas solicitadas pela Presidência do Clube,...”. E aí seguindo com o 

compromisso assumido pelo Presidente de que fará uma audiência pública, e 

muito mais. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – O Conselheiro me concede um aparte? 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não. Depois que eu terminar, com muito 

prazer, eu darei oportunidade para se manifestar aqui na tribuna. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – O aparte, não. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não. Oportunamente o senhor se manifesta. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – Senhor Presidente, gostaria de me inscrever em 

Várias. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Talvez eu lhe possa dar um aparte assim, no 

sentido de tentar agilizar inclusive a manifestação dos demais Conselheiros. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – Não. Não. Não. Eu me inscrevi em Várias. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Eu estou fazendo estas considerações 

porque quando tomei conhecimento da resposta do Sr. Presidente da Diretoria 

ao requerimento formulado pelo Conselheiro  Peter Schütt, de que está dando, 

como se as coisas tivessem transcorridas dessa forma, mostrando não, foi 

colocado em votação o projeto, foi rejeitada a proposta subscrita por 

Conselheiro  de adiamento da apreciação da matéria, e foi autorizada a 

utilização de recursos do Fundo Especial, no valor de dois milhões, para fazer 

frente às despesas com a implementação do projeto das novas instalações do 

Fitness. O que eu senti, nessa oportunidade, é que, na hora em que se está 

discutindo uma matéria, nós estamos tendo uma informação de que está se 

discutindo uma verba, a alocação de uma verba, e depois, na hora da 

aprovação, na hora da discussão final, é colocada de uma forma um pouco 

diferente a matéria e a aprovação acaba tendo uma extensão muito maior do 

que aquela do que os Srs. Conselheiros imaginavam que pudesse ter. Mas, se esse 

fato tivesse ocorrido uma única vez, ainda nós poderíamos pensar: Bom! Isso 

ocorreu. Afinal de contas a maioria decide, maioria é para isso mesmo, o que a 

maioria decide a minoria tem de aceitar. Mas outro acontecimento agora mais 

recente, na reunião em que foi colocado em votação e para aprovação da 

possibilidade de o Conselho autorizar a emissão de novos títulos, naquela 

oportunidade também, no encaminhamento da matéria, e essa foi a reunião de 

27 de setembro de 2004, todo Conselho acabou comovido, inclusive com uma 

manifestação muito precisa do Dr. Paulino, de que nós estávamos aqui 

amedrontados de votar uma autorização para nós mesmos deixássemos 

consignado no Estatuto a possibilidade de venda de títulos. E o Senhor Presidente 

da Diretoria, quando compareceu aqui na tribuna, para fazer os seus 

esclarecimentos, colocou de uma forma, aliás, muito cândida, a seguinte 

observação, que também ajudou a que se fizesse uma análise assim de que 
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naquela oportunidade era de menor importância. O Senhor Presidente, naquele 

momento, fala o seguinte. Eu estou reproduzindo o que foi anotado nas notas 

taquigráficas: “Nós temos, nós estamos sentindo dificuldades em fechar este 

orçamento.” E aí: “A nossa premissa, evidentemente, se não houver a reposição 

de alguns contribuintes, nós não temos ainda um número, podem ser 50, 100, 400, 

como falou o Conselheiro Dutra, 500, 600, mas serão trazidos aos senhores, com a 

justificativa, com pareceres da Comissão Financeira, pareceres da Comissão de 

Veteranos, com todos os pareceres de Comissões.” E, depois, num outro 

momento também, o Senhor Presidente colocou assim, de uma forma muito 

singela: “Eu não estou pedindo uma carta branca. Eu estou querendo uma 

alteração estatutária. Se for necessário, nós voltaremos aos senhores e vamos 

dizer nós precisamos vender 10, 20, 50, 100 títulos. Por causa disso, disso e disso. Aí 

o senhor vai opinar pela Comissão Financeira. O Dr. Arlindo vai discutir em 

Plenário. Tudo isso nós vamos fazer.” Muito bem. A forma em que foi 

encaminhado este assunto também fazia entender aos Conselheiros, pelo menos 

a mim e há muitos Conselheiros com quem acabei trocando idéias, de que na 

oportunidade da venda efetiva de títulos seria feito um estudo adequado, uma 

proposta, uma discussão fundamentada aqui dentro do Conselho. E, na verdade, 

o que nós vimos foi, quando da proposta orçamentária, que foi embutida a 

venda de dois mil títulos e que acabou passando de roldão. Quer dizer, na 

verdade, durante o encaminhamento das reuniões vamos seguindo o raciocínio 

no sentido de um determinado resultado e depois as coisas acontecem de forma 

diferente. Evidentemente, a Diretoria tendo a maioria, e agindo como as 

anteriores também quando tinham a maioria faziam, impunham a sua vontade, o 

que afinal de contas é natural, porque é a vontade da maioria, mas me parece 

que as coisas eram feitas um pouquinho mais às claras nesse sentido. Porque os 

Conselheiros são induzidos ou entendem que as coisas vão ocorrer de uma certa 

forma, e depois, efetivamente, ocorrem de uma outra forma. Na verdade, Senhor 

Presidente, é somente para deixar este registro dessa minha irresignação da 

forma como as coisas estão acontecendo. Talvez eu esteja sendo mais realista do 

que o rei com estas minhas observações, mas que, de toda forma, eu achei 

importante que fique isso para a consciência de cada um, para que também 

passemos a tomar mais cuidados, e fiquemos aí talvez mais zelosos e mais atentos 

com as coisas que se sucedem. É somente isso, Senhor Presidente. Muito obrigado 

pela atenção. 

 

José Roberto Pacheco França (Com assentimento do orador) – O senhor me 

permite um aparte? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pois não. Com muito prazer. 
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José Roberto Pacheco França – É só uma questão de esclarecimento. Quando foi 

pedida a venda de dois mil títulos foi para a reposição, isso ficou bem claro que 

essa reposição era para chegarmos ao ano de 2002, para o mesmo número de 

associados que tínhamos em 2002, para fazer fechar o orçamento. Então, não é 

que foi empurrado goela abaixo. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não. Não. Na verdade... 

 

José Roberto Pacheco França – Houve apenas uma proposta, clara, honesta 

dizendo que dois mil títulos era para nós repormos o que se tinha em 2002.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem. Eu entendi perfeitamente.  

 

José Roberto Pacheco França – Lógico. É só isso. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Eu só quis ressaltar o aspecto de que o 

aspecto de que de uma forma assim tão simpática, o Senhor Presidente, naquela 

oportunidade, disse não, vão ser 100, 200 ou até 500 e tal, e, agora, depois 

houvesse essa... 

 

José Roberto Pacheco França – Mas um estudo indicou que precisavam ser dois 

mil. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Mas, uma semana após, quando foi 

apresentada a proposta orçamentária, veio esse absurdo de número. Mas, de 

toda forma, este é apenas um registro. Eu não quero polemizar, mas que cada 

um, na sua consciência, vá pensando, que as coisas não podem andar dessa 

forma. É somente isso. Muito obrigado. Agora, eu dou oportunidade ao senhor, 

que, afinal de contas, eu dei oportunidade para o Dr. França,... 

 

José Roberto Pacheco França – Eu agradeço e peço desculpas. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ...aliás, por uma questão de precedência, 

porque o Dr. França me parece ser o primeiro líder da bancada da Presidência, e 

o senhor, pelas informações que tenho, é o segundo líder. Então, agora, dou a 

palavra ao senhor. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – Muito obrigado pela nomeação que o senhor 

está me fazendo. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pois não. 
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Nelson de Barros Pereira Júnior – Eu sou um simples Conselheiro eleito, graças a 

Deus muito bem eleito, e tenho muito orgulho disso. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pois não. Muito bem. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – Gostaria de dizer que realmente está muito claro 

na ata da reunião em que foi votado o projeto, aqui na ata está muito claro. O 

senhor leu tão rápido quando chegou nessa parte. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pois não. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – E outra coisa que eu gostaria de dizer num 

aparte é que realmente eu não concordo, eu acho que as coisas realmente 

estão sendo feitas de uma maneira muito clara, como há muitos anos não se 

fazia. E, realmente, eu acho que esta Diretoria está de parabéns. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – eu também acho. Eu acho que a Diretoria... 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – Não tenho interesse nenhum, Não sou líder de 

nada. Simplesmente é um ativismo. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não. Pelo menos a informação que eu 

recebi. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – O senhor recebeu uma informação errada. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Bom! Muito obrigado. Muito bem. De toda 

forma o que eu li é o que está registrado, que em várias oportunidades ficou 

consignado que nós estávamos, inicialmente com relação ao Fitness, votando 

exclusivamente a verba. E depois aconteceu o que aconteceu. De toda forma, é 

apenas um registro, e eu fico satisfeito em saber a informação, agradeço até, de 

que o senhor não é o segundo líder da bancada da Diretoria. 

 

Presidente – Seu tempo está esgotado. 

 

Antonio Moreno Neto – Com licença? Com licença? Posso só fazer uma 

consideração? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não. O senhor só pode fazer aparte. Se o 

senhor quiser um aparte, eu posso lhe conceder. 

 

Antonio Moreno Neto – então, o aparte é o seguinte. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Evidentemente com a autorização do Sr. 

Presidente. 

 

Presidente – Por favor. São dois minutos de aparte. Pode falar. 

 

Antonio Moreno Neto – Não é bem um aparte, mas que seja... 

 

Presidente – É um aparte. Desculpa. Só pode ser um aparte. 

 

Antonio Moreno Neto – Eu gostaria de... 

 

Presidente – O senhor se manifeste depois. 

 

Antonio Moreno Neto – Então o senhor me inscreva. Por favor. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito obrigado. Eu estou liberado, não é, 

Senhor Presidente?”.  

 

Djalma Funaro – Mencionou algumas questões levantadas desde que se falou em 

Fitness, como a locomoção e o acesso ao local, o que restou esclarecido, porque 

um dos elevadores, hoje completamente parado, tem capacidade para 32 

pessoas, poderia dar vazão com sobra aos usuários da seção, inclusive evitando 

desconforto para aqueles que não podem subir escadas. Quanto às quadras 

existentes no local, serão alocadas para um lugar maior, e com isso aumentará o 

número de quadras. Concordou quanto à ociosidade do Fitness e que só existe 

congestionamento em determinadas horas. Entretanto, pode-se seguir a mesma 

linha de raciocínio da atual Diretoria, que constituiu uma Comissão Especial para 

elaborar um projeto, abrangendo, inclusive, a construção de nova garagem, da 

mesma forma que raciocinou a Diretoria anterior, que no final de sua gestão 

contratou e pagou um projeto de perspectiva para uma eventual garagem que 

seria construída em cima da pista de atletismo. Afinal, a garagem só é ocupada 

nos fins de semana de verão, e nas terças-feiras à noite.  E isso também serve 

para a Sede Social, onde os associados pleiteiam a instalação de ar 

condicionado. E aquela dependência também é utilizada para festividades do 

Clube meia dúzia de vezes por ano. Comentou que no projeto original a parte 

superior do prédio do Fitness se destinava à ginástica de aparelhos. Naquela 

época, em 1981, não se falava em Fitness.  Perguntou por que tiveram de fazer o  

Fitness em um outro lugar, se o lugar estava ocioso há vinte e tantos anos? E 

quem entende sabe que o custo de construção civil é muito menor que tudo o 

que se falou aqui. Perguntado pelo Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho 

sobre qual sua conclusão, respondeu entender que a Diretoria tem todo o direito 

de fazer o Fitness, até porque no fechamento do ano de 2002 o Clube estava 
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com quase dois milhões no vermelho, tinham arrasado o Fundo de Investimentos, 

o Fundo de Emergência, sem autorização do Conselho e entrado no cheque 

especial. E hoje os balancetes demonstram uma performance maravilhosa. 

Então, concluía que se fala muito por falar, uma boa parte para combater, e se é 

do contra porque tem de ser do contra.  

 

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Lembrou que foi Diretor de Patrimônio 

durante oito anos, e que, entre outros, pela primeira vez em décadas foi obtida a 

regularização do Clube junto à Prefeitura Municipal, cujo auto de regularização 

datava de novembro/1998, documento que aumentava a área construída, 

proporcionando substancial redução do nosso IPTU, já que, por lei, o Clube não 

paga imposto sobre área construída. Essa regularização também tirou o Clube da 

ilegalidade em que vivia até então, abrindo as portas para o alvará do CONTRU, 

documento que esperava que o Clube já tivesse obtido ou esteja em processo 

de concessão. Perguntou se as novas obras estão legalizadas, se a churrasqueira, 

o acréscimo do prédio do Tênis estão devidamente aprovados pela Prefeitura. 

Em caso positivo, solicitou cópias dos documentos respectivos. Se não, que sejam 

explicados os motivos e quais providências a atual Diretoria pretende tomar. 

Também perguntou se o Clube tem o alvará para a reforma do Fitness. Quanto 

ao entendimento do Conselheiro Djalma Funaro, que a construção de um 

terceiro andar seria muito mais cara, informou que custaria em torno de 

seiscentos mil reais; seriam mais ou menos 400m2. Seria muito mais barato. 

Entretanto, o prédio está sendo feito e o importante é que tenha o alvará e o 

documento legal para que seja dada ao associado a segurança apropriada que 

ele merece e que é nossa responsabilidade. 

 

Nelson de Barros Pereira Júnior (aparte) – A par de elogiar a gestão do orador, 

informou que agora, com a perfuração dos poços, a Diretoria está utilizando 

bastante o anel hidráulico. Acrescentou que existem alvarás de tudo, inclusive do 

Fitness, emitido em 17/12/2004. Quanto à construção do terceiro andar, disse que 

não é possível, porque a Prefeitura não aprova a construção de mais um andar. E 

400m2 não resolve o problema do Fitness, que é muito maior.  

 

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Concordou com o entendimento do 

Conselheiro Helmut Peter Schütt falou, de que não podemos dimensionar o Clube 

pelo máximo, sempre pelo pico. Acrescentou que naquela oportunidade foi 

informado que a construção de um terceiro andar era exeqüível, inclusive com a 

aprovação da Prefeitura. Entretanto, não participava efetivamente da Diretoria.  

 

Djalma Funaro (aparte) – Lembrou que o terceiro andar é onde está localizado 

tudo, caixa d'água, etc. Além disso, um dos maiores congestionamentos ocorre 

nos vestiários, principalmente nos femininos. Então, o terceiro andar mais os 
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vestiários e todo o remanejamento que tem de ser feito lá. Perguntou se a 

estimativa de seiscentos mil reais abrangia também a reforma dos banheiros, etc.  

 

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Respondeu que só previu a parte de cima. 

Que fez um estudo razoavelmente aprofundado naquela oportunidade e os 

valores eram muito menores do que o prédio. Quanto à consideração de se ter 

freqüentadores com dificuldade de subir ao Fitness, etc, da mesma forma terão 

problemas os futuros freqüentadores dos cursos culturais que serão instalados no 

atual prédio do Fitness; senhores e senhoras idosos terão que subir aquelas 

escadas . 

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Solicitou e o Sr. Presidente concordou em 

considerar como matéria de Várias o pronunciamento que havia feito 

indevidamente no item “A Voz do Conselheiro”, conforme resumido a seguir: 

Tecendo comentários sobre a globalização, disse que faz parte de um site, o 

ORKUT, onde existem milhares de comunidades constituídas por pessoas com 

algum tipo de afinidade, uma delas com o nome e o logo do Clube, composta 

por mais de 3.800 pessoas que freqüentam ou freqüentaram o Pinheiros, com 

várias subdivisões de assuntos de interesse dos pinheirenses. Como o site é 

público, abre as portas do Clube para o mundo e pode servir como uma 

ferramenta aos nossos gestores, pois possibilita, de forma rápida, conhecer os 

anseios e medir o nível de satisfação dos associados. Que um dos tópicos em 

discussão nesse site lhe causou curiosidade, como um dos patronos da 

padronização do logotipo: "Farsa no Concurso de Logomarca do Clube!!!", 

assunto que, certamente, merecerá atenção especial, para uma resposta por 

parte da Diretoria. Que se manifestava porque foi questionado por alguns 

associados sobre o andamento do concurso. O regulamento deixou claro que a 

Comissão Julgadora não tinha obrigatoriamente que escolher uma das propostas 

inscritas em cada modalidade, se julgasse que nenhuma atendia aos propósitos 

do regulamento. Entretanto, talvez, este tenha sido o motivo dos reclamos dos 

internautas. Perguntou por que não premiar nenhum dos participantes, se ficou 

claro que não havia interesse de utilizar as peças premiadas. Disse acreditar que 

esse tipo de concurso não pode ser limitado somente ao corpo associativo, 

porque nem sempre quem tem uma boa idéia consegue colocar no papel uma 

marca de fácil leitura e a ser avaliada por julgadores de magna formação 

artística e acadêmica. Outro ato falho e não cumprido no regulamento é a não 

divulgação dos resultados, mesmo quando não houve vencedores, pois o 

concurso conseguiu amplitude e muitos comentários dentro do quadro social 

mesmo dos não participantes. Por que não divulgar formalmente a decisão de 

não premiar, visto fazer parte do processo? Além disso, o regulamento prevê que 

a divulgação do resultado do concurso até o dia 15/12/2004, no site do Clube e 

na edição de janeiro/2005. Estamos em fevereiro e nada foi publicado. Os 
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participantes merecem atenção especial, visto que responderam prontamente à 

convocação, mesmo com a informação de que poderia não haver vencedores. 

A divulgação no tópico “Orkut” desperta o interesse geral dentro e fora do Clube. 

O que não podemos é desestimular os que contribuem para que tenhamos um 

Pinheiros cada vez maior. Encaminhou à Mesa a publicação no site ORKUT. 

 

Dora Maria de Aguiar Whitaker – Informou que foi convidada pela Diretoria para 

organizar o Concurso de Logomarca. Quanto à questão da Comissão Julgadora 

ser soberana, disse que quando organizou o concurso escolheu um júri do mais 

alto gabarito, pessoas estranhas ao quadro social, personalidades do mundo 

artístico e cultural: o pintor Cláudio Tozi, o fotógrafo Cristiano Mascaro, o arquiteto 

e músico Dalton De Luca, Álvaro Razuk, cenógrafo, e Tomaz Alvim, dono de uma 

Editora. A este júri foram submetidos os 55 trabalhos apresentados por associados. 

No regulamento e no edital constou que o júri era soberano e não teria 

obrigatoriedade de escolher um trabalho. E, considerando a idéia de fazer algo 

que atendesse aos anseios do Clube, na sua posição ímpar atualmente no Brasil e 

no Mundo, o júri entendeu que nenhum desses trabalhos chegava a esse nível, 

justificando que se realizasse um concurso nacional. Por conta disso, não escolheu 

nenhum dos trabalhos e sugeriu uma nova seleção, que poderia ser feita nos 

mesmos moldes, mas com a participação de profissionais da área de artes 

gráficas, design. Com relação ao que o Conselheiro Bório colocou como um ato 

falho e não cumprido, a não divulgação desse resultado, explicou o concurso foi 

realizado, o julgamento ocorreu no fim de novembro, e a intenção era publicar 

na Revista de janeiro, mas entendeu-se extremamente indelicado publicar que o 

Júri não tinha escolhido nenhum trabalho, e isso talvez assustasse os participantes, 

porque não constaria uma justificativa. Então, ficou combinado com a equipe do 

Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira, Assessor de Comunicação Institucional, 

que colaborou na Comissão Social, que mais elegante que os participantes 

tivessem precedência em conhecer o resultado, tendo sido encaminhada a 

todos uma carta explicativa, agradecendo sua participação e esclarecendo que 

o júri não havia escolhido seu trabalho por não atender aos propósitos do Clube. 

Agora que os participantes receberam essa comunicação, a publicação será 

feita na próxima edição da Revista.  

 

Nelson de Barros Pereira Júnior – Defendeu que a Diretoria prima pela 

transparência, discordando que as coisas estejam sendo empurradas. Tudo vem 

para o Conselho e é discutido. Quando da aprovação do projeto do Fitness foi 

feita uma consulta para saber se estava suficientemente esclarecido e o 

Conselho disse que sim, e assim as coisas caminham. Agora, na reforma do Fitness 

esta Diretoria inovou, publicando editais nos jornais, inclusive teve a coragem de 

anular as primeiras concorrências porque os preços não eram bons para o Clube. 

Como resultado desses editais apareceram aproximadamente 50 firmas e com 
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isso muitos melhores preços. Tudo tem sido discutido, tem sido colocado na 

revista, foi feita audiência pública, pesquisa e considerada toda opinião 

formulada por associado no site. Concordou com o Conselheiro Bório que o caso 

do logotipo tem que ter uma solução, mas ponderou que a questão tem que ser 

mais discutida. Um logotipo com uma tradição de 50 anos não pode ser mudado 

assim sem uma consulta maior aos associados. Que soube que o processo está 

paralisado porque houve muita manifestação desfavorável dos associados, o que 

reflete uma boa atitude.  

 

Antonio Moreno Neto – A despeito das considerações do Conselheiro Djalma 

Funaro sobre o estado crítico em que o Clube foi encontrado por esta Diretoria, 

consignou que participou da gestão anterior e que deveria  haver um respeito, 

como tem pela atual Diretoria, porque todos estão se dedicando. Podemos 

criticar, discordar, ter momentos políticos, mas não falar que o Clube estava 

praticamente quebrado quando esta Diretoria assumiu, como se falou na 

votação do orçamento. Isso não é verdade. Temos dados no Conselho e na 

Diretoria, que a partir de junho/2002 iniciamos uma economia muito grande em 

face da diminuição de contribuição, dos problemas de aumento de custos, da 

diminuição de receitas de eventos, economia que, felizmente, culminou com a 

Resolução nº 24, encabeçada pelo Conselheiro Claudio Damasceno Junior, 

então Presidente da Comissão Financeira, decisão do Conselho que foi muito útil 

no sentido de que só poderia gastar aquilo que estava previsto de receita, uma 

espécie de comparação com a responsabilidade fiscal. E entregamos o Clube, 

em maio/2003 com cerca de R$9.300.000,00 de superávit orçamentário, ou seja, 

de janeiro até 13/05/2003, o que pode ser confirmado pelo Diretor Financeiro 

Fernando Silva Rohrs. Esta nova Diretoria aprimorou, teve competência e 

continuou esse trabalho. E mais de R$6.000.000,00 em caixa também. Comentou 

que estamos vendo a Diretoria atual, por uma circunstância externa, pedir a 

venda de títulos, dizer que a Revista e que as Festas dão prejuízo, o que não é 

culpa de ninguém, é uma condição executiva difícil do Clube. Não se pode 

cobrar de um associado uma festa de R$120,00/pessoa senão não se tem festa. 

Então, tem que subsidiar. Registrou seu respeito por todos os Diretores, Adjuntos, 

Assessores, que trabalharam nas outras gestões e na atual gestão. E quando se 

mencionar números, cheque especial, saldo de caixa negativo, o faça com 

certeza, lembrando que houve períodos, mas com juros a 2%/mês. Nunca houve 

um saldo negativo. Solicitou que a Diretoria fornecesse orçamento detalhado do 

Fitness, ponderando que o Conselho nunca aprovou um projeto ou uma obra sem 

ter um orçamento detalhado. Até hoje não recebemos esse orçamento, quanto 

será gasto com projetos de arquitetura, hidráulico, de elétrica, de estrutura, ar 

condicionado, quanto é o investimento em mezanino. Não temos esses dados. 
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José Edmur Vianna Coutinho – “Senhor Presidente, Senhores Conselheiros 

presentes, Senhores Diretores, eu não ia me dirigir ao Plenário, mas eu o faço em 

homenagem, em primeiro lugar, ao Plenário. Foi dito aqui que nós somos a rigor, 

vão me desculpar um pouco a força dos termos, um bando de imbecis, idiotas e 

energúmenos, sujeitos às malevolências da Diretoria e daqueles que vêm ao 

microfone para tentar levar-nos à frente com malícia, com palavras ditas aqui, 

palavras ditas ali, como se nós, 170, 150 Conselheiros  não tivéssemos a 

capacidade de discernir entre aquilo que está certo e o que está errado. Contra 

isso, sim, é que precisa haver aquilo que alguém falou aqui, em irresignação, e a 

forma diferente da estupefação que nós, sim, Conselheiros temos, quando 

ouvimos alguém dizer uma barbaridade dessas. Isto não seria, para mim foi 

realmente uma coisa desagradável de ouvir nesse momento, em que em Várias 

tratamos de vários assuntos diferentes, como está sendo feito aqui, e vir alguém 

aqui trazendo fatos de abril de 2004, setembro de 2004, novembro de 2004, - 

(Vozes em plenário). Não aceito nenhum tipo de manifestação sua - dizendo que 

nós fomos levados na conversa, nós fomos enganados. E ele usou até uma 

palavra sutil, Senhor Presidente, nós fomos induzidos. Essa palavra indução, com 

muita clareza, com muita nobreza do distinto orador, dizendo nada mais, nada 

menos que nós fomos enganados. Eu acho que a maioria aqui por enquanto não 

se sente enganada, é o que me parece. Com relação a este famoso caso da 

discussão do Fitness, já abordada aqui entre nós, precisa de uma vez por todas 

ser liquidado o assunto. Quando na reunião relativa ao Fitness, o Dr. Paulo 

Taglianetti, usando de um direito que lhe confere o Artigo 61 do Regimento 

Interno, pediu ao Presidente que consultasse se estava devidamente esclarecido, 

isso foi feito. O Plenário disse que estava, por maioria, mas disse que estava. E 

alguém aqui lembrou que maioria ainda vale alguma coisa. Muito bem. O 

Plenário disse que estava esclarecido. Foi encerrada, então, a discussão e 

iniciada a votação. Contra, evidentemente, protestos que houve, eu registro até. 

Mas o que houve foi uma pura e simples obediência à lei. Eu acho que nós aqui 

temos de obedecer a lei. E houve aqui uma tentativa de sair da lei, mas, graças a 

Deus, voltamos ao aprisco da lei, e nós não deixamos, houve determinado 

recurso que iria avante contra a letra do próprio Estatuto. Então, Senhores 

Conselheiros, eu queria apenas, neste momento, registrar, eu, sim, o meu 

inconformismo. Eu, mesmo, a minha estupefação. E faço isso em nome de todos 

os Conselheiros que de uma forma ou de outra foram atingidos por essa maneira 

pouco delicada de se dirigir a um Plenário que resolve em termos de votação. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Palmas) 

 

Presidente – O Conselheiro Bandeira quer um aparte, mas o orador já encerrou a 

sua manifestação. Se quiser falar, o senhor pode-se inscrever. (Pausa). Por favor, 

dirija-se à tribuna. 
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Tarcísio de Barros Bandeira – Senhor Presidente e Senhores Conselheiros, o aparte 

que queria fazer seria curto, mas eu venho aqui então para falar. Eu só queria 

deixar claro que eu não senti ofendido, não me sinto ofendido e dispenso ser 

excluído como fui excluído aqui. Só isso. Muito obrigado. (Palmas). 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Senhor Presidente, evidentemente, diante 

do adiantado da hora, e sem querer polemizar, mas como o ilustre Dr. José 

Edmur, no seu pronunciamento, quer dizer, ele apontou a minha pessoa e fez 

referência aos comentários que eu havia feito na tribuna, eu acho que o 

pronunciamento insuspeito do Dr. Bandeira agora é mais do que suficiente para 

mostrar que as coisas não são como as que o Dr. José Edmur vê. O Dr. José 

Edmur, muitas vezes, apesar de todo o seu conhecimento, vê de forma 

equivocada. Da mesma forma que ele, em outras oportunidades... 

 

Presidente – O senhor já se manifestou! 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não. Não. Eu só estou registrando... 

 

Presidente – Não existe isso. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Um minutinho só, Senhor Presidente. 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Vai me dar o direito de contradizer. 

 

Presidente – Não existe isso. Vai dar o direito de o outro falar também. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem. Então, para evitar polêmica, eu 

acho que o pronunciamento... 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Não houve nenhuma polêmica. O senhor está 

começando uma polêmica, como começou naquele momento, e eu tentei 

dirimi-la. Porém, o senhor continua insistindo. Vai-me fazer voltar à tribuna. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Dr. José Edmur, eu só lhe vou dizer uma 

coisa. Não é a primeira vez que o senhor vem à tribuna... 

 

Presidente – Desculpa, mas eu sou obrigado a cassar a sua palavra. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Perdoa. Em consideração ao Conselho, eu 

encerro. 

 

Presidente – Não é questão de ordem, não é nada. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito obrigado.” 

 

Lúcia Maria Nagasawa (matéria enviada por escrito, para inserção no item 

Várias) – “Não tendo tido a oportunidade de apresentar minha sugestão no item 

“Várias” nas 517ª e 518ª Reuniões do Conselho Deliberativo devido ao adiantado 

da hora, gostaria de deixar registrado na ata da 519ª Reunião o seguinte: Em 

nome da Comissão Permanente de Veteranos parabenizo a Diretoria pela 

organização do “Jantar dos Veteranos”. A grande maioria dos associados 

Veteranos e demais associados considerou este evento o melhor que já tivemos 

no gênero, pela decoração austera, cardápio variado e de boa qualidade e 

preço acessível. Por tudo isto, considero que devemos manter este evento como 

jantar, ao invés de transformá-lo no futuro em almoço ou lanche, esta alteração 

só retiraria o brilho e a relevância que tal evento merece.”.  

 

 

Encerramento da Reunião 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 

deu por encerrados os trabalhos às 23h55. 

 

* * * 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 520ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 28 de fevereiro de 2005, com as retificações já dela 

constantes. 
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