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ATA DA 531ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2005.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de novembro do ano dois mil e cinco, com início às vinte e três horas e doze 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e oito Conselheiros.

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

3) ORDEM DO DIA (NOS TERMOS DA DECISÃO TOMADA NA REUNIÃO ANTERIOR)
Item 1 da 530ª Reunião - “A Voz do Conselheiro”.
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Leu abaixo-assinado subscrito por cento e dez 
Conselheiros,  tecendo  considerações  e,  diante  dos  fatos  então  relatados,  e  o 
questionamento de um grande número de Associados, a respeito do que efetivamente está 
sendo feito pela Comissão Especial Executiva do Plano Diretor de Obras, e o porquê da 
insistência na definição de prioridades pela Diretoria Executiva, requerendo: I - que seja 
oficiado o Presidente da Comissão para que esclareça quais providências foram tomadas a 
partir  da Resolução do Conselho nº 20/2005, detalhando os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos;  e  para  que  se  abstenha  de  prosseguir  com os  estudos  para  os  locais 
inicialmente priorizados, até ulterior determinação do Conselho; II – que seja oficiado ao 
Presidente da Diretoria, solicitando que evite a divulgação de notícias relativas ao projeto 
Balizador do Plano Diretor de Obras, até que sejam efetivamente definidas as prioridades, 
para que não se criem, junto ao corpo associativo, expectativas que não venham a se 
concretizar. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Marcelo Grassi  – Disse que,  devido  à  ampla  divulgação e  repercussão de seu último 
pronunciamento em plenário, quando expôs que o contrato maior que o Clube possui, com 
o Banco Bradesco, feito na primeira gestão do Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri 
como Presidente da Diretoria, que não teria sido submetido ao Conselho, o que configuraria 
desrespeito ao Estatuto, o que se repetiu na Presidência do falecido ex-Presidente Sergio 
Fuchs Calil,  bem na atual gestão do Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge; 
vários associados solicitaram que reivindicasse à Diretoria para exibir desde o primeiro e 
todos os aditamentos.
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Presidente – Esclareceu que não se tratava de matéria do item “A Voz do Conselheiro”, 
mas do item Várias. Entretanto, encaminharia o pedido à Diretoria.

Maria Luiza Porto Ferreira Braga – Apresentou pedido formulado por vários associados, 
no sentido de que a Diretoria estude a possibilidade de criar um Banco de Dados no "site" 
do Clube,  que possibilite  aos associados interessados a cadastrar  e disponibilizar  suas 
profissões e empresas dentro de uma espécie de Bolsa de Negócios e Profissões, visando 
criar um canal de comunicação e interação entre as necessidades e ofertas profissionais 
entre os associados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Nice de Lima - Apresentou abaixo-assinado subscrito por mais de duzentos associados, 
reivindicando que a Diretoria implante no Clube, diariamente, o serviço de comida a quilo. 
Explicou que a Diretoria havia respondido a uma sua manifestação anterior, assinada pelo 
mesmo número  de  associados,  encaminhando  respostas  a  solicitações  do  Conselheiro 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. Entretanto, o teor das justificativas apresentadas não 
se apropriavam ao seu pedido, em que pese ter sido atendida pelo Diretor de Restaurantes, 
que aceitou sua argumentação de que a freqüência diária dos restaurantes da sede social 
realmente diminuiu após a implantação do serviço de "self service". Aduziu que também se 
deve considerar  que os custos de bares e restaurantes do Clube são desonerados de 
despesas como água, luz, gás, IPTU e diversos outros que estão embutidos na composição 
do valor  da contribuição mensal  social,  e,  portanto,  já  pagos pelos associados,  não se 
justificando a equiparação com preços praticados nos restaurantes da cidade. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos –  Reiterou  pedido  no  sentido  de  possibilitar  ao 
associado não inscrito no semestre possa freqüentar o Fitness pagando uma taxa extra, 
para que ele compre, por exemplo, 10 tíquetes com validade determinada, num preço que 
não inviabilize os que estão inscritos. Comentou que a academia do Clube, se não é a 
maior e mais completa do Brasil, está entre elas. Consultado pelo Sr. Presidente, informou 
que a Diretoria havido respondido ao pedido inicial, mas não de forma concreta, dizendo se 
atenderá ou não à solicitação.Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Synésio Alves de Lima – Transmitiu reclamação freqüente de associados, sobre o uso do 
cigarro em ambientes fechados, particularmente no Boliche - onde se costuma ficar das 14 
horas às 2 horas do dia seguinte. Considerando o período de recesso das atividades da 
seção, entendeu oportuno que a Diretoria encetasse uma campanha visando orientar  o 
associado que continuasse praticando o seu tabagismo em lugar próprio, sem prejudicar a 
saúde daquele que não deseja fumar. Pediu ainda que a Diretoria considerasse sugestão 
anteriormente  apresentada,  objeto  de  abaixo-assinado  com  mais  de  mil  assinaturas, 
criando uma Brinquedoteca. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 da 530ª Reunião - Apreciação  da  ata  da  529ª  Reunião  Extraordinária, 
realizada no dia 31 de outubro de 2005.
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Marcelo Grassi  – A par de discordar do resumo elaborado pela Secretaria,  tanto com 
relação  às  suas  manifestações  quanto  às  intervenções  da  Presidência  naquela 
oportunidade; e questionando que Conselheiro teria solicitado para riscar da ata termos 
indevidos então utilizados, propôs retificação da Ata para ver seu pronunciamento transcrito 
na íntegra.

Presidente – Explicou que o Regimento  determina que seja feito um resumo. Disse que, 
como o pronunciamento do orador tinha sido extenso, facultar-lhe-ia encaminhar o resumo 
de seu pronunciamento à Secretaria, para inserção na Ata. Não havendo contestação, deu 
a Ata por aprovada, conforme então estabelecido.

Item 2 da 531ª Reunião - Apreciação  do  processo  CD-18/2005  -  Pedido  de 
autorização  formulado  pela  Diretoria,  para  utilizar 
recursos  do  Fundo  Especial  para  troca  da  grama 
sintética do Campo de Futebol “B”.

Marcelo Grassi – Ponderou que não teve tempo de ler o último contrato feito para saber 
qual o tempo de duração, etc, e que talvez esse contrato pudesse ser apresentado, e que 
gostaria de saber se a firma que trocou a grama na última vez também participaria da 
licitação e de que forma. Disse que na última troca da grama o Conselheiro Alberto Antonio 
Pascarelli  Fasanaro se manifestou trazendo um fato novo, e talvez pudesse explicar ao 
Conselho de quem seria o “interesse particular contrariado” então mencionado, já que ele, 
orador, teria sido o único a se pronunciar naquele dia a respeito da matéria.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Como  foi  mencionado,  manifestou-se 
esclarecendo que não podia precisar o número da reunião, mas solicitou ao Sr. Presidente 
que encaminhasse ao Conselheiro Marcelo Grassi a transcrição integral do pronunciamento 
que proferiu na aludida reunião, porque lá está perfeitamente consignado o seu ponto de 
vista então explicitado.

Presidente  –  Respondeu  que  disponibilizaria  inclusive  o  videoteipe  da  reunião  para  o 
Conselheiro Marcelo Grassi assistir.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse se recordar que quem levantou o problema 
da grama sintética não tinha sido o orador. Como o Conselheiro Marcelo Grassi insistiu, 
dizendo que foi o único a falar sobre a matéria, disse que a solução era simples, bastando 
disponibilizar sua fala ao orador ou quem tivesse interesse. Desde logo, afirmou que não 
houve interesse do Conselheiro Marcelo Grassi contrariado. 

Presidente  –  Respondeu  ao  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  que 
encaminharia o pronunciamento referido ao Conselheiro Marcelo Grassi  (obs: trata-se do 
item Várias da 470ª reunião, de 26/03/2001).
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Antonio  Moreno Neto –  Transmitiu  a  opinião de vários  associados freqüentadores  do 
Futebol  quanto  à  grama  sintética.  Ponderou  que  a  grama  sintética  evolui  ano  a  ano, 
propiciando nova tecnologia aos clubes que optam por esse tipo de grama. A solução é 
viável e oportuna. No campo de grama chegam a acontecer de 20 a 22 jogos semanais, ao 
passo que em campos oficiais, como o do Santos e do Morumby, chega a ter no máximo 
um  jogo  por  semana,  mesmo  com  toda  a  manutenção  e  infra-estrutura  que  dispõem. 
Informando ter  conversado a respeito com o Diretor  de Patrimônio,  Conselheiro Durval 
Vieira de Souza Neto e com o Conselheiro Nilson José Iasi, ex-Diretor de Serviços Gerais, 
fez  uma  proposição  à  Diretoria  dentro  dessa  reforma.  Fora  as  crianças,  que  não  há 
problema jogarem nesse campo sintético, porque ele é um pouco menor, o Clube tem três 
categorias: A, B e C Adultos. A categoria A envolve 11 times ou 12 times, e não gosta de 
jogar no Campo B porque ele não é oficial - tem 60m de largura, de linha a linha, e 72m de 
comprimento. Pelas normas internacionais da FIFA, um campo oficial deve ter de 55 a 80m 
de largura 55 a 80 e de 80 a 120m de comprimento. Então, para tornar o campo B oficial 
precisaríamos de mais 8m. Poderíamos adiantar o campo um pouco ali do lado do Centro 
Esportivo, mas por ali passa ambulância, etc. Mas, do outro lado, têm duas passarelas, que 
poderiam  ser  unificadas.  E  há  um  problema  seriíssimo;  precisaríamos  entrar  com  um 
processo no IBAMA, pedindo a mudança, transposição ou o replantio de um número muito 
maior de árvores, para retirar 7 árvores que estão atrás do campo, entre o campo e a 
garagem. Se o Clube obtiver essa aprovação, conseguiremos aumentar, de linha a linha o 
comprimento, e chegar aos 80m. É uma solução viável, que não encarecerá o orçamento e 
resolverá um problema seriíssimo. Então, deveremos envidar todos os esforços para tornar 
o campo oficial, porque a maioria dos jogos da categoria A, e todos os da B e da C poderão 
ser organizados no Campo B, aliviando o Campo A, e será possível realizar dois jogos no 
mesmo horário, utilizando os dois campos. Defendeu a aprovação da proposta.

Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que uma dúvida o levava a ser contrário à proposta. 
Explicou  que  a  partir  do  momento  que  foi  negado  pelo  Conselho  a  construção  do 
estacionamento na Av. Faria Lima, lhe parecia que um dos melhores lugares para o novo 
estacionamento  seria  embaixo  desse  campo,  por  existirem  algumas  vantagens;  por 
exemplo:  quando  for  trocar  os  barracões  de  madeira,  terá  um  estacionamento  quase 
gratuito. Então, não deveríamos investir dinheiro maciço, pelo menos até que se decida a 
posição do novo estacionamento. 

Presidente – Declarou o término da discussão e anunciou a votação.

Deliberação:
Submetida a  matéria  à  votação,  contra  o  voto  de um Conselheiro,  o  plenário  resolveu 
autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 450.000,00 para 
fazer face às despesas com a troca da grama sintética do Campo de Futebol “B”.
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Item 3 da 531ª Reunião - Apreciação do processo P.D. 15/05 – Recurso Ordinário 
interposto por Associado, representado por advogado, 
contra a pena de suspensão de 90 dias aplicada pela 
Diretoria.

Presidente – Dado o adiantado da hora, propôs e o plenário concordou em adiar para a 
próxima sessão a discussão e a votação da matéria.

Encerramento da Reunião
Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 23h50.

* * *

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  532ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 30 de janeiro de 2006.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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