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ATA  DA  532ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO,ATA  DA  532ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO,  
REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2006.REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2006.

1) ATA E PRESENÇA
Dia trinta de janeiro do ano dois mil e seis, com início em segunda convocação às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinqüenta e 
um 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) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso associado Francisco 
Roberto Pignatari).

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente – Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento do Sr. 
Paulo Sergio Machado Kawall, pai da associada Celina Kawall, filho do associado 
Guilherme  Machado  Kawall  e  sobrinho  do  Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado 
Kawall; b) pelo falecimento da Sra. Rosa Pacces, mãe do Diretor Adjunto do Setor 
de Saúde Bucal, Conselheiro João Gilberto Pacces e avó do Conselheiro Luciano 
Guedes Pacces (subscrevem o voto os Conselheiros Carlos Roberto de Miranda 
Bório  e  Silvia  Schuster,  Diretora  Adjunta  de  Bocha,  bem  como  a  Sra.  Sonia 
Andreotti  Carneiro Frúgoli,  Suplente de Conselheiro);  c)  pelo  falecimento do Sr. 
Abel Augusto de Souza Araújo Guimarães, ex-Diretor de Esportes, ex-Diretor de 
Marketing e ex-Conselheiro;  d)  pelo  falecimento da Sra.  Maria da Conceição A 
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Büssing, mãe do Sr. Max Rolf Heinrich Büssing, Diretor Adjunto dos Restaurantes; 
e) pelo falecimento da Sra. Henriqueta Maria Colombini Prado, mãe do Conselheiro 
José Maria de Almeida Prado Netto; 2) de autoria do Conselheiro Carlos Roberto 
Sá de Miranda Bório, pelo falecimento do Associado maratonista Carlos Eduardo 
Freitas Pinto (Cão); 3) ainda de iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento do 
Sr.  Moacir  Francisco de Paula,  pai  da Secretária  Edinalva Aparecida de Paula; 
votos  pronto  restabelecimento:  1)  por  iniciativa  da  Mesa  do  Conselho  e  da 
Conselheira  Lúcia  Maria  Nagasawa,  Presidente  da  Comissão  de Veteranos,  ao 
Conselheiro Luiz Matarazzo Silva, Secretário dessa Comissão, que se encontrava 
em recuperação de uma pneumonia; 2) de autoria do Conselheiro Carlos Roberto 
Sá de Miranda Bório,  subscrita  pela  Mesa do Conselho,  ao Diretor  Adjunto  de 
Atletismo, César Palermo Kassab, que se recuperava de recente cirurgia cardíaca; 
votos de louvor: 1) de iniciativa da Comissão de Esportes, a destaques esportivos, 
conforme relação detalhada previamente distribuída, a saber: Atletismo: ao Diretor 
Adjunto César Palermo Kassab, ao Técnico Claudio Roberto Castilho e aos atletas 
que se sobressaíram nas seguintes competições: XIII Maratona de Revezamento 
Pão de Açúcar - Nível Nacional (São Paulo /SP - 18/09/2005): Paulo Alves dos 
Santos, Sérgio Celestino da Silva, José Telles de Souza e Gladson Barbosa (não 
cadastrado); IV Troféu Independência do Brasil - Nível Nacional (São Paulo /SP - 
07/09/2005):  Rosângela  Raimunda  Pereira  Faria;  Biathlon/Triathlon:  ao  Diretor 
Adjunto  Fernando  Fioravanti  e  aos  atletas  que  participaram  das  seguintes 
competições:  XV Troféu Brasil  de  Triathlon  -  V Etapa (Santos/SP- 18/09/2005): 
Eduardo Altieri Beretta e Vanessa Villarinho Bley; Campeonato SP Open - VII Etapa 
-  Nível  Nacional  (Santos/SP  -  02/10/2005):  Eduardo  Altieri  Beretta,  Arthur 
Marcondes Ferraz Silva, Roberto Andrade Rebello e Ricardo Vessoni Perez; XV 
Troféu  Brasil  de  Triathlon  -  VI  Etapa  (São  Paulo/SP  -  23/10/2005):  Arthur 
Marcondes Ferraz Silva, Eduardo Altieri Beretta, Vanessa Villarinho Bley; Thomas 
Peter  Kirsten  e  Luciana Ferronato;  XV Troféu  Brasil  de  Triathlon  -  Etapa Final 
(Santos/SP -04/12/2005): Arthur Marcondes Ferraz Silva, Eduardo Altieri Beretta e 
Vanessa Villarinho Bley; Bolão: ao Diretor Adjunto Randolf Hettfleisch e aos atletas 
que se  sobressaíram no Campeonato Estadual  -  Sênior  Misto  (São Paulo/SP - 
07/11/2005): Elisabeth Medeiros Bax, Vera Hammer, Maria Beatriz Rocha Andrade 
Hettfleisch,  Randolf  Hettfleisch,  Sérgio  Sposito,  Marcos Peixoto  Silva  e  Ricardo 
Braga  Ignatti;  Esgrima:  ao  Diretor  Adjunto  Giovanni  Capellano,  aos  Técnicos 
Miakotnykh Guennadi e Marcos de Farias Cardoso (Auxiliar Técnico) e aos atletas 
que  se  destacaram  nas  seguintes  competições:  Campeonato  Brasileiro  -  Livre 
(Porto Alegre/RS - 22/08 a 05/09/2005): Marcos de Faria Cardoso, Taís de Morais 
Rochel, Paula Lazzarini, Camila Rodrigues Freitas M. Barbosa e Maria Júlia Castro 
Herklotz; Ginástica Olímpica: à Diretora Adjunta Isa Maria Musa Rondino Moreira 
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de Magalhães, aos Técnicos Hilda Miriam Guitler C. de Blanco, Fabíola Meirelles 
Costa, Cristiano Magnonn Albino, Hilton Dichelli Júnior e Raimundo Benito Blanco e 
aos ginastas que se sobressaíram nas seguintes competições: Torneio Nacional - 
Categoria Aberta (Campo Grande/MS - 19 a 22/10/2005): Caroline Yumi Tsuchiya, 
Ana Caroline Conceição Araújo e Ana Luiza Di Bella; Copa São Paulo - Categoria 
Aberta  (Guarulhos/SP  -  26/11/2005):  Bruno  Adami  Serine,  Charles  Bartolomei 
Millar,  Guilherme  Pataki,  Thiago  Camargo  Souza  Câmara,  Guilherme  Pinheiro 
Oliveira,  Phelipe  Cruz  Silva,  Ângelo  Roberto  Dias  Assumpção,  Arthur  Nory 
Cyakawa  Mariano  e  Gustavo  Gonçalves  Polato;  Campeonato  Estadual  Adulto 
(Guarulhos/SP  -  24  e  25/09/2005):  Cristiano  Magnonn  Albino;  Campeonato 
Brasileiro  Infanto-Juvenil  (Guarulhos/SP -  24  e  25/09/2005):  Gustavo Gonçalves 
Polato e Felipe Gonçalves Polato; Handebol: ao Diretor Adjunto Eduardo Henrique 
de  Macedo,  ao  Técnico  Sidiney  Alves  de  Souza  e  aos  handebolistas  que  se 
destacaram  nas  seguintes  competições:  Campeonato  Brasileiro  de  Clubes  - 
Categoria Cadete (Campo Grande/MS- 18 a 22/10/2005): Lucas Benedito Cândido, 
Arthur Medeiros de Sousa, Matheus Perrella Filho, Osvaldo Maestro Sarrion dos 
Santos  Guimarães,  Pedro  Henrique  Amoedo Nunes,  Acao Pessoa Constantino, 
Arthur Flosi Alexandre Peão, Lucas Falcone Rezende, Frederico Tardin Vita, Lucas 
José Pinto Santos, Pedro Carvalho Donato, César Augusto Oliveira de Almeida, 
Roberto Dorsa Crestana e Leonardo Briza Paes Manso; Judô: ao Diretor Adjunto 
Stathis  Scretas,  aos  Técnicos  Técnicos  João  Gonçalves  Filho,  Sérgio  Malhado 
Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos judocas que se sobressaíram nas seguintes 
competições: Grand Prix Nacional de Judô - Final (Rio de Janeiro/RJ - 27/11/2005): 
Leandro  Leme  da  Cunha,  Reinaldo  Vicente  dos  Santos,  Adriano  Ricardo  dos 
Santos, Bernardo César Lopes, Alexsander José Guedes, Rodrigo Donato Strabelli, 
Daniel  Andrey  Hernandes,  Leandro  Atalla  Roim,  Leandro  Marques  Guilheiro, 
Guillaume Ricaldo Elmont, Andréa Berti  Rodrigues Guedes, Fernanda Aparecida 
Pires, Luciana Satiko Ohi, Priscila de Almeida Marques, Rosanne Aparecida Gomes 
de  Aguiar  e  Maiti  Santos  Ferreira;  VIII  Torneio  Prof.  Sukeji  Shibayama  - 
Júnior/Sênior - Nível Estadual (Osasco/SP - 21/08/2005): Gabriel de Abreu Galli, 
Vinícius Ramos Chicalé, Renata Costa e Silva, Fernanda Aparecida Pires, Giovanni 
da  Cunha,  Reinaldo  Vicente  dos  Santos,  Marcelo  de  Castro  Ishikawa,  Nicolae 
Sinicio Abud Cury,  Leandro Bocchi  de Moraes,  Claudio Haruo Ikemori,  Gustavo 
Nogueira Rodrigues, Renato Dagnino, Adriano Ricardo dos Santos e Daniel Donato 
Strabelli; Torneio Periquito de Judô - Nível Nacional (São Paulo/SP - 28/08/2005): 
Giovanni da Cunha, Leandro Leme da Cunha, Nicolae Sinicio Abud Cury, Daniel 
Andrey Hernandes, Andréa Berti Rodrigues Guedes, Luciana Satiko Ohi, Adriano 
Hideki Yamamoto, Gabriel de Abreu Galli, Gustavo Nogueira Rodrigues, Reinaldo 
Vicente dos Santos, Adriano Ricardo dos Santos, Leandro Bocchi de Moraes, Amin 
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Negme Zoghaib, Renato Dagnino, Renata Costa e Silva, Fernanda Aparecida Pires 
e Vinícius Ramos Chicalé; Campeonato Paulista - Nível Estadual (São Bernardo do 
Campo/SP - 10/09/2005): Leandro Leme da Cunha, Adriano Ricardo dos Santos, 
Leandro  Atalla  Roim,  Andréa  Berti  Rodrigues  Guedes,  Giovanni  da  Cunha, 
Reinaldo Vicente dos Santos, Sérgio Ricardo dos Santos Oliveira, Leandro Bocchi 
de Moraes, Daniel Andrey Hernandes, Luciana Satiko Ohi, Alessandro Aguiar Colli, 
Claudio Haruo Ikemori, Renato Dagnino e Fernanda Aparecida Pires; Campeonato 
Mundial (Cairo/Egito - 12/09/2005) – Atletas convocados para a Seleção Brasileira: 
Denílson Moraes Lourenço, Alexsander José Guedes, Vânia Yukie Ishii e Priscila 
de Almeida Marques; IX Torneio Hirosi Minakawa -Nível Nacional (São Paulo/SP - 
25/09/2005):  Giovanni  da  Cunha,  Adriano Hideki  Yamamoto,  Leandro  Leme da 
Cunha,  Reinaldo  Vicente  dos  Santos,  Adriano  Ricardo  dos  Santos,  Alessandro 
Aguiar Colli,  Nicolae Sinicio Abud Cury, Daniel  Andrey Hernandes, Andréa Berti 
Rodrigues Guedes, Fernanda Aparecida Pires e Vinícius Ramos Chicalé; Torneio 
US  Open  Championship  -  Internacional  (Fort  Lauderdale/USA  -  30/09  a 
02/10/2005) - Atleta Convocado para a Seleção Brasileira: Alessandro Aguiar Colli; 
Jogos Escolares Brasileiro´s - JEBS - Nacional (Brasília/DF  - 01 a 04/10/2005) - 
Atleta Convocado para a Seleção Paulista: Gabriel de Abreu Galli; 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:  Torneio 
Nacional  de  Clubes  -  Categoria  Adulto  (São  Paulo/SP  -  08  e  09/10/2005): 
Alexandre de Freitas Hoffmann, Erasmo Carlos da Silva, Fernando Saraiva Reis, 
Fabrício Francisco Mafra, Alex Frederic Liauw, Rafael Lima de Andrade e Edílson 
Leão Alves; Torneio Nacional de Clubes - Categoria Juvenil (São Paulo/SP - 08 e 
09/10/2005):  Fernando  Saraiva  Reis,  Rafael  Lima  de  Andrade  e  Edílson  Leão 
Alves; Campeonato Paulista - Categoria Adulto (São Paulo/SP - 08 e 09/10/2005): 
Alexandre de Freitas Hoffmann, Erasmo Carlos da Silva, Fernando Saraiva Reis, 
Clayton Neris Santos, Alex Frederic Liauw, Rafael Lima de Andrade e Edílson Leão 
Alves; Campeonato Paulista - Categoria Juvenil (São Paulo/SP - 08 e 09/10/2005): 
Fernando  Saraiva  Reis,  Rafael  Lima  de  Andrade  e  Edílson  Leão  Alves; 
Campeonato  Sul-Americano  Sub-15  (Mérida/Venezuela  -  29/11  a  01/12/2005): 
Atleta Convocado para a Seleção Brasileira; Fernando Saraiva Reis; Copa COB - 
Seletiva Nacional para Seleção Brasileira (Viçosa/MG - 19 e 20/11/2005): Atletas 
Convocados pela Seleção Paulista: Alexandre de Freitas Hoffmann, Edílson Leão 
Alves, Fabrício Francisco Mafra, Rafael Lima de Andrade, Clayton Neris Santos, 
Alex Frederic Liauw e Erasmo Carlos da Silva; Campeonato Sul-Americano Sub-17 
(Cali/Colômbia - 28/09 a 01/10/2005): Atleta e Técnico convocados pela Seleção 
Brasileira:  Fernando  Saraiva  Reis  e  Edmilson  da  Silva  Dantas;  Natação:  aos 
Diretores  Adjuntos:  Ivo  Nascimento  Júnior  (Categorias  de  Base),  André  Perego 
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Fiore (Alto Rendimento),  aos Técnicos José Ricardo Monteiro,  Tiago Moreno da 
Silva,  Álvaro Kenmatsu Taba,  Juliana Machado,  Alberto  Pinto Silva e Fernando 
Antonio  Vanzella  e  aos  nadadores  que  se  sobressaíram  nas  seguintes 
competições:  XII  Troféu  Alberto  Dualib  -  Nível  Metropolitano  (São  Paulo/SP  - 
17/09/2005):  Nabíla  Ocanha  Perez  Peixoto,  Jorge  João  Zarif,  Bruno  Felipe  de 
Sousa Barbosa, Lucas Monteiro Dib, Pedro Bresser Pereira Epperlein, Aline Prado 
de Almeida, Giuliana Biselli Monteiro, Bianca Leobaldo e Isabella Silva Nascimento; 
Festival  Sudeste  Mirim  e  Petiz  -  Nível  Nacional  (Belo  Horizonte/MG  -  07  a 
09/10/2005): José Eduardo Costa Moreira, Tabata Fiorillo Dalio, José Luiz Paula 
Wald,  Fábio  Cutrale  Filho  e  João Pedro  Gouvêa Steiner;  Campeonato  Paulista 
Juvenil  I  e II  de Verão - VII Troféu Ronaldo de Souza Passos (São Paulo/SP - 
05/11/2005): Everton Shibuya Kida, Marcelo Machado Monteiro, Bruno Barichelo 
Leme, Manuella Duarte Lyrio, Gustavo Schirru, Marcos Reschke Teske, Alexandre 
Fiore Weyand e Per Christian Hornell, Marcelo Machado Monteiro, Belizário Virtunis 
da  Rocha  Neto,  Bruno  Barichelo  Leme  e  Wesley  Roberto  Santana;  Torneio 
Regional  Absoluto -  Nível  Metropolitano (São Paulo/SP -  08/10/2005):  Manuella 
Duarte Lyrio, Bruno Barichelo Leme, Marcelo Machado Monteiro e Marcos Reschke 
Teske; VIII Campeonato Paulista Infantil I e II de Verão - III Troféu Major Sylvio 
Magalhães Padilha (Santos/SP - 19 e 20/11/2005): Bruno Felipe de Sousa Barbosa, 
Victoria Hermyt Faria Frascino, Marina Goes Bernardini, Giuliana Biselli Monteiro, 
Daniel Corrêa de Benedetti,  Carolina Malavazzi Penteado, Nabíla Ocanha Perez 
Peixoto, Aline Prado Almeida, Lucas Monteiro Dib, André Bresser Pereira Tokeshi, 
Bruno Felipe de Sousa Barbosa,  Diego Antonio  Marinho Bertagni  e  Pedro  Luis 
Toscano  Aranha  Pereira;  Campeonato  Brasileiro  Absoluto  -  Troféu  José  Finkel 
(Santos/SP - 06 a 11/09/2005): André Schultz, César Augusto Cielo Filho, Felipe 
Ferreira  Lima,  Fernando  Souza  da  Silva,  Flávia  Neto  de  Jesus,  Flávia  Renata 
Delaroli Cazziolato, Glauber Henrique Araújo da Silva, Guilherme Augusto Guido, 
Jader José da Silva Souza, Joanna de Albuquerque Maranhão B. de Melo, Júlia 
Oliveira Pereira de Souza Leão, Juliana Machado, Leonardo Alves dos Santos Fim, 
Lucas  Vinícius  Yokoo  Salatta,  Manuella  Duarte  Lyrio,  Mariana  Ueno  Pimenta 
Katsuno, Nicholas Araújo Dias dos Santos, Paula Baracho Rosas Ribeiro, Poliana 
Okimoto, Renato Guimarães Gueraldi, Talíta Lima Ribeiro, Tatiana Lemos de Lima 
Barbosa e Walleska Luctke Facincani Villarim; Troféu Ernesto Dutra - Absoluto - 
Nível Metropolitano (Santos/SP - 06/08/2005): Fernando Souza da Silva, Nicholas 
Araújo  Dias  dos Santos,  César  Augusto  Cielo  Filho,  Guilherme Augusto  Guido, 
Leonardo Alves dos Santos Fim, Alan Massao Nagaoka, Juliana Machado, Mariana 
Ueno  Pimenta  Katsuno,  Talíta  Lima  Ribeiro,  Poliana Okimoto  e  Paula  Baracho 
Rosas  Ribeiro;  Pólo  Aquático:  ao  Diretor  Adjunto  Luciano Jorge Hamuche,  aos 
Técnicos  Tiago  Ribeiro  de  Almeida,  Roberto  Bruno  Sérgio  Chiappini,  Bárbaro 
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Augustin D. Cervantes e Gilberto Marques de Freitas Guimarães Júnior (Auxiliar 
Técnico)  e  aos  aquapolistas  que  conquistaram  as  seguintes  competições: 
Campeonato Brasileiro  -  Infanto Juvenil  (Rio de Janeiro/RJ -  20 a  23/10/2005): 
Vinícius  Biagi  Antonelli,  Pedro  Levy  Piza  Fontes,  Caetano  Makenzie  Smith 
Rezende, Bruno Brunetti Frontini, Otávio Freitas Jatene, Augusto Caixe Riccitelli, 
João  Bornhausen  Kerr,  Olavo  Neumann  Junqueira,  Ricardo  Freitas  Guimarães, 
Fernando Raposo Ramos, Gustavo Freitas Guimarães, André Del Negro Tayer e 
André  Rossini  Parisi;  Campeonato  Paulista  -  Adulto  Feminino  (São  Paulo/SP - 
09/11/2005): Tess Flore Badocco Helene de Oliveira, Catherine Amanda Badocco 
Helene  de  Oliveira,  Ana  Carolina  Silveira  Vasconcellos,  Flávia  Alvarenga 
Fernandes,  Denise Martins  Costa,  Melina Martins Teno,  Daniela  Lucca Martins, 
Rubi  Lira  Miranda  Palmieri,  Anna  Carolina  Ferraz  de  Campos,  Juliana  Aguida 
Rodrigues Martins, Raquel Kibune Maizza Chiappini e Mariana Delboni Secches; 
Troféu  João  Havelange  -  Adulto  Feminino  -  Nível  Nacional  (ECP/SP  -  12  a 
15/11/2005): Tess Flore Badocco Helene de Oliveira, Catherine Amanda Badocco 
Helene  de  Oliveira,  Ana  Carolina  Silveira  Vasconcellos,  Flávia  Alvarenga 
Fernandes,  Denise Martins  Costa,  Melina Martins Teno,  Daniela  Lucca Martins, 
Rubi  Lira  Miranda  Palmieri,  Anna  Carolina  Ferraz  de  Campos,  Juliana  Aguida 
Rodrigues Martins, Raquel Kibune Maizza Chiappini e Mariana Delboni Secches; 
Troféu  Brasil  -  Principal  Masculino  (ECP/SP  -  13  a  15/11/2005):  André  Luiz 
Pessanha  Cordeiro,  Tiago  Ribeiro  de  Almeida,  Fábio  Amante  Chidiquimo,  Caio 
Braz Santos, João Francisco Carvalho Pinto Santos, Antonio Inserra Neto, Felipe 
Carotini,  Mário  Carotini  Júnior,  Luís  Maurício  Capelache  dos  Santos,  Daniel 
Polidoro  Mameri,  Luiz  Henrique Lanas Soares  Cabral,  Marcelo  Camargo Cintra 
Franco, Erik Michael Seegerer, Emílio Augusto Padilha Vieira, Maurício Bussamara 
Real  Amadeo,  Roberto  Vianello  e  Rodrigo  Yacubian  Fernandes;  Troféu  João 
Havelange - Principal Masculino - Nível Nacional (Rio de Janeiro/RJ - 04/12/2005): 
André  Luiz  Pessanha  Cordeiro,  Tiago  Ribeiro  de  Almeida,  Fábio  Amante 
Chidiquimo,  Caio  Braz  Santos,  João  Francisco  Carvalho  Pinto  Santos,  Antonio 
Inserra Neto, Felipe Carotini, Mário Carotini Júnior, Luís Maurício Capelache dos 
Santos,  Daniel  Polidoro  Mameri,  Luiz  Henrique  Lanas  Soares  Cabral,  Marcelo 
Camargo  Cintra  Franco,  Erik  Michael  Seegerer,  Emílio  Augusto  Padilha  Vieira, 
Maurício Bussamara Real Amadeo, Roberto Vianello, Rodrigo Yacubian Fernandes 
e  Lucas  Pereira  Vita;  Festival  Paulista  Infantil  -  Nível  Nacional  (ECP/SP  - 
10/10/2005):  Lucas  Gregory  Sawaya  Castro,  Pedro  Del  Negro  Tayer,  Marcelo 
Mckenzie Smith Rezende,  Ricardo Freitas Guimarães,  Fábio Sandeville Marcos, 
Otávio Freitas Jatene, Leo De Nigris Júnior, Lucca De Nigris, Teodoro Rivetti David, 
Stefano Perez Salomone, Gustavo Freitas Guimarães, Caíque Ribeiro Barboza e 
Mariana  Leme;  Campeonato  Paulista  -  Infanto  Juvenil  (ECP/SP  -  30/10/2005): 
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Vinícius  Biagi  Antonelli,  Bruno Brunetti  Frontini,  João Bornhausen Kerr,  Ricardo 
Freitas Guimarães, André Del Negro Tayer, Rafael Shoel, Rodolfo Campos Ribeiro 
Campinas, Gustavo Bosschart Storch, Rubens Andrade Neto, Fernando Camargo 
Cintra Franco, Sérgio kandrotas Pereira, Caio Cintra Franco Segall, Emílio Augusto 
Padilha Vieira; Saltos Ornamentais: ao Diretor Adjunto Oswaldo Lopes Fiore, aos 
Técnicos  Vyninka  Rae  Robyn  Arlow  e  Cristina  Almeida  Gonçalves  Freitas 
Guimarães e aos atletas que se destacaram nas seguintes competições: IV Etapa 
do Campeonato Estadual (Campinas/SP - 30/10/2005) - Categoria: Aberta: Fabiana 
Barbosa dos Santos, Ubirajara Nogueira Barbosa, Evelyn Wallace Winkler,  Júlia 
Soares Ramos, Luciana de Jesus Souza, Willian Sgurscow e Matheus Benedetti de 
Almeida  Redondo;  Campeonato  Estadual  -  VI  Etapa  Final  do  Campeonato 
(Campinas/SP - 14/11/2005): Cassius Ricardo Duran, Ubirajara Nogueira Barbosa, 
Murilo Galves Marques Oliveira, Evelyn Wallace Winkler, Thaís Muntada Cavinatto, 
Willian Sgurscow, Fabiana Barbosa dos Santos, Júlia Soares Ramos, Guilherme 
Chapina Dias, Matheus Benedetti de Almeida Redondo, Luciana de Jesus Souza e 
Ana  Carolina  Ferreira  da  Silva;  Troféu  Brasil  (Recife/PE  -  18  a  20/11/2005)  - 
Categoria  Principal  –  Equipe  A:  Cassius  Ricardo  Duran,  Ubirajara  Nogueira 
Barbosa e Evelyn Wallace Winkler; Troféu Brasil (Recife/PE - 18 a 20/11/2005) - 
Categoria Principal - Equipe-B: Thaís Muntada Cavinatto; Plataforma Sincronizada 
(Resultados individuais,  não sendo cumputados os pontos para classificação da 
equipe do ECP): Marcella Bosschart Souza, Fabiana Barbosa dos Santos e Murilo 
Galves Marques Oliveira (atleta de outro clube); Tênis: à Diretora Adjunta de Tênis, 
Marilena  Simões  Queiroz  e  aos  tenistas  que  se  destacaram  nas  seguintes 
competições: Torneio World Tennis Cup 2005 (Cotia/SP - 05 e 06/11/2005): John 
Helal Júnior; Torneio Seniors Internacional de Porto Alegre (Porto Alegre/RS- 07 e 
12/11/2005): Ricardo Amorim Schutt, Mariângela Drouet Feliciano, Úrsula Iracema 
Beck Abeling e Beatrice Mira Chrystman Lucki -  Categoria:  50 Anos Feminino - 
Prova:  Duplas  -  Vice-Campeã;  Campeonato  Paulista  Interclubes  -  2ª  Classe 
Feminino  2F2D  (Clube  Paineiras  do  Morumbi  -  São  Paulo/SP  -  06/11/2005)  - 
Categoria  2ª  Classe  Feminina  Acima  de  35  Anos  –  Prova:  Duplas  –  Campeã: 
Priscila Maria Carvalho Ferraz, Roberta Paula Gomes Silva Mendes, Vera Lúcia 
Pereira Leite Zacharias,  Neusa Longarço, Priscila Mello Álvares Sacchi,  Heloisa 
Paula  Leite  Moraes,  Mercedes  Carvalho  Pinto  Pupo  e  Daniela  Scurti  Varella; 
Campeonato Paulista Interclubes - 2ª Classe Feminino 3F2 (ECP/SP - 04/09/2005) 
- Categoria 3ª Classe Feminino - Acima de 35 Anos  - Prova: Simples - Campeã: 
Cristina Andrade Christiano, Eliana Maria Ziviani, Rosa Inês Vargas Gonzalez, Hide 
Moriya  e  Cláudia  Guerra  Pereira  Penna;  Campeonato  Paulista  Interclubes  - 
Principiante Feminino PF1D (São Paulo/SP - 20/09/2005) - Categoria Principiante 
Feminino - Até 34 Anos- Prova: Duplas – Campeã: Juliana Ribas Tchalian, Mila 



8

Mendes  Lopes,  Beatriz  Camargo  Giacomini,  Renata  Pecora  Maynard  Araújo, 
Catherina Cimerman, Júlia Cardoso Spina, Mariana Prata Magalhães e Lígia Lobo 
Rodrigues Souza;  Campeonato  Paulista  Interclubes -  3ª  Classe Feminino  3F2D 
(São Paulo/SP - 04/10/2005) - Categoria: 3ª Classe Feminino Acima de 35 Anos - 
Prova:  Duplas  –  Campeã:  Cristina  Andrade  Christiano,  Eliana  Maria  Ziviane, 
Claudia Guerra Pereira Penna, Hide Moriya, Rosa Inês Vargas Gonzalez, Maria 
Sylvia Campos Maia Caiuby, Luci Morelli  e Heloisa Maria Castro Figaro Morelli; 
Torneio Nacional Seniors de Porto Seguro (Porto Seguro/BA - 05 a 10/09/2005): 
Mariângela Drouet Feliciano e Jorge Coelho de Meneses; Circuito Nacional Unimed 
- Infanto-Juvenil (São José dos Campos/SP - 04 a 11/09/2005): Lara Pedranzini 
Rafful e Paula de Aquino Pereira; Torneio Amesp Open de Tênis - Nível Estadual 
(São Paulo/SP - 10  e 11/09/2005): Nikaelli Vilarouca Maciel; Torneio Aberto Oncins 
Tênis de Classes e Idades - Nível Estadual (São Paulo/SP – 20 e 21/08/2005): 
Beatriz Camargo Giacomini; IV Torneio Aberto Open de Mairiporã - Nível Estadual 
(Mairiporã/SP - 03 e 04/09/2005): Daniela Scurti Varella; Torneio Aberto Tennis Hill 
- Nível Estadual (Carapicuíba/SP – 17 e 18/09/2005): Daniela Scurti Varella; XVIII 
Campeonato Aberto do Clube de Campo Castelo - Nível Estadual (São Paulo/SP - 
10  e  11/09/2005):  Neusa  Longarço;  XXVII  Taça  Itália  -  Nível  Estadual  (São 
Paulo/SP -10 e 16/09/2005):  Thomas Bonfim de Almeida Braga;  Torneio  World 
Tennis  Cup  -  Nível  Estadual  (Cotia/SP -  17  e  18/09/2005):  Renato  Bernasconi 
Zuccari; XIII Torneio IFT Seniors “Copa Hermenegildo Grassi” - Nível Internacional 
(Sorocaba/SP - 26/09 a 01/10/2005): Jorge Coelho de Meneses e Marcelo Grassi; 
Campeonato  Sul-Americano  de  Equipes  (Buenos  Aires/Argentina  -  12  a 
17/09/2005):  Atleta  Convocada/CBT:  Mariângela  Drouet  Feliciano;  Campeonato 
Estadual de Idades e Classes 2005 (São Paulo/SP - 06/08 a 02/10/2005): Daniela 
Botti;  Eliana Maria Ziviani,  Marcos Liebentritt  Almeida Braga, Fernanda Azevedo 
Dias; Voleibol: ao Diretor Adjunto José Henrique de Souza Amorim, aos Técnicos 
Rafael  Prado de  Castro,  Sílvio  Roberto  Forti,  Rafael  Prado de  Castro  e  Paulo 
Henrique Pinto Silva (Auxiliar Técnico) e aos voleibolistas que se destacaram nas 
seguintes competições: Campeonato Metropolitano Infantil Feminino (Osasco/SP - 
13/11/2005):  Gersica  Tavares  do  Monte,  Mariana  Telles  Zamorano,  Biannca 
Andressa  de  Paula  Mancuso,  Michele  Cristina  Montico,  Ana  Antonia  Miranda, 
Andrielli  Walner  Bartoski  de  Souza,  Ana  Paula  Santamaria  Puodzius,  Mariana 
Falcão do Rego Barros,  Manuela Andrade Girardi  e Gabriela  Figueira Fogliano; 
Campeonato Estadual - Infanto-Juvenil (Salto/SP - 17/11/2005): Roney Charles da 
Silva Barreiros, Fábio Soares Leite Guimarães, Allan Cardoso de Carvalho, Renan 
Ribeiro, Rodrigo Tenório Sivini Nobrega, Walace Luan Trindade Rangel, Rodrigo 
Eugênio Sampaio,  Tarcisio Zanata Buiatti,  William Holden Jorgensen Wanderley 
Júnior,  Deivid Júnior Costa e Bernardo Ferreira de Assis; Campeonato Estadual 
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Infantil Feminino (ECP/SP - 27/11/2005): Gersica Tavares do Monte, Mariana Telles 
Zamorano, Biannca Andressa de Paula Mancuso, Michele Cristina Montico, Ana 
Antonia  Miranda,  Andrielli  Walner  Bartoski  de  Souza,  Ana  Paula  Santamaria 
Puodzius, Mariana Falcão do Rego Barros, Manuela Andrade Girardi e Gabriela 
Figueira  Fogliano;  Xadrez:  ao  Diretor  Adjunto  Ricardo  Amorim  Schutt  e  aos 
enxadristas  que se  destacaram na Copa Franco Montoro  Interclubes 21’-  Nível 
Internacional  (São  Paulo/SP  -  05/11/2005):  Ricardo  Amorim  Schutt,  Rômulo 
Fernando  Berê  Filho  e  Herman  Claudius  Van  Riemsdijk  (Técnico/Prestador  de 
Serviço);  2)  de  autoria  da  Comissão  de  Veteranos,  ao  Diretor  Adjunto  Social, 
Conselheiro Nelson Keffer Marcondes Machado, pelo sucesso alcançado no Jantar 
Dançante do dia 21/01/2006; voto de congratulações de autoria do Conselheiro Luiz 
Ernesto Machado Kawall, ao São Paulo Futebol Clube, pela conquista do título de 
Tri-Campeão Mundial Interclubes.

Primeira Secretária –  Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de novembro e o 
Balanço Patrimonial do Clube em 30/11/2005. Comunicou que a  Diretoria enviou 
cartas  ao  Conselho,  dando  conhecimento  das  seguintes  alterações  na  sua 
composição até maio/2007: nomeação da Associada Heidy Yara Krapf Aerts, para 
o cargo de Assessora do Parque Infantil; demissão do senhor Randolf Hettfeisch do 
cargo de Diretor Adjunto do Bolão; nomeação do Sr. Marcos Peixoto Silva para o 
cargo de Diretor Adjunto do Bolão, deixando de exercer a função de Assessor do 
Bolão; demissão do Conselheiro José Maria de Almeida Prado Netto do cargo de 
Assessor  de  Planejamento  e  Tecnologia,  cargo  que  passa  a  ser  exercido 
interinamente  pelo  Conselheiro  Fernando  da  Silva  Rohrs;  demissão  da  Sra. 
Graziela Pedroza Ferraz do cargo de Diretora Adjunta de Badminton. Informou que 
o Sr. Presidente do Conselho, com fundamento, por analogia, no Art. 11, parágrafo 
único,  II,  do  Regimento  Processual  Disciplinar,  após  diligências  determinou  o 
arquivamento do Registro de Ocorrência nº 548/05, de interesse do Conselheiro 
Ítalo Mario Catani. 

Sérgio Vergueiro – Disse que ficou impressionado com o desempenho esportivo 
do Clube, entendendo oportuno realçar a qualidade, a quantidade e a importância 
dos  resultados  em  todos  as  modalidades,  realce  que  deve  se  estender  aos 
Diretores das Seções, ao Sr.  Presidente, à Diretoria,  à atenção que divide sem 
nunca abandonar a maior atenção que é a nossa tradição desportista. Informou 
outro  resultado,  mais   recente:  a  seletiva  nacional  para  a  Seleção Permanente 
Brasileira de Judô. Destacou que o Judô Brasileiro está no nível mais elevado do 
mundo, alta competitividade num esporte extremamente difícil, e a equipe do Clube 
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oriunda do nosso dojo, dirigida pelos nossos sanseis, anos e anos nessa tradição 
respeitosa e silenciosa que caracteriza o Judô,  simplesmente classificou para o 
peso ligeiro no masculino Denílson Lourenço, para o meio leve Leandro Cunha, 
para o leve Leandro Grilheiro, para o médio Alexander Guedes, para o meio pesado 
Alex Aguiar, pesado Daniel Hernandez e, no feminino, Danielle Zangrando no leve, 
Vânia Ishi no meio pesado. Propôs que os votos aprovados fossem estendidos ao 
Judô,  ao  Diretor  de  Esportes  Competitivos,  especialmente  aos  professores  da 
Seção, que no seu trabalho cotidiano, ininterrupto, desde as crianças até os menos 
crianças se dedicam e obtêm esses resultados. Parabéns Pinheiros, parabéns ao 
Judô, parabéns ao nosso esporte.

Presidente –  Cumprimentou o orador pela passagem de seu aniversário (31/1), 
bem como o Conselheiro Walter Leonelli, que aniversariava naquela data.

João Benedicto de Azevedo Marques –  Na qualidade de Presidente,  prestou 
contas das atividades da Comissão Executiva do Plano Diretor de Obras, cujos 
trabalhos iniciaram em 11 de fevereiro do ano passado, informando que depois da 
reunião do Conselho de 26 de setembro de 2005, quando o plenário determinou 
que o trabalho da Comissão deveria se abranger todos os projetos de interesse do 
Clube, não somente o estacionamento e o Salão de Festas, dando cumprimento 
àquela  decisão  foram  constituídas  8  Sub-Relatorias  para  os  projetos  do  PDO, 
detalhando a função precíua de cada uma, a saber:  (Projeto/Relator): 1. Conjunto 
Desportivo – Conselheiro Mário Gasparini;  2.  Centro Manutenção – Conselheiro 
Durval Vieira de Souza Neto, Assessor de Planejamento e Tecnologia; 3. Áreas 
Administrativas/Lazer  de  Funcionários  –  Conselheiro  José  Roberto  Carneiro 
Novaes  Júnior;  4.  Revitalização  da  Área do  Tênis  –  Conselheiro  Caio  Roberto 
Moraes Garcia; 5. Centro Cultural  e Sede Social  – Associado Pedro Geretto;  6. 
Centro de Estética e Sauna – Conselheiro Friedrich Teodor Simon, Diretor Adjunto 
de Higiene e Saúde; 7. Parque Aquático – Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz 
Pereira, Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais; 8. Comparativo de Estudos - 
Novo Estacionamento - José Walther Niemeyer. Disse que os estudos preliminares 
estão  avançados,  acreditando que entre  o  fim de março  e  abril  estaremos em 
condições de realizar as audiências públicas com os estudos consolidados para 
ouvir a voz dos Conselheiros e dos Associados e, finalmente, voltar ao Conselho, 
talvez em abril, maio, com um projeto concreto para que o Conselho delibere sobre 
as etapas da realização desse Plano Diretor de Obras, que ele, orador, reputa da 
máxima  importância  para  os  próximos  50  anos  do  Clube.  Aproveitou  para 
agradecer à Diretoria, aos funcionários dos setores envolvidos e aos Conselheiros, 
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pelo apoio que vem recebendo, destacando três colaboradores que adjetivou de 
Notáveis: Joaquim Dias Tatit, Conselheiro, Abrahão Yazigi  e Braz Juliano.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Apresentou  indagação  de  um  grande 
número de Associados, sobre o que efetivamente foi gasto com o novo Fitness. 
Considerando que a participação do Conselho quanto à matéria  se restringiu  à 
reunião de 25/04/2002, quando se discutiu e votou a verba de dois milhões de reais 
para a transferência das instalações  para outro local, propôs que fosse oficiado à 
Diretoria, para que esclarecesse o que foi efetivamente gasto com as obras civis, 
com  as  instalações  elétricas,  hidráulicas,  ar  condicionado,  equipamentos  para 
ginástica, acessórios, contratos de consultoria, e todos os gastos efetuados com a 
transferência de local. Trata-se de matéria de extrema importância, que devemos 
prestar contas aos Associados a respeito, porque alguns dizem que extrapolou os 
dois milhões de reais iniciais chegando a três, quatro e o Conselho não tem uma 
informação precisa  do  que ocorreu.  Aprovado o  encaminhamento  da matéria  à 
Diretoria.

Maria  Angélica  Masagão Prochaska – Lembrou que,  em função da proibição 
taxativa  de  fumar  nas  dependências  do  Boliche,  no  final  do  ano  passado 
apresentou  um  abaixo-assinado  com  mais  de  70  subscrições,  pedindo  que  a 
Diretoria  reavaliasse  esse  estudo,  tendo  esta  respondido  que  os  restaurantes 
voltaram a  ter  uma ala  exclusiva  para  fumantes.  Entretanto,  quanto  ao  bar  do 
Boliche a proibição continua para posterior decisão. Dentro das canchas de boliche 
existiam  placas  pedindo  a  gentileza  de  não  fumar,  mas  não  havia  proibição. 
Conclusão, quem estava no bar saía, entrava na cancha, fumava e retornava ao 
bar. Associados que não aceitaram essa proibição foram advertidos num momento 
de lazer após um jogo; a Segurança registrou a ocorrência (R.O) e várias pessoas 
foram intimadas  a  fornecer  seus nomes e  números de  matrícula,  inclusive  ela, 
oradora - não fumante, desconhecendo o que sucedeu, pois até hoje ninguém foi 
notificado a respeito. Transmitiu pedido de uma associada - que no última sábado 
ela, oradora, presenciou sendo alertada sobre a proibição e que seria aberto um 
R.O. - no sentido de que a Diretoria tornasse a estudar o assunto, porque o Bar do 
Boliche sempre foi utilizado para se  tomar uma bebida e um lanche. Ora, no Bar do 
Bilhar,  embora as portas  sejam abertas,  não existe  proibição e lá  também são 
servidos lanches e bebidas. Perguntou se quando os salões do clube são alugados 
essa  proibição  persiste,  ou  é  só  para  os  associados.  Mesmo  considerando  a 
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existência  de  leis  específicas,  entendeu  que  a  incoerência  persiste  quanto  aos 
bares. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Gilberto  De  Luccia  – Comentou  que  fato  ocorrido  no  ano  passado  afetou  o 
relacionamento do Clube com a Confederação e a Federação de Tênis. Em que 
pesem os esforços da Diretoria, foi negado ao Clube que sediasse o Banana Bowl, 
o maior torneio infanto-juvenil da América Latina. Elogiou atitude do Sr. Presidente 
Antonio de Alcântara Machado Rudge, que formulou uma carta à Confederação 
demonstrando descontentamento com isso e comentando até que a realização de 
outros eventos menores no Clube estava sendo comprometida em função da perda 
do evento principal. Entretanto, surpreendeu-se pelo fato de que, recentemente, foi 
realizado  um torneio,  que  entendeu  totalmente  desnecessário  e  extemporâneo, 
atualmente  de  menor  expressão,   um Campeonato  do  Grupo 3,  quer  dizer,  de 
poucos  pontos,  que  deve  ter  favorecido  somente  a  Renault,  que  patrocinou  o 
evento sem pagar nada. Na Seção de Tênis existem cerca de 100 associados, 50 
competitivos e 50 pré-competitivos, que são patrocinados pelo Clube, dos quais só 
19 se inscreveram nesse torneio, porque ele é inoportuno - nessa época chove, as 
quadras molham, dá mais problema para jogar - o custo x benefício para o Clube é 
muito ruim. Disse imaginar que depois daquela correspondência não haveria mais 
aquele torneio. 

Presidente  – Interrompeu,  alertando  o  orador  que  seu  prazo  regimental  havia 
esgotado.

Propôs a realização de eventos mais expressivos, como Banana Bowl, Taça Davis, 
Brasil Open, fato que tem que ser analisado, como ocorreu com relação ao Brasil 
Open, em que reuniram todos os interessados, Conselheiros de todas as facções 
políticas. Esses eventos que mobilizam a estrutura do Clube, mas são grandiosos 
como o Pinheiros. Sugeriu que os eventos menores sejam precedidos de melhores 
estudos, com o pessoal da seção, ocorram em épocas que não interfiram tanto na 
rotina do Clube, conversas com a Confederação e Federação, etc, de forma que 
não prejudique tanto o associado. Também solicitou que seja reestudada a recém-
criada taxa de pegadores de bola, que está causando muita polêmica, inclusive não 
há pegadores suficientes. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
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Item 2 - Apreciação das atas das 530ª  Reunião Ordinária  e  531ª  Reunião 
Extraordinária, realizadas no dia 28 de novembro de 2005.

Francisco Carlos Collet e Silva –  Pediu retificações em seu pronunciamento, a 
saber:  pág. 11, onde se lê: “anatrofismo”, corrigir para: “anatocismo”; na pág. 18, 
corrigir o termo “anunciado” por “enunciado”. Finalmente, entendeu que no final da 
Ata não constou a aprovação de sua proposta prejudicial ao orçamento, que foi 
votada e aprovada, e em seguida aprovado o orçamentos com os destaques. Disse 
que antes da reunião tomou o cuidado de assistir ao videoteipe daquela sessão.

Presidente – Lembrou que o primeiro orador a levantar a questão foi o Conselheiro 
José Mansur,  dizendo que os  títulos  deveriam ser  trazidos à votação,  e  vários 
Conselheiros falaram sobre isso.

Francisco Carlos Collet e Silva – Lembrou que apresentou duas propostas, uma 
em caráter preliminar no sentido de que não havia possibilidade jurídica estatutária 
de uma autorização de emissão de títulos ser procedida na previsão orçamentária 
(pág.  12)  e,  no mérito,  teria  uma outra  proposta que não chegou a ser  votada 
porque foi aprovada a preliminar. 

Presidente –  Lendo as notas taquigráficas, confirmou que o orador foi o único a 
apresentar a proposta na tribuna. Informou que seria feita a correção.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Aproveitou  para  dar  ao  Sr.  Presidente 
oportunidade  de   retratar eficaz  e  tempestivamente  termo  no  seu  entender 
indevidamente  utilizado  na  Ata,  a  saber:  “Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  – 
Concordou, mas entendeu que o Sr. Presidente faltou com a razoabilidade, com o 
espírito democrático e com a isenção.” e o Sr. “Presidente – Respondeu que o 
orador estava faltando com a responsabilidade, ...”.

Presidente  –  Explicou  que  não  era  questão  de  retratação,  mas  que  quando 
mencionou  o  termo  responsabilidade  foi  no  sentido  de  que  quem fizesse  uma 
proposta retirando, alterando o equilíbrio da proposta orçamentária, teria que ter a 
responsabilidade  de  dizer  de  onde tirar  o  numerário  no  orçamento,  não que  o 
orador seja irresponsável. Então, corrigiria a ata no sentido da responsabilidade de 
determinar de onde se tiraria o recurso, que era o que havia dito, mas a pessoa que 
anotou o fez como se fosse com relação ao orador, o que não era verdade.  Não 
havendo contestação, deu a Ata por aprovada, com as retificações supra.
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Item 3 - 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 (reincluído em pauta 
na forma do disposto no inciso V, do Art. 38, do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo).

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o recurso e referiu-se ao parecer da 
Comissão  Jurídica.  Como  não  havia  oradores  inscritos,  pretendeu  conceder  a 
palavra ao advogado de defesa do recorrente, mas ele não compareceu. Encerrou 
a discussão e explicou como se daria a votação. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação,  o plenário resolveu conhecer  o recurso porque 
interposto tempestivamente; rejeitar pedido de absolvição do recorrente; rejeitar o 
requerimento alternativo de  conversão do julgamento em diligência para que fosse 
ouvida   determinada  testemunha  de  defesa;  mantendo,  portanto,  a  decisão 
recorrida.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-05/2006  –  Pedido  de  autorização 
formulado  pela  Diretoria,  para  reposição  da  base  de  associados 
contribuintes SEM TÍTULO,  obedecidas as prioridades fixadas no 
Estatuto Social, com a emissão e venda de 800 Títulos Sociais.

Severiano Atanes Netto (questão de ordem) – Ponderou que o Quadro da página 
7  trazia  algum  engano,  pois  constava:  Associados  da  classe  Familiar:1141 
pagantes, e 1060 cônjuges não  pagantes, ao passo que o Associado Titular paga a 
contribuição para ele e para o cônjuge, de forma que havendo um emprego de 
1060 cônjuges que são contribuintes, teremos um número total de contribuintes de 
27.033,  ao  invés  de  25.973,  número  que  estava  acima  da  razão  pela  qual  a 
Diretoria tinha trazido a proposta ao Conselho.

Presidente  –  Por  entender  que a  questão  argüida  se  confundia  com o  mérito, 
informou que a colocaria em discussão e votação juntamente com o mérito. Prestou 
esclarecimentos  sobre  a  matéria,  lembrando  que  na  Proposta  Orçamentária  de 
2006  a  Diretoria  havia  considerado  como  premissa  a  emissão  de  800  Títulos 
Sociais,  ocasião  em  que  ficou  aprovado  o  Orçamento  com  os  encaixes  das 
contribuições originadas por esses 800 Títulos e destacado pelo Conselho que a 
emissão de Títulos Sociais deve ser solicitada por meio de processo específico, e 
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depende de prévia autorização do Conselho (Resolução 24/2005), daí o pedido de 
autorização ora formulado pela Diretoria.

José Manssur (pela ordem) -  Reportou-se aos pedido da Diretoria e à Resolução 
24/2005,  que  deixou  claro  que  o  Conselho,  atento  ao  disposto  no  Art.  19  do 
Estatuto  Social,  nada  mais  fez  do  que  reafirmar  que  a  venda  de  Títulos  por 
proposta da Diretoria far-se-á desde que previamente aprovada por esta Casa. E 
não se diga que a receita decorrente da eventual venda dos 800 Títulos já estaria 
compondo  o  orçamento  aprovado  para  2006,  e  que,  portanto,  a  rejeição  da 
alienação pretendida traria um desequilíbrio na execução da peça orçamentária. O 
Art.  53 do Regimento Interno da Diretoria estabelece que uma vez aprovada, a 
proposta  orçamentária  converte-se  no  orçamento  que  a  Diretoria  executará 
arrecadando receita e efetuando o pagamento das despesas. Logo, não tendo sido 
aprovada na peça orçamentária a venda de 800 Títulos,  a Diretoria não poderá 
contar  com essa  receita  destinada  a  compor  o  chamado  Fundo  Especial,  mas 
poderá  alegar  que  essa  não  aprovação  pode  vir  a  acarretar  insuficiência  de 
recursos para os fins a que se destinam. Pediu licença para lembrar que na entrada 
da reunião os Conselheiros receberam as demonstrações financeiras, dando conta 
que terminamos o ano de 2004 com a expressiva disponibilidade de 10 milhões e 
em 2005 com 17 milhões, o que, aliás, merece o cumprimento pela gestão eficaz 
da  Diretoria.  Continuando,  disse  que  num  eventual  desequilíbrio  o  Art.  54  do 
Regimento da Diretoria prevê que na ocorrência da insuficiência da arrecadação 
caberá  à  Diretoria  da  Área  Financeira  tomar  medidas  de  cautela  propondo  a 
Presidência procedimentos com o objetivo de evitar déficits. Esses procedimentos 
consistem em remanejamentos ou reajustamentos orçamentários que dependerão 
apenas de autorização do Conselho, mediante proposta fundamentada da Diretoria. 
Considerando  o  expressivo  valor  do  superávit  noticiado  pelas  demonstrações 
financeiras, bastará a Diretoria propor que parte dessa quantia seja remanejada 
para o Fundo Especial,  a  fim de que,  sobrevindo a necessária  aprovação pelo 
Conselho,  sejam  destinadas  às  finalidades  previstas  no  Art.  142  estatutário, 
evitando-se,  assim,  que  continuemos  a  vender  mais  800  Títulos,  somando-se 
àqueles antes alienados, além dos que já foram anteriormente objeto de reposição 
automática, diante do aceno que faz a Diretoria em sua proposta no sentido de que 
ainda há um saldo de 1.207 Títulos, o qual certamente merecerá  dentro em breve 
proposta de igual teor desta em discussão. Defendeu que deve ser revista a atual 
política de venda de Títulos Sociais, que tem se revelado sobre todos os aspectos 
desinteressante ao quadro social. O Clube foi feito para os Associados e o que está 
se vivenciando nesse momento é que a vinda de Associados ao Clube tem se 
transformado em grande sacrifício, na razão direta do aumento desproporcional de 
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freqüentadores,  o  que vem preocupando o  Corpo Associativo.  Quem adquire  o 
privilégio de ser Associado, óbvio que freqüentará o Clube, sendo que neste tempo 
aliada uma inoportuna Resolução Diretiva, que alterou o critério de ingresso de 
convidados, a freqüência tem se tornado um pouco mais difícil.

Presidente – Interrompeu, concedendo ao orador mais dois minutos para encerrar 
sua fala.

José  Manssur  –  Ponderou  que  primeiro  o  Clube  deve  assentar  os  novos 
associados e, depois dessa  adequação, se o superávit orçamentário existente se 
transformar em déficit, o Conselho estará  sempre aberto para retomar o assunto. 
Disse que ficou perplexo com a recomendação da Comissão Jurídica, de alterar o 
Estatuto para permitir a Diretoria que proceda à venda de títulos sociais sem mais 
necessidade de submeter a matéria ao Conselho e que não concorda em limitar  as 
competências que o Estatuto confere aos Conselheiros. Acrescentou que combate 
de forma clara e veemente a assunção de poderes a um só poder, e, neste caso, o 
Art. 19 do Estatuto é preciso em dizer que toda e qualquer venda deve passar pelo 
Conselho. Que aprova dar-se carta branca a esta Diretoria, mas o legislador tem 
que legislar para o futuro, então não vamos mais fazer alterações estatuárias para 
delegar à Diretoria só prestando conta à posteriori de vendas de Títulos Sociais. 

Marcello Moraes Barros de Campos – Comentou que esperava que a matéria 
gerasse alguma polêmica em relação ao que foi  debatido democraticamente na 
última reunião, quando o Conselho aprovou a peça orçamentária de 2006, mas 
ficou surpreso com  a dúvida levantada pelo Conselheiro Severiano Atanes Netto 
relativa aos números e com os parâmetros estabelecidos pelo Conselheiro José 
Manssur quanto à eventual  movimentação do orçamento pensando também em 
uma  rejeição  da  matéria  nesta  oportunidade.  Como  os  Conselheiros  têm  a 
responsabilidade sobre as questões que envolvem o orçamento e as finanças do 
Clube,  e  dada  a  importância  do  assunto,  propôs  o  adiamento  da  votação  da 
matéria, para que, com base na abordagem do Conselheiro José Manssur, num 
prazo razoável, a Diretoria fornecesse ao Conselho mais dados, inclusive com uma 
eventual acomodação orçamentária; disse eventualmente, para que não haver a 
necessidade da venda dos 800 Títulos. 

Severiano  Atanes  Netto  – Abordando  o  mérito,  reforçou  a  colocação  dos 
Conselheiros que o antecederam e, ainda em relação aos números, disse que o 
Conselheiro José Maria de Almeida Prado Netto o informou que de fato são 25.973 
pagantes,  só  que  nesses  25.973  estão  incluídos  os  1.141  Titulares  de  Título 
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Familiar e os cônjuges. Disse acreditar que de fato existem pagantes 25.973 mais 
1.060 cônjuges, já que o titular, o cabeça do casal, está pagando a contribuição 
mensal. A segunda dúvida, ainda com relação aos números, é que na Ata da 530ª 
reunião,  página  16,  constava  o  pronunciamento  do  Sr.  Presidente  da  Diretoria, 
dizendo claramente que  “...  temos 7.000 Veteranos,  pessoas que freqüentam o 
Clube e não pagam. Se somarmos a 33.000 associados, temos 40.000 pessoas.” 
Ponderou que era muito confuso que o Sr. Presidente falasse em 40.000 pessoas, 
e  agora chegássemos à conclusão que são apenas 34.917 Associados.  Então, 
manifestou-se  pela  rejeição  da  proposta  de  venda de Títulos.  A  pedido  do  Sr. 
Presidente, pormenorizando informou que sua proposta era negar a venda dos 800 
Títulos  e  rejeitar  no  mérito;  a  preliminar  era  rejeitar  a  proposta  e  devolvê-la  à 
Diretoria, para que apresentasse números mais esclarecidos.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Explicou  que  naquele  momento  o 
Conselho estava   aprovando ou não a venda desses 800 Títulos,  e não tinha 
condição de indicar onde deveria ser cortado o orçamento se rejeitada a matéria. 
Aduziu  que  o  plenário  estava  refletindo  o  pensamento  majoritário  de  todos  os 
Associados, porque a venda de mais 800 Títulos no presente momento ocasionaria 
o caos no Clube. Pediu permissão ao Sr. Presidente para exibir aos Conselheiros 
fotografias tiradas no dia 25 de janeiro, demonstrando o que já está acontecendo 
no Clube: mês de férias, em que um grande número de associados está ausente e 
a piscina do Clube, sem querer fazer nenhuma referência desairosa, isto aqui está 
parecendo o Piscinão de Ramos, pelo número de Associados em fila, número de 
Associados encavalados aqui no solarium da piscina, fila para ingresso. 

José Manssur (aparte) – Perguntou se havia imagens de pessoas nas fotos e, 
como o orador confirmou, pediu que não as exibisse.

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Entendeu prudente aquela observação, 
dizendo que pelo menos encaminharia as fotos ao Sr. Presidente. 

Presidente –  Observou que não aceitaria mesmo exibir as fotos em virtude das 
imagens das pessoas.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que as fotografias não 
permitiam identificar as pessoas, pois tinham sido tiradas à distância, entretanto, os 
argumentos do Conselheiro José Manssur eram respeitáveis; sua intenção era 
apenas que suas observações e as fotos fossem consideradas na hora da votação. 
Lembrou que o Sr. Presidente, quando da votação do orçamento deixou 
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plenamente consignado em mais de uma oportunidade o seguinte: “Disse que por 
isso mesmo, ao invés do Conselho. Se o Conselho não aprovar a venda dos 800 
títulos, o ajuste terá de ser feito pela Diretoria”. Então isso é competência da 
Diretoria, a  competência do Conselho neste momento era votar pela aprovação ou 
rejeição do pedido. Manifestou-se pela rejeição da proposta da Diretoria. 

Marco Antonio Senise Geretto – Diante das manifestações em plenário, solicitou 
que a  Presidência da Diretoria se pronunciasse justificando esses 800 Títulos, uma 
vez que ela é quem sofreria os reflexos do corte no Orçamento.

Presidente – Respondeu que consultaria o plenário a respeito.

Ivanilce  Simeão  Cappellano  – Transmitiu  pedido  de  Associados  que  têm 
freqüentado  o  Clube  neste  mês,  para  pararmos  de  vender  títulos  e  resolver  o 
problema de  outra  forma.  Perguntou  por  que ninguém resolve  o  problema dos 
Veteranos, ponderando que no ano passado ficamos de resolver por meio de uma 
Comissão, mas não viu nada. Há outros meios que não seja vender tantos títulos. 
Talvez  seja  pela  venda  desses  2.000  Títulos,  mas  está  impraticável  entrar  no 
estacionamento,  o  Clube  está  cheio,  os  Associados  estão  fugindo  no  final  de 
semana e não conseguem freqüentar.  Recomendou que se espere um pouco para, 
por  exemplo,  verificar  se  esse  pessoal  que  comprou  título  vai  estar  aqui 
diariamente, etc. Disse que não é contra a venda de  Títulos, nem que se resolva o 
problema do Clube, mas entende que não devemos fazer nada de afogadilho.  

Waldir Lachowski – Como não estava presente o Conselheiro Rubens Catelli, que 
preside a Comissão Especial que estuda a questão dos Veteranos, como integrante 
da  Comissão  esclareceu  que  os  trabalhos  estão  em  vias  de  conclusão,  não 
cabendo a afirmação da Conselheira no sentido de que não ouviu falar. Aduziu que 
seguramente, no máximo no mês de abril, os Conselheiros receberão o trabalho 
definitivo, que foi desenvolvido por longo meses. 

Ivanilce Simeão Cappellano – Informou que realmente não ouviu nada a respeito 
e havia ficado entendido que seria 60 dias o prazo da Comissão, e a Diretoria 
também está esperando isso. 

Waldir Lachowski – Explicou que esgotado o tempo prestabelecido, o Conselheiro 
Rubens Cateli havia solicitado ao Presidente do Conselho uma prorrogação, por ser 
tratar  de  um  assunto  deveras  espinhoso.  Que  não  contestava  a  ânsia  de 
informações da Conselheira sobre esse  assunto absolutamente necessário para o 
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Clube,  entendendo  que  não  havia  necessidade  de  se  prestar  esclarecimento 
periódico  ao  Conselho;  o  relatório  final  e  as  modificações  sugeridas  seriam 
conclusão óbvia da Comissão.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Entendendo  que  a  matéria  estava 
esclarecida, propôs que a matéria fosse colocada em votação. 

Presidente –  Submeteu a proposta ao plenário, que se deu por esclarecido. Em 
seguida,  consultou  o  plenário  se  havia  necessidade  de  esclarecimentos  do  Sr. 
Presidente da Diretoria, tendo o Conselho entendido que não. Passou, então, à 
votação do pedido da Diretoria.  

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Conselho decidiu rejeitar a 
proposta  dos   Conselheiros  Marcello  Moraes  Barros  de  Campos  e  Severiano 
Atanes Netto  no sentido de que a matéria fosse retirada de pauta para maiores 
esclarecimentos e retornasse para apreciação do Conselho. Um Sr. Conselheiro 
requereu  votação  nominal,  mas  o  Sr.  Presidente  esclareceu  que  a  votação 
simbólica não deixou dúvidas. Em seguida, o Conselho resolveu rejeitar o pedido 
de autorização formulado pela Diretoria para emitir e vender 800 Títulos Sociais.

Item 5 - Apreciação do processo CD-19/2005 – Proposta da Diretoria  de 
concessão do título de Atleta Benemérito a Juliana Machado, da 
Seção de Natação.

Presidente  –  Prestou  esclarecimentos  sobre  a  matéria  e,  não  havendo 
Conselheiros  inscritos  para  falar  a  respeito,  deu  por  encerrada  a  discussão  e 
anunciou a votação.

Deliberação:
Colocada a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário decidiu conceder o 
título de Atleta Benemérito a Juliana Machado, da Seção de Natação.

Item 6 - Várias.
Dora Maria de Aguiar  Whitaker  – Expressou sua indignação com a perda de 
mandato  do  Conselheiro  Claudio  Damasceno  Junior,  que  entende  cabível  a 
Conselheiro  relapso,  que  realmente  não  participe  dos  trabalhos  do  Conselho. 
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Defendeu  que  Claudio  Damasceno  Junior  é  um  Conselheiro  excelente  e  tem 
participado muito de todas as Comissões, exercendo um trabalho importantíssimo 
na Comissão Financeira e em outras Comissões,  como a do Estacionamento e 
várias que serviram como base para o Plano Diretor. Portanto, ele não pode ser 
equiparado a um Conselheiro que não trabalha, que é omisso. O fato de ter faltado 
em  algumas  reuniões  deu-se  realmente  porque  ele  tinha  compromissos  de 
trabalho, porque leciona à noite, etc, portanto isso deveria ter sido reconsiderado. 
Aliás, não houve comunicação prévia, como aconteceu com ela, oradora, de que 
era a última reunião, senão ele perderia o mandato. Pediu ao Sr. Presidente do 
Conselho  que  desse  efeito  suspensivo  ao  recurso  que  o  Conselheiro  Claudio 
apresentou, para ele pudesse reassumir enquanto o Conselho não resolvesse a 
respeito, senão ficaremos sem o Conselheiro sabe-se lá até quantos meses até que 
isso venha a plenário, e fará muita falta em todos os nossos trabalhos.

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima –  Com relação à proibição de fumar no 
recinto do Boliche, comentou que há uma lei federal que estabelece que é proibido 
fumar em qualquer estabelecimento fechado. Portanto, não é questão de proibir no 
Boliche,  mas em todos os  estabelecimentos  fechados do Clube.  Mesmo sendo 
fumante defende essa causa, em favor dos fumantes passivos. Então,  temos o 
dever  de proibir.  Trata-se  de  lei  federal  e  se  for  cumprida  o  Clube poderá  ser 
multado e é ele que terá que arcar  com a multa,  não será um ato de gestão. 
Solicitou que a Diretoria proiba fumar em todos os locais fechados do Clube, uma 
vez que a lei federal assim determina, inclusive prevendo punibilidade à empresa 
ou a instituição que não cumprir. Perguntou quais seriam as responsabilidades da 
Diretoria com relação a eventual multa que o Clube viesse a sofrer.

Marcello Moraes Barros de Campos – Agradeceu à Diretoria por ter atendido a 
um pedido que ele havia  formulado a pedido de associados no item A Voz do 
Conselheiro, permitindo que o associado freqüente o Fitness sem a necessidade de 
pagar a semestralidade, pagando o bimestre ou o trimestre. Atribuiu o atraso na 
solução da questão aos estudos de impacto financeiros que foram feitos. A respeito 
da taxa do pegador de bolas do Tênis questionada no início da reunião, esclareceu 
que essa taxa foi aprovada com a proposta orçamentária 2006. Além disso, soube 
que uma comissão de freqüentadores da Seção esteve reunida com a Diretoria e 
propôs a solução de se cobrar uma taxa semestral de 60 reais para que possamos 
manter  os   pegadores,  sem esquecer  que  eles  são assalariados  e  a  partir  de 
primeiro de abril haverá aumento do salário mínimo. 
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Nelson da Cruz Santos (aparte) – Explicou que os associados têm ponderado é 
que  se  o  Clube  foi  por  lei  obrigado  a  ter  os  aprendizes,  por  que  única  e 
exclusivamente repassar essa contribuição para o tenista? Responder que o tenista 
já  pagava  voluntariamente  um,  dois  reais,  não  é  uma  justificativa  técnica.  A 
informação da Diretoria foi que essa taxa visava cobrir  os gastos com a Lei do 
Aprendiz. Então, representando inúmeros tenistas, havia procurado o Conselheiro 
José Maria de Almeida Prado Netto colocando a seguinte situação: não é o fato de 
se pagar a taxa, mas de se colocar um pretenso pagamento pelo tenista de uma 
obrigação que é social, e não só do Tênis. Parece que a comunicação não foi a 
mais feliz, e gostaria que se fizesse uma avaliação disso.

Marcello Moraes Barros de Campos – Primeiro, comentou que recentemente  o 
Governador Geraldo Alckmin, perguntado por um repórter de onde tinha saído as 
finanças para a construção, por exemplo, da Nova Imigrantes, por que o pedágio 
tão caro, e por que não teria saído dinheiro dos cofres públicos para a construção 
dessa estrada,  respondeu que não seria  justo ele,  Governador,  utilizar  dinheiro 
público  do  Estado  de  São  Paulo  numa  estrada  desse  porte,  sendo  que  a 
aposentada  professora,  que  ganha  400  reais  por  mês  e  mora  em  Presidente 
Prudente, ela estará pagando, e o pedágio? O pedágio se cobra de quem usa. 
Então, disse que se sentia ofendido em pagar pegador de tênis para o tenista; e, se 
um dia jogar Tênis, fará questão de pagar. Cada qual deve pagar as taxas da seção 
que freqüenta.

José Maria de Almeida Prado Netto (aparte) – Complementando, explicou que a 
despesa é do Tênis. Tanto que antigamente se pagava uma taxa para o pegador de 
bola (“gorjeta”),  hoje isso não é mais necessário. Então, estamos trocando uma 
posição  de  custo  e  não  aumentando  o  custo  para  o  tenista.  Simplesmente 
oficializando uma determinada situação. Se repassar isso para todos, além de ser 
contrário  à  posição  que  o  Conselheiro  falou,  estaremos  criando  uma  despesa 
desnecessária e injusta com relação aos outros. O tenista pára de dar a gorjeta, 
paga a taxa e oficializa uma situação, e a lei, portanto, está estabelecida.

Francisco Carlos Collet e Silva – Enfatizou que o Sr. Claudio Damasceno Junior, 
que produziu dezenas e dezenas de trabalhos, colaborando de uma maneira muito 
próxima  com  o  Conselho  e  Conselheiros,  sucessivas  Mesas  e  Diretorias,  em 
verdadeiro paradoxo foi cassado como se fosse um Conselheiro relapso. Defendeu 
que  a  norma  estatutária  destina-se  a  afastar  aquele  Conselheiro  relapso,  não 
participativo, que não se interessa pelas questões do Conselho; e não aquele que, 
produzindo diversos trabalhos relevantes, não pode comparecer às reuniões por 
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solicitações profissionais conhecidas de quase todo o Conselho: como professor e 
organizador  de  cursos  da  maior  relevância.  Na  interpretação  do  Estatuto  deve 
prevalecer  o  princípio  jurídico da razoabilidade,  a  interpretação real  do texto,  a 
“vontade” do Estatuto, a “vontade” do Regimento. O caso foi objeto de um recurso. 
A gravidade do assunto é que, no recurso que o Dr. Claudio Damasceno interpôs, 
ele pede o efeito suspensivo, que pelo Estatuto pode ser concedido. No caso, se o 
efeito suspensivo não for dado e o tramitar desse processo demandar 3, 4 meses e 
esse recurso vier a ser provido - o que tem convicção que será - o Conselheiro 
Claudio Damasceno Junior terá sido afastado injustamente, em prejuízo irreparável, 
de 4 meses do Conselho Deliberativo,  desfalcando o próprio  Conselho.  Seria o 
caso evidente, pela irreversibilidade do dano, do periculum in mora, de ser dado o 
efeito suspensivo, para que ele pudesse, enquanto tramita o recurso, comparecer 
às  reuniões,  brindando  o  plenário  com  as  suas  participações  e  brilhantes 
colaborações. Então, salientou, ser de mister, a jurídica e necessária a concessão 
do  efeito  suspensivo,  que  depende  apenas  de  um  ato  do  Sr.  Presidente  do 
Conselho. 

José Manssur  – Reportando-se  ao  recurso  do  Sr.  Claudio  Damasceno Junior, 
disse que o Estatuto Social confere ao Sr. Presidente do Conselho a faculdade de 
conceder  o  efeito  suspensivo  (Art.  48,  §2º).  E  o  Presidente,  atuando  como 
magistrado,  não deve ter  receio de corrigir  eventual equívoco, quando ainda há 
tempo, até porque é mais inteligente quem o corrige hoje do que quem o praticara 
ontem. O que os Conselheiros Francisco Carlos Collet  e Silva e Dora Maria de 
Aguiar Whitaker colocaram tem uma procedência, uma lógica plena. Comentou que 
faria as considerações de mérito quando a matéria viesse ao Conselho. Ponderou 
que no momento que o recurso foi interposto ao Sr. Presidente, a não concessão 
do efeito suspensivo esbarrava em dois princípios. A aparência de que o direito 
dele  em tese  é  bom revelou-se  no  perigo  da  irreversibilidade  do  dano,  que  é 
flagrante, porque até passar pela Comissão Jurídica e o processo ser preparados e 
incluído em pauta já poderíamos ter superado duas ou três reuniões, e isto é uma 
lesão irreparável.  Como o Estatuto estabelece que o Sr.  Presidente poderá dar 
efeito  suspensivo  quando  o  fato  versar  matéria  de  índole  estatuária  e  da  Lei 
Ordinária  do  País,  e  o  Recurso  versa  essencialmente  sobre  a  interpretação 
estatutária  e  sobre  predicados  da  Constituição  da  República,  porque  não  lhe 
concedeu o devido processo legal, entendeu de boa cautela e prudência que o Sr. 
Presidente conferisse, reconsiderando o seu despacho, efeito suspensivo, a fim de 
que  não  lesar  irreversivelmente  o  direito  de  um  Associado  que  foi  trazido  ao 
Conselho pelo voto livre e soberano do Corpo Associativo.
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Presidente –  Como oradores estavam abordando uma matéria ainda  sub judice, 
comentou  que  foi  comunicado  pela  Presidência  do  Conselho,  ao  Conselheiro 
Claudio Damasceno, que ele faltou em 6 reuniões - na realidade 5, porque duas 
ocorreram no mesmo dia - e, em função dessas faltas, foi comunicado a ele a perda 
do mandato. Não houve cassação de mandato. O Art. 67 do Estatuto é muito claro, 
dizendo o seguinte:”o Conselheiro que não comparecer a 3 reuniões consecutivas 
sem justificação escrita encaminhada a Mesa do Conselho Deliberativo, ou - foi o 
caso dele agora -a 5 reuniões consecutivas mesmo que justifique as suas faltas, 
perderá  automaticamente  o  seu  mandato.  Ele,  Presidente,  teve  que  aplicar  o 
dispositivo,  senão  seria  responsabilizado  por  não  estar  cumprindo  o  Estatuto. 
Então, comunicou-o a respeito. Ele entrou com recurso, ao qual está sendo dado o 
devido andamento, inclusive porque é obrigação do Presidente do Conselho dar 
andamento a todos os recursos que receber, inclusive contra os seus atos. Disse 
que não concedeu efeito suspensivo porque é opcional, se houver alguma questão 
não apreciada, e não foi o caso, inclusive na Constituição Federal está esculpida a 
punição  do  deputado  ou  senador  que  não  comparecer  a  reuniões,  e  a  ele  é 
aplicada  automaticamente  a  pena.  O  Regimento  também  deixa  bem  claro  o 
seguinte: o Conselheiro perderá o mandato por infração do Estatuto Social ou por 
procedimento incompatível com o decoro do Conselho ou do Clube”. Este caso, 
antes de tomar essa decisão, aí sim, seria mesmo uma cassação, tem um processo 
todo  para  depois  vir  a  ser  cassado,  como existe  um processo  em andamento 
envolvendo o Conselheiro Marcelo Grassi. Agora, quanto às faltas, me desculpem; 
o bom aluno, que tira 10 em matemática, mas falta 50% das aulas é reprovado, e 
tem  que  ter  responsabilidade.  Disse  esperar,  sinceramente,  que  o  Conselho 
revogue a perda de mandato, que ocorreu automaticamente em função do Estatuto, 
refirmando que está sendo dado o devido andamento ao recurso. Finalmente, que 
entende que não lhe cabe dar o efeito suspensivo e que estamos correndo para 
colocar trazer o assunto o mais rápido possível para decisão dos Conselheiros.

Cenira  Gonçalves  Cardoso  –  Lembrou  que  sua  sobrinha  (Mariangêla  Costa 
Oliveira Francisco) também havia perdido o mandato, portanto, não é a primeira 
vez que isso acontece no Conselho.

Presidente – Informou que já houve 8 casos de perda de mandato de Conselheiro 
e nunca aconteceu essa celeuma toda. Agora, houve recurso, que foi indeferido; e 
existe esse Recurso, que espero que o Conselho aprecie e vote.
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Cenira Gonçalves Cardoso – Lembrou que o Presidente do São Paulo Futebol 
Clube  (Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa)  também  perdeu  seu  mandato  de 
Conselheiro do Pinheiros; sua sobrinha, recém-casada, em função da lua de mel.

José  Manssur  – Pediu  que  o  Sr.  Presidente  levasse  seus  argumentos  em 
consideração.

Presidente – Informou que o processo estava sub judice, aguardando o parecer da 
Comissão Jurídica. Acrescentou que Claudio Damasceno Junior realmente é um 
ótimo Conselheiro.

Cenira  Gonçalves  Cardoso  – Comentou  que  votará  em  favor  de  Claudio 
Damasceno Junior e que entendia que havia alguma coisa errada, porque para um 
é lei e para outro não. 

Tarcísio  de Barros  Bandeira  –  Existe  uma proposta  aí  em que aparece uma 
contagem de votos apresentada de maneira dúbia, e como me falaram que eu sou 
um dos camaradas que entende dessa contagem, eu estou me pondo a disposição 
de qualquer  Conselheiro  que queira  entender  como é  feita  a  contagem,  e  que 
aquela apresentação da uma aparente discrepância entre votação e eleição, é uma 
contrafação tremenda.

Encerramento da Reunião
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 22h25.

Obs: esta Ata foi aprovada na 533ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 
no dia 06 de março de 2006, com as retificações já dela constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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