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ATA DA 534ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE 
MARÇO DE 2006.

1) ATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete  de março 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 trinta e nove 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:  v  otos de   
pesar:  1)  de iniciativa do Conselheiro  Nelson Keffer  Marcondes  Machado,  Diretor  Adjunto 
Social e do Secretário Paulo Roberto Taglianetti, pelo falecimento da associada Vera Maria 
Parlamori  Ferrari  e pelo falecimento da associada Lídia Pessoa Vaz,  esposa do associado 
Américo Guimarães Vaz; 2) de autoria do Conselheiro Antonio Moreno Neto, pelo falecimento 
do Sr. João Uchoa Borges, ex-Presidente da Sociedade Harmonia de Tênis, ex-Presidente da 
ACESC,  ex-Presidente  do  Sindi-Clube;  votos  de  louvor de  autoria  do  Conselheiro  Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório, aos associados Mário Carotini Júnior e Antonio Inserra Neto, do 
Pólo Aquático,  ambos contratados pelo clube “Moving Center  Bari”,  da cidade de Bari  – 
Itália, hoje em 4º lugar no Campeonato Italiano da modalidade.

Primeira Secretária –  Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria o 
relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de fevereiro e o Balanço Patrimonial do 
Clube em 28/02/2006. Comunicou que a Diretoria oficiou dando conhecimento das seguintes 
alterações na sua composição até maio/2007: demissão de Mauro Ginoca Gomes do cargo 
de Diretor Adjunto de Basquete e nomeação de Gilberto de Toledo Lopes Neto como Diretor 
Adjunto de Vôlei Feminino. Comunicou a nova composição da Comissão de Obras depois 
das  nomeações  e  eleição  interna,  a  saber:  José  Maria  de  Almeida  Prado  Netto  –  Vice-
Presidente,  Fernando  Gomes  Schermann  –  Secretário,  Névio  Carlos  Luiz  Vito  Barattino  e 
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Waldemar Antonaccio Junior – Membros.  Finalmente, que, segundo informação do setor de 
Administração de Cadastro, o Conselheiro Johann Koch foi desligado do Clube.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior – Propôs votos de louvor ao Diretor de Higiene e Saúde, 
Conselheiro Mário Marrese, a Chefe do Departamento Higiene e Saúde, Eliane da Silva Félix, 
aos  Drs.  Paulo  Sérgio  M.  Zogaib,  Marcelo  Monteiro  de  Barros  e  Kathia  Helena  Takiuti,  à 
Coordenadora – Fisioterapeuta Ana Claudia Toledo Brocanelli,  aos Fisioterapeutas Marilene 
Sartori Bonfim Vezza e Guilherme Aidar Guarino, à Nutricionista Sandra Regina F. De Gauto e 
aos Auxiliares de Enfermagem Lucas Carmo Pedrozo e Valdecy Pereira Leite, consignando 
votos  de  louvor  aprovados  na  534ª  reunião,  pelo  carinho,  cuidado  e  profissionalismo 
dedicados no atendimento dos Atletas e Associados. Agradeceu ao Conselheiro Edgard de 
Lemos Britto Martins e aos Associados José Roberto Neves da Cunha Cintra e Fernando Gomes 
Schermann,  pela  colaboração  prestada  durante  os  trabalhos  da  Sub-Relatoria  do  Plano 
Diretor de Obras incumbida do projeto das áreas administrativas e lazer dos funcionários do 
Clube, que funcionou sob a responsabilidade dele, orador. Votos aprovados.

João Benedicto de Azevedo Marques – Eu venho até essa tribuna em homenagem aos meus 
colegas de Conselho e em especial ao Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro que 
na última reunião fez algumas ponderações sobre o trabalho que nós estamos realizando pela 
Comissão do Plano Diretor  de Obras.  Quero esclarecer a Casa, como já disse a todos os 
senhores,  que este é um trabalho que vem se desenvolvendo a 12 anos,  a mais de ano, 
lentamente, com professores da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, com o ex-
Presidente  do  Instituto  de  Engenharia,  um  trabalho  absolutamente  apolítico  e  que  está 
pensando o Clube para os  seus próximos 30 a 50 anos.  Quero dizer  aos  senhores,  nós,  o 
Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro estava preocupado um pouco em relação 
ao tempo, nós vamos ter um pequeno atraso em razão da doença do nosso querido amigo o 
Conselheiro Pedro Geretto que faço até votos de pronto restabelecimento ao Conselheiro, 
estava  incumbido  da  sub-relatoria  da  parte  cultura  e  da  sede  social,  em  razão  da  sua 
doença ele foi  substituído pelo Conselheiro Luiz Ernesto Kawall  que está desenvolvendo os 
trabalhos, fazendo levantamentos históricos muito interessantes, de modo especial  sobre o 
salão de festas.  E  nós  acreditamos  que nesses  próximos  60,  90  dias  nós  poderemos  estar 
terminando esse trabalho.  Até é  muito interessante que isto ocorra porque vai  acontecer 
depois do período eleitoral e, portanto, depois que as paixões políticas normais aos embates 
eleitorais tenham acalmado. Agora, eu sou obrigado a fazer uma pequena ponderação e 
uma pequena correção ao meu amigo Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. Sua excelência 
quando usou da palavra ele disse que nós vamos realizar audiências públicas que são uma 
mera  formalidade  e  uma  mera  homologação  e  um  verdadeiro  blá,blá,blá.  Senhores 
Conselheiros,  eu  fui  até  assistir  o  vídeo  e  fiquei  um  pouco  espantado  com  esse  deslize 
vernacular do nosso querido amigo Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro, já que blá,blá, blá 
fica melhor para bloco carnavalesco do que linguagem do Conselho Deliberativo. E quero 
dizer  aos  senhores  que  audiência  pública  é  um  instituto,  os  advogados  que  aqui  estão 
presentes,  doutor  José  Manssur,  ilustres  advogados,  é  um  instituto  que  surgiu  depois  da 
Constituição de 88, que tem guarida em toda legislação de concorrência pública, e toda 
legislação  ambiental  brasileira,  de  modo  especial  nos  rimas(?)  que  dizem  respeito  a  um 
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impacto ambiental aonde se faz às audiências públicas para ouvir a opinião da sociedade 
antes de proceder ao processo licitatório. A audiência pública é um instrumento altamente 
democrático, o Clube Pinheiros é o primeiro Clube Esportivo que vai fazer um Plano Diretor em 
cima de audiências públicas. Então essa é a ressalva que eu quero fazer, e até que estava 
me esquecendo de um outro detalhe,  o Ministério Público de São Paulo neste ano fez 13 
audiências públicas para definir o planejamento estratégico da instituição. Então audiência 
pública é um instrumento democrático e é um instrumento de audiência da sociedade e do 
corpo associativo. Com esses esclarecimentos eu acredito que logo depois das eleições nós 
vamos  estar  em  condições  de  trazer  o  Plano  Diretor  para  ser  amplamente  discutido  e 
debatido por este Conselho que é o soberano para tomar as decisões cabíveis.

José  Edmur  Vianna Coutinho  – Propôs  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do associado Luiz 
Alfredo Teixeira de Carvalho, esposo da Sra. Lúcia Amazonas Monteiro Teixeira de Carvalho e 
pai dos associados Luiz Francisco, Atleta Benemérito, Luiz Fernando e Luiz Flávio; associado 
zeloso, ligado  à área esportiva, principalmente na década de 80 à natação e ao futebol, seu 
amigo pessoal,  com o qual  participou na condição de técnico de futebol,  pai  e  esposo 
exemplar e pinheirense entusiasmado. Aproveitou para informar sobre a Missa de Sétimo Dia. 

Cezar Roberto Leão Granieri –  Propôs votos de pesar pelo falecimento da Sra. Laís de Melo 
Biccari, esposa do ex-Superintendente Nicolau Biccari, e pelo falecimento do Sr. João Uchoa 
Borges, pai do associado João Uchoa Borges Filho, que presidiu e foi fundador da ACESC e do 
Sindi-Clube.

Presidente – Considerou os votos aprovados, informando que o Vice-Presidente Luiz Eduardo 
do Amaral Cardia se associava ao voto de pesar aprovado pelo falecimento de João Uchoa 
Borges, bem como propunha voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ricardo Trípoli, o pai do 
Deputado  Estadual  Ricardo  Trípoli  e  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  Paulo, 
Vereador Roberto Trípoli. Voto aprovado.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 “A Voz do Conselheiro”.
Presidente  –  Lembrou  que  neste  item  os  oradores  devem  apresentar  ao  Conselho 
reivindicações e anseios dos associados que representam, para que sejam encaminhadas à 
Diretoria ou a Mesa do Conselho.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior – Propôs que sejam regulamentadas e implantadas as 
reuniões  prévias  do  Conselho,  entendendo  que  o  ambiente  informal  dessas  reuniões 
possibilitam  melhor  debate  e  entendimento  das  matérias  e,  em  conseqüência,  mais 
condições de serem votadas.  Referindo-se às comissões que têm sido criadas para trazer ao 
Conselho pareceres, levantamentos, sugestões ou mesmo apurar um fato ou situação, propôs 
que seja elaborado um regulamento determinando prazo para a conclusão dos trabalhos, 
que  cujo  andamento  seja  relatado  periodicamente  no  Expediente,  e,  dependendo  do 
assunto,  possam  existir  reuniões  abertas  previamente  agendadas  e  informadas  aos 
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Conselheiros,  para que os interessados possam colaborar  com sugestões e pareceres.  Em 
terceiro lugar, referiu-se ao desvio de automóveis na portaria principal da Tucumã, a exemplo 
do  que  existente  na  Portaria  do  Boliche,  item  considerado  por  vários  anos  nas  peças 
orçamentárias, até o momento não executado. Considerando tratar-se de programa cuja 
implantação deve demorar, propôs que seja tomada uma ação imediata, verificando com 
os órgãos de trânsito quais as providências legais para remanejar o ponto de táxi mais em 
direção a Av. Faria Lima, um pouco antes da lombada, cancelando uma vaga da Zona Azul 
para aumentar o espaço de embarque e desembarque (hoje equivalente a duas vagas) e 
que os funcionários da segurança sejam orientados para não deixar que estacionem nesse 
espaço, porque normalmente se vê uma moto estacionada e não dá para fazer o embarque 
e o desembarque, principalmente em dia de chuva. Quanto ao plano de ocupação das 
áreas  do  Clube,  lembrou  que  existe  um  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  de  1994,  e 
atualmente está sendo elaborado um programa pela Comissão Executiva do Plano Diretor de 
Obras. Propôs que seja nomeada com urgência uma Comissão para estudar um problema 
não menor: o complexo assunto dos títulos, números de associados contribuintes, veteranos, 
número de freqüentadores, etc, visando buscar um equilíbrio e evitar a super população de 
um lado e as mensalidades exorbitantes de outro. Lembrou tratar-se de problema antigo, 
levantado em setembro de 1993 no Fórum Pinheiros 2000, abordado no Fórum de 2001 e que 
até  agora  não  recebeu  a  devida  importância;  nada  de  concreto  foi  apresentado  e 
colocado para votação e aprovação de forma global e definitiva, salvo itens isolados para 
contornar  o  problema,  como a  criação  de  Comissão  de  estudos  do  assunto  Veteranos, 
pedidos da Diretoria para emissão de títulos sociais, além da possível de títulos empresariais. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho e à Diretoria.

Irene Sinkus Calil – Leu correspondência da Conselheira Maria Angélica Masagão Prochaska - 
que  se retirou da reunião motivada por urgência – relacionada à proibição de fumar no 
recinto do Boliche, objeto de três manifestações suas, com a mesma resposta da Diretoria: 
Não.  Local  inadequado  e  freqüência  de  crianças.  Na  carta  a  Conselheira  disse  que 
concordava com a medida dentro das pistas, entretanto, discorda com a proibição no bar. 
Mencionou  a  Lei  9294,  de  15/07/1996,  que  proibe  usar  cigarros,  cigarrilhas,  charutos, 
cachimbos ou de qualquer fumígeno derivado ou não de tabaco em recinto coletivo privado 
ou  público,  salvo  em  área  destinada  exclusivamente  a  este  fim,  devidamente  isolado  e 
arejamento conveniente. Lembrou que anteriormente a Diretoria  proibiu fumar em todos os 
locais do Clube, mas reconsiderou e destinou uma área para fumantes nos restaurantes. Ora, 
nossos restaurantes vivem cheios de crianças que acompanham seus pais. Comentou sobre 
um tumulto  havido  num domingo,  em que o  Diretor  José  Paulo  de Camargo Mello  teria 
intercedido, separando uma mesa para alguns fumantes, que acabou sendo  desmanchada 
em seguida, e os R.Os. continuaram. A título de esclarecimento, informou que a seção possui 
43 equipes nos vários dias e horários; uma média de 900 bolicheiros. Então, contribuímos com 
o  movimento da seção e  do bar,  sendo que cada equipe  paga 510  reais/trimestre.  Há 
crianças, que inclusive ali fazem lição de casa, etc. Certamente, quando terminar a obra ao 
lado do parquinho as crianças terão o seu local. Falou-se que estariam providenciando uma 
divisão de vidro no bar,  destinada aos fumantes. Indagou se os restaurantes também terão 
essa  divisão,  porque  também  são  fechados,  têm  ar  condicionado  e  vivem  repletos  de 
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crianças. Perguntou se nas festas tradicionais do Clube há uma área para fumantes, ou se a 
lei é só para os bolicheiros, entendendo que deve ser genérica. Agradeceu e parabenizou o 
Diretor Mello pela intervenção mediadora e conciliadora naquele domingo ao qual se referiu, 
em que pese ter sido desautorizado em seguida. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria.

“O SR. TARCISIO DE BARROS BANDEIRA – Senhores sócios do Esporte Clube Pinheiros, senhor 
Presidente do Conselho, senhores Conselheiros em qualquer lugar que estejam. Eu entrei pela 
décima, ou décima segunda vez com a reiteração de um pedido que eu vou ler porque é 
um pedido. Excelentíssimo senhor Paulo Cesar de Arruda Castanho, digníssimo Presidente do 
Conselho  Deliberativo do Esporte  Clube Pinheiros.  Senhor  Presidente,  vimos pela presente 
reiterar a solicitação que fizemos antes da última eleição e que reiteramos várias vezes nesses 
últimos quase dois anos. A correção de sistema de contagem dentro da Chapa dos votos dos 
candidatos  pelo  menos  para  a  próxima  eleição.  De  maneira  que  é  feita  a  relação 
candidato/chapa  não  é  igualitária.  Visto  que  cada  candidato  contribui  com  uma 
porcentagem para a chapa e é classificado de outra forma. 

O SR. PRESIDENTE – PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO –   Isso não é matéria de Voz do 
Conselheiro. 

O SR. TARCISIO DE BARROS BANDEIRA – Ah é! Se aquele negócio da “coisa” era matéria de 
Expediente, isso daí é dez vezes matéria de Voz do Conselheiro. Eu estou esclarecendo um 
pedido, pelo amor de Deus!

O SR.PRESIDENTE  –  PAULO CESAR DE  ARRUDA CASTANHO –   Pedido,  anseio  de associado 
quanto à contagem de votos?

O SR. TARCISIO DE BARROS BANDEIRA – Anseio de Conselheiro, Conselheiro é um Associado. 

O SR.PRESIDENTE – PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO –  Isso então é em Várias, o senhor vai 
me desculpar. Eu já recebi essa carta e isso não é matéria de Voz do Conselheiro, o senhor 
vai me desculpar. 

O SR. TARCISIO DE BARROS BANDEIRA – Mas isso não é um pedido? Então não sei, acho que 
sou meio ruim de dicionário, porque pra mim isso é um pedido. 

O  SR.  PRESIDENTE  –  PAULO  CESAR  DE  ARRUDA  CASTANHO  –   É  um  pedido,  mas  não  de 
Associado, é do senhor. 

O SR. TARCISIO DE BARROS BANDEIRA – E eu não sou Associado?

O SR. PRESIDENTE – PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO – O senhor é, mas um Associado só, 
a Voz do Conselheiro é anseio de Associados que representa como Conselheiro. Eu vou não 
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discutir, não é matéria de Voz do Conselheiro, o senhor pode falar em Várias essa matéria, 
por favor. 

O SR. TARCISIO DE BARROS BANDEIRA – Posso. Aliás, foi por isso que citei uma vez na resposta a 
truculência da Diretoria. 

O SR. PRESIDENTE – PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO –  O que a Diretoria tem a ver com 
isso!  Truculência minha também não,  o senhor  vem falar  matéria  que não é da Voz  do 
Conselheiro, o senhor vai me desculpar. O senhor fala isso em várias, por favor.”

Waldir Lachowski – Externou sua indignação, dizendo que antes de ser Conselheiro Associado, 
todos somos Associados Conselheiros. Solicitou a intervenção do Sr. Presidente do Conselho 
com relação a dois itens. Primeiro, mencionou um fato que vem ocorrendo, no seu entender 
inusitado no  Pinheiros,  mas  corriqueiro  no  ambiente  político  externo:  Banners  ou  cartazes 
apregoando  realizações  passadas  e  pretensas  realizações  futuras,  que  conspurcam  as 
alamedas,  porque  ferem  todos  os  direitos  e  características  de  isonomia  entre  todos  os 
associados e as chapas.  Não bastasse a propaganda na Revista Pinheiros,  agora ficamos 
expostos a métodos politiqueiros. Falando em nome de toda a oposição, pediu que sejam 
proibidas essas manifestações, que ferem as normas e leis do Regimento Eleitoral. Também 
expressando a opinião e o desejo da oposição como um todo, solicitou a contratação de 
uma empresa de auditoria independente, especializada, para acompanhar todo o processo 
eleitoral, desde a elaboração do programa até a apuração final de votos, passando pela 
montagem do quociente eleitoral, etc. Ressaltou que isso não configurava uma suspeita de 
manipulação de resultados, mas acredita que a transparência e qualquer forma de controle 
mais efetivo deve ser sempre usada. Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa do 
Conselho.

Presidente –  Esclareceu que “A Voz do Conselheiro” não é para que o Conselheiro venha 
reivindicar a sua própria vontade, mas o anseio dos Associados que ele representa. Senão, 
vamos acabar com “A Voz do Conselheiro”, que dá muita confusão. Se for o caso, alguém 
precisa ter coragem de fazer alguma proposta neste sentido. Acusado de ditador por um 
Conselheiro,  explicou que não era o caso de ser ditador,  mas que se tirar  esse item não 
haverá cassação de palavra por impertinência de matéria. Além disso, sugeriu que alguém 
fizesse uma proposta nesse sentido.

Item 2 - Apreciação da ata da 533ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 6 de março de 
2006.

Carlos  Roberto  Sá  de Miranda Bório  –  Pediu  que em seu pronunciamento no item Várias 
(página 9), onde se lê “... mas aos novos Associados”, leia-se ”.. mas aos convidados”. Explicou 
que sua idéia é que haja controle não só do Associado que está trazendo convidado, mas 
também com relação ao convidado que vem comparecendo por inúmeras vezes, que seja 
estabelecido um limite de presença do convidado.
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Presidente  –  Não  havendo  contestação,  deu  a  Ata  por  aprovada,  com  a  retificação 
solicitada.

Item 3 - Apreciação de proposta de Resolução formulada pela Mesa do Conselho, visando 
à  adoção  do  sistema  eletrônico  para  as  eleições  do  Presidente  e  do  Vice-
Presidente do Conselho Deliberativo, dos Membros da Comissão de Sindicância e 
dos Presidentes das Comissões Financeira, Jurídica, de Obras, de Esportes, de Saúde 
e Higiene, de Veteranos e de Jovens para o biênio 2006/2008.

Presidente  –  Lembrou  que  em  2005  foi  aprovada  uma  resolução  idêntica  à  proposta, 
autorizando utilizar o sistema eletrônico nas eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal, que foi 
um sucesso.  Agora a Mesa estava propondo  estender essa possibilidade para as eleições 
para Presidente e Vice-Presidente do Conselho, Comissão de Sindicância e Presidente das 
demais  Comissões  Permanentes.  O  sistema  estava  pronto,  não  haveria  gasto  e  ficariam 
mantidas as normas para registro de chapa, inscrição de candidato, etc. Apenas ao invés das 
sobrecartas, cédulas, apuração mecânica, teria o sistema eletrônico. Comentou que, embora 
tenha havido uma Comissão que trabalhou muito bem para a implantação desse sistema, ela 
reformou globalmente o regimento eleitoral. Entretanto, neste momento a idéia era única e 
exclusivamente  consultar  os  Conselheiros  sobre  realizar  ou  não  a  eleição  pelo  sistema 
eletrônico. 

José Edmur Vianna Coutinho – Lendo os Arts. 84 e 85 do Regimento Interno do Conselho e Art. 
102 do Estatuto Social, defendeu que a proposta da Mesa não poderia ser apreciada, por 
desobedecer  aos preceitos estatutários e regimentais e alterar profundamente o Regimento 
das Eleições Realizadas no Conselho Deliberativo. Quanto à referência ao Art. 64, §5º inserta 
na proposta,  disse  que o  dispositivo  diz  respeito  apenas  às  Assembléias  Gerais,  e  não às 
eleições realizadas no Conselho, cujo Regimento Interno não permite essa forma de eleição. 
O  Art.  76,  X  do  Estatuto  Social,  dá  ao  Conselho  o  direito  de  deliberar  sobre  projetos  de 
Regimentos  Internos  e  respectivas  reformas,  evidentemente  com  obediência  a  todos  os 
demais dispositivos estatutários e regimentais. Talvez a proposta da Mesa devesse se basear 
no Art. 92 do Regimento do Conselho, que diz que as deliberações do Conselho interpretando 
o Estatuto Social, regimentos no caso omissos, constituirão precedentes anotados para serem 
observados  como  normas  estabelecidas.  Deixou  claro  que  era   favorável  ao  sistema 
eletrônico, mas se não houve tempo para alterar o Regimento não se pode considerar que se 
trata de um caso omisso e, portanto, que o Conselho é soberano para decidir. Então, não 
vamos mais fazer propostas de alteração porque serão todas as alterações eventualmente 
casos  omissos,  e  essa soberania do Conselho é uma soberania  que está ínsita  dentro  da 
capacidade de cada um de nós de ser contra alguma coisa através da opinião de todos os 
órgãos e assessoria e também de todas as emendas que possam ser apresentadas como tem 
sido feito em todos os casos de proposta de alteração. Não é porque o projeto de alteração 
das eleições realizadas no Conselho foi retirado de pauta que vamos dar um outro jeito, usar 
esse artigo que diz que é possível ao Conselho fazer isso. Devemos ser escravos dos “livrinhos”; 
é  a  única  forma  de  se  manter  uma  ordem  nos  trabalhos  do  Conselho,  porque  com  os 
precedentes que estão sendo criados vai ser um nunca acabar de Resoluções trazidas ao 
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Conselho, ainda que com as melhores intenções da Mesa, dessa forma que é totalmente 
irregular. 

Vicente Mandia (aparte) – Parabenizou o orador pela colocação, apoiando-o no sentido de 
que não houvesse modificações nessa eleição.

José Edmur Vianna Coutinho – Agradeceu

José Manssur –  Entendeu que as ponderações do Conselheiro José Edmur retratavam uma 
verdadeira questão de ordem, porquanto invocavam preceitos estatutários e mereciam uma 
reflexão mercê da substância e do conteúdo do que foi dito. Ponderou que o Conselho, em 
matéria  de  Estatuto  pode  muito,  mas  não  pode  tudo.  Embora  tenha  havido  já  um 
precedente quando da eleição da Diretoria, em que pesem os propósitos da Mesa de buscar 
uma melhor facilidade para o desenvolvimento dos trabalhos, a prudência recomenda que 
nas vésperas de um pleito eleitoral não venhamos adotar esta medida, porque se porventura 
isto  vier  a  ser  aprovado  poderá  até  ensejar  um  recurso,  que  poderá  trazer  alguma 
perplexidade para o pleito que se avizinha e que se busca trazer um pouco mais de calma e 
estabilidade  das  relações  sociais  no  Clube.  Declarou  seu  voto  desfavorável  à  proposta, 
fundamentalmente por uma questão de prudência, até mesmo porque, como retiramos de 
pauta um projeto como um todo, não ficaria muito coerente agora aprovar apenas uma 
parte deste projeto para instituir a forma eletrônica nas próximas eleições no Conselho.

Presidente  –  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  esclareceu  que  para  a  Mesa  seria 
indiferente realizar a eleição da forma tradicional, apenas seria mais demorado. E existe o 
precedente da eleição da Diretoria, que teve muito sucesso pelo método eletrônico, e a 
Comissão encarregada de estudar o assunto determinou que se estabelecesse esse método 
para a eleição. A Mesa estava apenas consultando o Conselho se faria a eleição mecânica 
ou  eletrônica.  Encerrou  a  discussão  e  submeteu  a  matéria  ao  plenário,  que  aprovou  a 
adoção do sistema eletrônico.

José Edmur Vianna Coutinho – Requereu a retirada do processo de pauta. 

Presidente -  Entendeu que o orador havia solicitado verificação da votação. Esclarecida a 
questão, explicou que a preliminar foi superada pelo resultado da votação. Por fim, submeteu 
ao plenário, então, a proposta do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho. 

Deliberação:
O plenário  resolveu aprovar  a proposta,  determinando que o  processo  fosse retirado de 
pauta.
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Item 4 - Apreciação  do processo CD-02/2000 - Representações em face de Membro do 
Conselho Deliberativo.

Presidente – Lembrou que em processos desta natureza o Regimento determina que a sessão 
seja secreta, a não menos que o Conselho resolva em contrário. Explicou como funciona uma 
reunião secreta e submeteu a questão ao plenário, tendo havido dúvida na votação.

Marcelo Grassi – Como envolvido, portanto diretamente interessado, disse que gostaria que a 
reunião fosse pública.

Presidente –  Tornou a consultar o Conselho, que resolveu que a reunião seria pública. 

Marcelo Grassi – Esclareceu que não perdeu o prazo para alegações finais, mas foi orientado 
pelo seu advogado para não apresentar essa peça de defesa, porque não poderia fazê-lo 
em um processo que estava absolutamente nulo, sob pena de aceitar essa nulidade. Em 
segundo lugar, na última sexta-feira apresentou uma petição contendo matérias preliminares 
ao  julgamento  do  processo.  Nessa  petição  informava ao  Conselho  a  impossibilidade de 
colocar o procedimento em pauta, nesta data ou em qualquer outra, porque, a despeito de 
todos  os  prazos  previstos  pelo Regimento Processual  Disciplinar  terem sido desrespeitados, 
porque por si permitiria plena contestação do mesmo, exceto que o procedimento perdeu o 
seu objeto. Afinal, esse procedimento visava cassar seu mandato de Conselheiro por fatos 
supostamente ocorridos durante a 459ª Reunião do Conselho, de 29/11/1999. Ocorre que o 
mandato de Conselheiro que ele exercia naquela data se encerrou em março/2004. Com o 
fim do mandato, não pode o Conselho cassá-lo, já que o mandato não existe mais. Por outro 
lado,  o  Conselho  não  pode  cassar  seu  atual  mandato,  para  o  qual  foi  eleito  de  forma 
absolutamente  legítima,  por  fato  ocorrido  em  mandato  passado  e  já  encerrado.  São 
legislaturas diferentes, e os fatos ocorridos em uma não podem alcançar a outra sem invalidar 
todo o processo eleitoral do Conselho. Por fim, disse que o Clube, como qualquer entidade, 
está sujeito às regras gerais do Direito, entre as quais a regra da prescrição, que trata da 
perda de um direito em razão do tempo. No caso, passados mais de seis anos do início do 
processo,  o Clube perdeu,  se  é  que um dia o  teve,  o  direito de cassar  o  seu mandato. 
Segundo seu advogado, a título de ilustração disse que  um crime punido com dois anos de 
prisão prescreve em quatro anos, um servidor público da União está sujeito a um prazo de 
prescrição de cinco anos. Assim, depois de mais de seis anos o Clube não pode cassar o seu 
novo mandato por eventuais fatos ocorridos em seu mandato anterior. Entendeu necessário 
que, antes de votar a cassação de seu mandato, que o plenário se manifestasse sobre a 
perda do objeto e sobre a prescrição. 

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, anunciou a votação.

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (questão de ordem) -  Entendeu que estava havendo 
dupla punição no caso, pois a Comissão Processante Especial havia proposto a cassação e a 
suspensão do envolvido, ao passo que ela poderia apenas sugerir uma punição só por um 
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ato, e no caso estava sendo analisado decoro parlamentar e não um ato indisciplinar dentro 
do Clube. 

Presidente – Recebeu a preliminar, esclarecendo que foi nomeada uma Comissão de cinco 
membros para processar a representação de cassação de mandato. Essa Comissão, além da 
cassação do mandato, que é o que ela teria que resolver, pediu a suspensão do envolvido. E 
o Conselheiro se insurgia contra isso, entendendo que havia dupla penalidade. Explicou que 
primeiro submeteria ao plenário a preliminar do próprio interessado. Antes, informou que não 
recebeu  a  petição  referida  como  defesa,  porque  o  envolvido,  confessadamente  de 
propósito, perdeu o prazo para alegações finais, e agora  alega uma preliminar de que seu 
mandato não poderia ser cassado, porque foi na legislatura anterior. Submeteu a preliminar 
ao plenário, informando que faria a recontagem dos votos.

Marcelo  Grassi  –  Perguntou  se  o  Regimento  do  Conselho  lhe  permitia  requerer  votação 
nominal.

Presidente – Informou que primeiro verificaria se havia dúvida na votação. Feita a contagem, 
anunciou que a preliminar foi acolhida por 45 contra 40 votos. 

Sergio Lazzarini – Entendeu que tinham sido levantadas duas preliminares, a primeira, argüida 
pelo próprio envolvido, entendendo que seu mandato não poderia ser cassado, porque a 
infração ocorreu no mandato anterior. A segunda preliminar defendia que o processo estava 
prescrito. Entretanto, o processo tramitava desde a gestão do Presidente José Edmur Vianna 
Coutinho,  bem como durante  sua  gestão  na  Presidência  no  Conselho,  e  não  tinha  sido 
julgado até agora porque houve várias ordens judiciais determinando sua suspensão. Para 
votar se prescreveu ou não, gostaria que isso fosse apartado, porque foi ordem judicial que 
suspendeu  o  processo.  A  prescrição  não  foi  intercorrente  sem nenhuma provocação da 
Mesa, que  não podia colocar o processo em pauta. Perguntou qual preliminar já tinha sido 
superada.

Presidente –  Informou que tinha sido superada a argüição que abrangia a globalidade e 
eliminava qualquer outra, de que o mandato do envolvido não poderia ser cassado devido 
à infração ter sido perpetrada no mandato anterior.

Sergio Lazzarini – Perguntou se isto não eliminaria a proposta de suspensão.

Presidente – Respondeu que isso teria que ser votado.

Marcelo  Grassi  –  Ponderou  que  foi  obrigado  a  entrar  na  Justiça.  Tendo  o  Sr.  Presidente 
informado que essa questão não estava em discussão, esclareceu que a justiça deu vitória à 
sua causa, porque estavam cerceando sua defesa e que se apurasse os fatos, e isso não foi 
feito na Diretoria.
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Presidente – Informou ao orador que os Conselheiros tinham recebido as peças e conheciam 
os fatos. Tendo o orador respondido que não receberam o processo integral, informou que 
encaminhou cópias das sentenças. 

Presidente – Perguntado pelo Conselheiro Sérgio Martins Veiga se não seria conveniente voltar 
às duas preliminares levantadas pelo Conselheiro acusado, para depois entrar  na proposta, 
esclareceu que o Conselho já tinha resolvido pela impunidade do interessado devido estar 
neste mandato. Agora resolveria sobre a questão argüida pelo Conselheiro Luiz  Fernando 
Pugliesi Alves de Lima,  Membro da Comissão Jurídica. 

Sérgio  Martins  Veiga  (questão  de  ordem)  –  Questionou  se  a  Comissão  Jurídica  havia  se 
manifestado acerca das duas preliminares e se o Conselho estaria apto a votar esse parecer.

Presidente – Consultou o Conselho se sentia apto para julgar a segunda preliminar, tendo a 
maioria do plenário aquiescido.  Submeteu ao plenário  a preliminar  de dupla punição ao 
Conselheiro argüida pelo Conselheiro Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima.

Sérgio  Martins  Veiga  (questão  de  ordem)  –  Indagou  sobre  a  preliminar  de  prescrição 
levantada pelo Conselheiro Marcelo Grassi, entendendo que se realmente estivesse prescrito 
não haveria haveria necessidade de  analisar a dupla punição, porque com a prescrição do 
ato se encerrava a punição.

Presidente –  Disse que submeteria a questão ao plenário, deixando claro que o  caso era 
muito sério e teria que ser resolvido com muita calma.

José Manssur – Para evitar conseqüências futuras com precedentes já existente nos autos, à 
luz do requerimento formulado sexta-feira arguindo matéria de ordem público e fato novo, 
embora  fosse  conhecido,  mas  é  fato  novo,  ponderou  se  não  seria  de  boa  prudência 
submeter as preliminares à Comissão Jurídica, que lançaria um parecer e na próxima reunião 
o  Conselho  apreciaria  a  matéria  com  o  parecer  da  Comissão  Jurídica,  porque  pela 
movimentação  de  plenário  nem  todos  estavam  plenamente  habilitados  a  examinar  a 
questão  da  prescrição,  embora  com  a  acuidade  habitual  esclarecida  pelo  Conselheiro 
Sergio  Lazzarini,  mas  a  questão  concernente  à  perda  de  mandato  e  aquela  que  o 
Conselheiro interessado verbalmente expusera na tribuna.

Marcelo  Grassi  – Esclareceu  que  a  Justiça  lhe  deu  ganho  de  causa  porque  estavam 
cerceando a sua defesa, e que se executassem os serviços e se apurassem todos os fatos 
para que pudesse ser realmente tudo verificado e apurado, não que foi parado pela sua 
intervenção; a justiça determinou que fosse averiguado e até hoje não foi.

Presidente – Esclareceu que também não foi culpa do Conselho, que foi obrigado a acatar. 
Pediu que se encerrasse a discussão. Tendo o Conselheiro Marcelo Grassi entendido que ele, 
Presidente, estava emitindo um parecer errôneo, respondeu que não estava dando parecer 
nenhum; a justiça mandou entregar os contratos e foram entregues. Não foram entregues 
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direito e foram novamente entregues em nome dos Diretores. Então, foi acatada a decisão 
judicial. Tudo o mais seria resolvido pelo plenário. Esclareceu que a petição não foi recebida 
porque extemporânea. O Conselheiro havia sido intimado do prazo para as alegações finais 
e não o fez, e agora entrou com uma petição à guisa de defesa. Entretanto, ele tinha o 
direito  de se  defender  em plenário.  Se  a  Comissão  Jurídica  quisesse  apreciar  algo,  seria 
aquilo que ele falou no plenário, que era o resumo da petição. 

Denise de Mattos Faro Migliore – Considerando que o Conselho tinha decidido que mandato 
do Conselheiro não poderia ser cassado porque os fatos ocorreram em seu mandato anterior, 
perguntou por que o plenário teria que votar agora uma punição que também foi no outro 
mandato e se o envolvido poderia ser condenado agora por um processo de quatro, cinco 
anos atrás.

Presidente – Respondeu que o Conselho teria que resolver se houve ou não prescrição.

Sérgio Lazzarini  – Informou que concordava em quase tudo com que o Conselheiro José 
Manssur  havia  dito,  e  tinha  um  dever  de  dar  o  testemunho,  porque  era  Presidente  do 
Conselho  quando  surgiram  esses  incidentes  no  processo.  A  questão  do  mandato  estava 
superada, foi votada. A questão da prescrição é uma questão de ordem pública, que hoje o 
próprio  Juiz  não  precisa  nem  de  requerimento  de  ninguém,  é  saber  se  esse  processo 
prescreveu ou não. É uma questão eminentemente técnica e os Conselheiros que não são 
advogados  e  bacharéis  de  Direito  não têm que saber  o  que é  prescrição  intercorrente, 
prescrição corrente,  interrupção, suspensão.  Prescrição é quando alguém tem que tomar 
uma iniciativa no processo e não toma; e deixa o processo ficar parado. Se ninguém toma 
iniciativa, o processo fica parado durante anos; ocorre à prescrição, não pode mais punir a 
pessoa porque não deu andamento no processo. Não foi o que aconteceu. Sem entrar no 
mérito de o Conselheiro dever ou não ser punido ou não, tenho um dever como ex-juiz, como 
advogado, de preservar o Direito, e acho que existe uma questão jurídica que precisa ser 
apreciada pela Comissão Jurídica. 

Presidente –  Entendendo que o plenário estava inseguro, disse que a matéria deveria ser 
encaminhada para manifestação da Comissão Jurídica, para orientar os Conselheiros com 
muita precisão para julgarem com muita calma e consciência, como era necessário.

Sérgio Lazzarini – Acrescentou que sua discordância com o Conselheiro José Manssur era por 
entender que não se tratava de questão de prudência, mas de  legalidade, do Estatuto e do 
Regimento.

Presidente – Em homenagem aos Conselheiros, que têm saber, muito claramente orientados 
pela sua Comissão Jurídica, se houve prescrição, se há razão para tanto, para julgar - porque 
isso  é  um  julgamento  -  com  muita  calma  e  muita  serenidade,  submeteu  a  questão  ao 
plenário:
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Deliberação:
O Conselho resolveu remeter o processo à Comissão Jurídica, para que esta se manifeste 
acerca de preliminares argüidas em plenário, de dupla punibilidade proposta pela Comissão 
Especial que instruiu o processo e de prescrição do feito.

Transcrição  da  Declaração  de  Voto  apresentada  pelo  Conselheiro  Tarcísio  de  Barros 
Bandeira:
“Declaro meu voto contrário à remessa do processo para exame e parecer da Comissão Permanente  
Jurídica, em razão da manifesta má vontade que ela demonstrou para com o réu.”

Item 5 - Apreciação do processo P.D. 16/04 – Recurso Ordinário interposto por Associada, 
contra a pena de suspensão por 30 dias aplicada pela Diretoria.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a discussão da matéria. Como 
não  havia  oradores  inscritos  para  falar,  declarou  encerrada  a  discussão.  Consultado, 
respondeu  ao  Conselheiro  Luiz  Fernando  Pugliesi  Alves  de  Lima  que  não  colocaria  em 
votação  a  proposta  formulada  pela  Comissão  Jurídica  em  seu  parecer,  no  sentido  de 
determinar  à  Diretoria  que  se  processasse  algumas  testemunhas  que  a  recorrente  havia 
apresentado, porque isso dependia de uma representação da interessada e ela não o fez. 
Então,  o  plenário  resolveria  somente  sobre  a  absolvição  ou  não  da  recorrente,  como 
solicitado no recurso. Submeteu a matéria a votação.

Deliberação:
O Conselho  resolveu negar  provimento  ao  pedido  de absolvição,   mantendo a decisão 
recorrida.

José Edmur Vianna Coutinho – Perguntou se a recomendação final da Comissão Jurídica não 
seria considerada, tendo o Sr. Presidente reiterado a informação anterior.

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Ponderou que existia a recomendação.

Presidente – Informou que não poderia ser comentado na mesma reunião o que já tinha sido 
resolvido.

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Insistiu, entendendo que o Conselho havia decidido 
sobre  a  punibilidade,  mas  existia  uma  proposta  da  Comissão  Jurídica  para  que  se 
determinasse  a  instauração  de  sindicância  com  relação  às  denúncias  da  Associada 
existentes nos próprios autos; isso está previsto no Art. 16 do Regimento Interno.

Presidente –  Reiterou que a matéria  já tinha sido votada,  aduzindo que não submeteu a 
proposta da Comissão ao plenário por entender que se a recorrente tivesse algo a reclamar 
ela que fizesse uma representação, com testemunhas; o que não ocorreu. Esclareceu que o 
orador, querendo, poderia recorrer daquela decisão.
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Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Registrou sua discordância.

ITENS 6, 7 E 8:
Como os itens 7 e 8 tratavam de matérias análogas, houve inversão da pauta, votando-se 
primeiro estes dois itens, depois o item 6:
Não houve discussão.

Item 7 - Apreciação  do  processo  CD-02/2006  -  Proposta  formulada  pela  Diretoria,  de 
concessão do título de Atleta Benemérito a Alexsander José Guedes, da Seção de 
Judô.

Deliberação:
Proposta aprovada.

Item 8 - Apreciação  do  processo  CD-03/2006  -  Proposta  formulada  pela  Diretoria,  de 
concessão de título de Atleta Benemérito a Denílson Moraes Lourenço, da Seção 
de Judô.

Deliberação:
Proposta aprovada.

Item 6 - Apreciação  do  processo  CD-01/2006  -  Proposta  formulada  pela  Diretoria,  de 
concessão do ingresso da Atleta Andréa Berti Rodrigues, da Seção de Judô, como 
Associada Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de 
título social.

Deliberação:
Proposta aprovada.

Item 9 - Várias.

Antonio Moreno Neto – Comentou que a criação do item “A Voz do Conselheiro” foi proposta 
pelo falecido Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves e aprovada pelo Conselho. Lendo o Art. 
37A , lembrou que quem delibera a respeito das propostas formuladas neste item é o plenário 
e que as respostas devem respeitar o prazo de 30 dias estabelecido no Art. 77, X, o que não 
tem ocorrido.  Referiu-se  à  sua manifestação em Várias  da reunião de 26/9/2005,  quando 
colocou sua preocupação quanto à demissão de funcionários, ponderando que toda gestão 
tem o seu plano de ação, objetivos diferentes uma das outras e que no campo de relações 
humanas  dependendo  de  vários  fatores  provocam  demissões  e  admissões  em  diversos 
setores,  essa prática é saudável  e renovadora. Entretanto,  o volume de demissões estava 
sendo muito grande, mais de 60, 80 funcionários demitidos. Em 10 de março passado, quase 6 
meses depois, veio a resposta da Diretoria, informando que as demissões envolveram e tal, e 
que em termos financeiros restava validar o pronunciamento do Conselheiro Djalma Funaro. 
Disse  que  não  aceitava  aquela  resposta,  porque  o  Conselheiro  Djalma  Funaro  não  é 
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procurador da Diretoria, nem Diretor Adjunto Administrativo. Acrescentou que aguarda uma 
resposta da Diretoria, informando o volume, o valor das rescisões pagas aos funcionários de 
maio de 2003 até hoje, inclusive as multas de 40 e 10% do Fundo de Garantia. Reiterou pedido 
de informações da Diretoria formulado por ele e pelo Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, sobre o valor gasto nas obras de reformas do Fitness, ponderando que o Conselho 
aprovou uma verba de dois milhões de reais e tem direito de saber quanto foi gasto.

Presidente – Lembrou que o pronunciamento feito em Várias é encaminhado  para resposta 
da Diretoria da mesma que aquele feito no item “A Voz do Conselheiro.”

Tarcísio de Barros Bandeira - “Senhores, continuando a leitura quando eu fui interrompido, em 
que eu faço uma série de raciocínios sobre a impropriedade em que estão sendo contados os 
votos dentro das chapas.  Eu vou para a segunda página para não amolar  todo mundo. 
Porque é uma espécie de justiça divina aí, que o feitiço virou um pouco contra o feiticeiro. 
Porque esse processo de contar só pode prejudicar a atual chapa da Diretoria, então achei 
meio cômico isso. Sendo assim, mais uma vez solicito que a contagem de voto individual seja 
obedecida pela porcentagem que aquele candidato contribuiu para o quociente daquela 
cédula. Uma cédula com 100 votos a contribuição seria 001 por candidato votado, com 10 
votos  01,  com  um  voto  1  -  1,  para  que  prevaleça  justiça.  Como  se  trata  de  assunto 
exclusivamente do Conselho Deliberativo não vemos motivo para que esse nosso pedido seja 
submetido à Diretoria. E assim acabei o pedido que eu apresentei. Agora, aconteceu uma 
coisa muito interessante nisso, a dificuldade de explicar a votação não tem nada que ver 
com o motivo que eu estou pedindo, o motivo que eu estou pedindo é uma coerência lógica, 
mas decorre que fica mil vezes mais fácil de explicar o sistema de votação se adotar o sistema 
correto, porque é só explicar aqui que cada sócio vai ter a sua vontade respeitada, ele vai ter 
direito a um voto, que ele pode dividir no número de partes que ele quiser, e o número que 
ele dividir vai para aquele Conselheiro, quer dizer, essa abordagem direta torna muito mais 
simples a explicação. Então mais uma decorrência. Era isso.”

Severiano Atanes Netto – Referiu-se ao seu pedido de esclarecimentos da  Diretoria feito na 
reunião anterior, sobre o veículo do Clube no valor de mercado de 13 mil reais, colocado em 
penhora em dezembro/2000  para  cobrir  dívida do FGTS,  recentemente  levado a leilão e 
arrematado por três mil 310 reais. Disse que foi criticado pelo Sr. Diretor Jurídico por ter trazido 
o assunto ao plenário sem antes falar com ele (o Diretor), que o acusou de ter se manifestado 
por orientação de outro Conselheiro. Esclareceu que tomou conhecimento do assunto porque 
o veículo foi  arrematado por  um funcionário  de sua empresa,  que desconhecia que ele, 
orador, era associado do Clube e se vangloriou-se com o seu sócio dizendo que arrematara 
um veículo do Pinheiros em ótimas condições por três mil e 300 reais e já o estava vendendo 
por 13 mil  reais,  bem como lamentava não ter tido disponibilidade econômica   para no 
mesmo leilão arrematar a ambulância do Clube, que também penhorada estava disponível a 
30% do valor.
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Vicente Mandia – Comentou ter se surpreendido com obras que estão sendo realizadas na 
alameda paralela à Rua Angelina Maffei Vita. Indagou de que obras se tratam e se deveriam 
ter sido aprovadas pelo Conselho.

Encerramento da Reunião
Presidente  –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de  presença  e  deu  por 
encerrados os trabalhos às 22h15.

***

Obs: esta Ata foi aprovada na 535ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 
dia 24 de abril 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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