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ATA  DA  545ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2007.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e nove de janeiro do ano dois mil e sete, tendo assinado a lista de presença 
cento e oitenta e um Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda
Segundo Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima
Terceira Secretária: Nice de Lima

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
Posse de Suplente convocado para a reunião.
Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Zuleika Bernardete de 
Paula, Suplente do Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre.
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente  –  Agradeceu à  Diretoria  de  Restaurantes,  que foi  a  responsável  pelo 
coquetel  e  pelo jantar  do Conselho,  pelo empenho e  dedicação demonstrados  na 
realização  do  evento,  no  final  do  ano  passado.  Quanto  à  mudança  do  local  da 
reunião,  estabelecido  desde  16/10/2006,  esclareceu  que  ocorreu  em  razão  de 
reformas  iniciadas  em  janeiro  pela  Diretoria  no  Auditório  do  CCR.  Para  maior 
conforto  dos  Conselheiros  havia  solicitado  à  Diretoria  de  Restaurantes  que 
disponibilizasse o serviço de jantar no Ponto de Encontro, mas foi informado que 
isso não seria possível. Assim, desculpou-se com todos por eventuais transtornos. 
Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar: a) 
proposto pelos Conselheiros Dulce Arena Avancini e Luiz Ernesto Machado Kawall 
e pelos Associados Tarsila Polsa Machado e Raphael Falcone, membros do Centro 
Pró-Memória Nobiling, pelo falecimento da Associada Sonia Miller Esteves, também 
integrante  do  Centro,  tendo  se  Associado  ao  voto  o  Conselheiro  Paulo  Roberto 
Taglianetti; b) de autoria dos Conselheiros Synesio Alves de Lima e Luiz Fernando 
Pugliesi Alves de Lima, pelo falecimento do ex-Conselheiro Januário Fuoco; c) de 
iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Sra. Anita Basile Cimino, mãe 
do  Conselheiro  Evandro  Antonio  Cimino;  votos  de  louvor:  a)  propostos  pela 
Comissão  de  Esportes,  aos  seguintes  destaques  esportivos  das  seguintes  Seções: 
Atletismo:  ao  Diretor  Adjunto  César  Palermo  Kassab,  aos  Técnicos  Ricardo  de 
Sousa Barros, Claudio Roberto Castilho e Rosa Maria Aparecida de Oliveira e aos 
atletas que se destacaram nas seguintes competições: XXV Troféu Brasil Caixa de 
Atletismo (São Paulo/SP -  21 a  24/09/2006 -  categoria  Adulto:  Gladson Alberto 
Silva Barboza (3.000m c/ Obstáculo - 1º Lugar Geral), Fabrícia Alexandre da Silva 
(Salto Triplo -2º Lugar Geral), Henrique Camargo Martins (Salto c/ Vara - 2º Lugar 
Geral),  Sílvia  Aparecida  de  Oliveira  (Lançamento  de  Dardo  -  2º  Lugar  Geral), 
Everton  Bonfim  Dantas  (4x400m  -  3º  Lugar  Geral),  Felipe  Antônio  Salomé  de 
Barros (4x400m - 3º Lugar Geral), Luiz Guilherme Santos de Oliveira (4x400m - 3º 
Lugar Geral), Maria Zeferina Rodrigues Baldaia (10.000m rasos - 3º Lugar Geral), 
Robson  de  Mendonça  (4x400m  -  3º  Lugar  Geral),  Sérgio  Celestino  da  Silva 
(10.000m rasos - 3º Lugar Geral); 44ª Campeonato Sul Americano (Tunja/Colômbia 
- 29/09 a 02/10/2006 - categoria Adulto): Fabrícia Alexandre da Silva (Salto Triplo - 
3º Lugar Geral), Gladson Alberto Silva Barboza (3.000m c/ Obstáculo - 3º Lugar 
Geral),  Henrique  Camargo  Martins  (Salto  c/  Vara  -  5º  Lugar  Geral)  e  Sílvia 
Aparecida de Oliveira (Lançamento de Dardo - 6º Lugar Geral); Ginástica Olímpica: 
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Diretora  Adjunta  Isa  Maria  Musa  Rondino  Moreira  de  Magalhães,  ao  Técnico 
Cristiano Magnonn Albino e aos atletas que disputaram as seguintes competições: 
Campeonato  Brasileiro  (Porto  Alegre/RS -  05  a  08/10/2006)  -  categoria  Infanto-
Juvenil:  Felipe Gonçalves Polato (Salto -1º Lugar e Barra -2º Lugar) e João Paulo 
Querino  de  Souza  (Barra  -1º  Lugar);  Campeonato  Brasileiro  (São  Bernardo  do 
Campo /  SP - 20 a 24/09/2006) -  Equipe Infanto-Juvenil  – Vice-Campeã:  Felipe 
Gonçalves Polato (Salto - 1º Lugar), João Paulo Querino de Souza (Salto -1º Lugar) e 
Pericles Flouro da Silva (Salto - 1º Lugar); Handebol: Campeonato Paulista (ECP/SP 
–  16/08/2006)  -  categoria  Adulto  –  Campeã:  Alex  Lucio  Archivaldo  Aprile:  ao 
Diretor Adjunto Eduardo Henrique de Macedo, Técnico Morten Roneklint Soubak, 
ao Auxiliar Técnico Sérgio Hortelan e aos atletas Alexandre Flavio Rodrigo Folhas, 
Carlos  de  Macedo  Pereira  Neto,  César  Rodrigues  Bernardino,  Claudio  Machado 
Pinto  Silva,  Diogenes  Cruz  Junior,  Eduardo  Henrique  dos  Reis,  Estevão  Cunha 
Casasanta, Fabio Ferraresi Vanini, Franklin Roberto Bezerra, Gustavo Silva Mello, 
Jorge  Raphael  Gatti  Pereira  Rodrigues,  José  Martiniano  Azevedo,  Luiz  Felipe 
Oliveira  Gaeta,  Luis  Antônio  Luisi  Turisco,  Maik  Ferreira  dos  Santos,  Rodrigo 
Gazola,  Rogério  Araújo  Xavier  da  Costa,  Silvestre  Pierozan  Neto  e  Winglitton 
Rocha  Barros;  Pólo  Aquático: Diretor  Adjunto  Luciano  Jorge  Hamuche,  aos 
Técnicos Roberto Bruno Sérgio Chiappini e Gilberto Marques de Freitas Guimarães 
Júnior (Auxiliar Técnico) e aos atletas da categoria Junior que conquistaram o título 
de Campeão no Campeonato Paulista (ECP/SP - São Paulo /SP – 04/10/2006): André 
Del  Negro  Tayer,  Bruno  Brunetti  Frontini,  Caio  Cintra  Franco  Segall,  Emilio 
Augusto Padilha Vieira, Fernando Raposo Ramos, Gustavo Bosschart Storch, João 
Bornhausen Kerr, Lucas Devides Moreno, Luiz Fernando Baracat Lapo, Pedro Levy 
Piza Fontes, Rafael Shoel, Ricardo Freitas Guimarães e Vinicius Biagi Antonelli; b) 
de autoria do Conselheiro Marco Antonio Senise Geretto e subscrito pela Mesa do 
Conselho, ao Conselheiro André Franco Montoro Filho, pela sua nomeação para o 
cargo de Presidente do Instituto Ethos - Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial - 
ETCO.  Dando  prosseguimento,  conforme  documentos  distribuídos  previamente, 
informou que constituiu três comissões especiais, com as seguintes composições e 
finalidades:  1)  Conselheiros  Waldir  Lachowski  (Presidente),  Jorge  Augusto  de 
Albuquerque  Ehrhardt,  Roberto  Gasparini  e  Sérgio  Martins  Veiga,  destinada  a 
desenvolver  estudos  específicos  com  a  finalidade  de  analisar  todas  as  etapas, 
procedimentos, documentação e soluções técnicas que se relacionem com os serviços 
de  manutenção  da  Pista  de  Atletismo  realizados  no  ano  de  2006,  objeto  dos 
esclarecimentos prestados pela Diretoria na edição de outubro de 2006 da Revista 
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Pinheiros (Resolução 01/2007); 2) Conselheiros Arlindo Virgílio Machado Moura 
(Presidente), Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, César Palermo Kassab, Diretor 
Adjunto  de  Atletismo,  João  Paulo  Rossi  e  Reinaldo  Pinheiro  Lima,  destinada  a 
analisar  o  projeto  de  Plano  Diretor  de  Obras,  e  desenvolver  estudos  específicos 
objetivando oferecer amplos subsídios aos Conselheiros para os fins de apreciação e 
deliberação  a  respeito  do mencionado projeto,  elaborado pela  Comissão  Especial 
Executiva  criada  pela  Resolução  Conjunta  das  Presidências  do  Conselho 
Deliberativo  e  da  Diretoria  nº  01/2005,  de  26/01/2005  (Resolução  02/2007);  3) 
Conselheiros  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  (Presidente),  Caio  Roberto  Moraes 
Garcia,  Kuno Dietmar Frank, Ricardo Coutinho Carvalhal e Ronaldo de Miranda 
Amaral,  destinada  promover  estudos  e  apresentar  propostas  relacionadas  à 
composição, funcionamento e à eleição do Conselho Fiscal (Resolução 03/2007).

Primeiro  Secretário  -  Comunicou  que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho,  com 
fundamento, por analogia, ao disposto no Art. 11, parágrafo único, II, do Regimento 
Processual  Disciplinar,  determinou  o  arquivamento  do  Registro  de  Ocorrência 
282/06, de interesse do Conselheiro Bruno Minioli e do Associado Gilberto Ratto 
Ferreira Leite, e do Registro de Ocorrência 297/06, de interesse do Conselheiro Ivan 
Gilberto  Castaldi  Filho.  Informou  que  a  Diretoria  encaminhou  carta  dando 
conhecimento que o Conselheiro Hugo Nivaldo Nápoli declinou do cargo de Diretor 
Cultural, e que está respondendo interinamente pela área o Conselheiro José Paulo de 
Camargo Melo, acumulando as funções de Diretor Cultural e de Relações Sociais.

Presidente –  Antes de conceder a palavra aos inscritos, pediu aos oradores que se 
ativessem  à  finalidade  e  ao  prazo  estabelecidos  regimentalmente  para  as 
manifestações feitas neste momento da reunião.

João Benedito de Azevedo Marques –  Parabenizou e propôs votos de louvor às 
Diretorias anteriores, à atual Presidência da Diretoria e às Diretorias de Patrimônio e 
de Higiene e Saúde, que além de atender às determinações da Constituição de 1988 
promoveram inúmeras melhorias, atualizando as instalações do Clube em benefício 
dos Associados deficientes físicos e dos idosos. Votos aprovados.

Peter Alfredo Burmester - Pretendeu comentar sugestões e críticas que recebeu 
com relação aos vestiários reformados da piscina, mas o Sr. Presidente o informou 
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que não era o momento oportuno para aquele tipo de manifestação e o inscreveu para 
falar em Várias.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Informou que a Comissão de Esportes concluiu um 
trabalho  que  vinha  desenvolvendo  há  cerca  de  seis  meses,  inclusive  ouvindo 
Associados  que  atuam  na  área  esportiva  e  dirigentes  de  clubes  co-irmãos,  e 
encaminhou parecer à Diretoria para que sejam tomadas providências com relação à 
atividade personal trainer exercida irregularmente no Clube por alguns Associados, 
cobrando por  aula  e  utilizando nossas  dependências  com prejuízo  das  atividades 
esportivas dos demais Associados. Pediu que a Diretoria considere o trabalho da 
Comissão e se pronuncie a respeito dentro da maior brevidade possível.

Marco  Antonio  Senise  Geretto –  A  par  de  prestar  contas  das  atividades  da 
Comissão Financeira, informou sobre a análise mensal emitida a respeito do relatório 
A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária), documento que possibilita acompanhar 
a evolução do orçamento e a gestão da Diretoria. Explicou que o orçamento anual é 
elaborado com base nos números do A.V.O. de setembro de cada ano. Reportou-se à 
reunião de novembro do ano passado, quando se discutiu e restaram aprovadas a 
proposta orçamentária/2007 e a venda de 350 títulos sociais.  Referiu que em seu 
parecer a Comissão Financeira exemplificou o número de pagantes como uma forma 
de acuidade e durante os debates foram apresentados em Plenário alguns números 
dos relatórios A.V.O. de outubro/2006, no sentido de que a receita de contribuições 
totalizavam um milhão e oitocentos mil  reais.  A Comissão havia apresentado os 
números referentes ao A.V.O de setembro/2006, que são os números tomados como 
base para a elaboração do orçamento. Esclareceu que o valor citado, de um milhão e 
oitocentos,  é,  na  verdade,  um milhão  oitocentos  e  noventa  e  quatro  mil  reais,  e 
representa  o  saldo  total  do  orçamento  de  custeio  e  não  somente  o  saldo  das 
contribuições, como foi apresentado naquela ocasião. Os saldos das contribuições 
sociais é de um milhão, sendo que deste valor a importância de setecentos e sessenta 
e cinco mil é representada pela redução do percentual de inadimplência. Quanto aos 
fundos estatutários, se encontram em conformidade com a Resolução do Conselho 
24/2002. Aduziu que a Comissão reafirma sua total independência política, como 
órgão consultivo e eleito pelos Srs. Conselheiros.

Dulce Arena Avancini – Em seu nome e em nome dos demais membros do Centro 
Pró-Memória Hans Nobiling, manifestou profundo pesar pelo recente falecimento da 
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Sra. Sonia Miller Esteves, elogiando sua conduta como Associada, colaboradora e 
esportista. 

Carlos  Roberto Sá de Miranda Bório –  Propôs voto de congratulações com a 
Conselheira Cleide Frasco Marrese, pela conquista de Medalha de Ouro no 6º Salão 
Nacional de Artes Plásticas,  em dezembro/2006, no Centro Cultural  da Marinha. 
Cumprimentou  os  participantes  da  corrida  de  São  Silvestre  (31/12/2006  –  São 
Paulo/SP),  especialmente  o  Diretor  Adjunto  de  Atletismo,  Conselheiro  César 
Palermo Kassab, que há três anos consecutivos tem apoiado o evento Reveillon do 
Cidão, bem como o Associado Marcos Marim de Oliveira, da Ortocir, que patrocina 
as  camisetas  dos  atletas.  Também cumprimentou  os  Associados  João  Perfeito  e 
Mario Marim, que disputaram a Maratona da Disney, bem como os que participaram 
também da mesma meia maratona. Votos aprovados.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  -  Comentou  sobre  a  cerca  viva  que  a 
Diretoria instalou nos novos banheiros, a pedido de associados, e solicitou que seja 
destacado  um  funcionário  especificamente  para  fazer  a  higienização  nesses 
banheiros. Reclamou sobre os relógios digitais espalhados pelo Clube, que entende 
não têm utilidade porque não funcionam; sequer informam a hora exata, pois não 
apresentam os  dígitos.Falando também em nome do Conselheiro  Antonio  Carlos 
Marini Teixeira, reivindicou maior conforto nos vestiários masculinos das piscinas 
externas, com a colocação de água quente nas torneiras, tomadas para aparelhos de 
barbear, bancos e armários novos, além de cuidados com o sistema de ventilação 
para evitar  bolor e  aumento da altura dos biombos colocados entre os mictórios. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Jorge  Augusto  de  Albuquerque  Ehrtardt  -  Atendendo  a  solicitações  de 
Associados, formulou os seguintes pedidos à Diretoria: 1) unificação do controle do 
sistema de acesso, uma vez que o Clube hoje apresenta três sistemas distintos - pediu 
uma adaptação e melhoria com o uso de tecnologia moderna que facilite e agilize o 
ingresso  do  associado;  2)  conserto  do  defeito  (ou  da  insuficiência  do  ar 
condicionado)  na ventilação do mezanino da  sauna,  que é  deficiente,  tornando o 
ambiente insalubre e desconfortável; 3) disponibilização de bolas de vôlei e basquete 
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em todos os dias da semana, mediante retenção da carteira social, a exemplo do que é 
feito no futebol.

Vicente Mandia -  Ressaltou que o maior patrimônio do Clube é o Associado, e 
pediu que a Diretoria promova um melhor treinamento para o pessoal de Segurança, 
relatando desagradável episódio ocorrido no Fitness, quando uma senhora Associada, 
inscrita naquela seção, cujo ingresso havia sido permitido na portaria, foi duramente 
repreendida e ameaçada de advertência e suspensão por um segurança, em razão de 
estar  fazendo  exercícios  abdominais,  calçando  sandálias  de  borracha.  Também 
transmitiu a insatisfação de outra associada, que enviou um pedido à Ouvidoria, para 
que colocassem mesas no solarium da piscina; e a Diretoria respondeu que mesas e 
guarda-sóis  tinham  sido  disponibilizados  na  parte  frontal  da  lanchonete.  E  a 
associada,  indignada,  estabeleceu  um paralelo  entre  as  mega-obras  realizadas  no 
Clube e um simples pedido, que visa apenas trazer conforto para os freqüentadores 
do local, notadamente os mais idosos. Pediu esclarecimentos da Diretoria. Aprovado 
o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Pedro Antonio Lousan Badra –  Considerando que a Internet  é  uma ferramenta 
poderosa, para dar total transparência às concorrências que aqui se realizam, propôs 
que a Diretoria  disponibilize no site  do Clube,  também, as atas de homologação 
dessas licitações,  para  deixar  claro aos  associados,  quais  firmas participaram e a 
colocação de cada empresa no processo final. Comentou que, como Presidente da 
Comissão Especial de Coordenação e Controle, criada para assessorar a Presidência 
do  Conselho  em  determinados  assuntos,  recebe  cópia  dos  editais  de  licitação 
publicados  e  da  relação  dos  contratos  efetivados  pela  Diretoria,  mas  não  toma 
conhecimento da ata de homologação dessas licitações. Sugeriu que todo o processo 
licitatório seja dado ao conhecimento do Conselho, pelos meios tradicionais ou via 
Internet,  recomendando, inclusive,  que a obrigatoriedade desse procedimento seja 
incluída  no Estatuto Social.  Embasou a  sua  sugestão no fato de  que os recursos 
usados  são  autorizados  pelo  Conselho,  que  deve  receber  estas  informações. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
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Item 2 - Apreciação  das  atas  das  543ª  Reunião  Ordinária  e  544ª  Reunião 
Extraordinária, ambas realizadas no dia 27 de novembro de 2006.

Sérgio  Vergueiro  –  Disse  que  pretendia  propor  retificação  da  ata  da  primeira 
reunião, por entender que ela não expressava a essência de seu pronunciamento (no 
item “A Voz do Conselheiro”). Porém, retirou seu pedido de retificação, explicando 
que  depois  de  ter  se  inscrito  para  falar,  tomou  conhecimento  de  documento 
distribuído na entrada da reunião, contendo a íntegra da sua manifestação a respeito 
dos brindes e a respectiva resposta enviada pela Presidência do Conselho. Reiterou 
que devemos estar atentos à aplicação austera dos recursos dos Associados.

Presidente –  Não havendo objeção, considerou as duas atas aprovadas, conforme 
apresentadas.

Item 3 - Apreciação  processo  CD-06/2005,  referente  ao  Recurso  de  Revisão 
interposto por quarenta e três Conselheiros, contra o acolhimento de 
duas  emendas  ao  projeto  de  Regimento das  Eleições  Realizadas  no 
Conselho  Deliberativo,  aprovado  em  primeira  discussão  na  539ª 
Reunião Extraordinária, de 28/08/2006.

Presidente  –  Prestou  esclarecimentos  sobre  a  matéria.  Não  havendo  oradores 
inscritos,  anunciou  que  seria  encerrada  a  discussão,  oportunidade  em  que  o 
Conselheiro Toloza informou que estava se inscrevendo .

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Observou que o Art. 2º estatutário dispõe que o 
Clube  reger-se-á  pelas  leis  do  país  e  pelo  Estatuto  Social,  e  se  não  tivesse  sido 
apresentado o recurso a maior das leis do País estaria sendo desrespeitada, porque a 
emenda fere frontal  e  diretamente o Artigo 5º,  inciso LVII,  da Constituição, que 
estabelece  que  ninguém  será  considerado  culpado  até  o  transito  em  julgado  de 
sentença penal condenatória. E era necessário revogar imediatamente a decisão que 
aprovou a emenda, para evitar que o Clube se expusesse a questionamentos judiciais 
que trariam enorme prejuízo formal e material. E, além da inconstitucionalidade, há 
disparidade moral, ética e jurídica do que se pretende. A emenda ora restringe, ora 
não restringe. Ela proibiria a candidatura de um réu por um delito de trânsito, mas 
facultaria a candidatura criminosa por crime hediondo. Temos os crimes hediondos, 
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crimes perniciosos, e entre eles se enquadra o estupro, o atentado violento ao pudor, 
o  latrocínio,  o  seqüestro,  a  extorsão e  o  homicídio  qualificado.  Lembrou que na 
primeira discussão pretendeu enfatizar esta aberração jurídica, mas foi desrespeitado. 
Enfatizou que, se porventura o recurso não fosse aprovado, o Clube seria motivo de 
chacota perante todas as outras instituições do País, porque estaria permitindo que 
perniciosos  criminosos  fossem  candidatos  a  Presidente,  por  exemplo.  Pediu  o 
acolhimento do recurso de revisão, para manter a dignidade da Casa.

Luiz Eduardo do Amaral  Cardia –  Discordou dos argumentos do orador e  do 
próprio  recurso,  dizendo  acreditar  que  o  Clube  jamais  passará  por  um 
constrangimento  de  ter  qualquer  pessoa  postulando  cargos,  que  tenha  quaisquer 
problemas na esfera Judicial, administrativa, etc. A Comissão de Sindicância exige 
dos  candidatos  a  associados  uma  série  de  certidões,  cível,  criminal,  da  Justiça 
Estadual e Federal. Aqueles que têm qualquer tipo de problema não são admitidos, e 
nada  disso  nunca  foi  questionado.  Até  porque,  as  decisões  da  Comissão  de 
Sindicância não são fundamentadas; é um ato discricionário e não há explicação por 
parte da Comissão, caso contrário, até a pessoa teria argumentos para ajuizar a ação, 
porque a decisão não teria sido fundamentada. O Clube não admite em seu quadro 
social  pessoa  que  tenha  processo  judicial.  Todavia,  depois  de  admitida,  se  essa 
pessoa postular um cargo, a ela não é feita a mesma exigência de certidões, etc. E 
não está se tratando aqui apenas de crimes hediondos, etc, também falamos de crimes 
falimentares. Como pode uma pessoa que comete um crime falimentar postular um 
cargo de Presidente do Conselho, Membro do Conselho Fiscal e que vai fiscalizar a 
Diretoria? Ademais, quando se presta qualquer concurso público, na segunda fase 
tem que se apresentar todas as certidões. A pessoa não consegue ser jamais aprovada 
em concurso  público,  uma vez  que  tenha problemas  na  Justiça.  Ponderou que a 
emenda condizia com o interesse dos Associados e se coadunava com o desejo de 
todos. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Perguntou se o orador entendia que a 
emenda era constitucional.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Respondeu que sim, citando como exemplo a 
candidatura de um ex-Prefeito envolvido em processos, em que o Ministério Público 
Federal de São Paulo entendeu desta maneira, e o Ministério Público Estadual, com 
relação a outras candidaturas também.
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Rubens Catelli (aparte) – Perguntou qual era a decisão da Justiça, notadamente o 
Tribunal Eleitoral, que tem rejeitado pedido de cassação de quem é eleito, por não 
ter uma condenação em caráter especial.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Ponderou que em São Paulo há decisões neste 
sentido,  inclusive  a  que  permitiu  a  candidatura  do  referido  ex-Prefeito,  e  sua 
posterior  diplomação,  mas este  entendimento  isolado ainda está  sendo objeto  de 
recursos,  inclusive  em Brasília,  por  parte  do  Ministério  Público  Federal.  É  uma 
questão de opinião.

José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Interrompido pelo Sr. Presidente, para 
que  evitasse  debate  paralelo,  comentou  que  o  orador  considerava  a  emenda 
constitucional, com argumento de incondicionalidade.

Ivo Kesselring Carotini (aparte) – A despeito de o orador ter citado a Comissão de 
Sindicância, defendeu que aquele que pretende ser associado ainda não o é, ao passo 
que  o  pretenso  candidato  a  Conselheiro  ou  a  outro  cargo  no  Clube,  já  é  um 
associado.  No caso dos concursos públicos,  em que são pedidas certidões,  etc,  o 
candidato não é ainda efetivado no cargo; ele está prestes a prestar um concurso. 
Então, o orador estava comparando o associado com o não associado. Indagou se no 
Clube alguma vez foi excluído associado que tenha se envolvido em crime falimentar 
ou algum caso maior. Embora o orador tenha respondido positivamente, entendeu 
que o exemplo não condizia com a realidade do propósito da discussão, porque não 
se compara aquilo que é, efetivamente, com aquilo que pretende ser. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Ponderou que quem pretende ocupar um cargo 
importante no Clube tem ainda mais responsabilidade do que aquele que postula ser 
associado, porque o primeiro vai administrar o orçamento do Clube, ou a Mesa do 
Conselho, por exemplo. E o interesse do associado é muito maior de que a pessoa 
que ocupe um cargo aqui não tenha qualquer mácula.

Dora Maria de Aguiar Whitaker (aparte) – Informou que nem todos os concursos 
públicos  exigem  certidões.  Observou  que  o  orador  estava  comparando  coisas 
absolutamente diferentes. Além disso, quando a pessoa se envolve em um acidente 
de trânsito, por exemplo, se causa uma lesão, ela é denunciada. E isso a torna uma 
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criminosa? Também não dá para comparar com crime falimentar, que é algo previsto 
em Lei. Muitas vezes a pessoa está em má situação e, sem ter a menor má fé, é 
obrigada a se sujeitar a isso. Ponderou que a intenção da emenda era boa, mas sua 
redação confusa.

Maria Angélica Masagão Prochaska – Considerando que o candidato a associado 
tem que apresentar certidões, etc, perguntou se para ocupar cargos no Clube também 
é solicitada toda essa documentação, porque essa pessoa pode ter se envolvido em 
processos depois de ter se associado ao Clube.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Informou que nem a emenda, nem a legislação 
eleitoral do Clube contemplava tal situação.

Vicente Mandia (aparte) – Enfatizou que a Lei Maior é a Constituição Federal. 
Então,  não  adianta  argumentar  sobre  proibições  ou  exigências.  No  Clube,  há 
exigências para o ingresso do Associado. E a inelegibilidade é totalmente diferente; 
ela tem que ser constatada se a pessoa está transitada em julgado em uma penalidade 
grave.  Não  se  pode  deixar  alguém inelegível,  por  exemplo,  por  um acidente  de 
trânsito,  ou uma agressão que deu origem a um B.O. Entendeu que a graduação 
atribuída pelo orador não era justa e não cabia aquela super-conotação. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia –  Encerrando,  manifestou-se pela rejeição do 
recurso.

Alcides de Souza Amaral –  Como empresário que foi, afirmou que a legislação 
brasileira é altamente confusa e complexa; um emaranhado de obrigações que os 
empresários têm que cumprir, com relação a impostos, Receita Federal, etc. Não há 
nenhuma  empresa  ou  empresário  neste  País  que  não  tenha  nenhuma  pendência 
perante  algum  Órgão  Público,  sem  que  por  isto  tenha  cometido  algum  crime. 
Comentou que como ex-Presidente de uma renomada instituição bancária, a exemplo 
de inúmeros seus colegas empresários,  assumiu pendências das quais tem que se 
defender perante o Ministério Público. Indagou se por causa disso é bandido. Esta é a 
realidade brasileira e deve continuar assim, porque não se vê no Governo nenhum 
interesse em melhorar a tributação do País. Ademais, a conclusão de um processo 
pode levar anos. Agora, se transitado em julgado e a pessoa for condenada por um 
crime hediondo, por exemplo, aí sim, que seja ela expurgada do Clube. 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Aduziu que no Brasil pessoa Jurídica 
não responde por crime, exceto de caráter ambiental. Lembrou que o Clube era réu 
em ação do INSS. Então, se pessoa jurídica respondesse a crime, o próprio Pinheiros 
não poderia pleitear qualquer candidatura. E os responsáveis poderiam estar sujeitos 
à apropriação indébita por deixar de repassar o Fisco. Iniciou um comentário sobre 
eventual favorecimento do advogado do Clube pelo fato de ter recebido honorários 
em processos em que os mesmos seriam devidos “ad exitum”  , que  talvez tivesse 
que ser apurado, mas o Sr. Presidente o interrompeu, pedindo que não desviasse a 
discussão.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  –  Completando,  observou  que  se  não  tivesse 
ocorrido esse episódio, os dirigentes do Clube poderiam também estar na qualidade 
de réus por apropriação indébita e pelo não recolhimento do INSS. 

Alcides de Souza Amaral – Concordou.  Finalizando, reiterou a necessidade de 
sermos realistas e agir de acordo com a Lei, e que sejam expurgadas do Clube as 
pessoas  que  realmente  forem  julgadas  culpadas.  Mas,  é  um  absurdo  condenar 
alguém por  ter  um processo  tramitando  em algum Órgão Federal,  porque  todos 
somos empresários e não temos nada a ver com isto. 

Marcelo Grassi  –  Disse que também anseia por mudanças,  por entender que há 
muita coisa errada no Conselho e no Clube; vários dispositivos do Estatuto Social e 
dos Regimentos não são cumpridos. Disse lhe parecer que estavam aqui caçando 
bandidos.  E não era cabível  caçar  bandidos  entre os  Conselheiros  e  Associados, 
inclusive  porque,  quando  da  admissão,  o  Associado  passa  por  uma  série  de 
exigências  para  comprovar  sua  idoneidade.  Muitos  podem  estar  envolvidos  em 
processos, mas há que se considerar que na justiça brasileira o trâmite pode demorar 
anos. Como solução, propôs que ao invés de votar que a Diretoria e Diretores se 
eximissem de qualquer responsabilidade, que se aprovasse que Diretores, Diretoria, 
Presidente, todos tivessem responsabilidade na saúde financeira do Clube.

Presidente - Como não havia mais inscritos, pretendeu encerrar a discussão, mas os 
Conselheiros José Manssur e José Edmur Vianna Coutinho pediram a palavra.
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José Manssur – Referiu que o Art. 5º da Constituição Federal prevê que ninguém 
será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É garantia 
fundamental do cidadão, não é um privilégio apenas da Constituição. Não pode o 
Clube ignorar esta disposição constitucional, sob pena de abrir precedente para uma 
série  de  ilegalidades  e  comprometimentos.  Estava  em  discussão  o  Regimento 
Eleitoral  das  eleições  realizadas  dentro  do  Conselho,  das  quais,  com  algumas 
exceções colocadas no recurso, somente podem participar Conselheiros. E para ser 
Conselheiro  o  Associado  já  passou  por  um  severo  exame  de  admissibilidade. 
Quando o candidato a associado é recusado, o ato é discricionário e não se lhe dá 
publicidade. Detalhando o trâmite de processos de exclusão de Associado e cassação 
de mandato de Conselheiro legalmente previstos no Clube, destacou que em todos 
os dispositivos estatutários, quando se fala da restrição de um direito se assegura a 
ampla  defesa.  Então,  como considerar  inelegível,  por  analogia,  um candidato  já 
Conselheiro,  por estar respondendo por delito de trânsito? E se em seguida esse 
candidato for absolvido, quem repara este dano? Afirmou que não compactua com o 
erro, nem com o arbítrio e nem com a tirania, em razão de dois princípios que regem 
sua conduta: a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Trouxe à reflexão o 
seguinte: ele não pode ser votado, mas pode votar? Idoneidade que o impede de 
receber o voto, mas que o faculta de votar? Idoneidade pela metade? E o processo de 
perda do mandato, onde é assegurada ampla defesa? E de exclusão do associado por 
crime  infamante,  onde  é  assegurada  ampla  defesa?  E  os  requisitos  que  ele  já 
apresentou para se candidatar e não sofreu nenhuma impugnação? 

Presidente  - Como  o  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho  pretendia  se 
pronunciar  o  Conselheiro  Toloza   ponderou que  a  matéria  estaria  perfeitamente 
esclarecida e pediu que  submetesse a questão ao Plenário.

Paulo Roberto Taglianetti  –  Refutou, entendendo que o Sr.  Presidente já  tinha 
dado por encerrados os debates, mesmo assim propiciou a palavra aos Conselheiros 
José Luiz Toloza Oliveira Costa e José Manssur.

Presidente - Afirmou que em determinada oportunidade ocorreu situação idêntica e 
o Plenário decidiu pelo encerramento dos debates. 

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  –  Pediu  que  o  Sr.  Presidente  consultasse  o 
Plenário a respeito.
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Presidente  -  Lembrou  que  em  certa  ocasião  foi  encerrada  abruptamente  uma 
reunião, sem que se desse a oportunidade de continuidade aos debates, mas que não 
pretendia pactuar com esse tipo de atitude. Nessas condições, resolveu que como 
deferência, gentileza e respeito, facultaria a palavra ao ex-Presidente José Edmur 
Vianna  Coutinho  e,  eventualmente,  a  algum outro  Conselheiro  que  quisesse  se 
manifestar, entendendo importante que a matéria ficasse absolutamente esclarecida e 
que o Conselho pudesse decidir livremente.

José Edmur Vianna Coutinho – Enfatizou que todo o recurso se baseia no termo: 
culpado, que não constava da emenda em nenhum momento, portanto, o dispositivo 
da Constituição não se aplica à hipótese e ninguém estava dizendo que aquele que 
tiver algum processo é culpado por este fato. Quanto ao instituto da igualdade de 
todos perante o Art. 5º da Constituição, perguntou onde se encontra a liberdade de 
convicção religiosa estabelecida um dos itens do referido artigo, por exemplo, em 
instituições  de  freiras,  que  não  aceitam  homens,  ou  de  padres,  onde  não  são 
admitidas mulheres. Observou que, embora se fale em Constituição, no recurso há 
um direcionamento proposital para desviar daquilo que é realmente importante e é a 
razão principal da emenda: preservar o Clube. Comentou que o Estatuto é antigo e 
sempre foi  obedecido,  mas ultimamente,  dá impressão que o ataque ao Estatuto 
parece ser uma norma. Outro aspecto: o Art. 217 da Constituição estabelece que “É 
dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito 
de  cada  um,  observada  a  autonomia  das  entidades  desportivas  dirigentes  e 
associações,”  Quanto  ao  quê?  “a  sua  organização  e  funcionamento”.  Portanto, 
quando o Conselho participa da alteração do Estatuto Social, ele está tratando da 
organização interna, na qual não deve haver ingerência, com raríssimas exceções, 
como ocorreu recentemente com o Código Civil. O importante para os associados é 
a convivência, é o que se pode e o que não se pode fazer aqui. Isso está no Estatuto 
e no Regimento. Então o recurso não é cabível também neste ponto. Para comprovar 
seu entendimento de que o recurso era direcionado, citou outras alíneas do Art. 8º, 
que dispõe sobre a inelegibilidade, aprovadas na primeira discussão, que também 
interfeririam em direito de defesa, que não tinham sido objeto do recurso, portanto 
transitaram  em  julgado.  Ora,  queremos  resolver  o  problema  do  Clube.  Nós, 
associados, queremos ou não queremos essas pessoas junto conosco. Queremos ou 
não queremos essas pessoas dirigindo todos os nossos direitos e as nossas finanças. 
Esta é a vontade que tem que prevalecer. Finalmente, contestou o despacho do Sr. 
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Presidente  do  Conselho,  reencaminhando  o  processo  à  Comissão  Jurídica,  para 
maior  esclarecimento,  depois  desta  já  ter  se  manifestado  claramente, 
indubitavelmente,  sobre  o  recurso.  (Neste  momento,  não  concedeu  aparte  ao 
Conselheiro  Vicente  Mandia).  Comentou  que  estava  notando  que  havia  um 
envolvimento muito grande de pessoas a respeito do espírito do recurso, e houve por 
bem avisar Conselheiros. Afirmou seu objetivo de defender o Conselho e que somos 
responsáveis  amanhã,  perante  os  associados,  por  aquilo  que  acontecer  em 
decorrência do provimento deste recurso, que pediu fosse negado.

Vicente Mandia – Como a Comissão Jurídica foi citada, observou que se o orador 
não quisesse levar em consideração as Leis Maiores do País, como ele mesmo citou, 
que  falam,  mas  não  falam,  mencionou  o  Art.  2o do  Estatuto  (O Esporte  Clube 
Pinheiros, aqui denominado simplesmente Clube, tem sua sede e foro no Estado de 
São Paulo e reger-se-á pelas Leis do País e pelo presente Estatuto), lembrando que o 
texto não se refere só ao Estatuto ou às leis do País, mas aos dois. Com relação ao 
despacho  do  Sr.  Presidente,  reencaminhando  o  processo  à  Comissão  Jurídica, 
esclareceu que, face à complexidade do assunto, o estudo tem que ser maior.

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Lembrou que o parecer da Comissão Jurídica 
só tinha sido elogiado. Quanto à semelhança mencionada pelo Conselheiro Cardia, 
ponderou que com a mudança estaríamos colocando no Estatuto uma razão para a 
conduta  do  processo.  E  com  certeza  seria  muito  perigoso  se  a  Comissão  de 
Sindicância  tivesse  que  apresentar  as  razões,  e  não  fosse  um ato  discricionário. 
Então, o acolhimento do recurso viria em defesa do Estatuto e do próprio Clube, pois 
embora tenhamos que defender o Clube, não podemos contrariar as Leis do País.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Ponderou  que  uma  denuncia  recebida  pelo 
Ministério Público não forma culpabilidade. A denuncia é a petição inicial de Ação 
Penal  Pública;  não  existe  ainda  culpa.  Por  isso  mesmo  que  a  emenda  era 
inconstitucional. Ora, se a pessoa tem uma denuncia por qualquer crime recebido em 
Juízo  e  por  conta  disso  não  pode  ser  candidato,  o  Clube está  lhe  impondo uma 
sanção, sem respeitar o principio da ampla defesa. Em que pesem os objetivos da 
emenda  serem  meritórios,  ela  traz  na  sua  forma  um  grave  defeito:  distorce  a 
possibilidade  de  identificação,  quer  dizer,  o  crime  hediondo  como  estupro,  por 
exemplo, não demanda uma denuncia; depende da queixa da ofendida. Então, não 
estaria albergada na hipótese aqui referida? E quem se envolvesse em um acidente de 
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trânsito e viesse causar a outro lesões, estaria sendo impedido de ser candidato e 
evidentemente, crime de lesões não traz nenhuma infâmia, isso é uma fatalidade da 
qual ninguém está livre. Enfatizou que a emenda acaba por atingir o efeito contrário 
àquele que ela pretende. A idéia dela é evitar que cargos eletivos no Conselho sejam 
ocupados por pessoas que não tenham ética, moral para ocupar estes cargos. Porém, 
quando a emenda diz que são inelegíveis os associados que estiverem condenados 
criminalmente ou que estejam respondendo a processo criminal  com denúncia no 
Ministério Público recebida pelo Juízo, dá o direito de se candidatar a todos aqueles 
que não estejam na situação, por exemplo, aquele que fragorosamente é desprovido 
de ética, de moral, de caráter, mas que não esteja nessa situação, passa por direito a 
ser candidato, porque esta medida é restritiva. Aquele, por exemplo, alvo de  alguma 
queixa crime por um crime de estupro ou de atentado de violento ao pudor que são 
crimes hediondos, passa a ter o direito a ser candidato e o Clube não poderá mais 
vetar por conta da emenda. Reiterou que da forma como está redigida a emenda 
atinge o efeito ao contrario. 

Votação:
Synésio Alvesde Lima - Propôs e foi rejeitado que se realizasse votação nominal.

Como não foi  possível  apurar o resultado da votação simbólica,  o Sr.  Presidente 
anunciou que faria verificação da votação, mas o Conselheiro José Edmur Vianna 
Coutinho  levantou  questão  de  ordem,  entendendo  que  a  verificação  só  poderia 
ocorrer depois de declarado o resultado da votação. O Sr. Presidente esclareceu que 
pretendeu ser democrático, mas resolveu inverter a votação.

Na  seqüência  do  encaminhamento  da  votação,  manifestaram-se  os  Conselheiros 
Dulce Arena Avancini e Lais Helena Pinheiro Lima e Silva. 

Como nem mesmo com a inversão foi possível apurar o resultado, o Sr. Presidente 
decidiu pela verificação da votação.

Deliberação:
Realizada  a  verificação,  apurou-se  que  o  Plenário  resolveu  acolher  o  recurso  de 
revisão, por 100 contra 69 votos.
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Presidente –  Informou  que  o  processo  seria  restituído  à  Comissão  Especial  de 
Redação,  constituída  anteriormente  pelos  Conselheiros  Alberto  Alberto  Foschini, 
Roberto Della Manna e Dora Maria de Aguiar Whitaker. 

Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2005 - Primeira discussão e votação de 
proposta elaborada pela Comissão Especial constituída pela Resolução 
da Presidência do Conselho Deliberativo nº 02/2005, de 09/08/2005, de 
alterações estatutárias  visando solucionar o assunto Pré-Veteranos e 
Veteranos.

Presidente  –  Preliminarmente,  agradeceu  à  Comissão  Especial  que  elaborou  o 
projeto de alteração, composta pelos Conselheiros Rubens Catelli (Presidente), Jorge 
Roberto  Corrêa  Zantut  (Vice-Presidente),  Waldir  Lachowski  (Secretário),  Lúcia 
Maria  Nagasawa,  Claudio  Damasceno  Junior,  Fernando  Silva  Rohrs  (Diretor 
Financeiro), Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues,  e  pelo  ex-Conselheiro  Gesualdo  Di 
Nieri. Informou que também integrou a  Comissão,  mas entendia  que  não  estava 
impedido de  presidir  esta  parte  reunião porque  não  participaria  da  discussão  e  a 
proposição não era de sua autoria e sim da Comissão como um todo, não se não se 
aplicando na hipótese o disposto no artigo 15 e seu §1º do  Regimento Interno do 
Conselho  Deliberativo.  Prestou  esclarecimentos  sobre  os  objetivos  da  proposta  e 
abriu a discussão.

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Propôs e o Plenário aprovou a retirada de duas 
emendas que havia formulado no prazo legal.

João Benedicto de Azevedo Marques -  Como vários Conselheiros já tinham se 
retirado do Plenário, e por se tratar de matéria complexa, propôs o adiamento da 
discussão e votação.

Presidente –  Entendeu  que  havia  em  Plenário  um  número  substancial  de 
Conselheiros, considerando os argumentos do proponente e lembrando que nesses 
casos o Estatuto prevê que a matéria seja discutida e votada em duas oportunidades, 
informou o entendimento da Mesa pela continuidade dos trabalhos.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  -  Associou-se  à  proposta  de  adiamento  da 
discussão e votação da matéria.
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Presidente –  Ponderou  que  a  circunstancia  do  Plenário  repleto  de  Conselheiros 
nunca  será  determinada  pelo  Presidente  do  Conselho.  Como  havia  mais  de  100 
Conselheiros presentes, e tendo tomado conhecimento prévio da manifestação que o 
orador  inscrito  faria,  que  talvez  implicasse  na  reapreciação  do  assunto,  com  a 
necessidade da vinda de maiores elementos para o Conselho decidir, para agilizar o 
andamento da matéria concedeu-lhe a palavra.

Jorge  Augusto  de  Albuquerque  Ehrhardt – Observou  que  o  projeto  visava 
resolver  o  problema de  ordem financeira,  isto  é,  reduzir  a  perda  de  receita  com 
transferência  para  Veterano.  Entendeu  que  a  proposta  estava  conceitualmente 
adequada e enalteceu o alto nível  de competência dos componentes da Comissão 
Especial  para desenvolver o trabalho. No entanto, faltava embasamento numérico 
para avaliar o tamanho da sua eficácia. Para que o Conselho tivesse condições de 
decidir  seriam  necessárias  informações  sobre  o  impacto  financeiro  da  atual 
sistemática; a projeção financeira das perdas dos próximos anos, ou seja, cálculos 
atuariais se nada for feito; a solução financeira esperada, qual será o impacto também 
sobre  os  cálculos  atuariais  nas  finanças  do  Clube;  considerar  outros  aspectos  da 
transferência  para  Veteranos,  custos  fixos  do  Clube afetados  pela  freqüência  dos 
veteranos. Ponderou que a obtenção da veteranice é um incentivo para que muitos 
continuem pagando as mensalidades e a possibilidade de se transformar Veterano é 
um atrativo para manter o Associado no Clube. Também seria importante conhecer o 
índice  de  freqüência  dos  Veteranos.  Informou  que  solicitou  e  a  Diretoria  está 
preparando um relatório a respeito; está parcialmente completado. Considerou que ao 
passar para Veterano o Associado transfere o seu títulos e  este continua gerando 
mensalidades,  mas  aquele  continua  pagando  as  taxas  esportivas,  estacionamento, 
consumo nos restaurantes, lanchonetes, etc. A proposta não diferencia o associado 
titular do que não tem título. Os critérios de transferência deveriam ser modificados, 
por exemplo, a Diretoria deveria ser autorizada no segundo caso a fazer reposição 
automática da receita pela venda dos novos títulos. Comentando algumas definições 
da Comissão, propôs fosse mantido o aspecto conceitual das soluções apontadas, que 
são adequadas, recalculando-se a proporcionalidade a ser aplicada à idade do tempo 
de contribuição com bases em cálculos atuariais, e estudos de impactos financeiros e 
um critério de expectativa de vida mais justo,  e que fosse recalculada também a 
contribuição a ser paga pelos Associados novos, para quando passarem a Veteranos 
não se tornem prejuízos ao Clube. Propôs, ainda, que estes estudos sejam feitos o 
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mais rápido possível, para proporcionar benefícios a todos. Que sua proposta não era 
muito  complexa,  mas  possibilitaria  o  mínimo de  embasamento  financeiro  para  o 
Conselho decidir com segurança. Salientou que seria melhor fazer este procedimento 
agora do que mais tarde.

Sr.  Presidente –  Consultou  se  a  Presidência  da  Diretoria  poderia  fornecer  as 
informações solicitadas pelo orador no prazo mais breve possível.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge -  Convidou o 
Conselheiro Jorge a participar com a Diretoria no estudo dos dados e comunicou que 
marcaria uma reunião o mais breve possível.

Presidente –  Entendeu importante  que essa  reunião  contasse  com a  presença da 
Comissão, inclusive como reconhecimento do exaustivo trabalho que desenvolveu. 
Submeteu a proposta do Conselheiro Jorge à votação.

Deliberação:
O Plenário  resolveu  aprovar  a proposta  de  adiamento  da  apreciação  da  matéria, 
retirando-se o processo da pauta da reunião para que sejam promovidos estudos mais 
aprofundados, especialmente de natureza atuarial, com elementos a serem fornecidos 
pela Diretoria.

Item 5 - Várias.

Presidente – Solicitou que os Conselheiros se mantivessem em Plenário, informando 
que o Restaurante do CCR permaneceria aberto.

João Benedicto de Azevedo Marques – Considerando que o Clube é uma potência 
olímpica, que ao longo de sua história revelou grandes campeões, como Wilma de 
Almeida Gonçalves e Edgard Ozon, referiu que da mesma forma que o Plano Diretor 
que está prestes a ser analisado pelo Conselho, importante que a Diretoria promova 
estudos visando captar recursos para a área esportiva. Talvez fosse o momento de 
criar  um Fundo de Apoio ao Esporte,  a  exemplo do Fundo Especial  previsto  no 
Estatuto do Clube, obviamente sem excluir  o esporte recreativo,  inclusive para o 
Clube se beneficiar da nova legislação de Incentivo ao Esporte Amador. Isso talvez 
facilitasse o aporte de recursos financeiros e poderíamos desenvolver um trabalho 
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muito  mais  importante  no  esporte.  Informou  que  está  pensando  em  apresentar 
proposta neste sentido, inclusive considerando o eventual futuro estacionamento e a 
renda dele proveniente, para cobrir o Clube de eventuais problemas fiscais. 

Lais Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Aduziu que referido Fundo poderia 
se  estender  à  parte  artística,  pois  o  ballet  representa  o  Clube  em campeonatos  e 
festivais de dança de forma muito nobre.

João Benedicto de Azevedo Marques – Concordou que o estudo contemple a idéia 
da aparteante, porque a Lei de Incentivo abrange as duas vertentes e o Clube tem 
uma  origem  esportiva,  mas  social  também,  ele  sempre  teve  uma  marca  social 
também muito importante. 

José Manssur (aparte) – Sugeriu que fosse apresentada pela Mesa, proposta nesse 
sentido. 

João Benedicto de Azevedo Marques – Agradeceu ao aparteante, e acrescentou que 
poderia haver uma proposta conjunta da Diretoria e da Mesa.

Edgard  de  Lemos  Britto  Martins –  Como  o  Plenário  normalmente  se  esvazia 
depois da votação de um item importante, que não necessariamente é o que precede 
Várias, para motivar a permanência dos Conselheiros na reunião propôs que “A Voz 
do Conselheiro” passe a ser o último item da pauta.

Sr.  Presidente –  Informou  que  a  iniciativa  daquela  proposta  poderia  partir  do 
próprio orador e talvez a Mesa possa também estudar.

Edgard de Lemos Britto Martins – Completou, dizendo que pela sua natureza, “A 
Voz  do  Conselheiro”  poderia  mudar  para  “Voz  do  Associado”.  Referindo-se  ao 
Plano Diretor concluído no final do ano passado, definindo a sua natureza, as etapas 
de execução de um Plano e a necessidade de sua atualização dentro de determinado 
espaço de tempo. Considerando a existência de verba para iniciar a sua execução, 
solicitou a atuação da Presidência do Conselho para que a matéria seja analisada com 
urgência  pelas  Comissões  competentes  e  seja  trazida  ao  Plenário  com  a  maior 
brevidade possível. 
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Antonio  Moreno  Neto  (aparte)  –  Observou  que  embora  se  trate  de  excelente 
trabalho, o Plano Diretor de Obras teria que ser aprimorado, porque não se trata de 
um Plano Diretor geral, não abrangeu um estudo de viabilidade econômica financeira 
e de como serão obtidos os recursos para a sua execução. Ele envolve estudo de 
infra-estrutura,  aumento  de  bares  e  restaurantes  para  a  demanda  que  venha 
proveniente de um novo estacionamento, e assim por diante. O fato de existir recurso 
de investimento só para uma garagem, por exemplo, não resolve o problema. 

Edgard de Lemos Britto Martins – Informou ter tomado conhecimento de que na 
próxima edição da Revista será publicado o resultado de uma pesquisa feita pela 
Diretoria  sobre a aspiração dos associados com relação às prioridades,  em que a 
garagem teria sido o maior apelo. Observou que não é questão de necessariamente 
executar primeiro a obra mais cara, mas a garagem lhe parece um elemento de renda 
ao  Clube,  obviamente  precedido  dos  estudos  de  natureza  fiscal.  Quanto  à 
abrangência, já foi analisada na medida em que foi desenvolvida o Plano. Lembrou 
que o novo Plano Diretor de Obras absorveu muito do que constava do Plano Diretor 
elaborado  na  gestão  do  ex-Presidente  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura, 
comprovando que o Pinheiros em média mantém uma coerência através do tempo. 

Antonio  Moreno  Neto  (aparte)  – Reiterou  a  necessidade  de  uma  viabilidade 
financeira.

Edgard de Lemos Britto Martins – Finalizou, ponderando que o Plano tem que ser 
analisado por parte e por assunto, e a discussão contar com a participação de todos.

Peter  Alfredo Burmester –  Com relação  ao  vestiário  da  piscina,  detalhando os 
itens, informou que o tipo de exposição é clássica e utilizada na maioria de lugares 
públicos,  como  shoppings,  bares,  restaurantes,  banheiros  de  uso  coletivo, 
estacionamentos e terminais de ônibus, e foi aprovada pela Prefeitura e Vigilância 
Sanitária.  Dando detalhes técnicos e práticos,  explicou sobre as providências que 
estão  sendo tomadas  pela  Diretoria  a  respeito,  para  atender  aos  Associados  com 
relação  aos  chuveiros.  Discorrendo  sobre  um  caso  concreto,  esclareceu  que  a 
execução dos sanitários completos teve o objetivo de proporcionar conforto e evitar 
humilhação das  pessoas  com idade  mais  avançada que tenham dificuldade de  se 
locomover rapidamente. Quanto aos relógios digitais, informou que já foi solicitada à 
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DIMEP sua urgente manutenção, além da compra de um novo relógio para a área do 
futebol, mas a demanda é infelizmente muito grande. 

Synésio Alves de Lima (aparte) – Não questionou a qualidade, mas comentou que 
no vestiário do Tênis, por exemplo, o Associado não gostou dos novos chuveiros e 
tem utilizado os antigos que restaram.

Peter Alfredo Burmester – Comunicou que esses chuveiros novos já estão sendo 
substituídos por duchas. Acrescentou que foi solicitado e está sendo instalada bacia 
sanitária baixa para crianças.

Synésio Alves de Lima  (aparte) –  Reiterou que os novos chuveiros do vestiário 
masculino do Tênis estão ociosos.

Wilma de Almeida Gonçalves – Comentou que, com a reforma, a piscina ficou sem 
borda frontal e a altura da água para nível superior para a saída é muito grande. Disse 
que foi  solicitada a  colocação de  uma escada removível  embaixo da  plataforma, 
principalmente  para  atender  ao  treinamento  dos  saltadores.  Recentemente,  essa 
escada  foi  retirada,  segundo  foi  informada,  a  pedido  de  um  Conselheiro  e  por 
determinação da Presidência, em favor de um Associado que queria nadar na Raia 4, 
que fica embaixo da plataforma, quando o Clube oferece as outras raias, inclusive 
uma permanentemente disposta com as raias estendidas, para uso dos nadadores que 
queiram usar a piscina de 50 metros. Contestou, por se tratar da satisfação de um 
Associado caprichoso, pois a escada é muito importante, inclusive para o treinamento 
de saltos ornamentais. Comunicou que insistiu com o Sr. Presidente e o agradeceu 
por permitir a permanência da escada, que está sendo colocada e removida apenas 
durante os treinos. Lembrou que existem outras raias disponíveis para os Associados 
e é questão de respeito e de dividir direitos. 

Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Observou que a reforma da piscina teve 
pontos positivos e pontos negativos e que o problema do quebra-onda, reclamado 
pela oradora, é falha de projeto. A questão da escada foi trazida por um Associado 
que nada constantemente na piscina e que ele, aparteante, entendeu muito pertinente. 
Por que colocar uma escada no meio de uma raia se uma escada removível atende à 
necessidade?  Como  a  oradora  ponderou  que  o  Associado  tinha  outras  opções, 
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ponderou  que  é  egoísmo  querer  ter  vantagens  e  sobrepujar  suas  atividades  em 
detrimento dos outros Associados. Agiu certo o Sr. Presidente, ouvindo o Associado

Wilma de Almeida Gonçalves  –  Ratificou que é  um capricho muito grande do 
Associado se temos opções de nadar em outras raias. 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião às 23h45.

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 546ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo,  
que funcionou em Sessão Permanente com início no dia 26 de fevereiro e término em 05 de  
março de 2007.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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