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ATA DA 563ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2008. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de junho do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e quatro 
Conselheiros. 

 
 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva e José Roberto Coutinho de Arruda  
Primeira Secretaria: José Roberto Coutinho de Arruda e Apparecido Teixeira 
Segunda Secretaria: Apparecido Teixeira e Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceira Secretaria: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Clovis Bergamo Filho 

 
 
 
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 SOLENE 

Posse de Suplentes convocados. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados para esta reunião: Grupo A - Chapa Pinheiros Sempre: Sérgio Salles; 
Grupo B - Chapa Pinheiros Sempre: Leon Majer, Sérgio de Oliveira Coutinho, Elcio 
Eduardo Varella, Pedro Ivo Costa Mendes, Leonardo Assumpção Ferraz, Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima, Marcos Bartholo Pacheco de Macedo, Bruna 
Angelina Benigni Sogl, Sérgio Henrique de Sá e Paulo Maurício Carvalho de Siqueira; 
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Chapa Pinheiros Sempre: Cleantho de Camargo e Silva, Fernando Pinheiro Lima, 
Liliane Arcuri Elias Monteiro, Ricardo Giosa Sasso, Giselda Puglisi Napoli, Flávio 
Henrique Rosa Tatit, Antonio Carlos Biagioni, Carmen Silvia Rocha Cabello Campos e 
Joaquim Dias Neto; Chapa Pra Frente Pinheiros: Julio Ricardo Magalhães; Chapa 
Mobilização é mais Pinheiros: Mário Montenegro Gasparini, Vera Maria Patriani 
Marinho Gozzo, Hugo Nivaldo Napoli, Paulo Roberto Taglianetti, Max Rolf Heinrich 
Büssing, Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo e Maria Helena Braga Serzedo; Chapa 
Fala Pinheiros / Movimento Conselho Independente (MCI): Afonso Lopes Quintana, 
Antonieta Junqueira de Andrade e José Luiz Ridolpho. (Registre-se que o Sr. 
Francisco Roberto Taglianetti, Suplente pela Chapa Mobilização é mais Pinheiros, 
também foi mencionado, mas não compareceu, porque não recebeu a convocação 
por equívoco da Secretaria).  Dirigiu-se aos Suplentes de Conselheiros recém-
empossados, esclarecendo-os sobre a sistemática de convocação. Explicou que a 
convocação de um Suplente para uma reunião não significa que ele será convocado 
na reunião subseqüente, porque isso depende de eventuais afastamentos de 
Conselheiros eleitos, em virtude de ocuparem cargos diretivos ou por simples 
licença. Entretanto, como normalmente as convocações para as reuniões são 
distribuídas com dez dias de antecedência, caso o Suplente não receba a convocação 
nesse período de dez dias que antecede a reunião, pode-se entender que ele não 
será convocado. (Exceto se algum Conselheiro solicitar licença até o meio-dia da 
data em que se realizar a reunião. Neste caso, além da remessa do material, a 
convocação também é feita por telefone). 

 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs ao Plenário, sendo aprovados: votos de pesar: 1) de iniciativa 
da Mesa do Conselho: a) subscrita pelo Plenário como um todo, pelo falecimento da 
Sra. Maria Judith Coutinho Carvalhal, mãe do Conselheiro Ricardo Coutinho 
Carvalhal, irmã do Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna Coutinho e tia do 
Primeiro Secretário José Roberto Coutinho de Arruda; b) subscrita pelos 
Conselheiros Dulce Arena Avancini, José Roberto Coutinho de Arruda e João 
Benedicto de Azevedo Marques, pelo falecimento do ex-Conselheiro Angelo Pio 
Mendes Corrêa Junior; c) pelo falecimento do ex-Conselheiro David Antonio 
Martins. Prosseguindo, leu carta recebida da Diretoria, informando os números 
apresentados pela Festa Junina/2008 (freqüência de 52.907 pessoas; 11.573 
convites vendidos; arrecadação total: R$ 1.160.000,00), comentando entre outros 
sobre as atrações e cumprimentando funcionários e voluntários que contribuíram 
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para o sucesso do evento. Submeteu ao Conselho e foram aprovados os seguintes 
votos de louvor propostos pelo Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia: ao 
Conselheiro Renato Lazzarini, pela aprovação de sua dissertação de Mestrado em 
Direito Internacional pela Faculdade da USP, Largo de São Francisco; ao associado e 
ex-atleta de Esgrima Francisco Bonafina, nomeado Secretário Municipal de 
Participação e Parceria do Município de São Paulo, em substituição ao Deputado 
Ricardo Montoro, que também é associado. Dando continuidade, esclareceu aos 
novos Conselheiros a que se destina o Expediente e pediu aos oradores inscritos que 
se ativessem à finalidade desta parte da reunião. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Elogiou a Festa Junina/2008 e propôs voto 
de louvor à Diretoria pela  realização do evento. A pedido de associados, propôs 
voto de pesar pelo recente falecimento da Sra. Ruth Cardoso, esposa do ex-
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Votos aprovados. 
 
Clovis Bergamo Filho – Propôs voto de louvor ao Diretor Médico, Conselheiro Luís 
Fernando Imperatriz, e à sua equipe médica, pela eficiência e profissionalismo com 
que prestou pronto atendimento ao seu pai, o ex-Conselheiro Clovis Bergamo, 
acometido com uma queda de pressão durante a Festa Junina. Estendeu o voto ao 
Conselheiro Severiano Atanes Neto, Vice-Presidente da Diretoria, que acompanhou 
a ocorrência, deu apoio e direcionou o corpo médico. Prosseguindo, reportando 
ações da Diretoria que estão tornando a Seção de Fitness em um centro de 
referência e excelência, propôs votos de louvor ao Diretor da Área, Ivan Gilberto 
Castaldi Filho, aos funcionários Stefano Di Lazaro Neto, Paulo de Tarso Abrantes da 
Silva e Priscila Capalbo; aos Assessores Rodolfo José Sanchez Serine, Alessandra 
Gonçalves Mello Camargo e Debora Martins Cattoni. Votos aprovados. 
 
Roberto Antonio Kirschner – Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do Dr. 
David Antonio Martins, freqüentador assíduo do Clube há cerca de 50 anos, 
Assessor de Tênis. Propôs voto de pesar pelo falecimento do Sr. Pablo Rubal, pai do 
Suplente de Conselheiro Jacques Rubal. Votos aprovados. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Desejou à Mesa do Conselho pleno êxito 
nesta Legislatura. Em seguida, leu recurso que estava interpondo, contra decisão da 
Presidência, que indeferiu pedido que ele, orador, havia subscrito com outros 
setenta e oito Conselheiros, de convocação de reunião extraordinária do Conselho 
para analisar a questão do estacionamento. No recurso, informou que as razões 
seriam aduzidas do prazo legal. Solicitou que fosse dado conhecimento aos 
Conselheiros do recurso e das razões. 
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Presidente – Para esclarecimento daqueles que não tinham lido o documento, leu o 
despacho a que se referia o orador, antes comunicando que o recurso receberia o 
devido andamento. 
 
Gesualdo Di Nieri – Agradeceu aos associados que o elegeram, ao Presidente da 
Diretoria, Antonio Moreno Neto e aos representes de sua Chapa, a Pinheiros 
Sempre, pelo apoio recebido e comentou episódio havido no período eleitoral. Em 
nome dos freqüentadores da Lanchonete da Piscina, agradeceu ao Diretor de 
Restaurantes, Sérgio Ricardo Spina, à Gerente Megumy Murata e aos encarregados 
Ivanildo, Ricardo, Zezinho e Cecílio, que possibilitaram o funcionamento do setor, 
ainda que parcial, durante a Festa Junina/2008. Por oportuno, perguntou como será 
o funcionamento da lanchonete durante a reforma daquele recinto. Por 
recomendação do Sr. Presidente, inscreveu-se para continuar sua manifestação em 
Várias. 
 
Vicente Mandia – Elogiou a organização do evento e cumprimentou os associados 
pela postura demonstrada durante a Festa Junina/2008. Propôs votos de 
congratulações com o Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pelo recente 
matrimônio de seu filho. Aprovado. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Alberto 
Caruso, que na contagem correta das eleições teria sido o candidato mais votado. 
Explicando seu entendimento, disse que a contribuição do referido Conselheiro para 
a chapa, foi suficiente para ele se elegesse sem nenhum voto auxiliar da chapa. Voto 
aprovado. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal – Agradeceu ao Conselho e à Diretoria pelas 
manifestações de pesar recebidas por ele e sua família, por ocasião do falecimento 
de sua mãe, Sra. Maria Judith Coutinho Carvalhal. 
 
Edgard Ozon – Propôs votos de louvor as judocas pinheirenses convocados para 
representar o Brasil na Copa do Mundo de Judô (Madri/Espanha – 7 e 8/6/2008): 
Alex Reiller Aguiar (Medalha de Ouro – categoria meio-pesado [-100Kg]), 
Alessandro Aguiar Colli (Medalha de Prata – categoria meio-médio [-81Kg]), Daniel 
Andrey Hernandes (5º Lugar – categoria peso-pesado [+100Kg]) e Adriano Ricardo 
dos Santos, extensivo ao Técnico e Chefe da Delegação, Sérgio Malhado Baldijão, ao 
Diretor Adjunto de Judô, Marcos Martins Curi, e aos Professores João Gonçalves 
Filho e o Mauro Santos Oliveira. Votos aprovados. 
 
Mário Marrese – Propôs voto de pesar pelo falecimento do Dr. Darcy Vilela Itiberê, 
Professor de Urologia. Aprovado. 
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Alcides de Souza Amaral – Agradeceu aos Conselheiros pela sua eleição para a 
Presidência da Comissão Financeira, comprometendo-se a trabalhar sempre pelo 
melhor para o Clube. Informou a composição da Comissão para o biênio 2008/2010: 
Antonio da Silva Villarinhos - Vice-Presidente, Antonio Augusto Brant de Carvalho - 
Secretário, Claudio Damasceno Junior e Julio Ricardo Magalhães - Membros.  
 
Laís Helena Pinheiros Lima e Silva – Propôs voto de louvor ao Diretor de Esportes 
Aquáticos e Individuais, Reinaldo Pinheiro Lima, ao Gerente de Esportes, Mário 
Aparecido de Oliveira e à respectiva equipe de trabalho, pela realização e sucesso da 
Festa do Atleta. Propôs votos de louvor a atletas das Seções de Atletismo, Natação e 
Ginástica Olímpica, a saber: tivemos um 5º lugar brasileiro no Troféu Brasil nesse 
final de semana com a equipe principal; 4º lugar no Masculino e 6º lugar no 
Feminino, com Gladyson Barbosa nos 3.000m de obstáculo em 1º lugar; Jardel 
Gregório em 1º no salto triplo, com 17.28. Na Natação, Bicampeão Paulista de Petiz. 
Isso é muito importante, porque tivemos 80% dos associados participando na 
competição do Campeonato Brasileiro Infantil, que ganhou a sua primeira Medalha 
no Campeonato de Natação. Na Equipe Principal, o Clube pela 11ª vez foi Campeão 
Brasileiros. Dos 24 atletas convocados para os Jogos Olímpicos, 15 são do Pinheiros. 
A 2ª Medalha de Ouro da Natação foi obtida por Poliana Okimoto, na Maratona 
Aquática. Outro atleta do Clube, Cezar Cielo, nos 50 e 100 metros, potencial 
medalhista nos Jogos de Pequim. No Campeonato Brasileiro de Ginástica Olímpica, 
em Maceió, a equipe Feminina do Clube conquistou o 3º lugar, em especial pelo 
nosso reforço com Daiane dos Santos (4º lugar no Solo) e Laís de Souza. Também no 
Campeonato Mundial em Beijin, Daiane dos Santos conquistou o 4º lugar. No 
Campeonato na Bielo Rússia, realizado no último final de semana, Laís de Souza 
conquistou o 1º lugar nas paralelas assimétricas e o 2º lugar na trave de equilíbrio. 
Nesse Campeonato Brasileiro, em Maceió, a equipe Masculina conquistou p 2º lugar, 
com Augusto dos Anjos; Péricles dos Santos, em 2º lugar na barra fixa, e Felipe 
Polato em 2º nas paralelas. Votos aprovados. 
 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Anamaria Andrade Damasceno – Considerando que o Clube dispõe de toda a 
infra-estrutura necessária; que os adolescentes pinheirenses deixam de se dedicar 
aos esportes, em razão de investir em sua formação pessoal, escolar e profissional, 
não tendo como participar das competições esportivas no mesmo nível dos 
militantes, que praticamente se dedicam exclusivamente aos treinos, transmitiu 
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pedido de associados, para que a Diretoria estude uma forma de promover 
atividades que estimulem os associados entre 14 e 17 anos de idade a praticar 
esportes e participar de competições não oficiais, em horários adequados às suas 
disponibilidades, criando categorias intermediárias, compatíveis com as condições 
atléticas que esses adolescentes possam oferecer. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Reportou as seguintes solicitações de 
associados: 1) instalação de uma central de serviços, abrangendo cabeleireiro, 
banco, banca de revistas, cafeteria, bomboniere, sapataria e serviço de costura 
rápida; 2) implantação de um bicicletário próximo à Portaria do CCR; 3) estender os 
serviços de pizzaria ao Bar do Boliche, durante os jogos de campeonato no segundo 
semestre. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Clovis Bergamo Filho – Apresentou reivindicações formuladas por associados, a 
saber: 1) que na próxima eleição parcial do Conselho Deliberativo, o eleitor possa 
votar só na chapa (voto de legenda); 2) implementação de uma rede privada, para 
transmitir as reuniões do Conselho pela internet, com acesso restrito a associados 
devidamente cadastrados, através de um código e senha. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho e à Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Leu correspondência que recebeu de uma 
associada, reclamando da freqüência de acompanhantes (babás, motoristas e pais) 
de associados menores de idade, cujos pais ou responsáveis não pertencentes ao 
quadro social e acabam usufruindo de tudo o que o Clube oferece como se 
associados fossem. Solicitou esclarecimentos da Diretoria e que sejam tomadas 
medidas mais restritivas na concessão dessas autorizações. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação das atas da 561ª Reunião Extraordinária e da 562ª 

Reunião Ordinária, realizadas, respectivamente, nos dias 08 e 26 de 
maio de 2008. 

Tarcísio de Barros Bandeira – Propôs retificação na parte do Expediente Solene 
da ata da 562ª Reunião, para constar que a Conselheira Fernanda Catani Dutra 
Rodrigues recebeu o maior número de votos ” individuais “ na última eleição. 
 
Presidente – Como se tratava de um acréscimo, e não de retificação da ata, 
registrou o entendimento do proponente. Não havendo contestação, considerou a 
Ata aprovada, conforme apresentada. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2008 - Pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial 
na execução de obras, abrangendo a construção de nova e moderna 
Lanchonete das Piscinas Externas e modernização da Área do 
Solário, com a construção de sanitários masculino e feminino, bar e 
espelho d´água. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Não questionou a necessidade da reforma 
da Lanchonete e dos banheiros da Piscina, que foi um dos pleitos dos 
frequentadores daquela dependência quando da elaboração do projeto de Plano 
Diretor de Obras, mas questionou a prioridade dessa obra, que custará ao Clube 
cerca de R$2.000.000,00. Ponderou que teríamos um Plano Diretor que expõe a 
necessidade de um novo estacionamento. Hoje o Clube contaria com R$ 12.000.000 
no Fundo de Investimento, dinheiro que deveria, preferencialmente, estar sendo 
destinado para essa obra prioritária. Fez um apelo à Diretoria, motivo do pedido de 
reunião extraordinária do Conselho que encabeçou, no sentido de que sejam feitas 
as obras para melhorar o Clube, porque são necessárias, mas não se esqueçam do 
estacionamento.  
 
Roberto Cappellano –  Disse que qualquer melhoria sempre será bem vista pelo 
corpo associativo, mas deve-se definir o que é prioritário e deixar claro quem deve 
estabelecer as prioridades. Chamou atenção da Comissão de Obras o fato de que, 
três das cinco obras realizadas ultrapassaram a verba solicitada ao Conselho. Em 
caso de os gastos superarem a verba aprovada, seria necessário pedir 
complementação ao Conselho, por se tratar de gasto com investimento? Ponderou 
que muitas vezes gasta-se previamente com material para obras que ainda não 
foram autorizadas pelo Conselho.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Com relação à prioridade da obra, 
observou que a reforma em discussão é anseio dos associados freqüentadores da 
lanchonete da Piscina. Deixou claro que não existe um Plano Diretor de Obras no 
Clube, e o projeto apresentado foi rejeitado. 
 
Presidente – Interrompeu, esclarecendo que o projeto foi recepcionado como um 
Plano de intenções, como outros trabalhos que foram apresentados, que servirá de 
subsídio. 
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Roberto Cappellano – Deixou claro que não questionou a prioridade da obra em 
questão, mas observou que devem ser definidas prioridades. Que também não se 
referiu ao Plano Diretor. Que ponderou, sim, que gastou-se um valor considerável, e 
poderiam ter sido feitas outras obras. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Tecendo comentários, entendeu que o pedido 
abrangia duas coisas distintas: um projeto paisagístico e uma intervenção 
arquitetônica; a planilha estava incompleta, pois não refletia o que estava 
demostrado em desenhos bastante preliminares. A autorização do Conselho deve 
preceder os investimentos, mas, no caso do Solarium, as obras estavam 
praticamente concluídas. Quanto à Lanchonete da Piscina, embora realmente 
estivesse em estado ruim, sequer foi discutido se era prioritária em relação às 
demais lanchonetes do Clube. Além disso, não se tratava de simples reforma, mas da 
implantação de um novo Bar. Ponderou que é preciso olhar o Clube à luz de um 
Plano Diretor, para fazer todos os investimentos necessários. Aduziu que o pedido 
partiu de uma documentação muito pobre, e a própria Comissão de Obras informou 
que a matéria não foi discutida previamente.  Propôs a devolução do pedido à 
Diretoria, complementação dessa planilha e separação dos dois assuntos que são 
diferentes, sempre à luz do Plano Diretor do Clube. Acrescentou que também seria 
necessário estudar a questão dos gradis que foram instalados, que não 
correspondiam à exigência da Norma Brasileira 14.718.  
 
André Perego Fiore – Considerando que o Pinheiros é o maior Clube Poliesportivo 
da América Latina, defendeu que nada é mais justo do que priorizar as obras 
voltadas para o esporte. Aproveitou para transmitir reivindicação de famílias 
pinheirenses: a extrema necessidade de construir outra piscina para atender à 
demanda da Escolinha de Natação, no seu entender a maior de todas as prioridades.  
 
Célio Cássio dos Santos – Entendeu temeroso aprovar o projeto tal como 
apresentado, por se tratar de um investimento de vulto em uma obra que talvez não 
reflita os maiores anseios dos associados. Lembrou que as diversas correntes 
políticas do Clube concordam que a maior prioridade é a construção de uma nova 
garagem. No período eleitoral, a Chapa Pinheiros Sempre defendeu a nova garagem 
como a principal prioridade. Entretanto, o Sr. Presidente do Conselho indeferiu 
preliminarmente um requerimento de Conselheiros para discutir a questão da 
garagem, sob o argumento de que não há nenhum projeto de novo estacionamento 
enviado pela Diretoria. Ora, se a prioridade absoluta da nova gestão é a garagem, 
por que esse projeto ainda não retornou? Existe o projeto, a localização, o 
orçamento, tudo feito pelos melhores arquitetos de São Paulo e do Brasil. E os 
inúmeros os associados que estão ingressando no Clube mensalmente, freqüentam e 
muito e o estacionamento não atende à demanda.  
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Presidente – A guisa de esclarecimento, observou que o pedido da Diretoria que 
ora se está discutindo foi formulado em 24/03/2008. É uma solicitação anterior às 
eleições, que por razões que não se sabe aferir com certeza, permaneceu vários 
meses com a Comissão de Obras sem ter uma manifestação definitiva. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Esclareceu que o Conselheiro João Benedicto 
de Azevedo Marques partia de uma premissa equivocada, pois não existe um Plano 
Diretor aprovado. O Conselho discutiu a respeito e resolveu transformar o projeto 
de Plano Diretor de Obras em um Plano de intenções, que acrescido a outros que a 
Diretoria dispõe, será mais um elemento de estudo; não existe nenhuma 
obrigatoriedade de atendimentos dos seus itens.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Defendeu que, a exemplo do que 
ocorre no setor público, Plano Diretor é um plano de intenção, que depois deve ser 
solicitada autorização do Conselho para executar determinada obra desse plano. É o 
Conselho que define a prioridade do que vai ser feito. Concordou que o Plano tem as 
suas falhas, precisa ser aperfeiçoado, mas é um Plano balizador do futuro do Clube. 
E entre as obras elencadas nesse Plano estava a garagem, que é óbvio que é obra 
prioritária. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu que um Plano Diretor 
obrigatoriamente deve ser aprovado pelo Conselho, como o plano diretor da cidade 
de São Paulo é aprovado pela Câmara dos Vereadores. E a cada obra que se vá 
executar, volta-se solicitando aprovação específica. Não existe Plano Diretor 
aprovado pelo Conselho. O problema da garagem não é novo. Aliás, há quatro anos 
era mais sério. Agora minorou, devido a algumas ações da Diretoria para aumentar 
o número de vagas. A construção de uma nova garagem deve ser analisada com 
muita responsabilidade, porque aumentará a freqüência dos associados e isso vai 
afetar toda a infra-estrutura do Clube; envolve reforço dos restaurantes, vestiários, 
serviços, vagas para associados nas modalidades, etc. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Concordou com o orador, entendendo que 
o Plano de Obras é um dos elementos de um Plano Diretor. Essa definição de 
intenções do Clube, a definição do que se espera do Clube, o número de metro 
quadrado que se pretende dar para o associado que freqüenta, é tão importante 
quanto qualquer elemento de um Plano de Obras. De modo que é errado reduzir um 
Plano Diretor a um Plano de Obras. Aliás, há pouco tempo chamei a atenção para 
isso, dizendo da demanda reprimida que há numa série de lugares.  
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Agradeceu. Encerrando, disse que a reforma do 
Bar da Piscina e a melhoria do Solário é uma necessidade há muito solicitada pelos 
associados. E outras lanchonetes do Clube foram reformadas até mais de uma vez 
desde a inauguração do Bar da Piscina, que nunca foi reformado.  
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Concordou com a necessidade da obra da 
Lanchonete da Piscina, até porque a Lanchonete do Tênis, que também precisa de 
reforma, tem ficado sobrecarregada nos finais de semana, pois atende a associados 
de todos os setores. Aliás, é necessário criar novos espaços para corresponder à 
demanda nos finais de semana. Ora, se há recursos disponíveis, podemos fazer a 
obra. Quanto à garagem, é necessário estudar soluções, porque não se sabe se o 
projeto é o mais adequado, em que pese ter sido colocado e debatido por 
profissionais competentes da área.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que não houve aparte, mas uma 
explanação do Conselheiro. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Reportou que há quatro anos não se apreciava este 
tipo de solicitação; faziam-se obras e não se dava sequer satisfação ao Conselho. 
Disse que realmente encontrou falhas na planilha apresentada e formas erradas de 
se propor um orçamento. Não se trata de um orçamento executivo, mas de uma 
estimativa. Entretanto, o importante, e o mérito da Diretoria, é que estava sendo 
solicitada autorização para executar uma obra, que deveria ser ou não concedida 
pelo Conselho. Haveria algumas etapas para se chegar ao montante real dos gastos. 
E depois, que se viesse prestar contar ao Conselho, coisa que a Diretoria anterior 
não fez. Em vez de discutir o pedido da Diretoria, estava-se tratando de garagens ou 
Planos Diretores. Defendeu que se fizesse a reforma, obviamente refazendo o 
orçamento apresentado, que não estava à altura de uma entidade como o Pinheiros.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – Disse que era favorável à reforma do 
Bar da Piscina, que precisa ser modernizado, assim como outros setores do Clube. 
Entretanto, a obra já está sendo feita e somente agora o Conselho está discutindo a 
aprovação da verba para sua execução. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Concordou que houve falha naquele sentido, mas 
poderou que falha maior seria continuar a obra sem o consentimento do Conselho, 
como ocorreu com a Brinquedoteca, a anterior reforma da Piscina (em que sequer 
verificaram a tubulação). Lembrou que esta solicitação dizia respeito à verba para 
dar continuidade a uma obra já aprovada pelo Conselho, que deveria ou não ser 
aprovada neste momento, discutindo-se se essa obra seria ou não necessária.  
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Roberto Cappellano – Considerando que o orador também tinha entendido que os 
orçamentos estavam falhos, perguntou se ele concordava com o retorno da proposta 
para análise da Comissão de Obras. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu que a planilha deveria ser refeita, mas 
que entendia que neste momento fosse aprovada a intenção da obra, com o que 
concordou o aparteante. Indagado pelo Conselheiro Gesualdo Di Nieri, disse 
entender que a reforma do Bar da Piscina era prioritária. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse entender que a idéia original de organizar um 
Plano Diretor era ordenar a discussão de prioridades. Claro, se houver recurso, 
muitas outras obras serão necessárias, mas existe uma limitação de recursos, o 
Fundo Especial. Julgou válido o elogio à Diretoria, de trazer a matéria à apreciação 
do Conselho, conforme determina o Regulamento Geral. Mas, para dar uma 
organicidade aos investimentos feitos no Clube, é fundamental que se tenha um 
Plano, para saber, dentre os recursos existentes, quais obras são necessárias. É 
preciso ter uma visão de conjunto, e não ficar examinando pedidos isoladamente, 
ainda que necessários. Talvez pudesse ser feita uma reunião especial do Conselho, 
para analisar quais são as prioridades e, em função dos recursos disponíveis, 
aprovar um Plano que venha ser depois seguido, dentro da melhor forma de aplicar 
os recursos do Clube. Claro que existem obras emergenciais, em que a Diretoria tem 
que imediatamente pedir autorização. Indagado pelo Conselheiro Ricardo Alberto 
Carneiro La Terza, se era ou não favorável à reforma do Bar da Piscina, respondeu 
que era a favor que se analisassem todos os projetos. 
 
Gesualdo Di Nieri – Deixou claro que não discutia a prioridade de um novo 
Estacionamento, mas ressaltou que seria indispensável reformar o Bar da Piscina, 
porque aquele recinto sempre foi fechado para reformas que não aconteceram. 
 
Walter Silva – Também observou que nunca houve reforma no Bar da Piscina. Ora, 
se a planilha estivesse errada, ela poderia ser refeita. Ocorre que essa obra, 
efetivamente prioritária, estava quase pronta, então, a verba tinha que ser aprovada. 
Aliás, até para dividir a freqüência com a Lanchonete do Tênis, por exemplo. 
 
Alcides de Souza Amaral – Concordou que quem paga o título ao preço que está 
hoje, mais a taxa de transferência, efetivamente é para freqüentar o Clube. Por isso 
que votou contra a emissão de 2.000 novos títulos há alguns anos. Confessou que 
não saberia dizer se o valor orçado para a obra da Piscina  estava ou não condizente, 
mas observou que a questão do estacionamento certamente não seria resolvida 
nesta reunião. É preciso parar e pensar como ciadadãos que somos, responsáveis 
por esta propriedade, porque uma nova garagem custará R$ 10.000.000,00. Quer 
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dizer, os associados vão ficar muito bem instalados dentro da garagem, e 
enfrentarão fila para usufruir todas as demais dependências e serviços do Clube, 
que não tem infra-estrutura. Então, os associados que reclamam hoje do 
estacionamento, vão reclamar muito mais, porque o problema será a infra-estrutura 
do Clube de um modo geral.  
 
Francisco Flaquer Filho (aparte) –  Entendeu pertinente a manifestação do 
orador, pois estava-se discutindo obras e Planos Diretores e tudo o mais, e o Clube 
está no seu limite de associados. Faremos uma garagem para 5 ou 10 mil carros e 
não temos espaço nem horários para mais nada aqui dentro. Então, é preciso 
analisar o problema de venda de títulos.  
 
Alcides de Souza Amaral – Complementando, reiterou que é preciso analisar a 
situação com muito cuidado, porque nenhuma proposta de venda de títulos será 
aprovada pelo Conselho, justamente devido à falta de infra-estrutura. E, na medida 
que não se vende títulos, não se tem verba para fazer obras. 
 
José Edmur Vianna Coutinho (aparte) –  Observou que o orador foi o primeiro a 
atingir o ponto fundamental: Como fazer. E apresentou alternativas que não seriam 
possíveis de um lado ou de outro. Perguntou se o orador teria alguma forma de se 
resolver ou tentar resolver o problema. 
 
Alcides de Souza Amaral – Disse que isso acontece em qualquer empresa, e o 
Clube não é nada mais do que uma empresa. Temos que estar atentos a nossa 
realidade, saber qual é a capacidade financeira do Clube, sua capacidade de gerar 
receita e despesa ao longo do tempo, e fazer o planejamento baseado nas 
prioridades que decidirmos. Temos que ser um pouco mais humildes nas obras que 
precisamos fazer, para que o Clube permaneça no nível em que se encontra. Não é 
por outra razão que o título do Pinheiros há cerca de um ano custava R$ 1.500,00, e 
hoje está em torno de R$ 4.500,00 e não tem vendedor, quando a maioria dos clubes 
está perdendo associados todos os dias. Então, se não temos capacidade de gerar 
muito mais receita no futuro, pelo impacto que será admitir mais 2 mil novos 
associados, temos que sentar e fazer outro planejamento, estabelecendo as 
prioridades e, sendo mais modestos nas nossas ambições, senão aqueles que estão 
sofrendo hoje com a garagem vão sofrer com o Clube inteiro. Vamos deixar de ser o 
Esporte Clube Pinheiros de hoje. 
 
Edgard Ozon – Ponderou que é associado, foi Diretor e é Conselheiro antigo, desde 
antes de existirem as obras vultuosas do Salão de Festas, da Sede Social, do CCR e do 
Estacionamento, construídas nas gestões de João Ribeiro, Honorino Gasparini, Celso 
Hahne e Claudio Borba Vita. Então, que tomemos como exemplo esses homens que 
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nos precederam e tornaram o Clube como ele é hoje - com um aspecto relevante: 
não havia tanto dinheiro – deixando de lado discussões, vaidades e aspectos 
políticos.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Entendeu que o assunto estava suficientemente 
debatido, propondo a votação da matéria. 
 
José Manssur – Solicitou que o Presidente da Diretoria ou alguém por ele indicado 
prestasse esclarecimentos. 
 
Presidente – Primeiro, submeteu ao Plenário a proposta de encerramento dos 
debates para votação da matéria, que foi aprovada por unanimidade. Antes, 
permitiu que o Conselheiro que estava na tribuna se manifestasse. 
 
Clovis Bergamo Filho – Ponderou que o Clube está desbalanceado, porque nos 
finais de semana cerca de 8 mil associados freqüentam determinadas dependências, 
mas ninguém ocupa aquela área imensa do bar da Piscina, porque ela não atende ao 
padrão de qualidade que o associado espera. Então, se aprovada a reforma daquela 
área, estar-se-á balanceando as áreas disponíveis do Clube. 
 
Votação/deliberação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros José Edmur 
Vianna Coutinho e Carlos Edmundo Miller Neto. 
O Sr. Presidente submeteu à votação a preliminar levantada pelo Conselheiro Carlos 
Edmundo Miller Neto, pretendendo que se retirasse o pedido de pauta e o 
devolvesse à Diretoria, para que esta separasse os dois assuntos, o primeiro, 
relativo ao paisagismo, o outro, de investimento em arquitetura. A preliminar foi 
rejeitada por maioria de votos. 
Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação o pedido formulado pela Diretoria, 
tendo o Conselho decidido, por expressiva maioria, autorizar a Diretoria a utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor de até R$1.940.006,08 (hum milhão, 
novecentos e quarenta mil e seis reais e oito centavos), para a execução de obras, 
abrangendo a construção de nova e moderna Lanchonete das Piscinas Externas e 
modernização da Área do Solário, com a construção de sanitários masculino e 
feminino, bar e espelho d´água. 
 
José Manssur (pela ordem) – Considerando que o item seguinte da pauta apenas 
complementava o pedido que acabara de ser aprovado, e que fora exaustivamente 
discutido, propôs que não houvesse discussão e que se passasse diretamente para a 
votação da matéria. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Como freqüentador do Bar da Piscina e 
representante daquele setor no Conselho, solicitou a relação dos Conselheiros que 
tinham votado contrariamente ao pedido da Diretoria então aprovado. 
 
Presidente – Enalteceu a veemência do Conselheiro na defesa dos interesses dos 
freqüentadores da Piscina e sua empolgação neste início de Legislatura, mas 
esclareceu que isso não seria possível, porque não houve votação nominal. 
 
Hugo Nivaldo Nápoli – Concordou com o Sr. Presidente, comentando sobre o 
comportamento do Conselheiro La Terza. 
 
Presidente – Submeteu à votação a proposição do Conselheiro José Manssur, tendo 
o Plenário concordado, por unanimidade de votos, que a matéria objeto do item 4 da 
Ordem do Dia fosse colocada imediatamente em votação, sem discussão. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2008 - Pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial 
na execução da segunda etapa da obra das piscinas externas, 
abrangendo a troca de tubulações e a substituição do piso em Pedra 
São Tomé. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e submeteu o pedido ao 
Plenário. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Conselho resolveu autorizar a Diretoria a utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor de até R$982.626,91 (novecentos e oitenta e 
dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), para executar a 
segunda etapa da obra das piscinas externas, abrangendo a troca de tubulações e a 
substituição do piso em Pedra São Tomé. 
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Item 5 - Apreciação do processo CD-13/2007 – Recurso interposto por 

Conselheiro, contra decisão da Presidência deste Órgão de 
28/05/2008, que rejeitou questão de ordem argüida pelo mesmo 
interessado, que sustentou que Conselheiros nomeados 
Consultores da Presidência da Diretoria deveriam ser 
imediatamente licenciados do Conselho Deliberativo, em razão da 
referida nomeação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite regular do processo. Como 
prolator da decisão recorrida, declarou-se impedido de presidir aquela parte da 
reunião e transmitiu a Presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente Francisco 
Carlos Collet e Silva. Desde logo, propôs e o Plenário concordou que assumisse a 
Vice-Presidência o Primeiro Secretário José Roberto Coutinho de Arruda; o Segundo 
Secretário, Apparecido Teixeira, a Primeira Secretaria; o Terceiro Secretário, 
Eduardo Ribas Oliveira Machado, a Segunda Secretaria, e o Conselheiro Clovis 
Bergamo Filho, a Terceira Secretaria “ad hoc”. 

 
 
- Assume a Presidência o Dr. Francisco Carlos Collet e Silva e assumem seus lugares à 
mesa os demais indicados. 

 
 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Abriu a discussão da matéria. 
 
Sérgio Vergueiro – Mencionou uma série de situações no Conselho em que se 
caracteriza a ética de um Conselheiro, aspecto visível no recurso. Realmente, no 
Estatuto e no Regulamento Geral o cargo de Consultor não consta na estrutura 
administrativa e executiva. O Conselho é um órgão que tem todos os poderes sobre 
os destinos do Clube, à exceção de dois: extinguir o Clube, que é atribuição de 
Assembléia Geral especialmente convocada para este fim, e eleger os Conselheiros, 
também competência da Assembléia Geral Ordinária convocada para tal fim. Fora 
destes dois poderes, tudo o Conselho pode. Conseqüentemente, ele precisa ser 
absolutamente soberano. Citando exemplos, disse que a soberania do Conselho é a 
somatória da soberania de cada Conselheiro, do amor que todos igualmente têm ao 
Clube. Cumprimentou o Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia pela 
oportunidade do recurso, sabidamente um chamamento à ética. Com certeza, 
quando vier ao Conselho uma matéria em que os três Conselheiros, que são 
Consultores da Presidência, tiverem atuado diretamente na sua aprovação na 
Diretoria, eles mesmos se declararão impedidos de votar. Não se trata de afastar 
Conselheiros, jamais, por isto. Eles são credores da nossa confiança na ética já 
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demonstrada pelo seu histórico no Conselho. Então, façamos jus à soberania e ao 
respeito que o Conselho tem de todo o Clube. 
 
Hugo Nivaldo Nápoli – Disse que a ética e bom senso deveriam prevalecer nesta 
decisão, sem qualquer interesse político, acolhendo-se o recurso e deixando muito 
bem claro que os Conselheiros, Consultores, quando se tratar de matérias da 
Diretoria em que tiverem sido consultados pela Presidência, poderiam participar 
das discussões no Conselho, como o próprio Regimento prevê, mas não deveriam 
participar das votações. A Comissão Jurídica diz que Consultor nada mais é que um 
Conselheiro. Seria muito mais fácil para os Diretores, sem qualquer demérito, 
passarem a ser Consultores Especiais da Presidência sem terem de se afastar do 
Conselho. Mas, não é isso que queremos. Evidentemente, todos entendem que a 
nomeação se deu pelo mérito de cada um. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se às manifestações dos oradores que 
o antecederam, destacando que o bom senso era a base do recurso. Obviamente, não 
se questionava a experiência e a competência dos Conselheiros, Synesio Alves de 
Lima, Luís Eduardo Pinheiro Lima e João Paulo Rossi, para ajudar tanto o Conselho 
como a Diretoria. Diferentemente do que constava nos autos, lembrou que 
Presidente Sergio Lazzarini permitiu que três Conselheiros, Consultores Especiais 
da Presidência na gestão do Presidente Sergio Fuchs Calil (Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro, Carlos Augusto Barros e Silva e Marcelo Figueiredo Portugal 
Gouveia), continuassem a exercer o cargo de Conselheiro. Entretanto, toda vez que 
havia algum projeto em que a Diretoria era parte interessada, isso até gerou 
polêmica na ocasião, o Presidente Lazzarini determinava que os Consultores não 
participassem da votação, por entender que obviamente deveriam ter sido 
consultados sobre aquela matéria.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Pediu ao orador que esclarecesse 
em qual reunião o ex-Presidente Sergio Lazzarini teria solicitado que os Consultores 
Especiais da Presidência se afastassem em qualquer votação em que a Diretoria 
fosse parte interessada, pois podia afirmar com absoluta certeza que não houve 
nenhuma. Afirmou que se coubesse razão ao orador, voltando à Presidência 
retrataria a decisão proferida. Por oportuno, lembrou que naquela época 
(2001/2003) a nomeação dos três Consultores Especiais ocorreu em apartado, 
junto com a nomeação do Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, o 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall.  
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Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Respondeu que não se recordava da reunião em 
si, mas de um episódio, que inclusive gerou um protesto do Conselheiro Marcelo 
Figueiredo Portugal Gouveia, quando foi determinado seu afastamento em uma 
votação. Teria que pesquisar nas notas taquigráficas. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Entendendo que aquela 
afirmação poderia causar ao Plenário um entendimento distorcido a respeito, 
afiançou ao orador que não houve em nenhuma reunião da qual tenha participado, e 
sempre foi um Conselheiro assíduo, em nenhum momento, afastamento dos 
Consultores Especiais que se afastassem. Mesmo porque, Consultores Especiais 
nada mais são do que Conselheiros, e não tem nenhuma função executiva.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Esclareceu que não pretendeu ser leviano ou 
levantar uma questão. Aproveitou para requerer à Mesa do Conselho que 
diligenciasse as notas taquigráficas daquele período e, se encontrasse o registro, 
posteriormente o enviasse aos Conselheiros, sem prejuízo da apreciação do recurso 
naquela oportunidade. E, caso tivesse se confundido, sem dúvida alguma 
compareceria à tribuna para se retratar.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Acrescentou que era importante 
esclarecer, como feito, o assunto, para evitar induzimento a erro. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Concordou, mas disse que a questão 
fundamental não era o precedente e, sim, o mérito da questão: Consultores 
Especiais da Presidência, podem ou não participar das reuniões do Conselho 
Deliberativo, sem qualquer restrição. No seu entendimento, por uma questão de 
democracia, de filosofia até, não é possível que um Conselheiro que participe da 
Diretoria, mesmo de forma consultiva, continue participando da votação, em 
Conselho, de projetos em que a própria Diretoria é parte interessada. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Ressaltou que o Estatuto, o Regulamento Geral e o 
Regimento do Conselho devem ser obedecidos. A questão sobre ética é de foro 
íntimo. Não cabe aos Conselheiros imporem condições éticas. Entretanto, pediu ao 
orador que analisasse com maior profundidade sua proposta antes de continuar a 
defendê-la, porque se ele, aparteante, como Presidente da Comissão Jurídica, 
externasse uma opinião favorável àquele entendimento, estaria ferindo as normas 
estatutárias e regimentais e isso não pode fazer. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Respondeu que há muito refletira sobre a 
questão. 
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José Manssur – Tendo em vista o adiantado da hora, propôs que a reunião fosse 
prorrogada por 30 minutos, e o Sr. Presidente respondeu que consultaria o Plenário. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Reiterou que o fundamental era o mérito da 
questão e ratificou sua opinião sobre o assunto. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – Concordou quanto ao exercício da 
democracia. O recorrente considerava os Consultores como também fazendo parte 
do Executivo. Então, realmente era importante deixar o assunto esclarecido. Aduziu 
que todos aqui têm boas intenções, ética e bom senso. Agora, é preciso pensar na 
democracia e na sua estrutura. Parabenizou o orador pela iniciativa. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Agradeceu. 
 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Interrompeu o orador, submetendo 
ao Plenário a proposta do Conselheiro José Manssur, tendo sido a reunião 
prorrogada por 30 minutos. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Fazendo uma analogia, 
perguntou se acolhendo o recurso, poder-se-ia entender que os Consultores da 
Diretoria teriam o mesmo impedimento de participar que aqueles Conselheiros que 
tivessem prestado serviços a ex-Diretores, fora do Clube, e continuaram a exercer o 
cargo normalmente, como o orador, que assessorou o ex-Presidente Antonio de 
Alcântara Machado Rudge na Secretaria Estadual do Esporte, e continuou prestando 
serviços à Diretoria dentro do Conselho. Houve uma nomeação, em que houve um 
interesse. Ora, também seria uma questão ética. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Refutou com veemência, dizendo que não 
compreendeu a analogia. Esclareceu que já ocupou cargos no setor Público, 
inclusive com Antonio de Alcântara Machado Rudge, com muito orgulho, mas não 
mantinha nenhuma relação com o Clube. Além disso, ninguém lhe daria lições de 
ética. Acrescentou que em nenhum momento questionou a ética dos atuais 
Consultores da Presidência, podendo testemunhar o bom trabalho de João Paulo 
Rossi e de Synesio Alves de Lima, pai do aparteante, como Diretores e Conselheiros. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) – Acrescentou que, como o orador, várias 
pessoas no Conselho teriam sido Assessoras de Antonio de Alcântara Machado 
Rudge e não foram mencionadas. 
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Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Concordou, reiterando que não entendeu a 
colocação. Finalizando, disse que os Consultores Especiais não deveriam integrar o 
Conselho nas votações de interesse da Diretoria. 
 
José Manssur – Disse que ética é questão de foro íntimo. Aquele que se julgar 
impedido deve assim se declarar. Está previsto no Regimento que aquele 
Conselheiro que tem interesse em matéria submetida ao Conselho, deve ser abster 
de participar das respectivas votações. Levantou duas prejudiciais. A primeira, com 
base no Art. 76, inciso VX e parágrafo único, pelo não conhecimento do recurso, pois 
sendo um recurso contra uma decisão, embora singular do Presidente, mas como 
representação do Colegiado como um todo, que ela estaria formalmente em ordem, 
se viesse subscrita por no mínimo 10 Conselheiros, e não por apenas um. A segunda 
prejudicial, com fundamento no próprio requerimento final, em que o recurso pede 
a nulidade da decisão, onde presentes os Consultores, Conselheiros João Paulo 
Rossi, Synesio Alves de Lima e Luís Eduardo Pinheiro Lima. Por razões de 
tramitação este recurso vem a julgamento hoje. Inúmeras reuniões anteriores foram 
feitas, com a presença desses três Conselheiros. E na medida em que recorrente não 
reiterara a cada reunião este seu recurso, evidentemente que a sua não ação de 
reiterar ou de ratificar o seu recurso a cada reunião que esses três Conselheiros 
participaram, convalidou o ato. Se alguma mácula houvesse, mas não há, a não 
reiteração do recurso a cada sessão convalidou o ato por ratificação implícita. Então, 
a matéria está preclusa e darei a razão, a razão prática. Quanto ao mérito, as normas 
restritivas devem ser interpretadas estritamente. O artigo 35 é claro em dizer que 
somente estarão afastados do Conselho aqueles que exerçam ato de gestão, não fala 
em Consultor. Aonde a Lei não distingue não compete ao intérprete distinguir. 
Discorrendo sobre o significado exato de Consultor e Gestor, disse que os 
Conselheiros João Paulo Rossi, Synesio Alves de Lima e Luís Eduardo Pinheiro Lima 
não estão praticando ato nenhum direto na administração, estão dando conselhos, 
que podem ser acolhidos ou não serem acolhidos. E, finalmente, questão de 
impedimento levado ao preceito de ética é norma de conduta que diz respeito ao 
foro íntimo. Com certeza, quando se sentirem impedidos de participarem de alguma 
votação, os Consultores se afastarão por iniciativa própria.  
 
Edgard Ozon – Lembrou que era Diretor Adjunto do Judô na gestão do Presidente 
do Conselho Rubens Catelli, quando era Presidente da Diretoria Celso Hahne, depois 
Claudio Borba Vita. E, naquela época, os Diretores de Esportes pediam aos Adjuntos 
que se candidatassem ao Conselho, para defender todos os assuntos relacionados à 
sua Área. Então, o ex-Presidente Cantídio Salvador Filardi apresentou uma 
modificação estatutária, em que nenhum Diretor Adjunto poderia cumular o cargo 
de Conselheiro. Inicialmente ele, orador, se manifestou contrário, mas, ponderou a 
respeito e acabou concordando, inclusive mantendo-se somente como Conselheiro, 
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porque valorizava mais sua eleição que a nomeação, relevando a questão de foro 
íntimo e a razão da mudança. Então, se a intenção é impedir que os Consultores não 
participem do Conselho, deve-se alterar o Estatuto para incluir tal restrição. 
 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Declarou encerrada a discussão. 
 
Votação/deliberação: 

O Sr. Presidente informou que os Conselheiros envolvidos entenderam-se 
impedidos de votar. Quanto às preliminares levantadas pelo Conselheiro José 
Manssur, disse que ficou claro o manifesto interesse do Clube em ver essa matéria 
decidida pelo mérito; é algo que emprestaria caráter normativo à discussão 
subjacente. O Conselheiro José Manssur concordou.  
O Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura perguntou se Consultor e Assessor 
podem ser sinônimos, ponderando que as Comissões Permanentes também são 
assessoras do Conselho e da Diretoria, e nem por isso os Conselheiros que delas 
fazem parte estão impedidos.  
O Sr. Presidente, em caráter pessoal, disse entender que o termo Consultor poderia 
ser sinônimo de Assessor. O Sr. Presidente passou a resolver sobre as preliminares. 
Quando à primeira preliminar do Conselheiro Manssur, em homenagem ao princípio 
constitucional do duplo grau de jurisdição, o Sr. Presidente disse entender que as 
decisões proferidas pelo Presidente do Conselho no exercício de sua competência 
regulamentar podem ser alvo de recurso. Portanto, não vislumbrava nenhum tipo 
de prejuízo à apreciação do mérito, por conta de pretensa irregularidade e não ter 
cabimento recurso que se volte contra decisão monocrática do Presidente. A toda 
decisão deve corresponder ao menos um recurso. Quanto à questão da nulidade das 
decisões proferidas, ponderou que só haveria nulidade se viesse caracteriza algum 
prejuízo, e acrescentou que o recorrente não requeria a declaração de qualquer 
nulidade. Então, seria apreciado o mérito, com o que concordou o Conselheiro José 
Manssur, esclarecendo que não disse que não cabia recurso, apenas que ele deveria 
ter sido assinado por dez Conselheiros. 
O Sr. Presidente, então, submeteu a matéria à votação, tendo o Conselho resolvido 
negar provimento ao Recurso interposto pelo Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral 
Cardia, para manter decisão da Presidência deste Órgão, que rejeitou questão de 
ordem argüida em Plenário pelo recorrente, sustentando que Conselheiros, 
nomeados Consultores da Presidência da Diretoria, deveriam ficar automaticamente 
licenciados do Conselho. 

 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Devolveu a Presidência dos 
trabalhos ao Dr. Alberto Fasanaro. 
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- Reassume a Presidência o Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, bem como os 
demais Membros da Mesa reassumem suas funções originais. 

 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Em outras palavras, pediu que os advogados do 
Conselho fossem mais didáticos e utilizassem menos termos técnicos em suas 
exposições. 
 
Presidente – Registrou a observação do Conselheiro. Dado o adiantado da hora, 
consultou o Plenário, que concordou em deixar as inscrições em Várias para a 
próxima reunião.  

 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião aos 20 minutos do dia 1º de julho de 2008. 
 
 

*** 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 564ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 28 de julho de 2008. 
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