
ATA DA 503ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE 
PINHEIROS, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2003.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  sete  de  outubro  do  ano  dois  mil  e  três,  com  início  em  segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e 
sete Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretária: Amarilis Pacheco Orsi

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente –  Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo).
Presidente – Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes propostas: votos de pesar: 
1) de iniciativa da Mesa, pelo falecimento do Sr. José Carlos de Camargo Mello, irmão do 
Conselheiro  José  Paulo  de Camargo  Mello,  Diretor  de Relações  Esportivas;  2) também de 
autoria da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Sra. Graciumilda Luz Pessôa de Souza, 
mãe do Conselheiro Antonio Avelino Luz  Pessoa de Souza;  3)  de iniciativa do Conselheiro 
Marcelo  Grassi,  subscrita  pelo  Vice-Presidente  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  pelo 
falecimento  do  Sr.  Peter  Kitamura;  4)  de  autoria  do  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de 
Alcântara Machado Rudge,  subscrito  pela  Primeira  Secretária  Dulce Arena Avancini,  pelo 
falecimento do Sr. João Machado Paim;  votos de pronto restabelecimento: de iniciativa da 
Mesa do Conselho, aos Conselheiros Antonio Avelino Pessoa de Souza e Luiz Ernesto Machado 
Kawall,  recentemente  submetidos  a  pequenas  intervenções  cirúrgicas;  voto  de  júbilo de 
autoria da Conselheira Maura Ribeiro Albien, à associada Eulinda Gonçalves Schwarts, pela 
passagem de seus 80 anos de idade, festejados em outubro com um Torneio de Tênis com o 
seu nome.
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Primeira Secretária - Colocou à disposição dos Conselheiros, na Secretaria, o relatório 
A.V.O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária)  de  setembro/2003  e  o  Balanço 
Patrimonial do Clube em 30/09/2003.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
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Aloísio Paraná de Toledo César – Fazendo referência ao recém instituído Estatuto do 
Idoso, ponderando que o Pinheiros está na frente em vários setores de atividades, já 
tendo  reconhecido  a  união  estável  como  entidade  familiar  e,  no  momento,  se 
empenha em adaptar o Estatuto ao novo Código Civil,  entendeu apropriado que 
também em relação ao estacionamento de veículos para idosos o Clube, por ser 
uma associação civil,  com estacionamento  sem  propósito  de  lucro,  se  antecipe, 
atendendo ao que dispõe a nova lei, que torna obrigatória a destinação de 5% das 
vagas do estacionamento aos idosos, e reserva às Prefeituras a possibilidade de sua 
regulamentação,  sem,  no  entanto,  permitir  que  se  disponha de  maneira  diversa. 
Deixando consignado que estava sendo instrumento dos anseios de pessoas idosas 
que  o  procuraram e  que aspiram,  legitimamente,  o  momento em que terão  um 
pequeno  espaço  garantido  no  estacionamento,  propôs  que  o  Clube  atenda  à 
disposição da nova lei,  de forma a iniciar o ano de 2004 com 5% das vagas mais 
próximas  das  catracas  garantidas  aos  idosos.  Aprovado  o  encaminhamento  da 
matéria à Diretoria.

Antonio Moreno Neto – Discorrendo sobre a trajetória do Pinheiros nos seus 104 anos 
de existência, observou que é necessário corrigir o que vem acontecendo no Clube 
há  mais  de  2  anos,  sob  pena  de  não  manter  o  nível  de  respeito  mútuo  que  a 
sociedade  pinheirense  tanto  exige.  Ponderando  que  maus  pinheirenses  têm 
difamado  Conselheiros,  Diretores,  Assessores,  sem  a  menor  responsabilidade  e 
compromisso com a instituição, denegrindo a imagem de seus companheiros com 
acusações levianas, insinuações, desrespeito e, principalmente, quanto ao aspecto 
moral, colocando inclusive seus familiares em situação desconfortável perante seus 
amigos e companheiros de Clube, e que vários comentários relativos à moral dos 
dirigentes foram divulgados e nada se provou até hoje, visando ao retorno da ética 
entre os pinheirenses, propôs que sejam procedidos estudos para a criação de uma 
Comissão de Ética, composta pelos ex-Presidentes do Conselho e da Diretoria, com o 
objetivo de julgar fatos em que Presidente, Vice-Presidente da Diretoria, Presidente e 
Vice-Presidente do Conselho,  Diretores,  Diretores  Adjuntos  e  Assessores  nomeados, 
Conselheiros,  tenham  sido  atingidos  moralmente  ou  pessoalmente  entre  si,  no 
exercício  dos  cargos  citados,  podendo  encaminhar  requerimento  ao  Conselho, 
dirigido à Comissão de Ética, para analisar, julgar e proceder às penalidades previstas 
no Estatuto e/ou outras sanções que deverão ser  acrescidas às atuais,  desde que 
devidamente  ajustadas  no  procedimento  regimental.  Exemplificando,  esclareceu 
que propunha que tal comissão fosse composta pelos ex-Presidentes, por se tratar de 
homens que se dedicaram intensamente para que o Clube chegasse onde chegou, 
e  que  no  exercício  de  suas  funções  souberam  agir  com  a  maior  ética  possível. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho Deliberativo.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  (questão  de  ordem) – Discordou  da  votação, 
esclarecendo que não se incluía entre os aprovadores da proposição, bem como 
que entendia errada a composição da comissão sugerida.
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Presidente –  Resolvendo  a  questão  de  ordem,  esclareceu  que  o  plenário  havia 
aprovado o encaminhamento da proposição à Diretoria, e não a constituição de uma 
Comissão de Ética.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior – Propôs que sejam novamente implantadas as 
reuniões prévias,  com a finalidade principal de ajudar a elucidar e esclarecer aos 
menos aspectos das várias matérias que são discutidas e trazidas para deliberação 
do plenário. Em segundo lugar, considerando que comissões têm sido criadas para os 
mais  diversos  assuntos,  com  a  finalidade  de  trazer  ao  Conselho  pareceres, 
levantamentos, sugestões, ou mesmo para apurar um fato ou situação, propôs que 
sejam estipulados prazos para a conclusão dos trabalhos e que cujo andamento seja 
periodicamente relatado. Finalmente, propôs que, dependendo do assunto, possam 
existir reuniões abertas, previamente agendadas e informadas aos Conselheiros, para 
que os interessados possam colaborar com suas sugestões e pareceres. Aproveitou a 
oportunidade para se solidarizar com a Conselheira Denise de Mattos Faro Migliore, 
com  relação  ao  assunto  que  tratou  por  carta  distribuída  com  a  convocação, 
relacionado à ausência dos Conselheiros na hora de votação e principalmente no 
item Várias.  Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho,  para 
deliberar.

Item 2 - Apreciação da ata da 502ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de 
setembro de 2003.

Francisco Carlos  Collet  e Silva –  Citando referidos trechos,  pediu que a ata fosse 
retificada na parte referente ao seu pronunciamento sobre a adaptação do Estatuto 
às novas disposições do Código Civil,  pois  algumas das idéias que expôs naquela 
manifestação vieram truncadas. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada com a retificação 
solicitada, desde logo determinando à Secretaria que transcrevesse integralmente o 
pronunciamento do Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva, naquela reunião.

Item 3 - Apreciação do processo CD-I-22/2002 – Segunda discussão e votação da 
redação final  de alterações estatutárias tendentes a,  nos termos do artigo 
2031 do Livro Complementar das Disposições Finais e Transitórias, adaptá-las 
ao novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10/01/2002), resultante de 
decisão tomada na reunião de 29/09/2003.

Presidente –  Antes de passar  à apreciação da matéria,  entendeu por  bem fazer  o 
seguinte comentário: “Na última reunião, alguns Conselheiros estranharam que eu teria 
tido algum excesso verbal de linguagem com dois Conselheiros, Ivan Castaldi e Cristina 
Pikielny  porque,  os  senhores  todos  sabem e  até  estranharam,  não é  do  meu feitio 
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destratar  quem  quer  que  seja,  muito  menos  Conselheiro.  Pessoalmente, 
independentemente da minha posição de Presidente do Conselho,  procuro sempre 
tratar  todas  as  pessoas  com  educação  e  lhaneza  e  sem  nenhuma  vontade  de 
menosprezar quem quer que seja. Quero dizer aos Senhores que, para uma satisfação 
pessoal minha e para um alívio pessoal até, eu, há pouco tempo, estive reunido com os 
Conselheiros Ivan Castaldi e Alberto Fasanaro, com quem conversei abertamente e nos 
criticamos,  reclamamos,  falamos e  fizemos aquilo  que os  Conselheiros  devem fazer, 
debater  claramente  e  com  transparência  as  suas  divergências,  sem  nenhum 
menosprezo a ninguém. Portanto, eu peço aos Senhores que, se porventura eu cometi 
algum  destempero  verbal,  que  o  Conselheiro  Ivan  Castaldi,  a  quem  eu  já  disse 
pessoalmente,  e  Conselheira  Cristina  Pikielny,  que  relevem,  porque,  às  vezes,  os 
momentos e as circunstâncias em que estamos envolvidos nos fazem perder um pouco a 
paciência”.

Presidente  –  Anunciou  o  início  dos  debates,  mas  não  houve  quem  quisesse  se 
manifestar sobre a matéria. Declarou encerrada a discussão, prestando os devidos 
esclarecimentos e adentrando o processo de votação.

Deliberação:
O plenário resolveu o seguinte:
1. aprovar, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião da 

primeira discussão;
2. aprovar,  integralmente,  o texto proposto pela Comissão Especial  de Redação, 

subscrevendo integralmente a decisão tomada em primeira discussão, no que diz 
respeito às propostas de alteração e emenda aos seguintes Artigos do Estatuto 
Social: 4º; 20, “caput”; 30, “caput” e inciso I; 35, “caput” e incisos III e IV; 39; 40, 
“caput” e §§1º e 2º; 42, “caput”; 43; 47, “caput”; 54; 65, inciso I, alínea “b”; 76, 
criando  novos  incisos  III  e  IV,  renumerando os  seguintes,  alterando o  inciso  IV 
(renumerado para VI) e o inciso XIX (renumerado para XXIII); 85, “caput”; dando 
redação ao Art. 147, anteriormente revogado; e estabelecendo que as expressões 
“sócio”, “sócia”, “sócios” e “sócias”, constantes dos demais dispositivos estatutários 
deverão  ser  alteradas  para  “associado”,  “associada”,  “associados”  e 
“associadas”,  para  atender  às  exigências  do  artigo  53,  parágrafo  único,  do 
Código  Civil/2002,  bem  como  acolhe  a sugestão  oferecida  pelo  Conselheiro 
Claudio Damasceno Junior, inserindo a expressão “..., pelo menos, ...”, na parte 
final  do  Art.  54;  bem  como  propondo:  que  no  art.  1º  do  Estatuto  Social,  a 
expressão  “sociedade  civil  de  fins  não  econômicos”  seja  substituída  por 
“associação”;  que  as  expressões  “eliminação”,  “eliminado”,  e  “eliminados”, 
constantes  dos  art.  31;  art.  38,  §  3º  do  Estatuto  Social  sejam  alteradas  para 
“exclusão”, “excluído” e “excluídos”; que  as expressões  “exclusão”, “excluído” e 
“excluídos”, constantes dos art. 34, inciso XIII  e art. 120 do Estatuto Social sejam 
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alteradas para “eliminação”, “eliminado”, e “eliminados” ficando assim redigidos 
os dispositivos estatutários abrangidos por esta modificação:

Art.  1º  -  O  Esporte  Clube  Pinheiros  é  uma  associação  fundada  sob  a  
denominação  de  Sport  Clube  Germânia,  a  7  de  setembro  de  1899,  tendo 
posteriormente, se fundido com a Sociedade Germânia, fundada em 1º de maio 
de 1868, na conformidade do que foi aprovado nas reuniões realizadas pelas  
referidas sociedades, respectivamente, a 18 de abril e 18 de março de 1942, tudo 
conforme consta da escritura pública lavrada nas notas do 11º Tabelião desta  
Capital, a 30 de setembro de 1943, e transcrita sob número 19.676, no Registro  
de Imóveis da Primeira Circunscrição da comarca da Capital do Estado de São 
Paulo. 

Art. 4º - O Clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados a prática  
da  educação  física  e  do  esporte  amador,  competitivo  não  profissional  e  
recreativo, bem como realizar atividades de caráter social, recreativo, cultural,  
cívico e de lazer.

CAPÍTULO II - Dos Associados

Art.  6º  -  O  Clube  se  constitui  de  associados  distribuídos  nas  seguintes  
categorias:
I - ...
V - Veteranos - Os que hajam sido ou venham a ser associados contribuintes  
durante trinta (30) anos sem interrupção, desde que tenham no mínimo sessenta  
(60) anos de idade e se possuidores de títulos sociais, os alienem a ascendente,  
descendente ou cônjuge de associado de qualquer classe social; 
VI - ...
§3º - O direito do atleta de pleitear o seu ingresso na categoria de associado  
Atleta-Benemérito  prescreve  um  (1)  ano  após  sua  última  participação  em 
competições oficiais representando o Clube. 
§5º - A inclusão na categoria de associado Veterano, além dos demais requisitos  
exigidos dependerá, como essência do ato, de requerimento do interessado que 
somente gozará da isenção de pagamento das anuidades quando alienar o título.
§6º - Ocorrendo separação judicial, o divórcio ou a dissolução da união estável  
de associado da classe Familiar,  cada um dos cônjuges ou companheiro (a)  
poderá  requerer  a  transferência  para  a  categoria  Veteranos,  obedecidas  as 
exigências do inciso V e do §5º deste artigo, sendo-lhes assegurado o direito de  
contagem do tempo em que o casal contribuiu naquela classe, assim como na 
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Individual. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste parágrafo, a posse  
do  título  não  mais  permitirá  a  transferência  do  associado  para  a  classe  
Familiar. 
§7º - Ao associado Veterano que tenha sido possuidor de título social da classe  
Familiar,  na  hipótese  do  falecimento  do  cônjuge  ou  companheiro  (a),  ficam 
assegurados  os  mesmos  direitos  que  são  concedidos  aos  associados 
Contribuintes possuidores de título da classe Familiar.

Art. 7º - Os associados Contribuintes compreendem duas classes:
I - ...

Art. 8º - Individual - Pertence a esta classe o associado que tiver adquirido e  
contraído para si os direitos e obrigações previstos neste Estatuto.
Parágrafo único - Somente o associado individual que pagou jóia ou registrou  
em seu nome um título social até 09 de janeiro de 1970, se constituir entidade  
familiar,  mediante  casamento ou união estável,  poderá passar  para a classe  
Familiar. 

Art.  9º  -  Familiar  -  Pertence  a  esta  classe  o  associado  que,  na  forma  do  
parágrafo único do artigo anterior, tiver adquirido e contraído para si e para os  
membros de sua família os direitos e obrigações sociais previstos no Estatuto.
§1º - ...
§2º - O associado da classe Familiar poderá requerer à Diretoria a inclusão do 
pai ou da mãe, do sogro ou da sogra,  na sua ficha social,  desde que sejam 
viúvos,  separados  judicialmente  ou  divorciados,  os  quais  pagarão  a  
contribuição  social  fixada  no  orçamento,  desde  que  prove  que  são  seus 
dependentes e enquanto perdurar essa situação. A Diretoria poderá averiguar, a  
qualquer momento, se essas condições perduram ou não, podendo, nesta última 
hipótese, cancelar a inclusão, sujeitando o infrator a reembolsar o Clube por  
eventuais prejuízos causados pela omissão. 
§3º - Na hipótese de separação de fato, judicial, divórcio ou dissolução da união  
estável de associado da classe Familiar, o cônjuge ou o(a) companheiro(a) a  
quem competir a guarda dos filhos permanecerá nessa classe, devendo o outro  
passar para a Individual, vedada a inclusão na ficha social de ambos, de outros  
filhos, tutelados ou de novo cônjuge ou companheiro(a).
§4º - ...
§6º  -  Se o cônjuge ou companheiro(a) a quem competir a guarda dos filhos 
deixar de pertencer ao quadro social, nele permanecendo o outro, este poderá 
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retornar à classe Familiar, desde que os filhos menores continuem associados e 
ele possuidor de título social. 
§7º - ...

Art. 10 - Os filhos e tutelados dos associados da classe Familiar que nasceram 
ou ingressaram no Clube após a data de entrada em vigor do Estatuto de 1960, 
ao completarem vinte e um (21) anos de idade serão transferidos para a classe  
Individual,  devendo,  ao  completarem  vinte  e  quatro  (24)  anos  de  idade,  
necessariamente adquirir um título para permanecerem no quadro social, salvo 
os deficientes e excepcionais. 

Art.  11 -  Os filhos e tutelados, de ambos os sexos,  dos associados da classe 
Familiar que convolarem núpcias antes de completarem vinte e quatro (24) anos  
de idade, serão transferidos para a classe Individual devendo, necessariamente,  
adquirir um título para permanecerem no quadro social. O estado de solteiro ou  
solteira deverá ser comprovado anualmente ou quando a Diretoria o solicitar.

Art.  12 -  As filhas e as tuteladas,  inclusive as deficientes e excepcionais,  do 
associado da classe Familiar ao completarem vinte e um (21) anos de idade  
serão transferidas para a classe  Individual; ao contraírem núpcias ou união  
estável, deverão necessariamente, possuir título para permanecerem no quadro 
social. 

Art.  13  -  Falecendo  o  associado  da  classe  Familiar,  o  cônjuge  ou  
companheiro(a) supérstite terá o direito de continuar como associado, mesmo 
que o título não lhe caiba na partilha.
§1º - Se o associado falecido era viúvo, separado judicialmente, divorciado ou 
supérstite de união estável, esse direito persistirá para os membros da família  
inscritos  na  ficha  social  do  “de  cujus”,  sob  a  responsabilidade  de  seu  
representante legal.
§2º - Será assegurada, aos filhos menores de associado da classe Familiar a  
faculdade de  freqüentar  o  Clube  nos  termos  do  Estatuto,  até  que  se  tornem 
associados na conformidade do disposto nos Art. 10, 11 e 12, desde que seu  
representante  legal,  dentro  de  noventa  (90)  dias  após  a  sua  nomeação,  se 
comprometa,  por  escrito,  a  cumprir  todas  as  obrigações  estatutárias  de  
associado  da  classe  Familiar.  Esse  prazo  poderá  ser  excepcionalmente 
prorrogado, se ocorrerem razões justificáveis a critério da Diretoria. 
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Art. 15 - Os associados se obrigam, por si, pelos membros de sua família e por  
seus dependentes ao pagamento das contribuições sociais com os acréscimos e  
descontos fixados no orçamento do Clube, taxas, multas e outras contribuições  
também estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, por iniciativa da Diretoria e 
na forma de pagamento que por aquele for determinada. 
§1º - Os filhos e tutelados, de ambos os sexos, dos associados da classe Familiar  
serão distribuídos, para efeito de contribuição, nos seguintes grupos: 
I - ..
§2º  -  Os  associados  da  classe  Individual,  admitidos  a  partir  da  reforma 
estatutária  de  1970,  menores  de  dezoito  (18)  anos  de  idade,  desde  que  os  
genitores ou seu representante legal sejam, igualmente, associados da mesma 
classe, ficarão enquadrados, para efeito de contribuição, nos seguintes grupos:
I - ...
§3º  -  O  associado  Contribuinte  possuidor  de  título  que  se  desligar,  ou  for  
desligado, por qualquer motivo, do quadro social, somente se desobrigará do  
pagamento das contribuições sociais por ocasião do registro da alienação do  
título, atendido o disposto nos incisos I a III do Art. 18.
§4º - Os associados Beneméritos, Honorários, Remidos, Atletas Beneméritos e 
Veteranos estão isentos de pagamento das anuidades e, se pertencentes à classe 
Familiar,  este  direito  estende-se  apenas  aos  respectivos  cônjuges  ou 
companheiros(as).
§5º - Ocorrendo o falecimento, separação judicial, divórcio ou dissolução da 
união  estável  do  associado  Veterano  da  classe  Familiar,  ao  cônjuge  ou  
companheiro(a) fica assegurado o direito de continuar isento do pagamento das  
anuidades e de permanecer na categoria de Veteranos, desde que preenchidos os  
requisitos a essa qualificação.

Art. 16 - Poderá o associado requerer o desconto de cinqüenta por cento (50%) 
no pagamento das anuidades, pelo prazo mínimo de nove (9) e máximo de vinte  
e quatro (24) meses, em hipótese de ausência da Capital.
§1º - ...
§2º - Em se tratando de associado da classe Familiar, os membros da família e  
dependentes poderão freqüentar o Clube no período a que se refere este artigo,  
desde que continuem pagando regularmente suas contribuições sociais.

Art. 17 - O título é individual e seu possuidor sempre pessoa física. O associado  
Titular  terá  o  direito  de  transferir  o  título.  A  transferência  "inter  vivos"  ou  
"causa mortis" far-se-á nos termos da lei e do Estatuto.
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Parágrafo  único  -  A posse  do  título,  por  si  só,  não confere  ao  possuidor  a  
qualidade de associado, a qual se obtém pela forma regulada no Estatuto. 

Art. 18 - ...
§2º - Nas hipóteses previstas nos incisos II e III deste artigo, o associado terá  
direito a receber a importância que se apurar na venda de seu título, depois de  
deduzidas todas as despesas decorrentes da transação e os débitos que tenha  
para com o Clube.

Art. 19 - ...
§1º - ...
a) descendentes e tutelados de associados da classe Familiar que completem 
vinte e quatro (24) anos de idade no ano da aquisição; 
b)  descendentes  e  tutelados  de associados  de  qualquer  classe,  com qualquer 
idade;
c) cônjuge ou companheiro(a) de associados;
d) ascendentes de associados;
e) ...

Art.  20  -  Quando  o  responsável  deixar  de  ser  associado  do  Clube,  neste  
permanecendo seus  filhos  menores  possuidores  de  título,  deverá  ser  firmado 
termo de compromisso por representante legal que assumir a responsabilidade 
decorrente desta situação. 
Parágrafo único - ...

Art.  21  -  A  alienação  do  título  social  importa  na  renúncia  automática  da  
qualidade  de  associado,  exceto  se  este  pertencer  à  categoria  Veteranos  e  
ressalvada a hipótese prevista nos §§3º e 4º do Art. 33. 

Art.  22  -  Não  será  permitida  a  inclusão  na  ficha  de  associado  da  classe 
Familiar, de quem tenha renunciado à qualidade de associado pela alienação de  
seu título. 
§1º  -  Respeitadas as  restrições  estabelecidas neste  Estatuto,  não se  aplica o 
disposto  neste  artigo  na  hipótese  de  casamento  com associado possuidor  de  
título adquirido antes de 9 de janeiro de 1970. 
§2º - O possuidor do título instituído pelo Estatuto que o alienar perderá os seus  
direitos  sociais,  não  podendo,  portanto,  continuar,  ou  ser  reincluído  como 
membro da família ou dependente de associado da classe Familiar. 
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Art. 26 - Nenhum associado poderá ser possuidor de mais de um (1) título. Na  
hipótese  do  associado  adquirir  direito  sobre  outro  título,  este  será  
obrigatoriamente  transferido,  na  forma  disciplinada  por  este  Estatuto,  salvo 
quando manifeste por escrito a intenção de conservá-lo em seu nome, com a 
finalidade  expressa  de  transferi-lo  para  futuro  cônjuge  ou  companheiro(a),  
descendente ou tutelado, o que será devidamente anotado na sua ficha social.  
Neste caso, o possuidor continuará obrigado ao pagamento das contribuições,  
classe Individual, referentes a este título. 

SEÇÃO IV - Da admissão e readmissão de associados

Art.  27  -  Somente  poderá  ingressar  no  quadro  social  o  candidato  que  for 
proposto por quatro (4) associados maiores de idade, admitidos há, pelo menos, 
cinco (5) anos, quite com o Clube, satisfazendo os seguintes requisitos: 
I - ...
§1º - ...
§2º - O Clube fará fixar, em lugares apropriados e em cada portaria de entrada 
dos associados, durante quinze (15) dias, extrato da proposta com fotografia do 
candidato.  Findo  esse  prazo,  a  proposta,  juntamente  com  as  informações  
prestadas pelos associados, será encaminhada à Comissão de Sindicância, que  
dará o seu parecer dentro do prazo máximo de trinta (30) dias. 
§3º - ...
§4º - Sob pena de caducidade da sua proposta, o candidato a associado deverá,  
dentro de sessenta (60) dias contados do aviso da respectiva aprovação, efetivar  
os atos complementares que lhe competirem.

Art. 29 - O associado, cada membro de sua família e cada dependente, quando 
for o caso, receberão carteira de identidade social.

Art. 30 - O associado eliminado do quadro social por falta de pagamento de 
contribuições  sociais  poderá  ser  readmitido,  a  juízo  da  Diretoria,  ou  do 
Conselho Deliberativo em grau de recurso, satisfazendo os seguintes requisitos: 
I - pagamento no ato do requerimento da readmissão do valor do débito de uma 
só vez, calculado até a data da readmissão, tomando-se por base o valor da  
contribuição social mensal na data do efetivo pagamento acrescido das despesas  
havidas com o processo de eliminação;
II - ...
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Parágrafo único - O prazo de recurso ao Conselho Deliberativo da decisão da  
Diretoria será de quinze (15) dias, contados da data em que o associado for  
notificado.

Art. 31 - A readmissão de associado excluído do quadro social somente poderá  
ser efetivada por decisão do Conselho Deliberativo, observado o disposto no 
inciso I do artigo anterior. 

Art.  32 -  É nula qualquer admissão de associado feita em desacordo com o 
Estatuto do Clube. 

SEÇÃO V - Dos direitos dos associados

Art. 33 - São direitos dos associados, obedecidas as disposições estatuárias:
I - ...
X - propor a admissão de associados.
§1º  -  A  autorização  prevista  no  inciso  VI  deste  artigo  será  individual  e  
concedida após o pagamento de taxa correspondente ao dobro da contribuição 
estabelecida para o associado da classe Familiar.
§2º  -  Os  associados  Honorários  são  carecedores  dos  direitos  previstos  nos 
incisos II, III, IX e X deste artigo.
§3º - ...
§4º - Ao Atleta Benemérito que, após recebida a benemerência, tenha alienado  
seu título social,  bem como ao cônjuge ou companheiro (a) de associado da  
classe  Familiar  e  ao  Aspirante  ficam  assegurados  os  direitos  previstos  nos 
incisos II e III deste artigo, respeitado o disposto no Art. 65, I, alínea “b”. 
§5°- Os Militantes que passarem à categoria de associados Contribuintes e que 
não possuam títulos, são carecedores dos direitos previstos nos incisos II e III  
deste artigo. 

SEÇÃO VI - Dos deveres dos associados

Art. 34 - São deveres dos associados:
I - colaborar para que o Clube promova a educação física, moral, cultural e  
cívica de seus associados;
II - ...
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XIII - entregar, na Secretaria, sua cédula de identidade social, que ficará retida  
durante o período de licença ou suspensão e inutilizada em caso de eliminação,  
por qualquer motivo, do quadro social;
§1º - Além das demais causas previstas no Estatuto, o não cumprimento das  
obrigações previstas no inciso II deste artigo priva o associado do ingresso nas  
dependências do Clube. 
§2º - Além das demais causas previstas no Estatuto, a falta de indenização de  
que  trata  o  inciso  VI  deste  artigo  priva  o  associado  de  todos  os  direitos  
estatutários e sua satisfação não o exime da pena em que tenha incorrido.

Art.  35  -  O  associado  que  infringir  disposições  do  Estatuto,  Regimentos,  
Regulamentos e Resoluções, tornar-se-á passível das seguintes penalidades:
I - ...
III - eliminação;
IV - exclusão.

Art. 37 - ...
§2º - Em caráter meramente disciplinar ou preventivo, poderá qualquer Diretor,  
no exercício de suas funções, fazer advertência verbal a associado. 

Art. 38 - Será passível da pena de suspensão o associado que:
I - ...
II - promover discórdia entre os associados;
§1º-  A pena de  suspensão privará  o  associado de  seus  direitos,  subsistindo,  
porém, suas obrigações.
§2º - ...
§3º  -  A aplicação das penas previstas no Art.  35, salvo a de exclusão,  é de  
competência da Diretoria.

Art. 39 - Será passível da pena de eliminação o associado que deixar de pagar 
as contribuições sociais nos prazos fixados no orçamento ou quaisquer outros  
débitos, devendo ser notificado na forma prevista no Art. 44 e seus parágrafos,  
para saldar a dívida dentro do prazo de dez (10)  dias  contados da data do  
recebimento da notificação. 

Art. 40 - Será passível da pena de exclusão o associado que:
I - ...
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§1º - Ao associado passível da pena de exclusão será dado conhecimento dos  
motivos  que  o  sujeitam  a  essa  penalidade,  para  que  possa  defender-se  
previamente e dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da notificação.
§2º  -  A  penalidade  de  exclusão  será  aplicada  pelo  Conselho  Deliberativo,  
mediante representação da Diretoria. 

Art. 41 -  Os associados Honorários, Beneméritos e Atletas-Beneméritos,  e os  
associados  que  forem  membros  do  Conselho  Deliberativo,  da  Diretoria,  do 
Conselho Fiscal e das Comissões Permanentes somente poderão ser advertidos  
ou suspensos pelo Conselho Deliberativo. 
Parágrafo único - ...

Art. 42 - A apuração dos fatos suscetíveis de acarretar as penas de suspensão e 
de exclusão será feita através de processo administrativo disciplinar, a cargo da  
comissão que se comporá de um (1) Conselheiro, indicado pelo Presidente do  
Conselho Deliberativo, um (1) Diretor de Área ou Adjunto, associado há mais de 
dez (10) anos e um associado com mais de cinco (5) anos de Clube, designados 
pela Diretoria, dando-se ao interessado amplo direito de defesa e recurso. 
§1º - ...
§2º  -  Qualquer  dos  Diretores  mencionados  no  Art.  82  poderá  suspender  o 
associado,  preventivamente,  do  exercício  de  seus  direitos,  não  podendo  a  
medida preventiva exceder a trinta (30) dias.
§3º - ...

Art. 43 - A aplicação das penas de suspensão, eliminação e exclusão será objeto  
de notificação ao associado. 

Art. 44 - A notificação de que trata este Estatuto far-se-á por carta entregue,  
contra recibo, pelo Clube, pelo correio ou pelo Cartório de Registro de Títulos e  
Documentos,  no  endereço  para  correspondência  constante  do  cadastro  do  
associado no Clube. 
§1º  -  Quando  o  associado  não  for  encontrado,  será  feita  através  de  edital  
afixado no Clube, durante o prazo de trinta (30) dias, findo o qual considerar-
se-á perfeita a notificação. 
§2º - O associado a quem for imposta penalidade deverá ressarcir o Clube das  
despesas que este tiver com a notificação.
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Art. 47 - Das decisões que impuserem as penalidades de suspensão e exclusão 
serão admissíveis os seguintes recursos ao Conselho Deliberativo:
I - ...

Art. 50 - O direito de recorrer também ficará assegurado ao associado da classe  
Familiar, quando um membro de sua família ou dependente sofrer punição. 

Art. 52 - A Assembléia Geral constituir-se-á de associados, de seus cônjuges ou  
companheiros (as) e demais membros de sua família, definidos no §1º do Art. 9º,  
desde que estejam inscritos  no quadro social  há mais de um (1)  ano,  sejam 
maiores de dezoito (18) anos e se encontrem em dia com os pagamentos das  
contribuições devidas ao Clube, ressalvado o disposto nos §§2º e 5º do Art. 33. 

Art.  54  -  A  Assembléia  Geral  será  convocada  pelo  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo,  de  ofício,  ou  por  solicitação  fundamentada  da  Diretoria,  do  
Conselho  Fiscal,  de  quarenta  (40),  no  mínimo,  dos  membros  do  Conselho  
Deliberativo ou de um (1) décimo dos associados com, pelo menos, um (1) ano  
de Clube. 

Art.  56 -  A  Assembléia Geral,  em primeira convocação,  realizar-se-á com a  
presença  mínima  de  quinhentos  (500)  associados  com  direito  a  voto,  e  em  
segunda convocação, com o mínimo de cem (100) associados, salvo hipóteses  
em contrário previstas no Estatuto. 

Art.  57  -  A  Assembléia  Geral  a  que  se  refere  o  Art.  53,  inciso  I,  será 
obrigatoriamente instalada às nove (9) horas numa das dependências do Clube.  
Às dezessete (17) horas, o Presidente mandará fechar as portas do recinto em 
que se  realizar  a  reunião,  votando a partir  de  então  somente  os  associados  
presentes. 
Parágrafo único - ...

Art. 59 - ...
§1º  -  O  Presidente  eleito,  a  seguir,  convidará  dois  (2)  associados  para  
exercerem  as  funções  de  Secretário  e,  se  for  o  caso,  tantos  quantos  forem  
necessários para escrutinadores. 
§2º - ...
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§3º - No ato de votar, o associado exibirá sua identidade social e assinará a lista  
de eleitor. Só poderá votar o associado que estiver quite com as contribuições  
sociais. 

Art. 62 - ...
Parágrafo  único  -  A  Assembléia  Geral  poderá  autorizar  a  Mesa a  lavrar  e 
assinar posteriormente a respectiva ata, delegando poderes a sete (7) associados 
durante toda a reunião, para em seu nome, conferi-la e aprová-la. 

Art. 63 - ...
§1º - Se existir mais de uma (1) mesa receptora, anular-se-á apenas a votação 
correspondente a urna onde se verificará a irregularidade, realizando-se eleição 
suplementar, dentro de vinte (20) dias, com os mesmos associados votantes. 
§2º - ...

Art. 64 - ...
§1º  -  A  Secretaria  do  Clube  afixará,  antes  do  início  das  eleições,  em lugar  
apropriado,  visível  a  todos  os  associados,  a  relação  oficial  dos  candidatos  
inscritos  em  cada  uma  das  categorias  mencionadas  no  Art.  65,  em  ordem 
alfabética  dos  prenomes  e  respectivos  números,  mantendo-a  afixada  até  o  
encerramento da votação. 
§2º - ...

Art. 65 - ...
I - ...
b) cento e setenta e sete (177) pertencentes ao quadro social há dez (10) anos,  
pelo menos, e com dezoito (18) anos de idade, no mínimo, na data da eleição; 
II - ...

Art. 74 - ...
Parágrafo único -  Na hipótese de empate,  terá preferência o associado mais 
antigo e, perdurando aquele, o mais idoso. 

Art.  75 -  As reuniões do Conselho Deliberativo,  salvo decisão em contrário,  
poderão ser assistidas por membros da Diretoria e associados em geral. 
Parágrafo único - ...

Art. 76 - ...
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II - eleger o Presidente e Vice-Presidente da Diretoria;
III - eleger o Conselho Fiscal;
IV - eleger a Comissão de Sindicância e os Presidentes das demais Comissões  
Permanentes;
V - deliberar sobre a reforma do Estatuto;
VI  -  conceder  os  títulos  de  associados  Beneméritos,  Honorários,  Atletas-
Beneméritos e o ingresso como associado contribuinte, nos casos especiais a que 
aludem os Arts. 6º, §2º e 122. 
VII  -  fixar  contribuições  sociais,  taxas  e  outras  contribuições  previstas  no  
Estatuto;
VIII  -  deliberar  sobre  a  proposta  orçamentária  enviada  pela  Diretoria  e 
obediente ao seu Regimento Interno, sobre o relatório da Diretoria, balanço,  
demonstração das contas de receita e despesas e parecer do Conselho Fiscal;
IX - deliberar sobre recursos interpostos de suas próprias decisões e de atos da 
Diretoria;
X - autorizar a Diretoria a adquirir ou alienar bens imóveis, a celebrar contrato  
de mútuo, "leasing", penhor, anticrese e hipoteca, ou a assinar quaisquer outros  
documentos  que  possam onerar  o  Clube,  não  previstos  expressamente  como 
sendo da competência exclusiva da Diretoria;
XI - deliberar sobre projetos de Regimentos Internos e respectivas reformas;
XII - deliberar sobre transferência ou reforço de verba e bem assim sobre a 
aplicação de fundos especiais;
XIII  -  cassar  o  mandato  dos  membros  da  Diretoria  que  atentarem  
inescusavelmente  contra  o  Estatuto,  não  o  cumprirem,  ou,  ainda,  quando  o 
exigirem os interesses do Clube;
XIV - cassar o mandato dos membros de sua Mesa, das Comissões Permanentes 
e do Conselho Fiscal, que atentarem inescusavelmente contra o Estatuto, não o  
cumprirem, ou, ainda, quando o exigirem os interesses do Clube;
XV - aplicar penalidades aos membros da Diretoria com mandato findo, mas  
sem contas aprovadas, em virtude de infração estatutária, quando no exercício  
de suas funções de Diretor;
XVI  -  autorizar  locações  por  prazo  superior  a  trinta  (30)  dias,  bem  como  
concessões de serviços em qualquer dependência do Clube;
XVII - cassar títulos honoríficos concedidos pelo Clube, mediante representação  
da Diretoria ou por proposta de cinqüenta (50) Conselheiros no mínimo;
XVIII - aplicar aos associados, membros de sua família e aos dependentes as  
penalidades de sua competência, previstas no Estatuto, constituindo comissões 
de inquérito quando for o caso;
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XIX - autorizar o Presidente da Diretoria, ou o seu substituto legal a transigir  
em juízo ou fora dele, de acordo com o Estatuto;
XX - convocar extraordinariamente o Conselho Fiscal;
XXI - deliberar sobre os casos omissos e interpretar o Estatuto;
XXII  –  autorizar  a  celebração de contratos  de  patrocínio  que impliquem na  
inserção de publicidade nos uniformes do Clube. 
Parágrafo único - ...

Art. 85 - Dois (2) terços, no mínimo, dos membros da Diretoria, especialmente o  
Presidente e o Vice-Presidente, serão de nacionalidade brasileira e pertencentes  
ao Conselho Deliberativo, devendo os outros integrar o quadro social há mais 
de cinco (5) anos. 
Parágrafo  único  -  Na  forma  definida  no  Regimento  Interno  da  Diretoria  
aprovado  pelo  Conselho  Deliberativo,  os  Diretores  de  área  poderão  ser 
coadjuvados por Diretores Adjuntos e estes, por Assessores, desde que sejam 
associados há, respectivamente, dois (2) e um (1) ano.

Art.  94  -  O  Conselho  Fiscal  compor-se-á  de  três  (3)  membros  efetivos,  
associados  do  Clube  há  mais  de  cinco  (5)  anos,  eleitos  pelo  Conselho  
Deliberativo,  com mandato  de  dois  (2)  anos,  devendo  dois  (2)  deles  serem  
técnicos em contabilidade, contador ou economista. 
Parágrafo único - ...

Art. 98 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma (1) vez por mês e,  
extraordinariamente,  quando  for  necessário,  mediante  convocação  de  seu  
Presidente, do Presidente da Diretoria ou do Conselho Deliberativo e, ainda, de  
cem (100) associados, no mínimo, lavrando-se as atas das reuniões em livro  
próprio. 

Art. 110 - ...
I - emitir parecer sobre a admissão de associados, Militantes e Pré-Militantes,  
concessão de títulos aos associados e nos demais casos previstos no Estatuto,  
realizando as necessárias diligências;
II - ...

Art. 112 - ...
I - ...
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II - emitir parecer sobre requerimentos de associados que pretendam ingressar  
na categoria Veteranos;
III - ...
IV - colaborar com a Diretoria na organização de reuniões dos associados dessa 
categoria;
V - apresentar sugestões à Diretoria e ao Conselho Deliberativo sobre assuntos  
de interesse dos associados Veteranos. 

Art. 116 - ...
§1º - Em cada modalidade esportiva o número de atletas não associados deverá  
ser inferior ao de atletas associados inscritos na seção. 
§2º  -  Para efeito  de  inscrição em competições oficiais,  o  Militante  e  o  Pré-
Militante serão considerados associados do Clube. 
§3º - ...

Art.  120 -  O Regimento  Interno do  Departamento  Esportivo  estabelecerá  as  
penas de advertência, suspensão e eliminação dos nele inscritos, sem prejuízo da  
aplicação das previstas neste Estatuto. 

Art. 121 - Os associados e membros de sua família, inscritos nas seções filiadas  
às entidades esportivas oficiais,  também ficam sujeitos a  mesma disciplina e  
obrigações estabelecidas para cada seção esportiva. 

Art.  122 -  Por proposta da Diretoria ou de cinqüenta (50)  Conselheiros,  no  
mínimo, poderá o Conselho Deliberativo conceder o ingresso como associado 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de título, ao  
Atleta que:
I - ...
§3º - O direito de propor o ingresso na categoria de associado Contribuinte  
prescreve  um  (1)  ano  após  a  última  participação  do  Atleta  em  competição  
esportiva oficial representando o Clube. 
§4º - Perderá, automaticamente, a condição de associado Contribuinte na classe  
Individual, o atleta que, sem consentimento expresso da Diretoria, inscrever-se  
ou  participar  direta  ou  indiretamente  de  competições  amistosas  ou  oficiais  
contra o Clube. Outrossim, será o Atleta excluído do quadro associativo, salvo  
se possuir título social. 

Art. 126 - ...
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I  -  Departamento  Infanto-Juvenil,  que  terá  a  seu  cargo,  além  de  outras 
atribuições correlatas, o ensino e recreação dos associados menores de dezoito  
(18) anos de idade;
II - ...

Art.  130 -  O associado que  prestar  serviços  ao  Clube,  como empregado ou  
concessionário, não poderá exercer os direitos previstos nos incisos II e III do 
Art. 33 enquanto vigorar o contrato de trabalho ou de concessão. 

Art.  131  -  Os  associados  do  Clube  não  responderão  solidária  ou 
subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

Art.  136  -  O  Clube  não  poderá  patrocinar  ou  ceder  gratuitamente  suas  
instalações para festas ou espetáculos organizados por artistas, associados ou  
entidades com fins lucrativos. 

Art. 139 - A flâmula, os uniformes, o escudo e o distintivo para uso individual  
dos associados deverão estar de acordo com os desenhos e cores aprovados pelo  
Conselho Deliberativo. 

Art. 140 - Somente a Assembléia Geral poderá dissolver o Clube por motivo de  
insuperável dificuldade no preenchimento de seus objetivos, mediante a decisão  
de, pelo menos, dois (2) terços dos associados com direito a voto. 
Parágrafo único - ...

Art.  146 -  Os filhos  e  tutelados referidos no artigo 9º  §1º,  do Estatuto,  que 
tiverem deixado o Clube por  terem atingido  vinte  e  um (21)  anos  de  idade,  
poderão ser reincluídos na ficha do associado da classe Familiar, gozando os  
benefícios concedidos no citado dispositivo. 

Art. 147 - Na próxima reunião da Assembléia Geral Ordinária, prevista para a 
primeira quinzena de maio de 2004 nos termos do artigo 53, inciso I,  serão 
submetidas,  à  ratificação,  as  atribuições  de  competência  ao  Conselho 
Deliberativo para apreciar as matérias constantes dos incisos II, V, VIII e XIII  
do Art. 76. 
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Art. 148 - A Diretoria terá prazo até 31 de dezembro de 1991 para regularizar  
presença no clube de não associados, na forma estabelecida no artigo 116 e seus  
parágrafos, comunicando ao Conselho Deliberativo.

Presidente  –  Agradeceu  os  Conselheiros  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  Maria 
Lúcia  Toledo  Collet  e  Silva  e  Ovídio  Lopes  Guimarães  Júnior  pela  colaboração 
prestada integrando a Comissão Especial de Redação.

Item 4 - Apreciação do processo CD-15/2003, referente ao pedido formulado pela 
Diretoria, de autorização para celebrar contratos de concessão por prazo 
superior a trinta dias.

Presidente  -  Antes  submeter  a  matéria  ao  Conselho,  lembrou  que  do  parecer  da 
Comissão Jurídica sobre a adequação do Estatuto Social ao novo Código Civil constou 
uma proposta, no sentido de que fosse criada uma Comissão Especial para fazer uma 
revisão geral do Estatuto, independentemente daquela alteração, que tratou de uma 
simples  adaptação.  Explicou  que,  na  época,  não  submeteu  ao  plenário  aquela 
proposta, porque ela simplesmente não precisava ser votada. Mas, por se tratar de uma 
recomendação  pertinente,  convidou  publicamente  o  Conselheiro  Francisco  Carlos 
Collet e Silva para presidir a Comissão Especial de Revisão Total do Estatuto Social, a ser 
futuramente nomeada.

Presidente  –  Abriu  a  discussão  da  matéria,  mas  não  houve  quem  quisesse  se 
pronunciar. Desde logo, submeteu a proposta à votação.

Deliberação:
Por unanimidade de votos, o plenário resolveu autorizar a Diretoria a realizar licitações, 
com vistas a firmar futuros contratos de uso de dependências do Clube, por prazo 
superior a 30 dias, com a finalidade de ampliar os serviços oferecidos aos associados, 
abrangendo Quiosque,  Loja Pinheiros,  Revistaria,  Cyber  Café e Cursos  de Idiomas, 
observadas as recomendações da Comissão Permanente Jurídica.

Item 5 - Apreciação do processo CD-17/2003, referente ao pedido formulado pela 
Diretoria,  de  autorização  para  utilizar  recursos  do  Fundo  Especial  para 
complementar os valores necessários aos projetos: Loja Pinheiros, reforma 
da iluminação e dos pisos das quadras de tênis e instalação de câmara 
frigorífica no salão de festas.

Presidente – Apresentou a matéria para discussão. Como não havia oradores inscritos 
para falar, passou à votação.

Deliberação:
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O plenário, por unanimidade de votos, resolveu autorizar a Diretoria a utilizar recursos 
do Fundo Especial no valor de R$ 233.100,00, da verba de R$ 1.328.074,00 disponível 
no Orçamento de Investimento - base setembro/2003, para, nos termos do inciso II, do 
Art. 142, do Estatuto Social, fazer face às despesas com a execução dos seguintes 
projetos: 1) Loja Pinheiros - R$ 70.100,00; 2) iluminação e pisos das Quadras de Tênis - 
R$ 138.000,00; e, 3) Câmara Frigorífica - R$ 25.000,00.

Item 6 - Várias.
Nice de Lima –  Solicitou à Diretoria que a Cabana do Pai Thomaz volte a funcionar 
durante a semana, ainda que só para servir sucos, refrigerantes e lanches rápidos, em 
especial  para  que  as  mães  possam  vigiar  as  crianças  com  mais  facilidade.  Em 
seguida,  parabenizou  os  atores  que  atuaram  na  peça  teatral  ”É  dando  que  se 
recebe", referindo-se ao Assessor de Artes Cênicas, Conselheiro Hugo Nivaldo Nápoli, 
aos  Conselheiros  Denise  de  Mattos  Faro  Migliore,  Francisco  Luiz  Taglianetti, 
estendendo os  cumprimentos  aos  demais  componentes,  ao Diretor  e  à Figurinista 
Alice Kfouri.

Anna Maria da Carvalheira Baur – Pronunciou-se, elogiando com detalhes a Festa da 
Cerveja, realizada no último dia 25, parabenizando o Presidente da Diretoria, Antonio 
de  Alcântara  Machado Rudge,  o  Vice-Presidente,  Edgard  Ozon;  o  Diretor  Social, 
Synésio Alves de Lima e todas as pessoas que ajudaram para o sucesso dessa festa. 

Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que, embora a próxima reunião prevista seja uma 
sessão ordinária,  nada impede que se faça primeira votação do regulamento para 
eleição, e era o que propunha, para se adequar um regime mais honesto e mais eficaz 
ainda neste ano. 

Presidente – Para responder ao orador, explicou que o prazo de emendas vai até o 
dia 10 de novembro. Que encaminhará a matéria à Comissão Jurídica para que vá 
analisando com antecedência, se não houver emendas, será possível colocar em 
pauta na próxima reunião, em primeira discussão.

Luiz Koji Ohara – Reportou-se à acusação feita à Presidência e à Vice-Presidência da 
Comissão de Esportes, com relação ao Contrato Barueri. Esclareceu que a Comissão 
de Esportes realizou, sim, muitas reuniões para tratar do assunto, e não negligenciou, 
como havia dito o ex-Diretor  de Esportes Ivan Gilberto Castaldi  Filho.  Inclusive,  no 
próprio processo CD-I-23/2002 pode-se verificar que no dia 26 de fevereiro deste ano 
houve  uma  reunião  conjunta  das  Comissões  Financeira,  Jurídica  e  de  Esportes, 
quando foram tomados todos os cuidados para a verificação desse contrato. Após 
diversas  considerações  e  debates  acerca  da  negociação  atinente  à  minuta  do 
contrato de parceria entre o Clube, o Grêmio Recreativo Barueri, Cambuci S.A. e a 
Prefeitura  Municipal  de  Barueri,  deliberou-se  que remanesciam,  nada obstante  os 
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esclarecimentos prestados pela Diretoria,  diversas dúvidas sobre a conveniência e 
oportunidade  de  levar  a  termo  semelhante  contratação  agora,  às  vésperas  de 
gestão  da  Diretoria,  mormente  considerando  a  natureza  perene  da  parceria 
intentada. 

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Citando  o  historiador  Thomas  Samuel  Kuhn,  que 
classifica os fatos históricos e acontecimentos em anomalias,  simples, expressivas e 
perturbadoras e desencadeadoras de crise, traçou um paralelo com os andamentos 
administrativos  ocorridos  no  Clube.  Como anomalias  simples,  mencionou as  obras 
executadas nas gestões anteriores, sem projetos e sem responsável técnico, como a 
do Lago, em que o Presidente da Comissão de Obras, pessoa absolutamente honesta 
e íntegra, não teria outra atitude senão chamar a si a autoria do projeto. É digno. 
Porém, não foi ele quem fez o projeto, nem quem o aprovou, portanto, não seria ele 
o responsável que teríamos que buscar. Teríamos de buscar o responsável técnico da 
construção  da  obra,  porque  estão  acontecendo  anomalias  de  custo,  de 
manutenção, que considera sérias, como são sérias as anomalias que só agora estão 
sendo dissipadas, quanto ao aspecto financeiro e econômico do Clube, em relação 
a  balanços  e  balancetes,  hoje  divulgados  na  Revista.  Disse  considerar  anomalias 
expressivas,  obras  que vêm ao Conselho,  é  liberada certa  verba e  essa  verba é 
ultrapassada em muito, como a obra da Hidroginástica - foram pedidos duzentos mil 
reais e custou, no mínimo, quatrocentos. A própria obra do laguinho está nas mesmas 
condições. Quanto às anomalias perturbadoras e desencadeadoras de crise, são as 
situações  que  não  vêm  esclarecidas  ao  Conselho,  como  contratos  em  que  o 
Presidente da gestão passada fez para a fachada de uma obra sequer existente. Isso 
foi apurado, foi apresentado ao Conselho, e a impunidade gera uma acomodação 
administrativa.  Reportou-se  à  Comissão  Especial  –  integrada  por  José  Luiz  Toloza 
Oliveira Costa, Alexandre Barradas de Oliveira, José Maria de Almeida Prado Netto, 
Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro,  presidida  por  José  Edmur  Vianna  Coutinho  - 
constituída com a função específica de avaliar denúncias feitas e comprovadas pelo 
Conselho Fiscal  e denúncias  de campanha, de tal  sorte que esclareçam aquelas 
posições,  esperando  que  essas  situações  não  venham  desencadear  crises 
perturbadoras, seja neste momento, seja em campanhas que se aproximam. Pediu 
ao Presidente da Comissão que fizesse um apanhado das atividades, para evitar que 
se estabelecessem prazos para a conclusão dos trabalhos de Comissões  de difícil 
apuração,  como é o caso,  porque estão se provando coisas  de cunho bastante 
delicado.  Finalmente,  que  nem  ele,  orador,  nem  os  demais  se  sentem  bem,  na 
postura de Conselheiro, que tais Comissões passem em brancas nuvens.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  (aparte)  – Entendeu  inadequada a expressão 
estão se provando, esclarecendo que, ao que consta, a Comissão está apurando. 
Portanto, neste aspecto o orador estaria prejulgando e, por não estar participando 
da Comissão, não teria capacidade de fazer uma afirmação dessa natureza. 
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Pedro Antonio Lousan Badra – Aceitou a observação do aparteante, dizendo que a 
Comissão deve estar apurando.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Acrescentou que sobre outros aspectos 
certamente o Sr. Presidente da Comissão oportunamente esclareceria.

Pedro Antonio Lousan Badra - Agradeceu.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  – Transmitiu  preocupação  do  associado  Orlando 
Bortolai, usuário do Fitness. Explicou que, embora reconheça que a Diretoria, quando 
projeta  a  mudança do Fitness  para  o  4º  andar  do Conjunto  Desportivo  Henrique 
Villaboim, está intentando aumentar a área de ocupação para possibilitar o acesso 
de maior  número de associados,  O Sr.  Orlando entende que a reverberação das 
esteiras  pode causar  algum tipo de problema estrutural  de vibração no conjunto 
estrutural do prédio, e também se preocupa com o acesso dos associados, apenas 
por dois elevadores, ao 4º andar. 

Nelson de Barros Pereira Júnior (aparte) – Esclareceu que está participando dos estudos 
relativos ao Fitness,  que abrangeram a questão dos elevadores.  Explicou que cada 
elevador têm capacidade para 36 pessoas e funcionam, normalmente, com a lotação 
máxima de 25. Quer dizer, o fluxo é perfeito. A reverberação foi estudada pelo calculista 
e liberada. 

Francisco Carlos Collet e Silva - Agradeceu.

José  Edmur  Vianna  Coutinho –  Pronunciou-se  por  ter  sido  mencionado  pelo 
Conselheiro  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  e  também  em  atenção  a  uma 
manifestação  do  Conselheiro  José  Roberto  Carneiro  Novaes  Junior,  que  julgou 
extremamente procedente. Informou que a Comissão se reuniu em janeiro deste ano 
e, após examinar os relatórios encaminhados pela Diretoria, que são ao todo 15 itens, 
após  a  devolução  ou  a  resposta  da  Diretoria  ao  pedido  de  esclarecimentos, 
decidindo por unanimidade que, tendo em vista que os assuntos, objeto dos ofícios 
não foram suficientemente respondidos  pela  Diretoria,  a  importância dos  mesmos 
exigia que se desse conhecimento do material ao Conselho Fiscal, a fim de que o 
mesmo tomasse as medidas que entenda necessárias,  inclusive a contratação de 
auditoria  contábil  e  de  processo.  A  Comissão  oficiou  à  Presidência  do  Conselho 
Deliberativo, que por sua vez encaminhou o material ao Conselho Fiscal, que por sua 
vez contratou uma auditoria, que por sua vez já encaminhou para o Conselho dois 
relatórios, um, a respeito da Revista, o outro, sobre as licitações. Esclareceu que os 
elementos  podem  ser  consultados  no  Conselho,  e  se  dispôs  a  voltar  na  próxima 
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reunião com mais detalhes, caso seja solicitado, embora esses relatórios já tenham 
sido anteriormente distribuídos aos Srs. Conselheiros. 

Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
declarou encerrada a reunião às 21h33. 

***

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo Presidente do Conselho Deliberativo

Esporte Clube Pinheiros Esporte Clube Pinheiros
OAB/SP 18.614
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