
ATA  DA  526ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2005. 
  
1)    DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de julho do ano dois mil e cinco, com início em segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença 
cento e vinte e quatro Conselheiros.  

  
2)    MESA DIRETORA 

Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho e Luiz Eduardo do Amaral 
Cardia 

Vice-Presidência: 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia 

Primeira Secretaria: 
Dulce Arena Avancini 

Segunda 
Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti 

Terceira Secretaria: 
Maria Luiza Porto Ferreira Braga 

   
3)    ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução 
do  Hino  do  Esporte  Clube  Pinheiros  (letra  e  música  do  saudoso  associado 
Francisco Roberto Pignatari). 
  

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 
  

4)    EXPEDIENTE 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 
Presidente – Apresentou ao plenário e foram acolhidas as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de iniciativa dos Conselheiros Paulo Roberto 
Taglianetti, Synésio Alves de Lima e Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, 
subscrito pelo Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, pelo falecimento 
da associada Sonia Regina Miller Esteves, filha da Sra. Sonia Lelia Miller 
Esteves, Membro do Centro Pró-Memória Hans Nobiling; 2) de iniciativa da Mesa 
do Conselho pelo falecimento do Sr. Wilson Avancini, irmão do Conselheiro 
Mário Avancini; pelo falecimento do associado Eduardo de Figueiredo, pai do 
Conselheiro Afonso Ferreira de Figueiredo, Diretor Adjunto da Sauna; pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Carlos Eduardo Guerra de Aguiar Vallim, este 
subscrito pelo Conselheiro Mário Lima Cardoso; 3) proposto pelo Conselheiro 
Durval Vieira de Souza Neto, Diretor de Patrimônio, subscrito pela Primeira 
Secretária do Conselho, Conselheira Dulce Arena Avancini e pelo Segundo 



Secretário, Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti, pelo falecimento da Sra. Maria 
de Lourdes Braga Barbosa, esposa do ex-Conselheiro José Barbosa; votos de 
louvor de iniciativa da Comissão de Esportes, aos seguintes destaques 
esportivos: Atletismo: ao Diretor Adjunto César Palermo Kassab, aos Técnicos 
Cláudio Roberto Castilho, Ricardo de Souza Barros e Rosa Maria Aparecida de 
Souza e aos Atletas André Caliari Oliveira, Henrique Camargo Martins, Publius 
Goulart Silva e Vanessa Rockembach Borella, por se destacarem no destaques 
nas seguintes competições: Torneio F.P.A. Juvenil e Adulto - Nível Estadual (São 
Paulo/SP - 01 e 02/04/2005), Torneio F.P.A. Menor - Nível Estadual (São 
Paulo/SP - 09/04/2005) e Campeonato Brasileiro Sub-23 (São Paulo/SP - 23 e 
24/04/2005); Judô: ao Diretor Adjunto Stathis Scretas, aos Técnicos João 
Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos Atletas 
Adriano Hideki Yamamoto, Alessandro Aguiar Colli, Bruno César Morais da 
Rocha, Leandro Atalla Roim e Leandro Bocchi de Moraes, por se destacarem no 
destaques nas seguintes competições: Seletiva Nacional Sub-23 (Belo 
Horizonte/MG – 19/03/2005) e Seletiva Nacional Sub-25 (São Paulo/SP – 
02/04/2005); Natação: aos Diretores Adjuntos André Perego Fiore (Alto 
Rendimento) e Ivo Nascimento Júnior (Categorias de Base), aos Técnicos 
Alberto Pinto Silva, Álvaro Kenmatsu Taba, Arilson Soares da Silva, Diego 
Marchezani Lopes, Fernando Antonio Vanzella, José Ricardo Monteiro e Tiago 
Moreno da Silva e aos Atletas Alexandre Fiore Weyand, Ana Carolina Miti 
Sameshima, Ana Clara Toscano Aranha Pereira, André Schultz, Belizário 
Virtunis da Rocha Neto, Bianca Leobaldo, Bruno Barichelo Leme, Bruno Felipe 
de Sousa Barbosa, Camila Sigolo Laloni, Carolina Malavazzi Penteado, Daniel 
Corrêa de Benedetti, Daniela Panisi de Oliveira, Diego Antonio Marinho Bertagni, 
Everton Shibuya Kida, Fernando César Marins de Benedette, Fernando Souza 
da Silva, Flávia Renata Delaroli Cazziolato, Frederico Kumbis Filho, Giseli 
Caetano Pereira, Giuliana Biselli Monteiro, Glauber Henrique Araújo da Silva, 
José Eduardo Costa Moreira, Karine de Boni Volpe, Leonardo Alves dos Santos 
Fim, Lucas Monteiro Dib, Maisa Pinto Vieira Marcondes, Manuella Duarte Lyrio, 
Mariana Ueno Pimenta Katsuno, Nabíla Ocanha Perez Peixoto, Nicholas Araújo 
Dias dos Santos, Patrícia Pinto Vieira Marcondes, Paula Baracho Rosas Ribeiro, 
Pedro Henrique Sabino Farias, Pedro Luis Toscano Aranha Pereira, Per 
Christian Hornell, Poliana Okimoto, Rubens Kenji Yoshioka, Tabata Fiorillo Dalio, 
Thomas Andrioli Leick, Victoria Hermyt Faria Frascino e Wesley Roberto de 
Santana, por terem se destacado nas seguintes competições: Torneio Regional 
Petiz e Infantil - Nível Metropolitano (São Vicente/SP – 05/03/2005), Torneio 
Regional Infanto-Juvenil - Nível Metropolitano (Santo André/SP – 12/03/2005), 
Torneio Regional Juvenil a Sênior - Nível Metropolitano (Santos/SP – 
19/03/2005), Torneio Regional Mirim e Petiz - Nível Metropolitano (São Paulo/SP 
– 20/03/2005), Torneio Regional Infanto-Juvenil - Nível Metropolitano (São 
Paulo/SP – 02/04/2005) e Campeonato Paulista Júnior I e II e Sênior - VI Troféu 
Salvador Granieri Sobrinho (Ribeirão Preto/SP - 14 a 16/04/2005); Saltos 
Ornamentais: ao Diretor Adjunto Oswaldo Lopes Fiore, à Técnica Cristina 
Almeida Gonçalves Freitas Guimarães e aos Atletas Cassius Ricardo Duran, 
Evelyn Wallace Winkler, Gabriel Ulhôa Canto Gebara, Júlia Soares Ramos, 
Kevin Chaves da Mota, Luciana de Jesus Souza, Ubirajara Nogueira Barbosa e 
Willian Sgurscow por terem se destacado nas seguintes competições: II Etapa do 
Campeonato Estadual 2005 - Categoria Aberta (São Bernardo do Campo/SP – 
03/04/2005), Seletiva Nacional para o Pan-americano e Grand Prix (Rio de 
Janeiro/RJ - 07 a 09/04/2005) e III Etapa do Campeonato Estadual - Categoria 
Aberta (Campinas/SP – 17/04/2005); Tênis: à Diretora Adjunta de Tênis: 



Marilena Simões Queiroz e aos Atletas Beatrice Mira Chrystman, Jorge Coelho 
de Menezes, Marcos Liebentritt Almeida Braga, Mariângela Drouet Feliciano e 
Tikara Tanaami, por terem se destacado nas seguintes competições XIX Seniors 
Internacional - Hotel do Frade (Angra dos Reis/RJ - 21 a 26/02/2005) e XII 
Seniors Internacional de Curitiba (Curitiba/PR - 21 a 27/03/2005); Esgrima: ao 
Diretor Adjunto Giovanni Capellano, aos Técnicos Miakotnykh Guennadi e 
Marcos de Farias Cardoso (Auxiliar Técnico) e aos Atletas Alexandre 
Colasuonno Orlandi, Marina Miranda Pinto e Raphael Orsini Ardengh, por terem 
se destacado no Torneio Nacional Infantil Mário de Queiroz (Porto Alegre/RS - 
07 a 10/04/2005); Pólo-Aquático: ao Diretor Adjunto Luciano Jorge Hamuche, 
aos Técnicos Bárbaro Augustin Diaz Cervantes e Gilberto Marques de Freitas 
Guimarães Júnior (Auxiliar) e aos Atletas André Luiz Pessanha Cordeiro, Caio 
Braz Santos, Daniel Polidoro Mameri, Fábio Amante Chidiquimo, Felipe Carotini, 
João Francisco Carvalho Pinto Santos, Lucas Pereira Vita, Luís Maurício 
Capelache dos Santos, Luiz Henrique Lanas Soares Cabral, Mário Carotini 
Júnior e Tiago Ribeiro de Almeida, por terem se destacado na I Etapa da Liga 
Paulista - Nível Estadual (Jundiaí/SP – 03/03/2004); votos de congratulações 
propostos pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, ao associado 
João Paulo Antunes Baleizão, pela conquista do 1º Lugar, na faixa de 30 a 39 
anos, na corrida 5Km da GoodYear (Americana/SP – 12/07/2005). Fazendo 
referência à recém promulgada Lei Ordinária nº 11.127, de 28 de junho de 2005, 
que alterou os Artigos 54, 57, 59 e 60 e 2.031 do Código Civil Brasileiro, na parte 
relativa às Associações, com prazo de adaptação até 11 de janeiro de 2007, 
informou que no último dia 19 havia se reunido com o Sr. Presidente da Diretoria, 
Antonio de Alcântara Machado Rudge, tendo ambos decidido baixar a Resolução 
nº 02/2005, nomeando Comissão Especial destinada a promover estudos e 
apresentar proposta de alterações estatutárias e regimentais, tendentes a 
adaptar o Estatuto Social e os Regimentos Internos do Clube Pinheiros à referida 
Lei. A Comissão será presidida pelo Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva, 
tendo como membros os Conselheiros Francisco Carlos Collet e Silva, José 
Manssur, Renato Lazzarini e o Associado Antonio Luiz de Toledo Pinto, na 
qualidade de membro representante da Diretoria; e deverá apresentar seus 
resultados em sessenta dias, para serem votados e deliberados antes do final 
deste ano e em condições de estarem em pleno vigor a partir de janeiro/2006.  
Primeira Secretária – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao 
mês de junho e o Balanço Patrimonial do Clube em 30/06/2005. Informou que a 
Diretoria enviou cartas ao Conselho, dando conhecimento das seguintes 
nomeações e alterações em sua composição até maio de 2007: Josepha Zeitune 
- Presidente do DAS, Giovanni Cappellano - Diretor Adjunto de Esgrima, 
Paschoal Strifezzi Neto - Diretor Adjunto de Marketing, Afonso Ferreira 
Figueiredo - Diretor Adjunto da Sauna, Francisco Costa Netto - Diretor Adjunto 
de Bilhar e Snooker, Fernanda Ribeiro Pinto Monteiro - Diretora Adjunta da 
Criança e da Mulher, Gustavo Santos Cruz Rocha - Diretor Adjunto do Jovem, 
Eliane Avancini Amaral Farto - Diretora Adjunta do Carteado, João de Martino 
Junior - Diretor Adjunto do Boliche, José Henrique Souza Amorim - Diretor 
Adjunto de Vôlei Feminino e Masculino, Randolf Hettfeich - Diretor Adjunto de 
Bolão, Silvia Schuster - Diretora Adjunta de Bocha, Hudson Alves Ferreira - 
Diretor Adjunto de Squash, Giovanna Narcisi - Diretora Adjunta de Peteca, José 
Antonio Ferreira Brandão - Assessor da Seção de Badminton, Décio Cecílio Silva 
Junior - Diretor Adjunto de Esportes Coletivos Masters, José Henrique Souza 
Amorim - Diretor Adjunto de Vôlei Feminino e Masculino, Randolf Hettfeich - 



Diretor Adjunto de Bolão, Silvia Schuster - Diretora Adjunta de Bocha, Hudson 
Alves Ferreira - Diretor Adjunto de Squash, Nilde Conceição Rainho - Diretora 
Adjunta Educacional, Marilena Simões Queiroz - Diretora Adjunta de Tênis, 
Claudio Doval, José Antonio Ungaro, José Fonseca Fernandes, Luiz Ernesto 
Machado Kawall, Luiz Matarazzo Silva e Rodrigo Rojas, Membros do Conselho 
Editorial da Revista e Internet, Martha Maria Autran de Figueiredo - Diretora 
Adjunta da Sauna Feminina, Elizabeth Liam de Haro Sanches - Diretora Adjunta 
de Hidroginástica, Marcelo Giosa Sasso - Diretor Adjunto de Futebol Menor, 
Ronaldo Bueno Donato - Diretor Adjunto de Futebol Society, Nelson de Barros 
Pereira Junior, José Walther Niemeyer e Adjarma Azevedo, respectivamente 
Presidente e Membros Associados da Comissão de Energia Elétrica e 
reaproveitamento Hídrico; retificando sua correspondência anterior, informa que 
Cacilda Basile Antonaccio ocupa, atualmente, o cargo de Diretora Adjunta de 
Serviços Gerais; em função da nomeação do Diretor de Esportes Coletivos e 
Raquetes, João Fernando Rossi, informamos que Arnaldo Luiz Queiroz Pereira 
passa a ocupar o cargo de Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais.  
Mário Lima Cardoso –  Falou  em homenagem a  Carlos  Eduardo Guerra  de 
Aguiar Vallim, mais conhecido como Vallim, falecido aos 83 anos na última terça-
feira passada, antigo freqüentador do “Cocho” (Lanchonete das Piscinas), pai de 
dois atletas excepcionais: Carlos Eduardo de Aguiar Vallim (Dadi), que chegou a 
se  profissionalizar  pelo  São  Paulo  Futebol  Clube  e  em determinada  ocasião 
marcou no recinto do nosso Futebol; e Luiz Carlos Aguiar Vallim (Caio), do Pólo 
Aquático e do Futebol também. Externou sentimentos à viúva, Sra. Iolanda, aos 
filhos e netos. Aproveitou para informar sobre a Missa de Sétimo Dia.  
Antonio  Moreno  Neto –  Propôs  votos  de  louvor  aos  pinheirenses  Marcelo 
Portugal Gouvêa, Presidente do São Paulo Futebol Clube, Milton Cruz, Auxiliar 
Técnico  do  Técnico  Paulo  Autuori,  que  diretamente  participaram  e  foram 
responsáveis pela conquista do título de Tricampeão da Copa Libertadores da 
América obtida pelo São Paulo Futebol Clube, coroando o esforço, dedicação, 
aplicação e técnica de toda a Diretoria, Comissão Técnica, Jogadores e torcida. 
Lembrou que Milton Cruz, ex-jogador profissional de futebol, atuou nos seguintes 
Clubes: São Paulo, Botafogo do Rio de Janeiro, Inter de Porto Alegre, América 
do México, Cosmos em Nova York, Kashima do Japão e Verdy Kawasaki do 
Japão;  Medalha  de  Prata  nas  Olimpíadas,  dirigiu  como  auxiliar  Técnico 
juntamente com os Técnicos: Parreira, Murici, Carpegiani, sendo Auxiliar Técnico 
no  São  Paulo  dos  Técnicos  Oswaldo  de  Oliveira,  Rojas,  Cuca,  Leão  e, 
atualmente,  Autuori;  hoje joga na categoria Master do Paris San Germain, no 
Campeonato Interno do Pinheiros. E que Marcelo Portugal Gouvêa, Presidente 
do São Paulo Futebol Clube pela segunda gestão (a primeira foi de 2002/2004), 
além da excelente gestão na área social do Clube, recentemente inaugurou um 
dos maiores e mais completos Centro de Treinamento de Atletas em Cotia. Na 
sua  gestão  foi  conquistado  o  Título  de  Campeão  Paulista  de  2005,  Taça 
Libertadores  da  América  em 2005,  Tricampeão,  quiçá  Campeão  Mundial  no 
Japão em dezembro de 2005; pinheirense há 60 anos, foi  Conselheiro por 8 
anos, Diretor Administrativo por 8 anos e Consultor da Presidência por 2 anos. 
Votos aprovados.  
Gesualdo  Di  Nieri –  Apresentou  proposta  consignando  votos  de  louvor  ao 
Presidente da Diretoria,  Antonio de Alcântara Machado Rudge,  ao Diretor  de 
Bares e Restaurantes, Claudio Alves d´Amorim, por manterem durante o inverno 
o Bar da Piscina aberto aos sábados, domingos e feriados. Comentou que, em 
função dessa decisão, no último dia 9 de julho pôde ser realizada uma festa com 



mais de 250 convidados, proporcionada por três aniversariantes, Pina, Avelino e 
Tony Moreno, aos quais agradeceu, bem como agradeceu ao Dr. Adalberto e 
Tiaguinho, que cooperaram para a realização e êxito do evento, aos Gerentes 
Murilo e Cecílio, Zezinho, Augusto e demais funcionários do setor. Em nome dos 
freqüentadores  e  funcionários  da  Lanchonete  da  Piscina  e  em  seu  nome, 
agradeceu ao Sr.  Presidente  da Diretoria  por  ter  atendido ao seu pedido de 
instalação de uma cobertura na escadaria de ferro externa, que dá acesso à 
cozinha e almoxarifado, na parte inferior do bar, porque em época de chuvas 
esse acesso se tonava difícil e escorregadio. Votos aprovados.  
Tarcísio de Barros Bandeira –  Pronunciou-se dizendo: de acordo com o Art. 
52, VI do Regimento, eu estou vindo aqui para exercer o direito de resposta a 
algumas  considerações  feitas,  em  resposta  a  mim  enviada  pela  Diretoria, 
distribuída com a convocação para esta reunião. Primeiro, acho que o direito de 
resposta  de  uma  coisa  que  foi  distribuída  aos  Conselheiros  tem  de  ser  no 
Expediente mesmo. O encarte que estou respondendo apresentou um resumo 
de uma manifestação minha que tinha expressões, na sexta linha, "truculência", 
e  na  décima  linha  "que  foi  feito".  Quanto  à  resposta  da  Diretoria, 
preliminarmente,  convém esclarecer  que  não  há  no  Regimento  das  eleições 
qualquer definição do que seja voto individual. No Artigo 22, em seus parágrafos 
1º,  2º  e  3º,  fica  claro  que  os  votos  são  contados  em  percentagens.  Outra 
interpretação teria efeito repristinatório ((Esta será, provavelmente, a primeira e 
única  vez  que eu vou usar  esta palavra (fazer  valer  uma ordem revogada)). 
Quanto ao manifestado no item 7º, de não haver levantado dúvida nenhuma, eu 
me penitencio. Achei que não fosse possível utilizar outra unidade de contagem 
de  votos  dados  a  candidato  que  não  a  porcentagem.  Só  percebi  essa 
possibilidade quando da apuração. E quanto ao afirmado no item 9 da carta da 
Diretoria, eu não omiti nada. Não ignorei a existência de reunião anterior; isso 
constou da minha carta que deu origem à resposta da Diretoria, quando escrevi 
“O que foi feito”. Outra expressão: “truculência”; para mim significa assumir como 
verdadeira uma interpretação pessoal e errada de voto individual, como a única 
possível.  Neste  caso,  podemos  atribuir  ao  termo  “truculência”  aquilo  que 
chamamos  de  “exceção  verdade”.  Portanto,  isso  não  pode  ser  considerado 
ofensa. Finalmente, quanto ao trâmite dessas respostas, demonstrei exatamente 
o normal andamento de todos os expedientes: o Presidente da Diretoria enviou 
uma  resposta  ao  Presidente  do  Conselho,  que  a  encaminhou  para  este 
Conselheiro. Quem não gostar disso que mude a rotina.  
Severiano Atanes Netto – Propôs votos de louvor ao Técnico Claudinho, e ao 
Preparador  Físico,  Ângelo,  pentacampeões  do  Grand  Prix  de  Vôlei, 
recentemente terminado. Aprovado.  
  

5)          ORDEM DO DIA 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Consignou que recebeu inúmeras 
reclamações de associados nos últimos dias, referentes ao elevado aumento dos 
preços dos restaurantes, principalmente das lanchonetes e bares do Clube, que 
em determinados itens chegou a cerca de 20%. Entendeu que esse aumento é, 
de certa forma, abusivo, considerando-se principalmente que estamos vivendo, 
no plano econômico, um momento de deflação, e que, reiteradamente, ouvimos 
dizer que o Clube ostenta uma situação esplendorosa, haja vista que no relatório 



A.V.O. do último mês existe um índice de liquidez de 2.1, fato inusitado no 
Pinheiros. Pelo menos neste momento, esses aumentos não se justificam. 
Informou, também, ter tomado conhecimento de que o Restaurante da Sede 
Social, onde se tem uma cobrança por quilo, passou para R$21,00, preço que, 
embora possa estar compatível com alguns restaurantes por quilo das cercanias, 
parece também muito elevado, considerando-se, também, que aqui no Clube 
não se paga aluguel, não se paga ponto, não há necessidade de fazer 
propaganda, porque existe uma clientela cativa. Disse que, embora inicialmente 
tenha se preocupado com comentários que se ouve, de que ele, orador, só 
comparece para criticar a Diretoria, neste caso o comparecimento também se 
justifica, principalmente amparado nas diversas reclamações que recebeu, 
entendia que esses aumentos poderiam perfeitamente ser postergados. A atual 
Diretoria se notabilizou na gestão anterior, justamente por tentar e sempre cobrar 
valores muito elevados dos associados, tanto é que em determinado momento, 
quando se andava pelas nossas alamedas, se falava que na Prefeitura, Martaxa, 
e na Diretoria mais taxa, no Clube Pinheiros mais taxa. À vista dessas 
considerações, pediu que a Diretoria efetivamente esclarecesse qual o motivo 
desse aumento neste momento. Aprovado o encaminhamento da matéria.  
Tarcísio de Barros Bandeira –  Reitero o pedido de recontagem de votos em 
todos os termos que anteriormente declinei, mais os que eventualmente declinei 
hoje. E vendo também, seguindo a orientação exarada pela nossa Diretoria, que 
talvez seja a única coisa que existe na carta dela, solicitar que seja corrigido o 
sistema de apuração para o que o foi aprovado, para a próxima eleição.   
  

Item 2 - Apreciação da ata da 525ª reunião extraordinária, realizada no 
dia 27 de junho de 2005. 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Transmitiu solicitação de seu pai, o 
Conselheiro Synésio Alves de Lima, no sentido de que constasse integralmente 
o seu pronunciamento no item “A Voz do Conselheiro”.  
Tarcísio de Barros Bandeira –  Pediu no seu pronunciamento no item 2 da 
Ordem do Dia fosse corrigido o termo “clima” de opinião, para constar “crime” de 
opinião.  
Francisco Carlos Collet e Silva – Propôs retificação no seu pronunciamento na 
página 16 da Ata, substituindo o termo “hedonismo”, que afirmou não ter usado, 
por “excesso”.   
Presidente  – Não  havendo  contestação,  declarou  a  ata  aprovada,  com  as 
retificações solicitadas. 
  

Item 3 - Apreciação do processo CD-05/2005 – Recurso Ordinário 
interposto por ex-Associada, contra sua eliminação do 
quadro social (reincluído em pauta na forma do inciso V, do 
Art. 38, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Esclareceu tratar-se de recurso apresentado pela ex-associada 
Maria Helena Martino Zogaib, contra a decisão da Diretoria, que a eliminou do 
quadro social por falta de pagamento das contribuições sociais, argumentando 
que não teria recebido a notificação para pagar, que não era verdade, porque 
quem assinou o protocolo dessa notificação foi o Sr. Isailton da Silva, o mesmo 



que assinou o protocolo da comunicação da eliminação, que deu origem ao 
recurso. A recorrente dizia que não pode pagar porque está passando por 
problemas financeiros, que tem laços afetivos com o Clube e quer continuar no 
Pinheiros, e assim gostaria de pagar seu débito em 20 prestações. Quando do 
recurso, que foi recebido pela Diretoria com efeito suspensivo, a recorrente 
estava dentro do prazo para readmissão. Lembrou que o Art. 30 do Estatuto 
Social determina que para ser readmitido, o associado tem que pagar seu débito 
à vista. Discordando da Comissão Jurídica, que em seu parecer entendeu que 
teria que haver isonomia com o caso anterior, de Wilson Ribeiro Campinas, 
julgado recentemente pelo Conselho, disse entender que não havia paralelo 
entre os casos, pois Wilson Ribeiro Campinas estava pagando um acordo, na 
época não precisava ser à vista, quando veio a norma eliminando a multa. Daí o 
recurso dele, julgado pelo Conselho, que tirou a multa. Não havia nada um caso 
com o outro.  
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Na qualidade de Relator do parecer, 
esclareceu  que  a  isonomia  referida  pela  Comissão  Jurídica  era  quanto  ao 
parcelamento em vinte vezes que a Diretoria concedeu ao Sr. Wilson Ribeiro 
Campinas e não concedeu à recorrente.  
Presidente –  Informou  que  o  parcelamento  concedido  pela  Diretoria  ao  Sr. 
Wilson  Ribeiro  Campinas  aconteceu  antes  da  norma  ser  alterada  para 
pagamento à vista.  
José Edmur Vianna Coutinho –  Elogiou a síntese da matéria feita  pelo Sr. 
Presidente. Informou que se pronunciaria em homenagem à recorrente, que é 
Advogada, e entendia justo que houvesse considerações a respeito do recurso 
dela,  embora no seu caso contrárias.  Lembrou que em dezembro de 2004 a 
associada Maria Helena Martino Zogaib recorreu do ato de sua eliminação pela 
Diretoria,  ocorrido  em  22  de  novembro,  e  da  qual  foi  notificada  em  1º  de 
dezembro. Dizendo não ter sido anteriormente intimada para pagar o débito no 
prazo de 10 dias, como determina o Art. 39 do Estatuto Social, pede que seja 
cancelada a pena de eliminação.  Afirmando que sofreu problemas de ordem 
financeira, pleiteia que lhe seja permitido pagar o débito no prazo de 20 meses. 
A  Diretoria,  ao  encaminhar  o  recurso,  enumerou  as  notificações  enviadas  à 
recorrente, inclusive em agosto de 2004. Remetendo-se aos Arts. 39 e 44 do 
Estatuto  Social,  o  orador  defendeu  que,  ao  contrário  do  que  afirmava  a 
recorrente,  realmente  existia  um  documento  comprobatório,  nas  fls.  9  do 
processo, de que a notificação assinada em 12 de agosto, concedendo-lhe o 
prazo de 10 dias para o pagamento do débito, foi entregue no seu endereço, na 
Rua Arthur de Azevedo, 2013, no dia 18, e recebida pelo já mencionado Sr. 
Isailton da Silva. Verifica-se que foi obedecido o Art. 39 do Estatuto Social. E se 
a  recorrente  diz  que  não  a  recebeu,  há  de  ser  por  problemas  burocráticos 
internos  do  edifício  onde  ela  reside.  Para  comprovar  que  a  notificação  foi 
regularmente  entregue,  na  forma  do  Art.  44,  importa  ressaltar  que  a 
comunicação da eliminação, da qual tinha sido interposto o recurso, foi entregue 
no mesmo endereço da Rua Arthur de Azevedo e recebida pelo mesmo Isailton 
da  Silva.  Desta  vez,  incoerentemente,  a  recorrente  confessou  que  lhe  foi 
entregue, numa contradição inaceitável. Em síntese, a recorrente foi notificada 
nos  termos  do  Art.  44,  tanto  para  pagar  o  débito  em  10  dias,  como  para 
comunicar-lhe sua eliminação. E o Art. 44 foi obedecido, pois ele não determina 
que  a  notificação  seja  entregue  pessoalmente  ao  associado.  De  outro  lado, 
aceitando-se apenas para argumentar que tivesse ocorrido a nulidade por falta 
de prévia notificação, e passando para a segunda parte do recurso, o pretendido 



parcelamento  do  débito  em  20  vezes,  não  poderia  ser  concedido,  porque 
proibido pelo Art. 30, I, do Estatuto Social. E a Diretoria não pode agir de outra 
forma; ela tem que obedecer ao Estatuto Social, como todos nós prometemos 
fazer ao sermos empossados no cargo de Conselheiro. O Estatuto Social deve 
ser  obedecido  à  risca  e  não  pode  ser  objeto  de  alterações  ao  bel  prazer 
daqueles que, de uma forma ou de outra, procuram atingir os seus objetivos, por 
mais  nobres  que  sejam,  contrariando-o.  Quanto  ao  parecer  da  Comissão 
Jurídica,  disse parecer  que o Relator  equivocou-se quando fez referência  ao 
processo CDI-36/2003, quando diz que a Diretoria teria favorecido o associado 
com renegociação da dívida e parcelamento de montante muito superior ao do 
caso ora em julgamento,  dividindo-se em longas parcelas,  tendo o Conselho 
deliberado  pela  redução  da  multa  e  manutenção  do  parcelamento,  sem  a 
exclusão  do  associado.  O  equívoco  reside  no  fato  de  que  todos  os  atos 
praticados no processo mencionado ocorreram antes de 27 de outubro de 2003, 
quando  o  Art.  30  sofreu  modificações  estabelecendo-se  em  seu  inciso  I  o 
pagamento do débito a partir daquela data de uma só vez. O fato objeto daquele 
processo tinha como base legal  outra  redação do inciso I,  e,  portanto,  muito 
antes dos fatos objeto deste recurso, que se deram agora no ano de 2004. É 
inaplicável neste caso o que foi decidido naquele processo, que teve, inclusive, 
outras nuances, que não cabem neste momento abordar. Entendeu que deveria 
ser negado provimento ao recurso.  
Apparecido  Teixeira –  Defendeu  que  a  recorrente  pertence  ao  quadro 
associativo  por  mais  de  26  anos,  bem  como  seus  irmãos  são  associados, 
praticando diariamente esporte no Clube. E, por uma fatalidade da vida a que 
qualquer um pode a qualquer momento estar sujeito,  ficou impossibilitada de 
pagar  as  mensalidades.  Porém,  sem  uma  orientação  mais  próxima,  e  na 
oportunidade sem recursos financeiros para saldar outras dívidas, principalmente 
as do Clube, tenta um acordo com a Diretoria e recorre ao Conselho; recorre aos 
representantes  dos  associados,  os  Conselheiros.  Apelou  para  o  sentido 
humanitário,  sabendo  da  integridade  da  associada  e  do  seu  desejo  de 
permanecer no Clube, ponderando que às vezes necessário se faz deixar de 
lado  um  artigo  da  lei,  para  poder  auxiliar  queridos  entes,  amigos  e 
companheiros,  que  participam conosco  nas  horas  de  felicidade  e  nas  horas 
difíceis da nossa vida. Pediu aos Conselheiros que votassem permanência da 
Dra.  Maria  Helena  Martino  Zogaib,  pessoa  descendente  de  uma  tradicional 
família do Bairro de Pinheiros, e também do Clube, caso contrário, estar-se-ia 
tolhendo, magoando e sacrificando um ente querido.   
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Lamentou que o Estatuto seja claro e 
não exista uma situação de similaridade com a situação ocorrida da forma como 
foi  decidido anteriormente, porque hoje o Estatuto estabelece o pagamento à 
vista.  Sabemos  que  se  a  associada  está  tentando  fazer  acordo,  com  toda 
dificuldade, é porque ela, efetivamente, tem interesse de permanecer na nossa 
comunidade. Entendeu que seria um precedente muito perigoso parcelar neste 
momento; certamente causaria uma turbulência muito grande daqui para frente, 
porque  firmaria  uma  jurisprudência  a  respeito,  gerando  uma  situação  muito 
desconfortável, principalmente para a Diretoria. Apresentou proposta no sentido 
de que efetivamente se cumprisse o que o Estatuto determina: o pagamento a 
vista, mas estabelecendo pelo menos um prazo razoável para que a recorrente, 
que estava manifestando interesse em permanecer no nosso convívio, liquidasse 
à  vista  o  débito  existente.  Talvez  um  prazo  de  60  dias,  algo  que 
administrativamente o Sr. Presidente poderia eventualmente deferir, ou um prazo 



de  30  dias,  para  uma  eventual  liquidação.  Ponderou  que  todos  estavam 
penalizados  com  a  situação  da  associada,  mas,  por  outro  lado,  estavam 
pressionados com o que determina o Estatuto Social.  
José Manssur – Para encaminhar a votação, sugeriu um prazo de 30 dias para 
a recorrente saldar o débito.  
Presidente –  Ressaltou  que  a  proposta  era  do  Conselheiro  Alberto  Antonio 
Pascarelli Fasanaro, que havia falado em 30, 60 dias.   
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro - Observou que se o Conselheiro José 
Manssur quisesse se manifestar, até poderia auxiliar nesse encaminhamento.   
Nelson de Barros Pereira Júnior (aparte) – Ponderou que além de ser o pleito 
da  recorrente,  trata-se  de  um  problema  que  vem  se  repetindo  com  muita 
freqüência.  Então,  dever-se-ia  emendar  o  Art.  30  e  conceder  uma facilidade 
maior.  
Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Concordou  com  o  aparteante. 
Entretanto, a situação atual é esta. Comentou que eventualmente poder-se-ia 
retirar de pauta para emendar o Estatuto, mas isso talvez não fosse possível em 
virtude da nova lei vigente. Ratificou sua proposta de concessão de um prazo de 
60 dias para que a recorrente saldasse seus compromissos.  
Apparecido Teixeira (aparte)  -  Complementando seu pronunciamento,  disse 
que, mesmo considerando a exigência estatutária do pagamento à vista, se o 
Clube está vendendo títulos para pagamento parcelado em 10 vezes, poderia 
dar oportunidade para que essa associada, que quer se reintegrar ao quadro 
social, pague em 10 vezes. Pediu ao orador que repetisse o prazo proposto.  
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro - Explicou que para obedecer ao que o 
Estatuto determina (pagamento à vista),  a  recorrente pagaria integralmente a 
importância devida. E hoje, nos usos e costumes, nos negócios, pagamento à 
vista  considera-se  até  120  dias,  90  dias.  Então,  talvez  com  um  pouco  de 
benemerência,  poderemos  estabelecer  60  dias  para  a  liquidação  do  débito. 
Observou que sua preocupação era o Conselho desbordar do que estabelece o 
Estatuto.  Talvez o Conselho pudesse determinar ou aceitar  esses 60 dias,  e 
depois o próprio Presidente poderia, a critério dele, administrativamente, tentar 
administrar um pouco esse prazo.  
Apparecido Teixeira – Agradeceu.   
Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Complementando  e  refazendo  sua 
proposta,  sugeriu  que  o  pagamento  fosse  feito  à  vista,  cumprindo  o  que  o 
Estatuto determina, e mais que esse a vista fosse feito no prazo de 90 dias.   
José Manssur – Manifestou-se pela ordem, para encaminhamento da votação e 
dar outra proposta. Que o Sr. Presidente também pudesse propor o adiamento 
da votação, pelo prazo, ele, orador, ficaria no intermediário, entre 30 e 90, de 60 
dias,  ao longo desse tempo,  a  associada Zogaib,  com 26 anos de casa,  de 
passado sem nenhuma mácula, por um princípio de eqüidade, dirigir-se-ia até a 
Diretoria, saldaria o seu débito. A Diretoria comunicaria o fato ao Conselho, e se 
assim for para o lado positivo, o assunto não mais retornaria ao Conselho. Se 
assim não fosse, evidentemente, ela viria para deliberação final, dentro de um 
princípio de eqüidade, sem entrar em discussão as palavras do Conselheiro José 
Edmur Vianna Coutinho, que realmente nesse particular porque de acordo com a 
lei. Destacou que os Conselheiros estavam ali como julgadores, e ao julgador é 
dado julgar também por eqüidade.  



Presidente – Respondeu que até gostaria, mas, infelizmente, o adiamento não 
adiantaria, porque teria que colocar o processo em pauta na próxima reunião. 
Concedeu a palavra para a própria Advogada se defender em causa própria, se 
assim ela quisesse.   
Maria Helena Martino Zogaib – Eu gostaria de agradecer as palavras de todos 
os meus colegas, independentemente de terem sido a favor, agradecendo ao 
Conselheiro Apparecido, e também ao Dr. Edmur, na consideração, assim como 
aos outros colegas, Dr. Fasanaro, Dr. Manssur. Eu gostaria só de explicitar o 
seguinte. Eu reconheço que, estatutariamente, inclusive chegou-se a alegar que 
existem outras falhas no procedimento do meu processo de exclusão. O estatuto 
prevê que no caso de a intimação não ser recebida, o Artigo 44 fala que se não 
for  recebida pessoalmente, irá constar do edital  do Clube, intimando a parte, 
suprindo a intimação pessoal. E isso não foi feito nesse edital do Clube. Ainda 
que tivesse sido feito,  se eu estava impedida de vir  ao Clube, como que eu 
poderia saber que o meu nome estava no edital, nas dependências do Clube? 
Agora,  eu  reconheço  o  seguinte.  Este  pedido  que  eu  fiz  foi  exclusivamente 
vendo o problema financeiro. Meus irmãos defenderam o Clube fora do Brasil. 
Eu tenho um irmão que é Campeão Mundial pelo Clube, de Atletismo, e outro 
Campeão Brasileiro de Vôlei pelo Clube. Eu sei que isso, como Advogada, isso 
não  tem  importância  nenhuma.  Porque,  estatutariamente,  eu  não  paguei  as 
prestações, as mensalidades do Clube. Agora, se for possível, daqui a 60 ou 90 
dias, eu tentar conseguir pagar a vista, eu poderia examinar esse caso. Mas, 
realmente,de imediato, o valor total, eu não tenho condições. É só isso.  
Presidente  –  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  anunciou  o  início  da 
votação.  
José Edmur Vianna  Coutinho -  Pronunciou-se  para  encaminhar  a  votação, 
dizendo ter ficado surpreso com o que ouviu em plenário, porque ao abordar a 
questão de mérito propriamente dita, o fez em deferência. Porque, na realidade, 
o grande problema que era de Estatuto Social e cumprimento do Art. 39. O fato 
de a recorrente ter negado que recebeu a notificação, além de ser grave, é o 
contrário que estava provado nos autos. Então, ao invés de toda essa discussão 
em volta de prazos, deveria ser primeiramente resolvido o problema: ela foi ou 
não intimada. Se foi intimada, então, neste caso, todo o resto do recurso dela 
não tem qualquer valor.   
Presidente – Explicou que no recurso a recorrente alegava tudo isso e fazia um 
pedido de parcelamento,  para ser  reintegrada.  Então,  acreditava que deveria 
colocar em votação o pedido final da recorrente, que era pagar em 20 vezes e 
ser readmitida e a proposta do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, 
para que o pagamento fosse feito à vista, mas dentro de 90 dias. Submeteu a 
matéria à votação.  
Deliberação: 
O plenário resolveu o seguinte: 1) rejeitar o parcelamento do débito em vinte (20) 
meses pleiteado no recurso;  e,  aprovar  proposta  formulada pelo  Conselheiro 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, no sentido de que, para ser readmitida no 
quadro social do Esporte Clube Pinheiros, a recorrente pague integralmente o 
seu débito, no prazo de noventa dias.  

  
Item 4 - Apreciação do processo CD-40/2004 – Primeira discussão e 

votação de proposta de alteração do Estatuto Social 



subscrita por cinqüenta e dois Conselheiros, pretendendo 
criar um terceiro inciso no Art. 7º e criar o Art. 9ºa, para 
instituir a classe de associados Pré-Veteranos. 

Presidente – Enfatizando que a matéria merecia especial atenção, leu pedido 
formulado pelo Conselheiro Gesualdo Di Nieri, que encabeçou a proposta 
principal, assim redigida: “Considerando que a proposta de alteração do Estatuto 
Social, que subscrevi com outros cinqüenta e um Conselheiros, pretendendo 
criar um terceiro inciso no Art. 7º e criar o Art. 9ºa, para instituir a classe de 
associados Pré-Veteranos, vem ensejando grande discussão, em função de se 
tratar da criação de uma classe com reflexos na categoria de associados 
Veteranos e das emendas que se referem a essa categoria, venho solicitar a 
V.Sa. seja submetida ao plenário sua RETIRADA da Ordem do Dia, 
condicionada à nomeação de Comissão Especial a ser nomeada por essa 
Presidência, especificamente para estudar o assunto Pré-Veteranos e 
Veteranos”. Esclareceu que na reunião prévia promovida pela Mesa do Conselho 
havia sido abordada a questão, no sentido de que, se é para resolver a questão 
dos Veteranos, a proposta do Conselheiro Gesualdo refere-se ao Art. 7º, que 
está criando uma classe a mais, a dos Pré-Veteranos. E veio uma enxurrada de 
emendas sobre Veteranos, matéria tratada no Art. 6º. Acontece que o Art. 46 do 
Estatuto tem uma salvaguarda. Quando há proposta, quem apresentar emenda 
tem que fazê-lo em cima da proposição principal. Isso para evitar que seja 
apresentada uma proposta de alteração de determinado artigo, cujo autor teve o 
trabalho de obter 50 assinaturas, e um Conselheiro, isoladamente, venha com 
uma emenda e altere mais 5 ou 6 artigos. Isso é anti-regimental. Então, a rigor, 
essas propostas ao Art. 6º, referentes a Veteranos, não seriam admitidas. 
Entretanto, a retirada só seria possível se o plenário aprovasse. Antes de colocar 
o pedido em votação, esclareceu que retirando a proposição principal, todo o 
resto desvaneceria.  
Deliberação: 
Submetido à votação pelo Sr. Presidente, por unanimidade de votos o plenário 
resolveu aprovar  o  pedido  formulado pelo Conselheiro  Gesualdo Di  Nieri,  de 
retirada da matéria da Ordem do Dia, ficando estabelecido que a Presidência do 
Conselho  Deliberativo  nomeará  Comissão  Especial  especificamente  para 
estudar o assunto Pré-Veteranos e Veteranos.  
Presidente –  Informou que  a Comissão será paritária; cada uma das chapas 
maiores  indicará  dois  representantes,  as  chapas  menores  indicarão  um 
representante; para estudar e definitivamente resolver a questão dos Veteranos 
e  Pré-Veteranos.  Consultado,  respondeu  à  Conselheira  Wilma  de  Almeida 
Gonçalves que a Comissão existente (criada pela Resolução da Presidência do 
Conselho nº  01/2004,  de  20/04/2004)  não se  destina  somente  ao estudo da 
questão dos Veteranos; ela é mais ampla.  
  

Item 5 - Apreciação do processo CD-01/2005 – Recurso de Revisão 
interposto por onze Conselheiros, contra a decisão do 
Conselho Deliberativo objeto da Resolução nº 14/2005, de 27 
de junho de 2005, que aprovou, com emendas, proposta de 
alteração do §2º, do Art. 9º, do Estatuto Social. 

Presidente – Esclareceu que a Conselheira Lucia Maria Nagasawa, 



inconformada com o fato de o Conselho não ter aprovado integralmente a sua 
proposta, vez que foi alterada para o pagamento da mensalidade integral dos 
agregados, entrou com um recurso, acompanhada de mais 10 Conselheiros, 
para que a decisão fosse revisada, pleiteando que fosse aprovado o texto 
originalmente proposto, ou seja, que os agregados pagassem o que hoje paga o 
agregado da classe Familiar, que é 10% da contribuição.  
José Manssur – Fez uma síntese do processo, e lembrou que no dia seguinte à 
edição da Resolução recorrida, foi promulgada a Lei nº 11.127, que dando nova 
redação  ao  Artigo  59  do  Código  Civil,  deslocou  a  competência  para  a 
Assembléia  Geral  dos  Associados  em  questões  concernentes  a  alterações 
estatutárias.  
Presidente – Lembrou que desde logo constituiu uma Comissão para estudos.  
José Manssur – Ponderou que o parecer da Comissão Jurídica era datado de 1º 
de julho de 2005, portanto posterior à lei 11.127. Então, a Comissão deveria, na 
forma do Art. 102, combinado com o Art. 107, III, do Estatuto Social, pronunciar-
se expressamente a respeito do direito superveniente, princípio segundo o qual, 
surgindo um fato modificativo apto a influir no julgamento de uma condição, que 
deva ser obrigatoriamente levado em consideração. Principalmente, agora pela 
Comissão que o Sr. Presidente acabara de constituir.  Considerando que a lei 
ordinária já se encontra em vigor, e dispondo ela que as alterações estatutárias 
terão que ser submetidas à deliberação da Assembléia Geral Ordinária, disse 
entender de boa cautela que o recurso fosse sobrestado na sua apreciação, a 
fim de que pudesse obter o exame da Comissão Jurídica a respeito do tema ora 
argüido. Vigência de lei é a qualidade em estado do que está em vigor, que se 
encontra em plena eficácia o efeito. Uma coisa é vigência imediata da lei que 
deva ser observada. Outra é o prazo concedido para a adaptação do fato ao 
comando normativo, condição essa que não exclui aquela outra, sob pena de 
contrariarmos  a  chamada  lógica  do  razoável,  posto  que  seria  absurdo  e 
inconcebível  admitir-se que o legislador  possa dizer  que uma lei,  ao mesmo 
tempo em que entra imediatamente em vigência, somente terá eficácia em 2007. 
Seria mais fácil dizer que, porém passará a viger dois anos após a data de sua 
publicação. Declarou o seu voto, no sentido de que sobrevindo em 28 de junho 
de 2005 lei federal outorgando competência privativa à Assembléia Geral, para 
deliberar  sobre  a  pretendida  alteração  estatutária,  a  matéria  em  discussão 
estava prejudicada, uma vez que fenece ao Conselho medida jurisdicional de 
caráter administrativo para decidir enquanto não resolvida a questão, qualquer 
alteração no Estatuto Social, em razão do chamado fato superveniente, e que 
deve  ser  levado  em  consideração  no  momento  da  decisão  de  tamanha 
magnitude como a que haveria o plenário de adotar.  
Presidente – Discordou, dizendo que a alteração estatutária foi efetivada em 27 
de junho de 2005, dia anteriormente à lei que alterou o Código Civil, que é de 28 
de junho. Portanto, independentemente de parecer, o Estatuto já está alterado, 
já  existe  a  Resolução.  Não vamos ficar  polemizando.  Quando saiu  o Código 
Civil, ele passou a viger depois de um ano e tivemos um ano para adaptação. E 
nesse período aprovamos e elegemos Presidente pelo Conselho, alteramos o 
Estatuto o quanto quisemos. Então, não somos nós, Conselheiros, que vamos 
resolver uma questão de tão alta indagação.  
José Manssur -  Insistiu,  ponderando que o recurso havia sido recebido com 
efeito suspensivo.  
Presidente – Respondeu que estava suspensa a aplicação, mas a alteração foi 



efetivada no dia 27 de junho de 2005. E o Conselho agora julgaria o recurso de 
revisão.  
José  Manssur –  Defendeu  que,  supondo  que  o  recurso  fosse  provido,  a 
deliberação estaria cancelada.  
Presidente – Informou que, da mesma maneira, se o recurso não fosse provido, 
a alteração estaria mantida. Houve troca de comentários entre o Sr. Presidente e 
o orador, mas o Sr. Presidente concluiu, esclarecendo que não polemizaria a 
questão.  
Lucia Maria Nagasawa (aparte) – Discordou que a alteração estatutária tinha 
se efetivado em 27 de junho. Houve a primeira votação e ela, aparteante, entrou 
com um recurso, que teria que ser apreciado antes da segunda votação. E o Sr. 
Presidente colocou em votação pela segunda vez, antes de apreciar o recurso. 
Não houve alteração estatutária, porque para haver alteração estatutária precisa 
haver duas votações.  
Presidente –  Esclareceu  que  a  oradora  estava  enganada,  pois  houve  duas 
discussões e duas votações. Depois disso o recurso foi admitido.   
Lucia Maria Nagasawa – Refutou, dizendo que pelas atas poder-se-ia verificar 
que o Sr. Presidente havia dito que o recurso foi interposto antes da segunda 
votação. O recurso foi acolhido, mas não foi colocado em votação. Portanto, não 
poderia ter havido a segunda votação. Entendeu que o Sr. Presidente estava 
julgando à revelia,  enfatizando que aceitava perder,  mas não aceitava que o 
processo fosse subvertido daquela maneira.  
Presidente – Negou que estivesse julgando à revelia. Esclareceu que colocou a 
matéria em primeira votação e a oradora entrou com um recurso pedindo revisão 
de uma decisão que o Conselho não tinha tomado ainda, porque depende de 
duas votações.  Quando houve a segunda discussão e votação, o recurso foi 
apreciado e estava em pauta para julgamento. Ele, Presidente, não pode julgar o 
recurso,  pois  compete  ao  Conselho.  Não  havendo  mais  oradores  inscritos, 
declarou encerrada a discussão. No encaminhamento da votação, esclareceu ao 
Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  que  o  Conselheiro  José 
Manssur não havia levantado uma preliminar, mas, sim, declarado o seu voto. Já 
tinha  submetido  a  matéria  ao  plenário,  mas,  como  houve  dúvida,  tornou  a 
explicar o objetivo do recurso, que era manter o texto da proposta original, que 
previa que o associado da categoria Veteranos pudesse indicar sogro, sogra, 
pai, mãe maior de 80 anos, para ser um agregado ao título e poder freqüentar o 
Clube, mediante o pagamento idêntico ao que era efetuado pelo agregado da 
classe Familiar,  estabelecido em 10% da contribuição Individual.  O Conselho 
aprovou tudo isso, mas estabeleceu que a contribuição desse agregado seria 
idêntica  ao  à  mensalidade  paga  pelo  associado  da  classe  Individual.  (A 
Conselheira  Lucia  Maria  Nagasawa manifestou sua discordância quando aos 
10%). 
  
Deliberação: 
O plenário decidiu negar  provimento ao recurso de revisão interposto por onze 
Conselheiros, contra a decisão do Conselho Deliberativo objeto da Resolução nº 
14/2005, de 27 de junho de 2005, que aprovou, com emendas,  proposta de 
alteração do §2º, do Art. 9º, do Estatuto Social. 

  



Item 6 - Várias. 

Nelson da Cruz Santos – Comentou que na reunião do mês de maio houve 
uma longa discussão, no seu entender de efeito paliativo, sobre um pedido da 
Diretoria de prorrogação do prazo para a venda de títulos sociais. Defendeu que 
o Clube necessita recompor a sua base contributiva, com novos associados 
contribuintes, ou outras formas de arrecadação. Entretanto, isso é impossível 
nas atuais condições. Porque o modelo familiar se exauriu em virtude da nova 
realidade social. O Clube não conseguiu agregar mais associados oriundos dos 
títulos familiares, que atingiam a maioridade e adquiriam os títulos colocados a 
venda. Não existe mais fila de filhos, de netos, de bisnetos de associados para 
comprar título. O mesmo se diga dos descendentes, ascendentes dos atuais 
associados Individuais. Quanto à venda para terceiros, perguntou se algum dos 
Conselheiros adquiriria um bem por reais mil, se é que vale mil - temos títulos 
sendo vendidos por trezentos, quatrocentos, seiscentos reais, ou menos - e 
pagaria R$16.315.000,00 para regularizar a compra. Isto é no mínimo ilusório. 
Ponderou que uma família de 4 pessoas pretender se associar, pagará cerca de 
R$70.000,00, somente para adentrar o Clube, jogar cartas, vôlei, bocha, bolão e 
poucas outras atividades sem pagar taxas, tudo o mais é pago. Isto é uma 
irrealidade. Seria bom para o Clube que ele pudesse receber esse dinheiro, que 
seria aplicado em obras, etc, mas a realidade não é mais esta. Propôs que a 
Diretoria elabore um estudo visando a reduzir a taxa de transferência ora 
cobrada para terceiros, de reais 16.315, para o valor cobrado para ascendentes 
e descendentes de associados com 5 anos, ou seja, R$5.710,00, para assim 
permitir que uma família de classe média possa se associar, e como tal contribuir 
para as finanças do Clube.  
Nelson  de  Barros  Pereira  Júnior  (aparte)  – Acrescentou,  e  o  orador 
concordou, que existe uma injustiça na tabela de descontos para admissão de 
associados.  Os  colaterais  não  são  incluídos.  Então,  devemos  corrigir  isso 
através de uma emenda, para que o irmão de um associado entre nessa tabela 
de  desconto  progressivo  que  existe  para  os  ascendentes,  descendentes  e 
companheiras.  
Francisco Carlos Collet  e  Silva (aparte)  – Com relação à preocupação do 
orador, aduziu que o estudo poderia ser voltado não só acerca do valor da taxa 
de transferência, mas de uma forma de estimular a presença, a permanência e o 
ingresso no Clube de famílias, ao invés do associado adulto. Talvez devêssemos 
repensar,  até  porque  hoje  não existe  mais  aquela  fila  de  descendentes  que 
esperavam ansiosamente para comprar um daqueles títulos recuperados que a 
Diretoria punha à disposição.   
Nelson  da  Cruz  Santos  –  Agradeceu  ao  aparteante.  Passou  a  analisar  a 
situação de como foram criados os Veteranos. Disse que não existe no Estatuto 
e no Clube nenhuma referência à criação de um fundo financeiro, ou outra fonte 
de recursos que justifique a perda de receita para se dar esse benefício. Em que 
pese a boa intenção dos Conselheiros ao criarem a categoria de Veteranos, 
estamos dando um benefício sem a respectiva reserva de numerário, onerando 
as  finanças  do  Clube  e,  por  conseqüência,  a  dos  demais  associados  não 
Veteranos,  com evidente  desequilíbrio  para a futura  Administração equilibrar. 
Propôs que seja criada uma Comissão, hoje o Presidente acabou de nomeá-la, 
suprapartidária,  porque esta discussão não se prende à situação e oposição, 
mas que todos devemos pensar, para estudar e elaborar alteração estatutária 
para  viabilizar  a  melhor  forma  de  reduzir  a  perda  financeira  e,  ou  até,  se 



necessário, extinguir essa categoria de associados.  
- Durante o discurso acima, assume a Presidência o Vice-Presidente Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia.  
José Roberto Carneiro Novaes Júnior  –  Reportando-se ao item 4 da Ordem 
do Dia,  retirado da pauta,  abordou a questão dos Veteranos,  dizendo que o 
assunto é um dos mais sérios e graves que vieram ao Conselho nos últimos 
tempos,  sendo  a  perda  de  receita  causada  pela  redução  da  base  de 
contribuintes e não como querem alguns, o aumento de número de associados 
da categoria Veteranos e a conseqüente perda de uma parte da receita causada 
por esta transferência. O aumento de Veteranos, na realidade, não é problema 
nenhum se considerarmos todas as variáveis envolvidas. O Veterano não é o 
vilão da história.  Temos muitos grupos de familiares que deixam o Clube, às 
vezes são 4 pessoas, com 4 contribuições, sendo que passamos a ter somente 
uma contribuição quando o título é transferido. Ressaltou que alguns exemplos 
já foram há muitos anos apresentados. No "Fórum Pinheiros 2000, em setembro 
de  1993,  em  um  Grupo  de  Trabalho  tivemos  teses  apresentadas  por 
Conselheiros como Sergio Lazzarini e Eduardo Lobo Fonseca, respectivamente, 
Estudo dos efeitos  da  extinção dos títulos  Familiares  na  estrutural  social  do  
Clube e estabelecimento de uma nova política de títulos de freqüência visando à  
manutenção  das  famílias  como  sócias  do  Clube.  (autoria:  Sergio  Lazzarini); 
Revisão dos critérios de planejamento do Clube e suas atividades em função 
das estatísticas de freqüência e demandas de atividades sociais e esportivas,  
levando em consideração que a evolução do quadro associativo, mantidas as 
atuais  condições  de  Títulos  Individuais  nos  levará  a  um  cenário  de  menos 
sócios,  menos  freqüência  e  maior  média  de  idade.  (autoria:  Eduardo  Lobo 
Fonseca); mais recentemente, em 2001, em uma das apresentações do então 
Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, em seu programa "Fique por dentro", 
com o tema: "Títulos sociais"; poucos puderam comparecer, e logo em seguida 
como item de um Grupo de Trabalho do "Fórum Pinheiros Futuro", em outubro 
de  2001,  o  assunto  foi  bastante  tratado.  Entretanto,  nada  de  concreto  foi 
apresentado e colocado em prática, salvo os pedidos da Diretoria para venda de 
títulos por edital, que nem tem sido freqüente, e neste ano, juntamente com a 
previsão orçamentária, o pedido de emissão de 2.000 novos títulos, baseado em 
considerações que fez em "análise da situação" da proposta orçamentária. O 
fato é que tínhamos 23.610 títulos e agora passamos a contar com 25.610, o que 
talvez não seja  suficiente ainda para um futuro onde a tendência é a de se 
chegar  a  esse  total  de  contribuintes,  em  que  teremos  um  título  para  cada 
contribuinte,  quando  em  dezembro  de  1994  tínhamos  30.102  contribuintes. 
Então, a transferência de alguns para Veteranos não seria o todo do problema, e 
sim  parte  dele,  pois  devemos  procurar  um  balanço  entre  o  número  de 
associados e contribuintes, emitindo talvez novos títulos e em que condições? A 
forma  de  como  se  ter  um limite  no  quadro  associativo,  além de  se  buscar 
maneiras que tornem atraente a aquisição de títulos, pois hoje temos ofertados 
no "site" do Clube por volta de 710 títulos e mais 38 na categoria de Veteranos, 
além dos ainda remanescentes  do  edital  dos  2.000 novos títulos.  De fato,  o 
assunto  é  muito  complexo  e  envolve  ainda  vários  pontos  que  devem  ser 
considerados.  Dessa  forma,  naquele  item  da  pauta  proporia  a  rejeição  das 
propostas apresentadas e a indicação de uma Comissão para rapidamente se 
inteirar do problema, levantar todos os dados e estudos existentes, ouvir o maior 
número possível  de Conselheiros e Associados com suas idéias relativas ao 
assunto,  e  trazer  ao  Conselho  uma proposta  mais  global,  envolvendo  todos 



esses aspectos estatutários de regulamentos e operacionais, e quando, então, 
alguns itens constantes das propostas apresentadas pudessem fazer parte do 
todo.  Deixou registrado que,  pela  relevância do assunto,  deve-se pensar  em 
primeiro  lugar  no  Clube,  buscando  de  fato  soluções  que  sejam  mais 
convenientes e, para isso, deixando de lado posições dos grupos ou partidos 
existentes. Vamos todos juntos achar o caminho.  
- Durante o discurso acima, reassume os trabalhos o Presidente Paulo Cesar de 
Arruda Castanho.  
Presidente –  Informou  que  a  Comissão  Especial  cuja  constituição  ficou 
estabelecida, em 60 dias deverá apresentar os resultados do seu trabalho sobre 
os Veteranos.  
Marcello  Moraes  Barros  de  Campos –  Lembrou  que  há  pouco  tempo  se 
manifestou no item Várias, defendendo a necessidade de se resolver o problema 
dos Veteranos.  Comentou que soube pelo Diretor  Financeiro,  Fernando Silva 
Rohrs, que o Club Athlético Paulistano resolveu o assunto nos idos de 1981, e o 
Pinheiros  ainda não.  Que se  surpreendeu com a  convocação desta  reunião, 
especialmente  com  a  proposta  de  mudança  estatutária  encabeçada  pelo 
Conselheiro  Gesualdo  Di  Nieri,  que  teria  “dado  o  pontapé  inicial”  para  que 
efetivamente  se  pudesse  debater  no  Conselho  o  problema da  veteranice  no 
Pinheiros.  Aí  vieram  várias  emendas,  inclusive  não  relacionadas  à  matéria 
principal,  dando a perceber que não estamos nos entendendo com relação a 
esse assunto. Comentou que pretendia se manifestar expondo sua tese contrária 
a tudo aquilo posto, porque geraria uma confusão tamanha, que poderíamos sair 
daqui  com  uma  solução  insolúvel.  Entretanto,  ficou  aliviado  com  a  iniciativa 
sensata do Conselheiro Gesualdo, de retirar sua proposta sob a condição de se 
formar uma Comissão para estudar efetivamente esse assunto. Antecipou-se em 
sugerir  que essa Comissão também estude a possibilidade de restabelecer o 
título Familiar, uma das soluções para a tão pretendida agregação da família 
pinheirense.  É  necessário  um estudo  bem elaborado  para  auferir  o  impacto 
financeiro  dessa  medida,  entretanto,  a  viabilidade  social  certamente  será 
enorme. Lembrou que nos idos de 1988,  1989,  o Conselheiro Eduardo Lobo 
Fonseca já alertava que futuramente enfrentaríamos esses problemas. Sugeriu 
que a Comissão estude o problema da veteranice, bem como do retorno do título 
Familiar, mas que não se baseie exclusivamente no aspecto financeiro. O Clube 
tem de buscar outras fontes de recursos, está buscando patrocínios, parcerias, 
etc.  Hoje em dia todo mundo faz isso,  porque as dificuldades econômicas e 
financeiras são de todos, não só do Pinheiros. Finalizando, repetiu que preciso 
tomar  coragem e  resolver  o  problema dos  Veteranos,  logicamente  sem ferir 
eventuais  direitos  adquiridos,  expectativas  de  direitos,  etc.  Comentou  que 
ingressou no Clube como dependente de seu pai, que tinha título Familiar; hoje 
possui esposa e dois filhos, para os quais não pretende comprar títulos, pois 
entende  que  existem  outras  formas  que  não  essa  de  agregar  a  família 
pinheirense.   
Antonio  Moreno  Neto –  Concordou  integralmente  com  o  orador. 
Complementando, disse que o título Familiar teve uma restrição de quantidade 
em  função  de  todo  o  cenário  financeiro  e  também  o  cenário  de  não 
superpopulação. Então, ele tem de ser adaptado a uma quantidade que tem de 
ser  estudada  com muito  carinho.  Dada  a  relevância  da  matéria,  que  requer 
sensibilidade e visão de futuro, sugeriu que façam parte da Comissão, além de 
dois integrantes de cada chapa, pessoas que pertençam à categoria Veteranos.  



Presidente –  Informou  ao  orador  que  pretendia  nomear  para  integrar  a 
Comissão a Sra. Presidente da Comissão de Veteranos, Conselheira Lucia Maria 
Nagasawa.  
Antonio Moreno Neto –  Considerando tratar-se de assunto muito delicado e 
importante, ponderou que o prazo para apresentação dos trabalhos talvez tenha 
que ser o mais exíguo possível, mas é necessário que dê tempo de se esgotar, 
porque existem várias opiniões e sugestões, e será difícil chegar a uma proposta 
que atenda a todos, com a sensibilização do associado. Aproveitou para solicitar 
ao  Sr.  Presidente  que  a  Ata  da  reunião  anterior  seja  encaminhada  com  a 
convocação, pois tem chegado com antecedência de 3 dias.   
Presidente – Respondeu que providenciaria com a Secretaria para que isso seja 
possível.  Esclareceu  que  para  a  Comissão  a  ser  criada  nomearia  a  Sra. 
Presidente da Comissão de Veteranos, ou quem ela indicasse.  
Lucia  Maria  Nagasawa –  Desde  logo,  agradeceu  ao  Sr.  Presidente  pela 
indicação e aceitou o convite.  
Francisco Carlos Collet e Silva –  Fazendo remissão à Lei 11.127, salientou 
que além da questão do prazo de vigência ou do tempo para adequação e de 
quorum,  existe,  sobretudo,  uma questão conceitual  muito  relevante,  que  é  a 
questão do que é a Assembléia Geral. Lembrou que quando era Presidente da 
Comissão Jurídica elaborou um trabalho interpretando que o Código Civil veio 
procurar  emprestar  às  associações  uma  dinâmica  democrática,  primado 
republicano, alguma questão nessa linha. O Conselho, mesmo antes do advento 
dessa lei,  antes mesmo da possibilidade de fixação de um quorum diferente 
daquele que constava do Código Civil anterior, poderia se dizer representante do 
corpo  de  associados.  Além  de  existir  a  questão  do  Código  Civil,  além  da 
legislação superveniente à recente, agora de junho, há também uma disposição 
na parte provisória do Estatuto  (Art.  147 -  Até que se decida definitivamente 
acerca  da  constitucionalidade  do  artigo  59  do  Código  Civil  em  relação  às  
associações desportivas, fica o Presidente do Conselho Deliberativo autorizado 
a não submeter à apreciação e ratificação das próximas Assembléias Gerais  
Ordinárias,  a  decisão  sobre  a  manutenção  da  competência  do  Conselho  
Deliberativo para apreciar as matérias constantes dos incisos II, V, VIII e XIII do  
Art.  76).  Fez-se isso na época para não se enfrentar a questão que hoje se 
coloca diante do Conselho. Então, é difícil e é um assunto que deve ser tratado 
com uma certa  urgência,  porque hoje já  vimos a perplexidade que causa se 
podemos  ou  não  fazer  uma  alteração  estatutária.  Temos  eleições  que  se 
avizinham. Quer dizer, é um assunto sobremaneira relevante. Disse que estava 
complementando  a  iniciativa  do  Presidente  do  Conselho,  de  compor  essa 
Comissão,  e  cumprimentando  o  Conselheiro  José  Manssur  pela  sua 
manifestação, evidentemente e constantemente convincente e muito técnica.  
Mário  Lima  Cardoso –  Ponderou  que  essa  Comissão  haverá  que  ser 
constituída  sem  nenhuma  motivação  político-partidária,  respeitado, 
principalmente, o fator ideológico, esquecidos eventuais casuísmos e suspeições 
que possam ocorrer, bem como que seja estabelecido um prazo para conclusão 
dos  trabalhos.  Destacou  que  a  Comissão  poderá  executar  um  trabalho 
magnífico, a partir do momento em que receba subsídios, com fluxo dinâmico, 
informações,  pesquisas  financeiras,  jurídicas  e da área médica  -  que poderá 
opinar sobre a expectativa de vida; são elementos que deverão vir  à colação 
dessa  Comissão,  tudo  para  que  o  possamos  decidir  bem  embasados.  Com 
relação  à  nomeação  dos  membros  da  Comissão,  tornou  a  pediu  ao  Sr. 



Presidente que, em face da sua lisura demonstrada na condução dos trabalhos, 
levasse em consideração, em primeiro lugar a ideologia, e, por último, eventuais 
motivações políticas.   
Presidente – Respondeu ao orador que seu pedido estava sendo atendido por 
antecipação; a Comissão será paritária; cada chapa indicará nomes.  
José Manssur – Esclareceu que quando trouxe esse assunto à baila na reunião 
de hoje, não pretendeu travar uma discussão com o Sr. Presidente, mas porque 
o tema o preocupava muito, e não saberia dizer se iriam retirar de pauta ou não. 
Com muita previdência o Sr. Presidente verificou que deveria ser objeto de uma 
Comissão, de tamanho envolvimento jurídico, à luz da nova disciplina dada ao 
Código Civil. Quando a matéria saiu de pauta, e entrou o recurso da Conselheira 
Lucia  Maria  Nagasawa,  entendeu  oportuno,  não  por  casuísmo,  trazer  à 
discussão, para que todos pudessem sentir a importância do assunto, porque 
pelo  pouco  que  pôde  verificar,  nem  todos  estavam  a  par  desta  alteração 
relevante. E nas consultas que fizera, sem entrar em qualquer tipo de discussão, 
havia uma dúvida muito grande a respeito da norma de vigência, da norma de 
adaptação.  E prevalecia  a  tese  da  norma de vigência,  com um prazo de se 
adaptar. Ou seja, se formos desde logo fazer algo que a lei contemple, por que 
razão não observar a lei? Se não fôssemos fazer teríamos o prazo bienal para 
adaptarmos. Pediu desculpas se porventura houvesse ingressado indevidamente 
na autoridade exercida pelo Sr. Presidente.  
Presidente – Considerou.  
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Complementando, lembrou que há 
um dispositivo no Código Civil (Artigo 2033) dizendo que houve a alteração, há a 
obrigatoriedade, ainda que não vencido o prazo para adequação, da adaptação 
integral do Estatuto.  
Presidente – Como os Conselheiros começaram a dialogar a respeito, Interveio, 
lembrando que não se tratava mais de uma parte, mas de consenso.  
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu.  

Dora Maria de Aguiar Whitaker –  Defendeu que a adequação do Estatuto ao 
Código Civil deveria que ser muito mais bem estudada, porque ficará mais difícil 
e  complicado  se  todas  as  modificações  estatutárias  tiverem  que  ser  feitas 
doravante  pela  Assembléia  dos  Associados.  Sugeriu  que  a  Comissão  a  ser 
nomeada  faça  um trabalho  mais  abrangente,  e  não  se  limite  a  adequar  em 
termos jurídicos. Nota-se que há algumas imperfeições no Estatuto. Poderia ser 
aberta  a  possibilidade  aos  Associados,  aos  Conselheiros  em  princípio,  de 
apresentarem  sugestões  sobre  aquilo  que  entenderem  que  não  esteja 
funcionando  no  Estatuto,  para  que  se  faça  uma  revisão  geral.  Há  algumas 
fronteiras não muito bem esclarecidas, em vários assuntos. Por exemplo, até que 
ponto vai o poder de gestão da Diretoria? As competências do Conselho são um 
pouco burocratas, bem como os parâmetros a serem dados à Diretoria para a 
execução  de  determinadas  coisas  não  estão  bem  definidos.  Há  pontos 
extremamente importantes a serem discutidos e é fundamental que se resolva a 
respeito.  Recomendou  que  seja  feita  uma  revisão  de  forma  muito  profunda, 
pelas dificuldades que tendem a advir.   
Mário Avancini – Entendendo que a reunião tinha sido muito proveitosa, desde 
logo se reportou à discussão havida na reunião prévia da última quinta-feira, 
sobre  o  problema  dos  Veteranos.  Posicionou-se  favorável  à  extinção  dessa 



categoria, defendendo que o Clube sempre está com dificuldades por causa da 
veteranice dos associados. Porque o Veterano freqüenta muito o Clube por estar 
aposentado e não ter o que fazer. E têm as despesas com água, luz, limpeza, 
manutenção, que oneram muito. Comentou que é Veterano e não paga mais 
mensalidades. Entretanto, gostaria de contribuir, por entender que os associados 
dessa categoria dão muito prejuízo ao Clube. Lembrou que na reunião prévia foi 
analisada essa questão com relação a vários clubes que extinguiram a categoria. 
Pediu  que  a  questão  fosse  rapidamente  resolvida  pela  Comissão  a  ser 
constituída,  ponderando que há Veteranos que não têm condições de pagar, 
mas  existe  uma  porcentagem  enorme  de  associados  que  podem  pagar. 
Defendeu  a  necessidade  de  um  estudo  profundo,  com  muita  sensibilidade, 
inclusive levando em consideração aqueles associados que recebem um baixo 
valor de aposentadoria e, possivelmente, não vão pagar. Recomendou que essa 
Comissão busque subsídios em outros clubes. Concluindo, observou que esse 
trabalho nos unirá ainda mais,  pois estaremos reduzindo as despesas com o 
consumo de água, luz, etc.  

Encerramento da Reunião 
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrados os trabalhos às 22h50.  

* * *  
Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  527ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 29 de agosto de 2005, com as alterações 
já dela constantes. 

  
   

Paulo Cesar de Arruda Castanho 
Presidente do Conselho Deliberativo  

  
Dulce Arena Avancini 

Primeira Secretária do Conselho Deliberativo 
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	Dora Maria de Aguiar Whitaker – Defendeu que a adequação do Estatuto ao Código Civil deveria que ser muito mais bem estudada, porque ficará mais difícil e complicado se todas as modificações estatutárias tiverem que ser feitas doravante pela Assembléia dos Associados. Sugeriu que a Comissão a ser nomeada faça um trabalho mais abrangente, e não se limite a adequar em termos jurídicos. Nota-se que há algumas imperfeições no Estatuto. Poderia ser aberta a possibilidade aos Associados, aos Conselheiros em princípio, de apresentarem sugestões sobre aquilo que entenderem que não esteja funcionando no Estatuto, para que se faça uma revisão geral. Há algumas fronteiras não muito bem esclarecidas, em vários assuntos. Por exemplo, até que ponto vai o poder de gestão da Diretoria? As competências do Conselho são um pouco burocratas, bem como os parâmetros a serem dados à Diretoria para a execução de determinadas coisas não estão bem definidos. Há pontos extremamente importantes a serem discutidos e é fundamental que se resolva a respeito. Recomendou que seja feita uma revisão de forma muito profunda, pelas dificuldades que tendem a advir.   

