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ATA DA  537ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  seis  de  junho  do  ano  dois  mil  e  seis,  com  início  em  segunda 
convocação às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença 
cento e sessenta e cinco Conselheiros.

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

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Posse de Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no 
dia  6  de  maio  de  2006,  ausentes  na  reunião  anterior,  bem  como  de 
Suplentes convocados para a reunião.
Presidente – Preliminarmente, esclareceu que exclusivamente para esta reunião 
a convocação de Suplentes respeitou o entendimento da anterior Presidência do 
Conselho,  isto  é,  tendo como base a Resolução nº  34/2004.  Explicou que a 
interpretação que a Mesa entende como correta é de que os Suplentes devem 
ser convocados da mesma forma que são considerados eleitos os Conselheiros, 
ou seja, aplicando-se o quociente eleitoral obtido pelas chapas e não o total de 
votos  que  obtiveram.  No  entanto,  dentro  do  espírito  de  conciliação  que  irá 
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nortear  a  atuação  da  Presidência,  pretendia  manter  contato  com  os 
representantes das quatro chapas que elegeram Suplentes nas últimas eleições, 
visando elaborar nova Resolução, contemplando essa interpretação que a Mesa 
entende como correta. Na hipótese de não chegar a bom termo nessa tentativa 
de conciliação, na próxima reunião incluirá em pauta o processo CD-11/2005, 
que trata exatamente dessa matéria, e a maioria do Conselho decidirá qual a 
interpretação  que  deve  ser  adotada.  Em  seguida,  empossou  no  cargo  de 
Conselheiro os Associados Ana Paula Barreiros Araújo e Qamal Elias Donato, 
eleitos Conselheiros do Grupo B para mandato de seis anos, de 2006 a 2012, 
bem como os seguintes Suplentes convocados:  Grupo A – Werner Fischer, da 
Chapa  Mobilização  Pinheirense;  Grupo  B –  Walter  Silva  Bacelar  de  Barros, 
Paulo Kesselring Carotini,  Antonio Alberto Foschini,  Adriano Lamardo Espírito 
Santo, Evandro Antonio Cimino e Rubens Bandeira Bizarro da Nave, da Chapa 
Pinheiros  Sempre;  Aldo  Ferronato,  Luis  Roberto  Leonel  de  Arruda,  Marco 
Antonio Senise Geretto  que justificou a ausência por  viagem, Antonio Carlos 
Villaverde, Francisco Roberto Taglianetti, Marcello Moraes Barros de Campos, 
Elizabeth  de  Souza  Cardoso  de  Almeida,  Edgard  de  Lemos  Britto  Martins, 
Henrique Avancine,  Wilson  Carvalho,  Décio  Cecílio  da  Silva,  José  Cartolano 
Neto, Sergio Moura Paula,  Carlos Eduardo Monteiro Peluso e Cláudio Doval, 
esses do Grupo B da Chapa Mobilização Pinheirense.

Sergio Lazzarini (questão de ordem) – Perguntou qual a posição da Mesa com 
relação ao cumprimento da ordem judicial  que concedeu a  tutela  antecipada 
mantendo  o  Conselheiro  Claudio  Damasceno  Junior  e  excluindo  outro 
Conselheiro (Luciano Prata Magalhães),  pois  lhe pareceu que foi  permitido a 
ambos Conselheiros participarem da reunião, aumentando o  quorum estatutário 
para votação.

José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Entendeu que a tutela antecipada 
concedida foi muito clara e simples no sentido de que o Conselheiro Luciano 
Prata não participasse do pleito (de 05/06/2006). Então, como o pleito já ocorreu, 
a questão não deveria nem ser discutida. Ademais,  era impertinente levantar 
essa questão no Expediente. 

Sergio Lazzarini –  Ponderou que intervenção do aparteante era impertinente, 
pois não cabia aparte à sua questão de ordem. Defendeu que a questão dizia 
respeito à possibilidade de descumprimento de uma ordem judicial  e de uma 
nulidade,  porque  havia  Conselheiro  em  número  maior  que  o  estipulado 
estatutariamente. 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa – Disse que o orador nem havia formulado 
questão de ordem; foi diretamente colocando que na última sessão houve um 
problema jurídico. Essa questão deveria ser apresentada em momento oportuno, 
quando da apreciação do retorno dos Conselheiros. 

José Edmur Vianna Coutinho –  Abordando a questão de ordem, lembrou os 
termos da primeira ordem judicial : “... determino as providências cabíveis para 
manter o autor, para todos os fins e efeitos, os direitos e prerrogativas inerentes 
ao cargo de Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros, inclusive para que o autor 
CLAUDIO  DAMASCENO  JUNIOR  ...  tenha  o  direito  de  votar  na  eleição 
vindoura.” Posteriormente, em virtude de atividades da Diretoria, a mesma juíza 
aditou esta ordem, ampliando-a e esse “a” é o assunto mais importante para nós, 
essa  palavra  “ampliou-a”,  para  deixar  bem  claro  que  o  Sr.  Luciano  Prata 
Magalhães estava afastado do pleito. O que importa, daí a questão de ordem, é 
que o artigo do Estatuto fala em um número máximo de Conselheiros a serem 
convocados e foi convocado um a mais, contra uma decisão judicial.

Presidente  – Portando  cópia  do  documento,  respondeu  que  o  despacho 
também é bem claro quando estabelece: “... ampliando-a para que o Suplente 
Luciano  Prata  Magalhães”  -  sem  entrar  no  mérito  que  o  Luciano  Prata 
Magalhães é Conselheiro, e não Suplente - “fique de fora do novo pleito.”. Então, 
é  entendimento  da  Mesa  que  o  Conselheiro  Luciano  Prata  Magalhães, 
equivocadamente mencionado como Suplente, ficou fora efetivamente do pleito. 
Considerando  que  o  ex-Presidente  José  Edmur  Vianna  Coutinho  é  um  dos 
primeiro baluartes do cumprimento do Estatuto e dos Regimentos, lembrou que 
dispositivo regimental prevê que  cabe ao Presidente resolver, a seu prudente  
arbítrio, as questões de ordem, podendo submetê-las à deliberação do plenário,  
não  sendo  lícito  a  qualquer  Conselheiro  opor-se  à  decisão  ou  criticá-la  na 
reunião em que for proferida. Resolvendo a segunda questão de ordem, de que 
o  número  de  Conselheiros  teria  sido  superado,  disse  que   própria  lista  de 
presença dava notícia de que esse número não tinha atingido  200 Conselheiros.

José Edmur Vianna Coutinho – Exigiu uma resposta do Sr. Presidente sobre a 
questão de ordem que argüiu, aduzindo o Presidente, como ele, orador, tem que 
ser amante do  Estatuto. Ressaltou que tinha falado claramente que houve uma 
convocação superior  ao número permitido no Estatuto e o Sr.  Presidente se 
recusava a se manifestar a esse respeito. Que isso tinha que constar, porque era 
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uma  questão  de  ordem  e  isso  vai  para  juízo;  vamos  anular  se  essa  coisa 
continuar.

Presidente -  Como esta reunião estava se iniciando de uma forma um pouco 
diversa do que imaginava, e considerando aquela reiteração, a pedido concedeu 
a palavra ao Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa.

José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Acreditando que os ex-Presidente Sergio 
Lazzarini e José Edmur Vianna Coutinho na verdade estavam solicitando uma 
inversão  na  Ordem  do  Dia,  porque  a  questão  da  convocação  ou  não  do 
Conselheiro Claudio Damasceno Junior era objeto do quarto item, perguntou se 
isso procedia.  Caso contrário,  sugeria  o  Sr.  Presidente desse andamento ao 
Expediente como havia determinado anteriormente. 

Presidente  –  Respondeu  que  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho 
entendia  que  nem poderia  ser  convocado um Conselheiro  a  mais  do  que  o 
número efetivamente estabelecido. Doutro lado, a Mesa era de opinião que não 
teria  sido  superado  esse  limite,  mesmo  porque  nesse  meio  tempo  houve  o 
falecimento do Dr.  José Roberto Carneiro  Novaes.  Assim decidindo,  deu por 
encerrada a questão.

(O  Sr.  Presidente  foi  interrompido  em  razão  de  discussão  entre  Conselheiros  no  
Plenário.)

Presidente  –  Disse que imaginava que seria  muito  difícil,  tendo  em vista  o 
resultado das últimas eleições, conduzir a reunião, e que viesse enfrentar toda 
sorte de dificuldades. Isso é próprio da natureza humana. Pediu a compreensão 
dos Conselheiros para que a reunião fruísse. Recomendou que aquele que se 
sentisse ofendido tomasse as providências oportunamente, ou vendo o registro 
do  vídeo  ou  tomando  conhecimento  das  anotações  taquigráficas  pois  não 
gostaria  que  aquele  incidente  viesse  conturbar  o  andamento   dos  trabalhos. 
Então sumulando a decisão da Mesa é essa. A Mesa assume a responsabilidade 
de eventualmente receber  qualquer  procedimento judicial  nesse sentido,  mas 
essa é a decisão que foi tomada e nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos.
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Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente  –  Propôs  e  foi  aprovado  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do 
Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes, pai do ex-Conselheiro José Roberto 
Carneiro  Novaes Júnior.  Informou que  subscreveram o  voto  os  Conselheiros 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório e esposa; Luiz Eduardo do Amaral Cardia; 
Paulo Roberto Taglianetti,  Nice, Laís, José Ricardo, Luís Eduardo e Reinaldo 
Pinheiro  Lima  e  Silvia  Schuster  Diretora  Adjunta  de  Bocha;  entretanto, 
considerou a subscrição do Plenário com um todo. 

- Por proposta do Sr. Presidente o Plenário observou um minuto de silêncio em memória  
do Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes .

Presidente – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Corina Benvenuto 
Porto,  mãe  do  Associado  Edilberto  Porto,  Suplente  de  Conselheiro,  tendo 
subscrito a proposta a Associada Patrícia Baur de Oliveira, também Suplente de 
Conselheiro.  Voto  aprovado.  Propôs,  também,  fossem consignados  votos  de 
congratulações aos Conselheiros José Manssur, Renato Lazzarini, Dulce Arena 
Avancini,  Paulo  Roberto  Taglianetti  e  Maria  Luiza  Porto  Ferreira  Braga,  que 
ocuparam a Presidência, Vice-Presidência e Secretarias da Mesa do Conselho 
“ad hoc” que conduziu o processo eleitoral iniciado em 29/05 e encerrado no dia 
05/06/2006, bem como aos Conselheiros João Benedicto de Azevedo Marques, 
Alexandre Barradas de Oliveira,  Ricardo Coutinho Carvalhal,  Achiles  Roberto 
Miglioli  e  Ronaldo  de  Miranda  Amaral,  que  sob  a  Presidência  do  primeiro 
conduziram a apuração dos votos naquela reunião. Proposta aprovada.

Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria:  o  relatório  A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária)  de maio,  o 
Balanço Patrimonial do Clube em 31/05/2006 e correspondências da  Diretoria 
informando  alterações  em  sua  composição  até  maio/2007.  Comunicou  a 
composição das Comissões Permanentes até o momento, algumas delas ainda 
sem eleição interna do Vice-Presidente e Secretário: Esportes: Presidente – Luis 
Eduardo  Pinheiro  Lima,  Vice-Presidente  –  Gilberto  De  Luccia,  Secretário  - 
Aguinaldo  Lopes  Quintana  Neto,  Membros  –  Luciano  Prata  Magalhães  e 
Reinaldo  Bongiovanni;  Financeira:  Presidente  –  Adriano  Amaral  Resende, 
Membros  –  Peter  Alfredo  Burmester,  Jorge  Roberto  Corrêa  Zantut,  Ricardo 
Coutinho Carvalhal  e o Marco Antonio Senise Geretto;  Jurídica: Presidente – 
Vicente Mandia, Vice-Presidente – Marcelo Luis Del Grande Pricoli, Secretário – 
Renato Corrêa Meyer Marino e Membros – Eduardo Ribas Oliveira Machado e 
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Sergio Henrique de Sá; Saúde e Higiene: Presidente – Nelson da Cruz Santos, 
Membros – Gil Vicente de Azevedo Sodré, Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo, 
Maria Sylvia Ayrosa Galvão Mixeu e Danilo Sanches; Comissão de Veteranos: 
Presidente – Ernesto Julio dos Santos Corrêa Schleier, Membros – Walter da 
Silva Bacelar de Barros, Achiles Roberto Miglioli, Laerte Leite Cordeiro e Walter 
Leonelli; Obras: Presidente – Antonio Julio Martins Lemos, Membros – Roberto 
Cappellano, Zarath Maggiorini de Jesus Glass, Luiz Roberto Martinez e Pedro 
Gherardi Neto.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Desejou felicidades e boa gestão ao Sr. 
Presidente.  Associou-se ao  voto de  congratulações aos demais  Membros da 
Mesa “ad hoc”, destacando a forma ética, transparente com que o Conselheiro 
José Manssur presidiu as eleições havidas na última reunião. Propôs votos de 
louvor à Presidência da Diretoria e aos Diretores de Área, em especial o Diretor 
de Patrimônio,  Nelson de Barros Pereira Júnior,  pela recente inauguração da 
pista de skate e pela reforma da piscina descoberta, inclusive com aquecimento 
dessa piscina, antigo pleito da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves. Votos 
aprovados.

Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima  –  Apresentou  proposição  da  Comissão  de 
Esportes,  consignando  votos  de  louvor  aos  seguintes  destaques  esportivos: 
Atletismo:  ao  Diretor  Adjunto  César  Palermo  Kassab,  ao  Técnico  Cláudio 
Roberto de Castilho e ao atleta Sérgio Celestino da Silva, que conquistou o 73º 
Lugar Geral, categoria Adulto, prova 12.000m no XXXIV Campeonato Mundial de 
Cross Country (Fukuoka/Japão - 01 e 02/04/2006); Biathlon/Triathlon: ao Diretor 
Adjunto Fernando Fioravanti e aos atletas Roberto Andrade Rebello, 4º Lugar, 
categoria  Amador  45/49  anos  e  Carlos  Roberto  Mônaco  Guilger,  2º  Lugar, 
categoria Amador 35/39 anos, no S.P. Open 2006 - I  Etapa -  Nível Estadual 
(Santos/SP – 01/04/2006); Esgrima:  ao Diretor Adjunto Giovanni Cappellano, ao 
Técnico Miakotnykh Guennadi e aos esgrimistas que se destacaram no Torneio 
Nacional  Cidade  de  Porto  Alegre  (Porto  Alegre/RS  –  26/03/2006),  a  saber: 
Categoria Livre: prova Florete Masculino – classificação da equipe:  1º Lugar, 
atletas: Marcos Faria Cardoso, Heitor Shimbo Carmona, Fernando Augusto Dias 
Scavasin  e  Roberto  Cappellano;  prova  Florete  Feminino  –  classificação  da 
equipe:  2º  Lugar  –  atletas:  Taís  Morais  Rochel,  Maria  Júlia  Castro  Herklotz, 
Suzana Pasternak e  Maria  João Etchenique Reis;  prova Florete  Masculino – 
classificação da equipe: 1º Lugar, atletas Marcos Faria Cardoso, Paulo Henrique 
de Almeida Teixeira e Elton Shimbo Carmon; Resultados Individuais: Taís Morais 
Rochel  -  Florete Feminino -  1º Lugar,  Maria  João Etchenique Reis -  Espada 
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Feminino - 1º Lugar, Maria Júlia Castro Herklotz - Florete Feminino - 2º Lugar, 
Marcos Faria Cardoso - Florete Masculino - 2º Lugar e Sabre Masculino - 2º 
Lugar,  Heitor  Shimbo  Carmona  -  Florete  Masculino  -  3º  Lugar  e  Camila 
Rodrigues  Freitas  Marcondes  Barbosa  -Espada  Feminino  -  3º  Lugar;  Pólo 
Aquático:  ao  Diretor  Adjunto  Luciano  Jorge  Hamuche,  aos  Técnicos  Bárbaro 
Augustin  Diaz  Cervantes  e  Gilberto  Marques  de  Freitas  Guimarães  Júnior 
(Auxiliar Técnico) e aos aquapolistas que conquistaram o título de Campeão na I 
Etapa da Liga Paulista - Principal Masculino - Nível Estadual (Baurú/SP – 25 e 
26/03/2006):  Tiago Ribeiro de Almeida,  Fábio Amante Chidiquimo,  Caio Braz 
Santos,  João  Francisco  Carvalho  Pinto  Santos,  Rafael  Shoel,  Conrado 
Bertoluzzi,  Luís Maurício Capelache dos Santos, Daniel Polidoro Mameri,  Luiz 
Henrique Lanas Soares Cabral, Erik Michael Seegerer, Emílio Augusto Padilha 
Vieira,  Maurício  Bussamara  Real  Amadeo,  Marcelo  Camargo  Cintra  Franco; 
Remo:  ao  Diretor  Adjunto Ricardo da Silva Rojas  e ao  atleta  Jairo  Natanael 
Frohlich Klug, 5º Lugar na categoria Sênior Masculino, prova Double Skiff,  na 
Regata Internacional GNU (Porto Alegre/RS - 06 A 09/04/2006). Aproveitou para 
solicitar  que a Diretoria informe os feitos esportivos com maior antecedência. 
Votos aprovados.

José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Propôs votos de profícua gestão à nova 
Mesa do Conselho. Relembrou pinheirenses notáveis, Conselheiros como José 
de Barros,  Dante Vella,  Gerson de Oliveira,  Renato Ópice,  Antonio Guerra e 
tantos  outros.  Prestou  homenagem  ao  falecido  Conselheiro  José  Roberto 
Carneiro  Novaes,  discorrendo  sobre  sua  trajetória  no  Pinheiros  e  suas 
qualidades pessoais. Lembrando que em reunião passada o ex-Presidente Paulo 
Cesar de Arruda Castanho, a par de homenagear o Dr. Antonio de Alcântara 
Machado Rudge pela assunção da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer, mencionou uma série de  pinheirenses que tinham ocupado cargos na 
Administração  pública.  Pediu  permissão  para  agregar  alguns  nomes  àquela 
relação: Conselheiro Benedito Dias Ramos Neto, que foi Secretário Estadual de 
Esportes  e  Turismo,  Conselheiro  Ivo  Kesselring  Carotini,  que  ocupou  a 
Secretaria  Municipal  de  Esportes,  Conselheiro  Evandro  Antonio  Cimino, 
Desembargador,  que  também ocupou  o  Tribunal  de  Alçada  Criminal,  e  Luiz 
César  Gama Pellegrini,  ex-Conselheiro,  que ocupou a Corregedoria  Geral  do 
Ministério Público, aos quais propôs votos de louvor. Proposta aprovada.
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Severiano Atanes Netto (aparte) – Complementando, acrescentou o nome do 
Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa à lista desses ilustres pinheirenses, 
por  ter  exercido  a  Magistratura  por  cerca  de  20  anos,  depois  assumindo  a 
Presidência da COHAB. Aprovado.

José Luiz Toloza Oliveira Costa - Agradeceu.

Presidente – Antes de iniciar a Ordem do Dia, justificou a não inclusão dos itens 
adiados na Reunião de 06/03/2006 para privilegiar dois assuntos de extrema 
relevância:  a  sistematização  e  agilização  dos  trabalhos  de  adequação  do 
Estatuto  Social  às  disposições  do  Código  Civil  Brasileiro  e  o  recurso  do 
Conselheiro Claudio Damasceno Junior, que suscitou inclusive processo judicial 
que se objetiva encerrar. 

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Salientou o desinteresse da Diretoria 
em  prestar  informações,  impossibilitando  os  Conselheiros  de  responder  aos 
questionamentos dos associados sobre a extensão, duração, objetivos e valores 
das inúmeras obras e serviços que estão sendo executados no Clube, como a 
reforma das  piscinas externas.  Com relação às  obras  da  pista  de  atletismo, 
informou que antes delas iniciarem havia sugerido compor uma comissão de 
associados para apresentar soluções, mas não obteve apoio da Diretoria.  No 
início deste mês foi apresentado à Diretoria um abaixo-assinado subscrito por 
1094  associados,  inclusive  endossado  pela  Presidência  do  Conselho, 
formulando  pleitos  e  sugestões  e  juntando  laudos  técnicos.  Finalizando, 
transmitiu  os  seguintes  pedidos  de  associados:  detalhes  sobre  as  obras 
efetuadas e maior  participação e valorização dos membros do Conselho nos 
projetos do Clube. Reiterou que os associados que assinaram o requerimento 
aguardam ansiosamente uma reavaliação técnica da pista e que o empenho na 
obtenção das subscrições não tenha sido em vão. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria.

Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho  –  Leu  carta  da  Associada  Nikita  Bondarenko, 
sugerindo que o Clube enviasse carta convidando os associados da categoria 
Veteranos a contribuir mensalmente com R$30,00, reajustados pelo índice de 
reajuste das aposentadorias. 
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Presidente – Esclareceu que o pedido da Associada não poderia ser atendido, 
porque anti-estatutário.  Sugeriu que o documento lido pelo Conselheiro fosse 
juntado ao processo já existente sobre essa matéria, para eventual apreciação 
posterior.

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Disse que não poderia se furtar de trazer o pleito 
do Associado, mas que o Sr. Presidente saberia tomar eventuais providências.

Pedro Antonio Lousan Badra –  Elogiou a obra da Brinquedoteca, anseio da 
Associada  Heide  Aerts  formalizado  por  abaixo-assinado  de  500  Associados, 
trazido ao Conselho pelo Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva. Como foi 
questionado por Associados e não encontrou dados sobre o trâmite formal, nem 
a aprovação prévia dessa obra pelo Conselho, solicitou à Diretoria as seguintes 
informações:  valor  final  da  obra  e  do  orçamento;  ata  da  homologação  da 
concorrência;  qual  a  firma  de  engenharia  encarregada  da  construção  e 
responsável técnico; o “habite-se” da obra; ata da homologação da concorrência 
para  a  decoração do local,  o  valor  final  e  informações  sobre  a  firma  que a 
efetuou. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  – Transmitiu  manifestações  de  Associados, 
elogiando a Festa Junina e sua organização, mas considerando exagerados os 
preços praticados no evento. Pediu as seguintes informações da Diretoria: 1 - 
Qual  o  critério  utilizado  para  o  estabelecimento  dos  preços  cobrados  pelas 
barracas dos terceirizados e se todas as barracas pagaram igualmente o mesmo 
percentual de locação de espaço ou outra denominação que houver? 2 - Qual é 
o  critério  para  formação  dos  preços  cobrados  dos  Associados  nas  barracas 
exploradas pelo próprio Clube? 3 - Por que o refrigerante e a cerveja na Festa 
Junina  custa  mais  do  que  quando  comprada  pelo  Associado  nos  bares  e 
restaurantes?  4  -  Quais  foram  os  patrocinadores  e  qual  o  valor  obtido  de 
patrocínio  para  este  evento?  Aprovado  o  encaminhamento  da  matéria  à 
Diretoria.
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Item 2 - Apreciação da ata da 536ª Reunião Ordinária, iniciada em 29 de 
maio de 2006, transformada em Sessão Permanente e encerrada 
no dia 05 de junho de 2006. 

Presidente  –  Não  havendo  contestação,  declarou  a  ata  aprovada  conforme 
apresentada.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-13/2006,  referente  à  proposta  de 
Resolução  formulada  pela  Mesa  do  Conselho,  objetivando 
sistematizar  e  agilizar  os  trabalhos  relativos  à  adequação  do 
sistema  jurídico  do  Esporte  Clube  Pinheiros,  em  especial  o 
Estatuto  Social,  às  disposições  do  Código  Civil  Brasileiro, 
contemplando  as  conclusões  alcançadas  no  processo  CD-
09/2005. 

Presidente – Antes de abrir a discussão, leu a íntegra da proposta.

José Edmur Vianna Coutinho – Perguntou se as propostas de alterações em 
andamento  teriam prosseguimento  normal,  nos  termos  regimentais,  já  que  a 
proposta  da  Mesa  colocava  que  isso  ocorreria  “na  medida  do  possível”. 
Ponderou que se a  intenção era  levar  essas propostas  ao  conhecimento  da 
pretendida Comissão Especial,  a Mesa estava contrariando o Estatuto Social, 
pois cada uma delas tem que ser submetida à deliberação do Conselho. Quanto 
ao  mérito  da  proposta,  entendeu  que  não  é  conveniente  aquela  reforma 
estatutária a que se refere, até mesmo a Comissão. Comentou que as reformas 
de diplomas são sempre extremamente perigosas, como ficou comprovado na 
Constituinte  de  1988  -  já  foram  apresentadas  quase  50  emendas  e  a 
Constituição está toda deformada.  Outro fato bastante importante: o Estatuto 
Social está muito bom; ele não apresenta lacunas graves, e as que surgem estão 
sendo  tratadas  com  a  calma  que  merecem  as  alterações  estatutárias  e 
regimentais. E não se vê nenhum problema de desordem no Clube em virtude da 
redação do Estatuto.   Mencionando os temas, ponderou que existem trabalhos 
prontos,  com  pareceres  de  Comissões,  propostas  que  só  não  poderão  ser 
apreciadas pelo Conselho se forem retiradas pelos proponentes.  Defendeu o 
cumprimento do Estatuto e do Regimento, lendo os Arts. 38 e 39 do Regimento 
Conselho, que dispõem sobre a hipótese de alteração e a ordem de preferência 
que deve respeitar a organização da Ordem do Dia, e que os adiamentos têm 
que ser devidamente obedecidos. 
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Presidente – Pediu ao orador que fosse mais conciso em sua explanação, e, a 
pedido, concedeu-lhe cinco minutos para concluir.

José Edmur Vianna Coutinho –  Lembrou que na reunião de 06 de março, o 
plenário decidiu adiar a discussão e votação de três processos (CD-11/2005, 
CD-06/2005  e  CD-04/2006),  estabelecendo  que  tais  matérias  deveriam  ser 
incluídas na pauta da primeira reunião que se seguisse após a posse da nova 
Mesa do Conselho. Esta decisão não foi obedecida, sequer mencionada pela 
proposta da Mesa. Comentou que não objetava a criação da Comissão Especial, 
até  porque  é  prerrogativa  do  Presidente  nomear  Comissões;  dispensa 
autorização  do  Conselho.  Mas  própria  convocação  já  veio  eivada  de  uma 
contrariedade  ao  Estatuto,  porque  não  obedeceu  a  uma  determinação  do 
Conselho.  Em  face  disso,  entendeu  como  preliminar  que  fosse  negada  a 
proposta de constituição de Comissão, porque o Presidente faria as nomeações 
que quisesse, mas com relação à parte fundamental disto, que é a tendência a 
reduzir todo o nosso trabalho, àquilo que for produzido por esta Comissão, que 
não sabemos quando terminará, não poderia concordar . Se a amplitude dessa 
Comissão  é  reformar  o  Estatuto  e  dar  a  ele  uma condição  de  uma síntese 
fantástica, dando aos Regimentos realmente a amplitude que se pretende, não 
teremos  isso  resolvido  antes  de  janeiro/2007  de  forma  alguma.  Por  isso, 
manifestou-se contrário à suspensão da apreciação e deliberação das propostas 
já existentes, porque aqueles que as fizeram não foram consultados para retirá-
las de pauta, como estabelece o Regimento. Encerrou, dizendo que a proposta 
da  Mesa  e  a  maneira  que  ela  está  sendo  feita  era  totalmente  contrária  ao 
Estatuto e ao Regimento. 

Presidente – Depreendeu que o orador levantou como preliminar justamente a 
impossibilidade de se colocar a matéria em pauta, tendo em vista a existência de 
outros processos que teriam precedência. Perguntou ao orador se a preliminar 
se  estendia  a  todas  as  matérias  da  Ordem do  Dia  desta  reunião,  que  não 
poderiam ser apreciadas. 

José Edmur Vianna Coutinho - Confirmou. 

Sérgio Henrique de Sá (questão de ordem) – Com base nos Arts. 53 e 54 do 
Regimento  Interno,  tendo  em  vista  a  proposição  de  criação  da  Comissão 
Especial  no  prazo  de  30  dias  já  nomeada  nesta  sessão,  e  por  tratar-se  de 
matéria de elevado interesse e que poderá nortear os rumos de nossa entidade, 
sugeriu que seja dada integral ciência aos Conselheiros, no prazo regimental do 
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Art. 85 (20 dias), para apresentação da mesma e criação de Comissão Especial 
para  a  partir  da  próxima  reunião  deste  E.  Conselho.  Disse  acreditar  que  a 
discussão mais aprofundada e o debate saudável entre os poderes do Clube, 
inclusive  o  Executivo,  com  a  ampla  divulgação  aos  Conselheiros,  poderá 
sedimentar  a  criação  de  uma  Comissão  Especial,  bem  como  dar  início  ao 
processo efetivo de adaptação do Estatuto ao novo Código Civil, da forma com 
que os sábios integrantes desta comunidade decidirão por ser o mais adequado 
e viável do ponto de vista legal e estatutário. 

Presidente – Pediu ao orador que encaminhasse à Mesa a transcrição do seu 
pronunciamento.

Sergio  Lazzarini  – Manifestou  sua  preocupação  com  o  Clube  e  com  o 
cumprimento das determinações legais que incidem sobre todas as associações 
civis do País, indistintamente, que têm que se adaptar às alterações do novo 
Código Civil  até 11/01/2007. Ponderou que a mudança de Mesa Diretora não 
torna necessário que se despreze tudo aquilo que a administração anterior tenha 
feito e se considere melhor o que a nova gestão apresente. Gera perplexidade 
que se  tire  de  pauta  vários  processos instruídos por  comissões apartidárias, 
nomeadas pela Mesa anterior, compostas por pessoas representativas de todas 
as  correntes  políticas,  que  elaboraram  projetos  de  alterações  estatutárias. 
Especificamente o trabalho da Comissão Especial que estudou as alterações de 
quorum,  de deliberação,  de  assembléia,  não merece reparo.  Essa Comissão 
promoveu estudos, analisou proposições, e acabou apresentando uma proposta 
com algumas adaptações do Estatuto. O Conselheiro Francisco Carlos Collet e 
Silva, de público perfila o entendimento de que para adaptação ao Código Civil é 
necessário  alterar  o  Estatuto  inteiro.  Outros  Membros  entendem  que  basta 
alterar aqueles artigos incompatíveis com a nova legislação. Em razão desses 
entendimentos, a Comissão, muito democrática, apresentou ambas proposições. 
Entretanto, a proposta altera apenas 9 artigos e submete à Assembléia Geral 
referendando esses dispositivos, para garantir que o Clube cumpra o prazo para 
adaptação. Agora surge a idéia da Mesa, de constituir nova comissão, que vai 
elaborar  nova  proposta  de  um Estatuto  inteiro  para  atender  àquela  corrente 
doutrinária, com o quê, particularmente, não concordava tendo em vista o risco 
que o Clube corre; não há possibilidade temporal de produzir e votar um Estatuto 
inteiro até 11/01/2007. Uma proposta de alteração do Estatuto, por menor que 
seja  tem  várias  etapas  na  sua  tramitação  e  portanto   é  impossível  votar  o 
Estatuto inteiro do Clube até 11 de janeiro. Por isso que a Comissão propugnou 
pela adaptação de nove artigos, sem prejuízo, porque ela inclusive recomenda 
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que se nomeie uma Comissão para depois estudar outras alterações, mas temos 
um problema de tempo. Ou aproveitamos o trabalho desta Comissão e ele entra 
em pauta, e deveria estar em pauta, ou desprezamos esse trabalho todo, assim 
como o  trabalhos  das  outras  Comissões  apartidárias  -  fizeram as  propostas 
relacionadas  à  veteranice,  a  alteração  do  Regimento  Eleitoral  -  para  que  o 
Conselho e a Assembléia possam aprovar neste ano e entraremos em janeiro 
juridicamente  seguros.  Se  enveredarmos  pelo  caminho  de  fazer  um  único 
Estatuto  inteiro  e  deixar  de  lado  o  que  essa  Comissão  propôs,  estaremos 
cometendo uma temeridade e amanhã poderemos ser responsabilizados pelo 
Clube por não ter se adaptado a tempo, o que é muito sério e precisamos pensar 
sem  provocações  partidárias,  deixando  de  lado  o  Estatuto.  O  Clube  é  uma 
instituição  centenária;  ele  não  pode  ficar  à  mercê  de  vaidades  pessoais  de 
alguém querer fazer prevalecer o seu entendimento em relação aos outros.  A 
Mesa pode e deve nomear Comissões sem consultar o Conselho para fazer um 
estudo geral do Estatuto,  só que sem o prejuízo que se vote o mais urgente 
possível, considerando que temos somente cinco meses ou cinco reuniões até o 
final do ano. Tentando conciliar as manifestações do Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho e Sérgio Henrique de Sá, propôs que na próxima sessão no 
cumprimento aos Arts. 38 e 39 esta proposta que foi adiada seja colocada em 
primeira votação sem prejuízo, sem ficar vinculada à outra Comissão, porque se 
a outra Comissão conseguir fazer o Estatuto, o que não acredita que o faça em 
30 dias,  ótimo,  mas que possamos dar  segurança jurídica ao Esporte  Clube 
Pinheiros, porque temos a responsabilidade de adaptar o Estatuto nos próximos 
cinco  meses.  De  resto,  se  não  fosse  por  questões  jurídicas,  de  segurança 
jurídica,  seria  uma  descortesia  da  Mesa  deixar  de  lado  o  trabalho  dessa 
Comissão  que  durante  seis  meses  trabalhou  incansavelmente  assim  como 
outras,  porque vai se nomear uma outra Comissão para estudar exatamente o 
que ela já fez e já apresentou como proposta ao Conselho. 

Francisco Carlos Collet e Silva –  Como foi citado pelo orador, manifestou-se 
para deixar  claro que de modo algum pretendeu a  Mesa com esta proposta 
desprestigiar  o  trabalho  da  Comissão  Especial  constituída  pela  Resolução 
Conjunta  02/2005.  Ao  contrário,  ela  se  baseou  nas  conclusões  daquela 
Comissão, como ficou expresso em sua proposta. Frisou que não se pretende 
também  fazer  um  Estatuto  novo,  nem  prejudicar  o  trabalho  das  Comissões 
Especiais  que  analisaram  outros  assuntos.  Com  base  no  entendimento  da 
Comissão Especial de 2005, concluiu-se que a adaptação do Estatuto ao Código 
Civil  é  uma questão complexa.  Simplesmente adaptar  os artigos necessários 
para  esse mister,  os  trabalhos  já  estão  prontos  e  foram apresentados pela 
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Comissão Especial que ele próprio, orador, integrou. Naquela Comissão Especial 
quisemos ir além, mas não podíamos porque a nossa competência não permitia. 
E  a  Comissão  Especial  e  a  Mesa  tinham  a  preocupação  de  manter  a 
competência  integral  do  Conselho  para  deliberar  acerca  dos  assuntos 
interessantes  ao  Clube.  Por  isso  se  imaginou  -  e  não  por  qualquer  motivo, 
mesmo vaidade: até 11 de janeiro o Clube tem que estar adaptado. Quando se 
busca  um  Estatuto  sintético,  pretende-se  evitar  freqüentes  convocações  de 
Assembléias  Gerais  a  cada alteração.  A  Mesa imaginou que a  alteração do 
Estatuto  não  demandaria  a  alteração  do  sistema  normativo.  Apenas  seriam 
extraídos  do  Estatuto  preceitos  quase  sempre  repetidos  nos  Regimentos 
específicos,  para  deixa-lo  mais  enxuto;  nenhuma alteração de mérito,  exceto 
aquelas  para  adaptação  já  resolvidas  pela  Comissão  Especial.  Por  que 
estaríamos  fazendo  esse  expediente?  Porque  os  Regimentos  e  os 
Regulamentos  o  Conselho  pode  alterar  livremente,  indiferentemente  de 
convocação de Assembléia. Esse trabalho de alocação de normas do Estatuto 
para Regimentos não demandaria grande dificuldade, porque não se pretende 
alterar nada. Essa foi uma estratégia utilizada no sentido de agilizar. Explicou 
que a expressão “se possível” colocada na proposta deveu-se ao fato de a Mesa 
imaginar que poderíamos converter todas as propostas que estão tramitando em 
alterações  regimentais,  caso  não  se  trate  de  matéria  que  envolva  alteração 
efetivamente estatutária. Então, todas as propostas e emendas existentes serão 
apreciadas pelo Conselho, sem exceção. Independentemente, a Comissão não 
vai alterar o Estatuto, mas transportar normas que estão previstas no Estatuto 
para  Regimentos  e  Regulamentos,  deixando  o  Estatuto  enxuto,  albergando 
apenas  as  normas  indispensáveis  a  um semelhante  documento.  E  faríamos 
apenas uma Assembléia dos Associados, para aprovar esse Estatuto diminuído, 
porque  a  grande  maioria  das  normas  estariam incertas  em Regulamentos  e 
Regimentos. A  proposta da Mesa não é de mérito, de rediscussão de qualquer 
matéria,  nem  prejudicar  qualquer  Comissão,  mas  agilizar  o  procedimento  e, 
sobretudo, preservar a competência do Conselho para decidir diretamente sem 
qualquer referendo da Assembléia Geral sobre matérias interessantes ao Clube. 

Dora  Maria  de  Aguiar  Whitaker  (aparte)  – Perguntou  se  a  essência  da 
proposta da Mesa era manter  no Estatuto apenas aquilo  que seja  realmente 
fundamental, já que nele existe uma série de procedimentos internos que seriam 
transportados para os Regimentos, sobre os quais o Conselho pode deliberar, e 
aí esse Estatuto seria submetido à Assembléia Geral.
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Francisco Carlos Collet e Silva –  Confirmou, aduzindo que até poderiam ser 
retiradas do Estatuto matérias que estariam mais adequadas nos Regimentos. O 
Estatuto cuidaria das matérias relativas a organização política, administrativa e 
jurídica do Clube, e todas as demais matérias seriam previstas expressamente 
nos Regimentos e Regulamentos. Nada se perderia, nada se mudaria. 

Dora Maria de Aguiar Whitaker – Agradeceu. 

José Edmur Vianna Coutinho (aparte) – Perguntou se o trabalho da Comissão 
anterior  seria ainda apreciado ou incluído nessa nova reforma ou pelas suas 
características seria apreciado pelo Conselho desde logo. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Respondeu que a proposta não era da Mesa. 
Era idéia da Comissão anterior a criação de uma nova Comissão Especial, para 
apresentar  num  trabalho  único  essa  proposta  de  enxugamento,  junto  com 
aquelas propostas de alterações previstas. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Considerando a questão jurídica e a 
prática,  perguntou  se  haveria  tempo  hábil  para  a  proposta  da  Mesa,  nada 
obstante já ter esse trabalho anterior. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Respondeu que esse trabalho não é extenso; 
vai precisar de método e sistematização. Esse trabalho não pretende alteração 
substancial,  ou de dispositivo normativo; apenas transposição do que está no 
Estatuto para Regimentos, exceto aquelas alterações de adequação do Estatuto 
já prevista pela Comissão suprapartidária criada pela Resolução 02/2005. Disse 
acreditar  que  não  haja  problema  de  tempo  não,  mas  deverá  haver, 
necessariamente, duas reuniões do Conselho para aprovar ou não, essa matéria 
será decidida não pela Comissão, mas pelo Conselho, e depois pela Assembléia 
Geral. Por isso que a proposta de agilização é imprescindível.

Sergio Lazzarini (aparte) –  Ponderou que a proposta da Comissão anterior já 
estava em condições de ser imediatamente votada, e que o Conselho precisaria 
votar em duas vezes, e depois ainda teria que ser submetida à aprovação da 
Assembléia Geral.  Agora, qualquer outra proposta, ainda que de um Estatuto 
enxuto, demanda a reabertura de prazo para emendas, para um novo parecer e 
para duas votações. A idéia de se fazer uma nova Comissão é perfeita, só que 
não vai dar tempo para fazer isso neste ano. Daí sua preocupação em votar o 
que já está em condições de ser votado neste ano, sem prejuízo de se fazer com 
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todo o mérito um enxugamento do Estatuto. Perguntou se o orador concordava 
com isso.

Francisco Carlos Collet e Silva - Concordou que o prazo é exíguo. Entretanto, 
a proposta era aproveitar toda a adaptação já apresentada ao Código Civil, e 
apresentar também o enxugamento do Estatuto, passando para Regulamentos e 
Regimentos.  Aí  abriríamos  prazos  para  emendas,  ouviríamos  as  Comissões 
Especiais, mas nós teríamos uma Assembléia Geral, que demandaria no mínimo 
30 dias para convocação de acordo com a proposta da Comissão Especial. Se 
não fizermos esse enxugamento,  teríamos que analisar  aqui,  por  exemplo,  o 
trabalho  da  Comissão  suprapartidária  que  tratou  da  questão  relativa  a 
Veteranice, teríamos que aprova-lo em duas reuniões, quer dizer, o Conselho 
discutiria a questão da Veteranice, que é uma emenda estatutária que também 
está  em  termos,  não  decidiria  nada,  poderia  fazer  uma  proposta  para 
conhecimento da Assembléia Geral, daí teríamos mais uma Assembléia Geral, 
mais 30 dias. Então, quando se propõe o enxugamento do Estatuto, sem mudar 
o  sistema  normativo,  apenas  acrescentando  as  propostas  já  discutidas  pela 
Comissão  Especial  de  2005,  estaríamos  preservando  integralmente  a 
competência  do  Conselho  para  fazer  as  alterações  interessantes  ao  Clube, 
inclusive analisando a questão relacionada a Veteranice e outras oito alterações 
estatutárias que estão tramitando no Conselho. Teríamos para isso que fazer 
apenas uma convocação de Assembléia  Geral,  e  apenas abrir  o  prazo para 
emendas,  ou  seja,  estaríamos  ganhando  tempo.  Será  difícil,  o  trabalho 
demandará esforços, principalmente dessa Comissão Especial, demandará uma 
convocação especial  do Conselho,  mas temos que resolver da maneira mais 
perene,  visando  diminuir  freqüentes  convocações  da  Assembléia  Geral, 
sobretudo preservando a competência do Conselho para decidir sobre matérias 
relevantes do Clube, esse é o objetivo. 

André  Franco Montoro Filho  (aparte)  –  Concordou com a  necessidade de 
enxugar o Estatuto, que existe um trabalho pronto para votação e que seria bom 
fazer  uma  única  Assembléia.  Por  outro  lado,  ponderou  que  há  o  risco  de 
complicar o processo e isso não estar pronto para ser aprovado até janeiro do 
ano que vem. Sugeriu que a proposta da Comissão anterior seja submetida ao 
Conselho nas próximas reuniões, ficando pronta para a Assembléia Geral, e que 
em paralelo seja feito o trabalho de enxugamento do Estatuto, que, se chegar a 
um bom termo, será colocado numa Assembléia, que será convocada na data 
final, garantindo que se cumpra o prazo legal. Explicou sua proposta. Coloca-se 
imediatamente as propostas já concentradas e as reserva, enquanto a Comissão 
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continua  fazendo  os  trabalhos  de  enxugamento  do  estatuto  com  todas  as 
discussões  etc.  O  que  ficar  pronto  até  a  data  determinada,  vai  para  uma 
Assembléia.  Espera-se  que  possa  ser  tudo,  mas,  se  não  for,  ao  menos  já 
teremos  as  medidas  necessárias  à  adaptação  ao  Código  Civil  aprovadas  e 
seguindo todo o trâmite legal. 

Presidente – Pediu que o orador fosse breve no esclarecimento. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Ponderou que proposta do aparteante seria 
ideal, se fosse possível conciliar os dois trabalhos. Explicou que alteração para 
ter  eficácia hoje em dia só através da Assembléia Geral e a previsão que a 
Comissão Especial fez a partir de alguma discussão, de alguma matéria que o 
Conselho  resolva  apresentar  para  referendo  da  Assembléia  Geral  estipula  o 
prazo de 30 dias.

Vicente  Mandia  (aparte)  –  Defendeu  que  fossem estabelecidas  prioridades, 
entendendo prioritário  o  trabalho feito pela Comissão Especial,  que trabalhou 
exaustivamente para chegar ao termo que chegou. Daqui pra frente poderíamos 
discutir as outras matérias de uma forma menos exaustiva do que foi colocado 
pelas principais  reformas da proposta da Comissão.  Propôs que a Comissão 
fosse  ouvida  e  que  a  Mesa  colocasse  aos  Conselheiros  o  enxugamento  do 
Estatuto.

Presidente –  Para ordenar os trabalhos, pediu ao orador que respondesse ao 
aparte.

José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Entendeu que as colocações eram 
pertinentes, mas não estatutárias, acreditando que a solução seria transformar a 
reunião em sessão permanente. 

Francisco Carlos Collet  e  Silva –  Reiterou que a  intenção era  exatamente 
aproveitar o que a Comissão Especial fez, isso para acrescentar ao Estatuto. 
Segundo ponto:  retirar  do Estatuto o que está repetido,  pois  quase todos os 
Regimentos repetem as disposições estatutárias, mantendo essas disposições 
só em Regimentos. Propôs que se faça isso e que se abra prazo para emendas 
numa só oportunidade, como já aconteceu, por exemplo, quando aprovamos o 
novo sistema eleitoral - foram apresentados diversos dispositivos e o Conselho 
votou todos numa mesma oportunidade. Não se pretende alterar, por isso que o 
trabalho não é tão complexo. Ai faríamos uma só Assembléia Geral, porque é 
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custoso, diminuindo a burocracia. Com relação à proposta do Conselheiro André 
Franco  Montoro  Filho,  comentou  que  se  fosse  possível  conciliar  o  prazo  da 
votação com o término do trabalho seria ótimo, talvez tenhamos que apresentar 
as conclusões juntamente com esse enxugamento do Estatuto, para submeter 
todo esse trabalho a uma só Assembléia Geral. Isso vai agilizar os trabalhos de 
regularização e preservará a competência do Conselho de proceder a alterações 
de normas do Clube. 

Claudio Damasceno Junior  (aparte)  –  Diante do prazo e exeqüibilidade da 
alteração que a Mesa propôs, perguntou se seria possível à Comissão elaborar 
seu trabalho dentro de um prazo limitado para atender à preocupação expressa 
em plenário.

Francisco Carlos Collet e Silva – Respondeu afirmativamente, desde que fosse 
alterado para 60 dias o dispositivo da Comissão Especial que impõe a alteração 
no prazo de 30 dias a convocação de uma Assembléia Geral,  ou então uma 
disposição transitória. 

Claudio Damasceno Junior –  Pediu que a Mesa considerasse essa proposta 
de emenda. 

Francisco Carlos Collet e Silva –  Entendeu que seria possível, por exemplo, 
uma disposição transitória na primeira convocação da Assembléia para albergar 
as duas questões, o enxugamento e a adaptação do Estatuto. Concordou com o 
encaminhamento  dos  Conselheiros  André  Franco  Montoro  Filho  e  Claudio 
Damasceno Junior. 

Presidente  –  Rejeitou  a  questão  de  ordem argüida  pelo  Conselheiro  Sergio 
Henrique de Sá, esclarecendo que o plenário estava discutindo uma proposta de 
trabalho da Mesa e não proposição de alteração estatutária. Nessas condições, 
não haveria a necessidade de atendimento do dispositivo evocado. Continuando, 
notou que a maior preocupação expressa em plenário era com relação ao tempo 
e  ao  fato  da  existir  um trabalho  exaustivo  elaborado  por  Comissão anterior, 
prevendo  a  adaptação  do  Código  Civil  com  alteração  de  nove  artigos  do 
Estatuto.  Encaminhou  a  votação,  propondo  fosse  constituída  a  Comissão 
Especial pretendida, e que, caso essa Comissão não consiga concluir no prazo, 
para  que  não  haja  solução  de  continuidade,  para  que  o  Clube  não  fique 
desamparado  colocará  em  pauta  o  processo  CD-09/2005.  Aproveitou  para 
esclarecer que o processo de adaptação do Estatuto ao Código Civil  não foi 
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adiado, então não existia a necessidade expressa de ser incluído na pauta desta 
reunião. Continuando, reiterou que caso a nova Comissão não concluísse seu 
trabalho em 60 dias, submeteria o processo anterior ao Conselho, e dessa forma 
estaria conciliando as ponderações em plenário. 

José Edmur Vianna Coutinho - Solicitou ao Sr. Presidente que colocasse em 
votação sua preliminar. 

Presidente –  Lembrou que a preliminar do Conselheiro José Edmur entendia 
que nenhuma matéria poderia ser apreciada hoje no Conselho, tendo em vista 
aquela  deliberação anterior  do  Conselho,  de prioridade de três  matérias  que 
ficaram para serem apreciadas posteriormente à eleição da nova Mesa. Reiterou 
a justificação que havia feito no início da reunião, no sentido de que pretendia 
privilegiar  dois  assuntos  de  extrema  relevância  e  urgência:  a  adaptação  do 
Estatuto ao Código Civil, que efetivamente não estava nessa lista de preferência, 
e também o recurso do Conselheiro Claudio Damasceno Junior, que suscitou 
processo  judicial  que  objetivamos  encerrar.  Ainda,  dentro  do  princípio  de 
conciliação que a Presidência faz questão de reafirmar a cada momento, a pauta 
apresentada  inclusive  foi  levada  ao  conhecimento  da  Diretoria,  que  não 
apresentou  nenhuma  objeção.  Informou  que  as  propostas  dos  Conselheiros 
André Franco Montoro Filho e Claudio Damasceno Junior  seriam incorporadas 
pela própria Mesa e seriam submetidas ao Conselho. 

Marcos Martins Paulino –  Cumprimentou o Sr. Presidente pelos esforços de 
conciliação apesar da tentativa de testá-lo no início da reunião mas   ponderou 
que a proposta  de conciliação do Sr. Presidente  não alcançava a proposição do 
Conselheiro  André  Franco Montoro  Filho,  que pretendia  que  a   proposta  da 
Comissão Especial fosse colocada em pauta já na próxima reunião, porque ela 
precisa  de  duas  votações,  e,  paralelamente  a  Comissão  i  a  ser  nomeada 
começaria a trabalhar no prazo determinado, produzindo o seu trabalho. Lá na 
frente,  com  tudo  acontecendo  devidamente  nos  dois  trabalhos,  conseguindo 
chegar  a  bom  termo  o  enxugamento  do  Estatuto,  não  vamos  ter  problema 
nenhum. Entretanto, a proposta de conciliação, ao deixar o inverso esta proposta 
que já está pronta da Comissão, se ela entrar na hora que repararmos que não 
foi possível a Comissão terminar o seu trabalho, pode ser uma votação açodada 
em cima da proposta que está pronta da Comissão Especial. Propôs que fosse 
mantida para votação a proposta do Conselheiro André Franco Montoro Filho, ou 
que a Mesa admitisse também o paralelismo de condição. 
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José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  (questão  de  ordem  argüida  durante  o 
discurso do orador)  –  Entendeu que o orador  não estava encaminhando a 
votação, mas sustentando sua tese, pedindo ao Sr. Presidente que cassasse sua 
palavra.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura   -  Entendeu  que  a  proposta  que  o  Sr. 
Presidente aglutinou era possível, porque estabelecia um prazo para conclusão 
dos trabalhos da nova Comissão.  Se até o prazo determinado não estivesse 
pronto o enxugamento do Estatuto, votar-se-ia a proposta da Comissão anterior 
para não correr riscos. 

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Tendo  sido  novamente  citado,  disse  ter 
entendido que a proposição do Conselheiro André Franco Montoro Filho era no 
sentido de que a resolução que decorreria da aprovação da proposta da Mesa 
tramitaria paralelamente, sem prejuízo das alterações estatutárias já aprovadas 
pela  Comissão Especial,  e  se  buscaria,  quando ambas tivessem concluídas, 
ainda que se necessitasse de prazo suplementar que se poderia ser concedido 
através,  por  exemplo,  de  uma  disposição  transitória  a  se  acrescentar  nas 
propostas de alteração já feitas pela Comissão Especial anterior, de modo que 
ambas fossem discutidas paralelamente no Conselho, mas quando aprovadas 
fossem apresentadas numa única Assembléia Geral. 

Presidente – Prosseguiu, tratando da preliminar argüida pelo Conselheiro José 
Edmur Vianna Coutinho,  reiterando que no início  dos trabalhos a Mesa teve 
oportunidade  de  justificar  essa  preferência  na  formação  da  pauta,  e  essa 
preferência foi dada na preocupação da adaptação do Estatuto ao Código Civil e 
também ao recurso do Conselheiro Claudio Damasceno Junior, que está sendo 
objeto de uma discussão judicial. Lembrou, como anteriormente esclarecido, que 
havia trocado idéias com a Presidência Diretoria com relação à própria pauta, no 
sentido que seria mais conveniente colocarmos dessa forma, tendo em vista a 
urgência e relevância dos assuntos privilegiados. Comprometeu-se a inserir na 
pauta  da próxima reunião as três matérias que foram objeto de adiamento na 
sessão de dia 23 de março passado. Aduziu que, tendo em vista que estaria 
cumprindo uma determinação do Conselho,  não teria condições de inserir  na 
pauta da próxima reunião o processo da Comissão Especial anterior, porque ele 
não se incluía dentre aqueles que tiveram discussão e votação adiadas, então, 
dentro do seu trâmite normal só seria colocado na reunião do final do mês de 
agosto, quando talvez já teremos as conclusões da nova Comissão e poderemos 
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submeter a matéria à apreciação. Deu por encerrada a discussão e submeteu ao 
plenário a preliminar levantada pelo Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho.

Deliberação:
O plenário resolveu rejeitar a preliminar argüida pelo Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho, no sentido de que todas as matérias que já foram apreciadas e 
que  venham  a  ser  apreciadas  nesta  reunião  não  poderiam  estar  sendo 
apreciadas, tendo em vista a deliberação anterior do Conselho.

Presidente - Submeteu ao plenário a proposta da Mesa, nos termos em que foi 
formulada,  acoplada  com  a  proposta  do  Conselheiro  André  Franco  Montoro 
Filho. 

Deliberação:
O plenário  decidiu  aprovar  a  Proposta  de  Trabalho  formulada  pela  Mesa  do 
Conselho, objetivando sistematizar e agilizar os trabalhos relativos à adequação 
do sistema jurídico do Clube, em especial o Estatuto Social, às disposições do 
Código Civil  Brasileiro, que contempla as conclusões alcançadas no processo 
CD-09/2005. 

Presidente  – Desde  logo,  nomeou  os  membros  da  Comissão  Especial  ora 
constituída,  Conselheiros Cantídio Salvador Filardi (Presidente), Roberto Luiz 
Pinto e Silva (Vice-Presidente), Francisco Carlos Collet e Silva (Relator),  Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues, Jorge Roberto Corrêa Zantut e José Roberto Coutinho 
de Arruda (Membros).

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-20/2005,  referente  ao  Recurso 
Ordinário  interposto  por  Membro  do  Conselho  Deliberativo, 
contra declaração de perda de mandato de Conselheiro. 

Presidente – Antes de abrir  a discussão, esclareceu que a tutela antecipada 
concedida pelo Juízo da 11ª. Vara Cível da Capital nos autos da Ação Anulatória 
de Ato Jurídico Administrativo proposta pelo Conselheiro Claudio Damasceno 
Junior, objetivando a sua reintegração ao quadro de Conselheiros, enquanto não 
decidido  recurso  administrativo  interposto,  recebeu  petição  em  conjunto 
formulada pelo autor e pelo requerido, o Esporte Clube Pinheiros, solicitando 
sobrestamento  do  feito  por  30  dias  para  que  fosse  dada  uma  solução 
administrativa à pendência, o que estamos procurando fazer neste momento. Na 
verdade,  a  origem da pretensão judicial  do  requerente  foi  o  fato  de  ter  sido 
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colocada em licitação, ou seja, disponibilizada e preenchida a sua vaga na última 
eleição para renovação parcial do Conselho, apesar da existência de recurso 
contra o ato de declaração de perda de mandato ainda pendente de julgamento. 
Ainda como esclarecimento, destacou que como a vaga do Conselheiro já foi 
preenchida na última eleição, na hipótese de provimento de seu recurso, seria 
necessário  solucionar  uma  pendência  decorrente  dessa  licitação,  dessa 
disponibilização de vaga, havendo ainda pendência de recurso, havia um duplo 
grau de jurisdição e não poderia ter sido efetuado naquele momento, mas foi 
uma decisão, então o Conselho teria que encontrar uma solução. Então, a Mesa 
proporia  ao Conselho uma das duas soluções,  ou que a vaga anteriormente 
pertencente  ao  Conselheiro  José  Roberto  Carneiro  Novaes,  cujo  falecimento 
ocorreu no início dessa legislatura, também com quatro anos de mandato pela 
frente  como  a  do  Conselheiro  Claudio,  fosse  ocupada  pelo  recorrente, 
regularizando-se assim a pendência que poderia ocorrer com a existência de um 
Conselheiro a mais no quadro de Conselheiros; ou, a exemplo de precedente 
que teria havido em gestão anterior, com a não convocação do último Suplente. 

Sergio Henrique de Sá -  Mencionou que se tratava de interpretação estatutária 
do  Art.   67,  que  impôs  ao  recorrente  a  pena  da  perda  do  mandato,  que  é 
automática.  O  tema  e  o  mérito  a  despeito  de  toda  discussão  jurídica, 
interpretativa ou mesmo política da decisão que cassa o mandato do Conselheiro 
faltoso está centrado no ponto de vista fático ou comportamental na reiterada 
falta,  na  repetição da  ausência,  ou  seja,  na  falta  de  cuidado  ou  esmero  do 
Conselheiro  com  a  sujeição  de  penalidade  no  caso  de  incorrer  em  tal 
comportamento  que  a  norma  prevê.  Entretanto,  trata-se  de  associado 
freqüentador, acima de tudo membro participativo do Conselho, integrante ide 
diversas  Comissões,  inclusive  em  tempos  difíceis  de  nossa  vida  política  e 
administrativa. A conduta faltosa do recorrente, ainda que em desacordo com a 
norma estatutária, teve motivo absolutamente relevante, não tendo a Mesa do 
Conselho de então sequer avisado ao Conselheiro que ele se encontrava no 
limiar de perder o mandato. Assim, sem esquecer que a decisão também tornará 
o recorrente inelegível por quatro anos, de acordo com o dispositivo estatutário, 
propôs que a penalidade de exclusão fosse analisada e votada tão somente sem 
a extensão da elegibilidade decorrente da sanção.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  –  Elogiou  o  Conselheiro  Marcos  Martins 
Paulino, concordando que o Sr. Presidente foi submetido a um rigoroso teste e 
se  saiu  muito  bem.  Em  síntese,  disse  que  temos  aparentemente  algumas 
normas que se aplicam ao caso, com tudo quando isso ocorre o intérprete tem 
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que adequar a situação, ou seja, subssumir o fato à norma correta. Existem três 
hipóteses no Estatuto: o Art. 41, que diz que membro do Conselho Deliberativo 
integrante  de  Comissão  Permanente  só  pode  ser  destituído,  ou  retirado,  ou 
afastado, ou suspenso por decisão do Plenário; Art. 67, que estabelece que o 
Conselheiro que não comparecer a 3 reuniões consecutivas, sem justificação 
escrita  encaminhada  à  Mesa  do  Conselho  Deliberativo,  ou  a  5  reuniões 
consecutivas, mesmo que justifique suas faltas, perderá automaticamente o seu 
mandato, e o Art. 76, XIV, que define a competência do Conselho para cassar o 
mandato  dos  membros  de  sua  Mesa,  das  Comissões  Permanentes  ...  . 
Perguntou qual das três hipóteses era aplicável ao caso, entendendo haver um 
conflito  aparente,  porque  na  verdade  uma só  deve  ser  aplicada.  As  normas 
especificam  a  situação  do  membro  do  Conselho  integrante  de  Comissão 
Permanente, uma não fala nessa especialidade e isso é dirimido por um princípio 
que se chama Especialidade. A norma especial derroga a geral. Embora haja 
essa hipótese de aplicação tríplice, uma só deve ser subssumida ao fato, e aqui 
temos  dois  contra  um.  O Art.  41  estabelece que  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. Ora, o recorrente era membro da Comissão Financeira, evidente 
que  ele  não  poderia  perder  o  mandato  sem  um  referendo  do  Plenário.  Em 
segundo lugar, nenhum dos incisos do Art.  77, que define a competência do 
Presidente  do  Conselho,  permite  destituição  ou  suspensão  de  Conselheiro. 
Então,  o  anterior  Presidente  do  Conselho,  automaticamente  usando  de  uma 
prerrogativa que não lhe era atribuída, afastou esse membro do Conselho, que 
interpôs recurso.  Entendeu cabível o pedido do recorrente,  considerando que 
são  duas  normas  especiais  contra  uma  mera  norma  genérica,  que  não  faz 
referência a membro de Comissão. Pediu que fosse dado provimento ao recurso, 
defendendo que isso não acarretaria nenhum prejuízo ao Conselho, lembrando 
que  a  questão  poderia  ser  resolvida  com  a  vacância  em  decorrência  do 
falecimento do Dr. José Roberto Carneiro Novaes.

Sergio Lazzarini  –  Pediu que o nome do falecido Conselheiro José Roberto 
Carneiro Novaes não fosse usado em vão.

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Respondeu que não pretendeu usar o nome 
do  Dr.  José  Roberto  Carneiro  Novaes  em  vão.  Entretanto,  por  incrível  que 
pareça seu falecimento veio sanar esta questão.
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Marcos  Martins  Paulino  (aparte)  –  A  propósito  do  que  o  orador  dissera 
inicialmente, lembrou que não foi  aquilo que disse, dispensando o elogio em 
seguida feito pelo orador, que teria pretendido cassar sua palavra anteriormente.

José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Esclareceu que sua intenção foi dizer que 
aparteante não poderia fazer sustentação oral  durante o encaminhamento da 
votação. 

José Edmur Vianna Coutinho -  A propósito de terem sido citados em plenário 
dispositivos estatutários que não se aplicam ao caso, como os Arts.  41 e 76 
deixou claro que fatos como esses ocorreram vários, porque houve a perda, a 
falta cometida, que é específica no  Estatuto. Existe uma lei só para isso, e esses 
Conselheiros incorreram nesse erro e perderam o mandato. O Art. 67 é claro 
quando  estabelece  que  o  Conselheiro  que  não  comparecer  a  três  reuniões 
consecutivas  sem  justificação  escrita  encaminhada  a  Mesa  ou  a  cinco 
consecutivas mesmo que justifique perderá automaticamente o mandato. Então, 
era preciso lembrar de um assunto que às vezes escapa numa apreciação mais 
abrangente como estava sendo feita, com termos de que o recorrente foi um 
bom Conselheiro etc. Ora, o Presidente apenas declarou a perda do mandato e 
mais nada, porque quem perdeu o mandato foi o recorrente; ninguém cassou 
seu mandato; ele não cumpriu uma norma expressa, que não admite qualquer 
tipo de interpretação.

Presidente – Esclareceu que quando se referiu a precedente não foi quanto a 
exclusão  de  Conselheiro,  que  houve  várias.  Referiu-se  à  solução  de  um 
problema existente então adotada, deixando de se convocar o Suplente.

Severiano  Atanes  Netto  – Lembrou  que  o  recurso  foi  impetrado  em 
dezembro/2005, e apesar da solicitação de urgência e que fosse atribuído efeito 
suspensivo  à  punição  até  o  julgamento  pelo  Conselho,  isto  não  ocorreu.  A 
própria Comissão Jurídica se manifestou para que o recurso fosse apreciado 
pelo Conselho. Infelizmente a vaga do recorrente foi disponibilizada e preenchida 
nas  últimas  eleições,  apesar  de  estar  sub  judice  em  função  do  recurso 
interposto. Tais colocações foram responsáveis pelas desagradáveis situações 
vividas  nas recentes  eleições para  a  Mesa do Conselho,  gerando processos 
judiciais.  Somente  hoje,  após seis  meses  esse recurso  vem a  plenário  para 
julgamento e certamente haveria uma solução definitiva. Destacou a participação 
ativa do recorrente na Comissão Financeira, quatro anos como seu Presidente, 
nos  dois  últimos  como  Vice-Presidente,  bem  como  na  Comissão  Especial 
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constituída para estudar a questão da Veteranice, trabalhando durante os últimos 
oito  meses.  A  exclusão  de  que  foi  vítima  se  deveu  as  faltas  às  reuniões 
plenárias,  atitude  esta  de  fato  adequada  se  aplicada  aos  Conselheiros 
displicentes e ausentes, que não é o caso do Conselheiro Claudio Damasceno 
Junior,  que tornou público o seu impedimento, embora não tenha deixado de 
dedicar-se como de fato o fez ao Conselho e as Comissões. Acreditando de boa-
fé  estar  longe  da  sanção  que  lhe  foi  imposta  sem qualquer  advertência  ou 
comunicado prévio.  Neste  período que a  Mesa do Conselho  entendeu como 
ausência  do  Conselheiro,  ele  de  fato  esteve  presente  às  Comissões,  emitiu 
pareceres,  apresentou estudos,  sua participação está documentada.  Solicitou 
fosse dado provimento ao recurso e declarada insubsistente a perda de mandato 
imposta.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Argüiu  preliminar,  defendendo  que  o 
Conselheiro  Claudio  Damasceno  Junior  foi  apenas  comunicado  da  perda  de 
mandato, da sanção que lhe foi imposta por despacho, por decisão monocrática 
do ex-Presidente do Conselho. Ele não teve oportunidade de apresentar defesa, 
nem respondeu nenhum processo; simplesmente comunicado da sanção que lhe 
foi  assim  imposta.  Entendeu  que  esse  procedimento  desrespeita  princípios 
constitucionais  atinentes  ao  devido  processo  legal  e  ao  princípio  da  ampla 
defesa. Argumentar que há um advérbio automaticamente inserido no dispositivo 
normativo  do  Estatuto,  que  excepcionaria  princípios  constitucionais,  isso  não 
pode subsistir.  O processo precisa ser individualizado, referir,  aconteceu com 
outros, ora o que é isso? Processo deve ser respondido a partir de um libelo 
onde o acusado conheça a acusação que lhe é imposta, possa defender-se e 
apresentar a sua situação específica do seu caso. Embora tenha o seu Estatuto, 
o Clube participa do sistema jurídico brasileiro. Então, a análise de suas normas 
tem que ser feita sob uma visão universal integrada, e não como se nada mais 
houvera  senão  o  Estatuto.  Disse  que  não  conseguia  conceber  uma  sanção 
correspondente  a  uma  cassação  de  mandato  sim,  a  perda  de  mandato  ou 
cassação. Claudio Damasceno Junior era Conselheiro, por força de uma decisão 
do Presidente do Conselho ele deixou de ser. Esse é o entendimento quanto às 
preliminares:  todo o processo que não respeita  o  devido processo legal  e  a 
ampla defesa é nulo de pleno direito, e o Clube não pode prescindir disso, até 
porque a própria Constituição quando fala do devido processo legal, menciona 
vias  judiciais  e  vias  administrativas,  não exclui  a  via  administrativa  de  forma 
expressa.  Portanto,  não há outra  alternativa  para  o  Clube senão respeitar  o 
devido processo legal e o exercício da ampla defesa. Teria que haver a defesa e 
é nulo de pleno direito. Quanto ao mérito, sem dúvida há um dispositivo que diz 
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que faltou cinco vezes justificadas ou não o Conselheiro é cassado, ou o seu 
mandato é perdido. Acontece, que o sentido da norma deve ser prestigiado em 
relação à letra. Está expresso no artigo 112 do Código Civil: “nas declarações de 
vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciadas do que o sentido 
literal da linguagem”. E o artigo 185 diz: “Aos atos jurídicos lícitos que não sejam 
negócios jurídicos aplica-se no que coubera as disposições do título anterior, 
portanto aquela que privilegia o sentido a letra”. Ato jurídico é todo ato humano, 
licito,  fruto  de  vontade que  tenha efeito  no  meio  jurídico.  Qual  o  sentido  do 
dispositivo estatutário? Só pode ser de afastar o Conselheiro desinteressado, 
relapso, que não se dedica ao Clube, que não é o caso do Conselheiro Claudio 
Damasceno Junior, que publicamente foi eleito o mais votado inclusive, membro 
estadual do PSDB, disse que coordenaria e organizaria e aplicaria cursos que o 
impediriam de comparecer nas reuniões do Conselho, mas que continuaria se 
dedicando  ao  Clube,  e  o  fez  de  fato,  participando  ativamente  como  Vice-
Presidente da Comissão Financeira e integrante operoso da Comissão Especial 
relativa  à  Veteranice.  Finalizando,  defendeu  que  buscar  uma  leitura  apenas 
literal seria mitigar o sentido, adulterar mesmo o sentido da norma estatutária e 
Claudio Damasceno Junior não merece ser cassado como fora um Conselheiro 
relapso.

Claudio Doval (aparte) – Perguntou se necessariamente quem participa de uma 
Comissão,  como o recorrente participava como Vice-Presidente da Comissão 
Financeira, poderia ser qualquer Associado.

Presidente  –  Interveio,  respondendo  que  Vice-Presidente  tem  que  ser 
Conselheiro. 

Claudio Doval – Ponderou que o Estatuto  foi cumprido, não houve cassação. O 
Presidente de então simplesmente informou o que o Estatuto diz e que ele tinha 
que  fazer  cumprir  o  Estatuto,  e  o  recorrente  está  fora  do  jogo.  Claudio 
Damasceno  Junior  é  excelente  amigo,  excelente  Conselheiro,  em  momento 
nenhum foi  dito que foi  relapso. Reiterou que sua dúvida era se como Vice-
Presidente de Comissão ele tinha essa prerrogativa no Estatuto,  tendo o Sr. 
Presidente confirmado sua resposta.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Considerou  uma  decisão  do  Superior 
Tribunal de Justiça, de que a interpretação das normas é obra de raciocínio, mas 
também  de  sabedoria  e  bom  senso,  não  podendo  o  julgador  ater-se 
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exclusivamente aos vocábulos, mas aplicar os princípios que lhe informam as 
normas positivas. 

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  (aparte)  –  Lembrou  que  sustentou  tese 
idêntica, pelo provimento do recurso, apenas por caminho distinto, pois o orador 
defendeu o caráter pessoal e o direito de ampla defesa do recorrente. Perguntou 
se o Conselheiro Collet concordava com a tese de que a norma específica se 
aplica sobre a geral e reiterando que o Art. 67 refere-se a Conselheiro, o Art. 76, 
XIV  refere-se  a  membro  de  Comissões  Permanentes  e  o  Art.  41  se  refere 
também  a  membro  de  Comissões  Permanentes.  Então  as  duas  normas, 
específica prevalece sobre e a genérica. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Ponderou que se o Art. 41 do Estatuto diz 
que compete ao Conselho advertir, inclusive suspender membro de Comissão 
Permanente, a perda de mandato também deveria ser submetida ao Conselho, 
não há outra interpretação possível. Encerrando, disse que Claudio Damasceno 
Junior merecia continuar como Conselheiro e integrando o Conselho, lembrando 
que se a sanção imposta fosse mantida ele deixaria de integrar o Conselho e 
estaria impedido de se candidatar pelos próximos quatro anos. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Com base no Art. 68 do Regimento Interno, 
informou  que  da  mesma forma que  o  ex-Presidente  Paulo  Cesar  de  Arruda 
Castanho,  nada  obstante    sua  posição  pessoal  já  expressa  ao  próprio 
Conselheiro Claudio Damasceno Junior, declarou-se impedido de participar da 
votação  por  ter  sido  Vice-Presidente  do  Presidente  da  época,  que  exarou  o 
despacho que determinou a perda do mandato.

Presidente – Informou que o Conselheiro José Manssur, por escrito se declarou 
impedido de participar da discussão e da votação, posto que o tema em apreço 
foi  objeto  de  pré-questionamento  quando exerceu a Presidência “ad  hoc”  do 
Conselho.  Antes  de  passar  à  votação,  apreciou  a  proposta  do  Conselheiro 
Sergio Henrique de Sá, no sentido de que na hipótese do Conselheiro Claudio 
Damasceno Junior vir a ser apenado que não se tornasse inelegível por quatro 
anos.  Comunicou  que  não  submeteria  a  proposta  à  votação,  porque  anti-
estatutária.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  –  Em  função  do  que  havia  dito  o  Sr. 
Presidente anteriormente, propôs que a vacância de quatro anos decorrente do 



28

falecimento do Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes fosse reposta pelo 
recorrente.

Presidente  –  Informou  que  neste  momento  o  Conselho  decidiria  sobre  o 
provimento  ou  não do  recurso.  Quanto  às  preliminares  argüidas  do  recurso, 
entendendo que elas se confundiam com o mérito,  que pedia a anulação da 
penalidade  aplicada,  consultou  o  Conselho  se  poderia  colocar  em  votação 
exclusivamente o pedido do mérito, pelo provimento do recurso.

José Edmur Vianna Coutinho –  Pediu ao Sr. Presidente que sintetizasse as 
preliminares.

Presidente – Explicou que a primeira preliminar era de inexistência do devido 
processo legal, a segunda, ensejava nulidade nos termos do requerimento, que 
conforme  o  disposto  no  Art.  41  do  Estatuto  Social  membro  de  Comissão 
Permanente só pode ser apenado pelo Conselho Deliberativo.

José Edmur Vianna Coutinho - Insistiu na apreciação das preliminares. 

Presidente –  Consultado sobre prorrogar a sessão por 30 minutos, respondeu 
que  já  estava  na  fase  de  encaminhamento  da  votação  e  oportunamente 
consultaria o Plenário. Colocou à deliberação do Conselho, que concordou em 
passar à apreciação do mérito, considerando a existência de interligação entre 
as preliminares com o mérito. 

Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação,  por  ampla  maioria  o  Conselho  decidiu  dar 
provimento ao recurso interposto pelo Conselheiro Claudio Damasceno Junior, 
para  alterar  integralmente  decisão  monocrática,  do  então  Presidente  do 
Conselho Deliberativo, que lhe impunha a perda de seu mandato, de modo que 
exerça,  para  todos  os  fins  e  efeitos,  o  cargo  de  Conselheiro,  sem qualquer 
ressalva ou condição.

Presidente – Como já se aproximava da meia-noite,  submeteu ao plenário  o 
adiamento da  discussão e votação dos itens seguintes da Ordem do Dia, para 
que se encerrasse a reunião.

José Maria de Almeida Prado Netto – Objetou, entendendo que a venda de 
títulos é  importante e o adiamento da votação traria prejuízo ao Clube.
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Presidente – Respondeu que entendia a preocupação do Conselheiro, mas o 
Conselho é soberano.  Ademais,  certamente que um mês não será prazo tão 
grande e existe  determinação quanto ao horário de encerramento dos trabalhos. 
Tornou  a  consultar  o  Conselho  sobre  o  encerramento  da  reunião  naquele 
momento, comprometendo-se a priorizar  as outras duas matérias na próxima 
reunião, tendo o Plenário acolhido a proposta.

Transcrição de pronunciamento encaminhado por escrito pelo Conselheiro 
Roberto Della Manna - “Cresci aqui, às margens do rio Pinheiros. Um rio que 
nos  deu  seu  nome  e  serpenteava  seu  curso  traçado  pela  natureza  que 
adentrava, e era usado pelo Clube em atividades náuticas, que hoje infelizmente 
faz parte do passado. Um rio sem marginais de nenhuma espécie. Nem as que 
seriam construídas pela administração pública para dar vazão ao transito de uma 
metrópole que se multiplicou mais de uma dezena de vezes, delineando aquilo 
que viria a ser os novos contornos e limites de nossa atual vizinhança. Nem os 
que surgiram de forma multifacetada para nos impor a tragédia da violência que 
em decorrência  desta multiplicação as pessoas que aqui  vivem nesta cidade 
passaram a ter de conviver e muitas vezes, sendo vítimas. Uma tragédia que 
felizmente para nós, sócios deste verdadeiro oásis construído nesta São Paulo 
que apesar dos pesares tanto amamos, fica lá fora. Além das paredes que nos 
protegem e  nos  oferecem um convívio  saudável  e  repleto  de  boas  e  novas 
amizades.  Aqui  plantei  minhas  raízes.  Na  década  de  40  (ainda  não  sócio), 
acompanhava meu irmão José que coordenava o futebol  do nosso Clube.  O 
campo,  cercado  de  árvores  frondosas,  algumas  nativas,  que  o  tempo  e  a 
necessidade de modernização de nossas instalações ceifaram,  ficavam onde 
hoje se encontra a nossa bem equipada sede social. Também nós, neste clube, 
nos multiplicamos. Sócio portanto há mais de 50 anos, aproveitei a maior parte 
daqueles  tempos  sem  tantos  compromissos,  aqui,  entre  nossos  limites  bem 
protegidos.  Curti  muito a velha piscina com seus quiosques.  Curti  os nossos 
bares e restaurantes, os famosos bailes de carnaval e formaturas que animavam 
e  transbordavam  de  nossos  salões.  Curti  a  camaradagem  e  as  relações 
desinteressadas, espontâneas. Fiz amigos. Muitos amigos E como é bom tê-los. 
Acompanhei o plantio das mudas que substituíram as árvores nativas que se 
foram.  Como  nós  elas  cresceram,  floresceram.  E  hoje,  são  o  que  são. 
Acolhedoras, protetoras, sombreando as babás ou jovens mães com seus filhos 
e  nossos netos.  Daqui  parti  para  uma vida de responsabilidades crescentes. 
Tempos mais difíceis. Tempos de trabalho intenso, que acabariam nos levando 
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em 90, à Brasília, como Ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Uma década 
inteira afastado daqui. Já a partir do início dos anos 70, em função do dia a dia 
do trabalho, e das atividades junto às entidades empresariais e particulares, a 
possibilidade de aproveitar o nosso clube foi se reduzindo. Participando em 2 ou 
mais gestões do Conselho Fiscal do Clube, nunca me afastei definitivamente. 
Convidado por meu irmão, Ítalo, por amigos como o Funaro, Luiz e Aldi e por 
diretores do clube, para disputar as eleições para ocupar uma vaga no Conselho 
Deliberativo  do  nosso  clube,  o  que  causou  surpresa  e  críticas  de  outros 
candidatos, inclusive da Chapa Mobilização pela minha ausência física, resolvi 
aceitar o desafio. Sinceramente, confesso não esperava ser tão bem sucedido. 
Eleito  com  mais  de  650  votos,  recebo  a  responsabilidade  de  integrar  este 
conselho pelos próximos 6 anos, com muita honra ocuparei a vaga deixada pelo 
meu irmão Ítalo,  que dele  se  afasta.  Senhores  presidente,  diretores  e  meus 
novos companheiros conselheiros, contando com o apoio dos senhores neste 
período de reencontro,  como já disse, de parte expressiva de minhas raízes, 
num  momento que para mim é de doação, coloco a mim e a minha experiência 
vivida, a  inteira disposição da mesa diretora e desta nossa associação, sem 
divisões internas, todos procurando o bem comum e os interesses maiores do 
nosso Clube. Aproveito para cumprimentar o novo presidente do Conselho, toda 
mesa diretora, os novos conselheiros recentemente eleitos, e aqueles que mais 
uma vez foram reconduzidos para mais um mandato. Obrigado.”

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente  –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e deu por encerrados os trabalhos a meia-noite.

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  538ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  
Deliberativo, realizada no dia 31 de julho de 2006.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário  do Conselho Deliberativo
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