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ATA DA 539ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO  DE 2006.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de agosto de 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 um Conselheiros.

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

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Posse de Suplentes convocados para a reunião.
Presidente –  Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados:  Grupo A: Leon Majer e José Guilherme Hausner, da Chapa 
Pinheiros Sempre; Grupo B:  Rainer Helmut Conradt  e Alberto Caruso, da 
Chapa  Pra  Frente  Pinheiros  e  Antonio  Carlos  Foschini,  da  Chapa  Fala 
Pinheiros/MCI.
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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  –  Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as  seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de iniciativa da Terceira Secretária Nice de 
Lima e família, pelo falecimento do ex-aquapolista  Tarcísio Cintra Franco 
filho; votos de louvor: 1) de autoria da Comissão de Esportes, a destaques 
esportivos das seções de Atletismo,  Bolão, Esgrima, Ginástica Olímpica, 
Levantamento  de  Peso  e  Natação,  conforme  relação  distribuída  com  a 
convocação;  2)  de  iniciativa  do  Conselheiro  Hugo  Hermínio  Leber,  ao 
Departamento Médico,  pelo excelente atendimento recebido recentemente; 
3)  propostos pelo  Conselheiro Carlos Roberto  Sá de Miranda Bório,  aos 
Associados  que  participaram  das  seguintes  competições:  a)  Corrida  do 
Centro Histórico de São Paulo – 10Km  (13/08/2006): Rodrigo G. Lacerda, 
Walter  Lemmi,  Ricardo  Polisaitis  Oliveira,  Erico  da  Silva  Guerra, 
Alessandra  Biselli  Sacchetto,  Miriam L.  Sequerra,  Carlos  José  Pocinho, 
Marcelo Fló, Amilcar Aquino Navarro, Flávio Madureira Padula, Carlos A C 
Silva, Paulo Francisco Figueiredo, Carlos Eduardo Alexandre Peão, Patricia 
Fonseca Nadais, Marcos Bertucci Mahlmeister , Adriana Piralno Sansiviero, 
Fernando de Almeida Torres,  Jeffrey  Dean,  Karen Kornilovicz  de  Toledo 
Lara,  Dimas  Bianchi,  Gian  Vittorio  Taralli,  Ivan  Carlos  da  Silva  Mano, 
Denise Aparecida do Nascimento e Marcelo Pereira; b)  Meio Ironman de 
Brasil - Seletiva Brasileira para o Campeonato Mundial, a ser realizado em 
novembro  na  Flórida  –  USA  (Distrito  Federal  –  28/08/2006)  - 
Distâncias:1.800m  de  natação,  90  km  de  bicicleta,  21  km  de  corrida 
pedestre:  Antonio  Manssur,  Vicente  Mello,  Carlos  Vianna,  Eduardo 
Fernandes,  Luis  Damato,  Giancarlo  Matarazzo,  Francis  Coachman  e 
Samuel Oliveira; c) Nissan x Terra Brazil 2006 - Etapa do X Terra Global 
Tour   (29/07/2006 -  Ilha Bela  –  SP):  Eduardo Bley  (1°  lugar  geral  na 
Natação),  Carolina  Hess  (garantiu  vaga  para  o  Havaí),  Adriana  Piacek 
(garantiu vaga para o Havaí), Helena Ibanez, Luis Vicente Damato, Flávia 
Heller,  Fernanda  Florence  Lelot,  Paulo  F.  Figueiredo,  Claudia  Matsui  e 
Patrícia F. Nadais.

Primeiro  Secretário  –  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para 
consulta  na  Secretaria:  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação 
Orçamentária) de julho e o Balanço Patrimonial do Clube em 31/07/2006. 
Comunicou que a  Diretoria oficiou ao Conselho informando as seguintes 
nomeações  até  maio/2007:  Vinicius  Paulo  Ferreira  Van  Riemsdijk  e 
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Antonio  Lucio  Ribeiro  Albuquerque  –  Assessores  do  Xadrez,  Maurício 
Canton  Pladevall  –  Assessor  do  Bolão,  Fernando  Gomes  Schermann, 
Diretor  Adjunto  Administrativo,  acumulando  a  Diretoria  Adjunta 
Financeira. Informou que a Diretoria também enviou carta comunicando a 
composição do Conselho Editorial  da  Revista e  Internet  até  maio/2007: 
Antonio Luiz de Toledo Pinto, Claudio Doval, Luiz Ernesto Machado Kawall, 
Mário dos Santos Guitti, Rodrigo da Silva Rojas e Waldir Lachowski. Em 
seguida, informou que o  Conselheiro Afonso Lopes Quintana enviou e-mail 
manifestando-se  sobre  a  Pista  de  Atletismo,  tecendo  comentários  e 
sugerindo que a reforma daquela dependência seja feita pelo método de 
permuta comercial, disponibilizando cópia do documento aos interessados. 
Finalmente,  propôs  voto  de  pesar  pelo  falecimento  da  Sra.  Hermínia 
Pascarelli  Fasanaro,  mãe  do  Presidente  Alberto  Antonio  Pascarelli 
Fasanaro. 

Peter  Alfredo  Burmester  –  Propôs  voto  de  louvor  à  Diretoria,  pelas 
melhorias  executadas  na  divisão  de  Tênis,  aproveitando  para  requerer 
mais locais para alongamento. Aprovado.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs fossem consignados em ata dois 
votos de congratulações. O primeiro, ao Associado Paulo Ricardo Cursino 
de Moura, recentemente empossado como Juiz de Direito em São Paulo, e, 
o segundo, à Diretoria, por ter solucionado questões atinentes a eventuais 
dívidas de natureza fiscal que o Clube tinha com a Prefeitura, relacionadas 
ao  ISS  desde  1982,   ao  Programa  Psiu  (silêncio  urbano)  e  a  obras 
anteriores  embargadas  por  ausência  de  licença,  obtendo  desconto  e 
quitando  a  dívida  de  cerca  de  247  mil  reais  para  99  mil  reais.  Voto 
aprovado. 

Cezar Roberto Leão Granieri – Reiterou o voto de pesar pelo falecimento 
da  Sra.  Hermínia   Pascarelli  Fasanaro,  e  propôs  voto  de  pesar  pelo 
falecimento do Sr. Fernando Basseto, irmão do nosso Associado Frederico 
Bassetto Júnior. Aprovado.

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Propôs voto de louvor à Diretoria, pelo 
sucesso da Noite Italiana. Aprovado.
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5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório –  Mencionou o empenho dos  1094 
Associados que se mobilizaram para melhorar a qualidade da reforma da 
Pista  de  Atletismo,  e  o  bom senso por  parte  da  Diretoria,  que  acabou 
formalizando  pedido  de  autorização  do  Conselho  para  utilizar  verba  do 
Fundo Especial (o fundo de investimentos, que conta em caixa com cerca 
de  10  milhões  de  reais),  para  finalmente  construir  uma  nova  pista. 
Comentou que antes dessa solicitação da Diretoria, como a Ouvidoria do 
Clube  tinha  respondido  aos  Associados  que  “O  altíssimo  custo  da 
construção de uma nova pista depende de verba não prevista no orçamento 
de 2006, e de autorização do Conselho Deliberativo para sua execução e 
alocação de verba extra”, promoveu um abaixo-assinado que acabou sendo 
subscrito por mais de setenta Conselheiros de todos os matizes, propondo 
que a verba fosse incluída na previsão orçamentária de 2007. Considerando 
que a Diretoria formalizou o pedido para reformar a pista ainda neste ano, 
para acelerar o trâmite, para que haja poucas emendas e os resultados 
sejam mais breves possíveis, resolveu solicitar à Presidência do Conselho a 
retirada  dessa  proposta  de  inclusão  da  verba  no  Orçamento  de  2007. 
Finalizando, solicitou a todos os Conselheiros que  trabalhem efetivamente 
para  que  os  Associados  tenham  uma  nova  pista.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Considerando que nos últimos 
dez  anos  houve  uma redução em torno de  70% na prática  de esportes 
recreativos, apresentou projeto de incentivo à recreação de fim de semana 
no Clube. O projeto seria dirigido a Associados com mais de 30 anos de 
idade, desenvolvido por profissionais de Educação Física, com a missão de 
promover a volta dos atletas, incentivar a renovação e desenvolver as novas 
atividades  de  recreação.  Atividades  a  serem incentivas:  vôlei,  basquete, 
peteca. Atividades a serem desenvolvidas: caminhadas coletivas, sessões de 
alongamento,  tai-chi-chuan,  gincanas,  rodas de peteca,  jogo de voleibol, 
handebol, basquete ou futebol para iniciantes, com uso de bolas mais leves 
e maiores e com mais jogadores nas quadras, e outras atividades a definir. 
Ações propostas: cadastramento dos atletas para incentivar, por telefone, a 
participação deles nos finais de semana; divulgação das atividades através 
dos  quadros  de  avisos,  Revista  do  Clube  e  etc;  promoção  de  torneios, 
brincadeiras,  convidando  e  visitando  outros  Clubes;  participação  de 
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Militantes para,  se necessário,  completar os times;  sempre que possível, 
com confraternizações. Recomendou que seja feito um programa-piloto por 
seis meses, para avaliação da eficácia ou não da proposta e a realização de 
eventuais ajustes. Com relação à obra da Pista de Atletismo, sintetizando o 
que se sabe a respeito, solicitou à Diretoria os seguintes esclarecimentos: 
1º) Quem elaborou os estudos que resultaram na reforma da pista existente 
da forma em que foi feita? 2º) Quem foi o responsável pela obra? 3º) Houve 
licitação? Quais fornecedores que participaram? 4º) Quais os gastos totais 
da obra? 5º)  Haverá  ressarcimento dos gastos efetuados? 6º)  Por que a 
Diretoria, tendo sido alertada pelos Associados que a reforma nos moldes 
que pretendia realizar não daria certo, resolveu executar a obra? 7º) Por 
que não deu atenção ao abaixo-assinado, ao laudo técnico e à solicitação do 
senhor Presidente do Conselho, para que suspendesse o que estava sendo 
realizado  até  um  exame  mais  apurado  da  situação?  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Aldo Ferronato – Solicitou que na Pista de Atletismo sejam instaladas pelo 
menos  15  bicicletas  de  speening,  para  aperfeiçoar  a  transição  entre  a 
corrida  e  o  ciclismo,  ajudando  na  melhora  do  desempenho  nessas 
competições, além de dar oportunidade aos outros usuários da pista de 
complementarem e refinarem os seus treinamentos. Pediu ao Presidente do 
Conselho que agilize o trâmite do processo de liberação de verba para a 
construção da nova Pista de Atletismo, e, para atender aos associados com 
a urgência que o assunto merece, apelou aos Conselheiros que aprovem a 
proposta na reunião de setembro. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria.

Presidente  –  Dirigindo-se  aos  inúmeros  Associados  que  estavam  em 
plenário, esclareceu que existem disposições estatutárias e regimentais e 
uma  pauta  a  ser  respeitada,  que  contempla  outros  assuntos  também 
relevantes. Aduziu que a solicitação seria encaminhada com muito carinho, 
mesmo porque logo após sua posse havia se posicionado favoravelmente à 
pretensão,  naquela  oportunidade  no  sentido  de  obstar  as  obras  que 
estavam sendo feitas em discordância ao que os Associados efetivamente 
pretendiam.  Enalteceu  a  importância  da  presença  dos  Associados  para 
tomar conhecimento dos trabalhos do Conselho. Lembrou que esta gestão 
da  Mesa  do  Conselho  inovou,  publicando  na  Revista  as  reivindicações 
formuladas no item A Voz do Conselheiro”,  porque os Conselheiros são 
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servidores anônimos e é muito importante que os Associados saibam de 
sua   preocupação,  porque  os  Conselheiros  nada  mais  são  do  que 
amplificadores da voz dos Associados. Comprometeu-se a envidar todos os 
esforços  no  sentido  de  que,  estando  a  matéria  em  ordem  e  a  pauta 
permitindo, inserir a matéria na Ordem do Dia da próxima reunião. 

Wilma de Almeida Gonçalves –  Agradeceu à Diretoria pelo aquecimento 
das  piscinas  externas,  antiga  reivindicação,  solicitando  que  haja  um 
tratamento  de  salinização;  ampliação  da  área  lateral  do  banho  de  sol; 
colocação de um chuveiro para o aquecimento dos treinamento dos saltos 
ornamentais; implantação aulas para crianças de 3 a 6 anos.  Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação  da  ata  da  538ª  Reunião  Extraordinária, 
realizada no dia 31 de julho de 2006.

José Edmur Vianna Coutinho – Pediu retificação da ata na parte relativa 
ao Item 2 da pauta, entendendo que o resumo deixou de inserir as razões 
que  levaram “o  Presidente  a  pedir  ao  Conselheiro  José  Edmur  Vianna 
Coutinho especificamente, se manifestasse sobre o pedido de inversão da 
pauta que fora apresentado por outro Conselheiro, pois, como se vê nas 
notas taquigráficas, considera o mencionado Conselheiro “nosso guardião 
do Estatuto e dos Regimentos”, assim, deve ser transcrita por inteiro na ata 
a manifestação do Presidente para que conste por inteiro as suas razões e o 
elogio prodigalizado ao Conselheiro. Na parte relativa a manifestação em 
resposta do mesmo Conselheiro, a ata resumida deixou de mencionar que 
ele entendia que quem devia ser o guardião era o Presidente, referindo-se 
também a competência de que deveria se revestir o Presidente no que diz 
respeito ao conhecimento do Estatuto e dos Regimentos. Assim, deve ser 
retificada a ata resumida com a transcrição por inteiro da manifestação do 
Conselheiro”.

Presidente –  Não havendo contestação,  declarou a ata aprovada com a 
retificação proposta.

Edgard de Lemos Britto Martins – Propôs inversão da Ordem do Dia para 
que fosse inicialmente apreciado o item 5. Aprovado.
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Item 5 - Apreciação do processo  CD-08/2006 -  Proposta formulada 
pela Diretoria, de concessão de título de Atleta Benemérito 
a Priscila de Almeida Marques, da Seção de Judô (reincluído 
em pauta na forma do Art. 38, V,  do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo).

Sérgio Vergueiro – Como praticante da modalidade há 30 anos, treinado 
pelo professor João Gonçalves -  o nosso Sansei -  federado e faixa preta, 
portanto com forte ligação esportiva com a Seção, deu seu testemunho que o 
Judô  praticado  no  Pinheiros  agrega  não  somente  os  Associados  que 
praticam esse esporte, mas, principalmente, impõe o espírito Pinheirense, o 
respeito  às  tradições  de  uma  forma  holística,  não  apenas  na  disputa 
esportiva,  na  conquista  de  troféus  e   títulos,  em  que  a  atleta  Priscila 
Marques levou o Clube até à equipe Olímpica. Disse que Priscila o  ensinou 
muito demonstrando a sua técnica, a sua luta, sobretudo a sua humildade, 
que  é   fundamental  na  prática  de  qualquer  esporte.  Cumprimentou  o 
Conselho  Deliberativo  pela  lembrança,  as  Comissões  que  opinaram  no 
processo e a todos que, certamente, aprovariam por unanimidade aquela 
justa homenagem, que é uma homenagem à forma como o Clube exerce a 
esportividade e atrai, e aprimora a alma das pessoas. 

Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  por  proposta  da 
Diretoria, por unanimidade de votos o plenário resolveu conceder o título de 
Atleta Benemérito à Atleta Priscila de Almeida Marques, da Seção de Judô.

Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2005 - Primeira discussão e 
votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho, de 
alteração  do  Regimento  das  Eleições  Realizadas  no 
Conselho  Deliberativo  visando  à  efetiva  implantação  do 
sistema eletrônico (reincluído em pauta em obediência ao 
disposto no inciso V, do Art. 38, do Regimento Interno do 
Conselho).

Presidente – Inicialmente, agradeceu à Comissão Especial que elaborou o 
projeto  de  revisão,  composta  pelos  Conselheiros  José  Manssur,  que  a 
presidiu,  Luís  Eduardo Dutra Rodrigues e  Mário  Montenegro Gasparini. 
Prestou  esclarecimentos  sobre  a  matéria.  Desde  logo,  propôs  e  foi  foi 
aprovada a retirada da emenda que havia apresentado ao Art. 8º, II. Com 



8/26

relação  às  emendas  do  Conselheiro  Osmar  Carecho,  como  parte  delas 
constituíam sugestões de redação que não alteravam o mérito do projeto, 
atendendo à recomendação da Comissão Jurídica,  informou que seriam 
remetidas à Comissão de Redação se aprovada a proposta. Então, nesta 
oportunidade submeteria à discussão e votação somente as emendas do 
mesmo Conselheiro aos Arts. 9º,  parágrafo único, 11, 12, parágrafo único, 
13 e 21. Quanto às emendas formuladas pelos Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho aos §§2º a 4º do Art. 18, como também contemplavam 
sugestões de redação que não alteravam a essência do projeto,  também 
seriam objeto de análise da Comissão de Redação; as demais emendas do 
mesmo  Conselheiro  seriam discutidas  e  votadas.  Lembrou  que  em seu 
parecer a Comissão Jurídica propôs adaptação na redação da alínea h, do 
inciso I, do Art. 8º da emenda do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal. 
Consultado,  respondeu  ao  Conselheiro  José  Manssur  que  haveria 
possibilidade  de  discussão  por  ocasião  da  apreciação  da  emenda  do 
Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal. Para agilizar os trabalhos, propôs 
e o Plenário concordou em votar em bloco os dispositivos do projeto que 
não tinham sido alvo de emendas. 

Discussão/Votação/Deliberação:
Submetidos  à  votação,  o  Plenário  resolveu  aprovar  os  dispositivos  do 
projeto que não tinham sido objeto de emendas, que serão transcritos ao 
final.

José Manssur - Em ampla exposição defendeu a rejeição da emenda do 
Conselheiro   Ricardo Coutinho Carvalhal criando as alíneas “g” e “h” no 
inciso  I,  do  Art.  8º.  Embora  na  primeira  parte  –  “os  associados  que 
estiverem  condenados  criminalmente”  -  a  emenda  seja  oportuna,  na 
segunda  parte  ela  consagrava  uma  inconstitucionalidade  ao  impedir  a 
inscrição de  quem ainda não está  condenado com trânsito  em julgado. 
Quanto aos que forem declarados falidos, estiverem em concordata ou em 
processo de recuperação judicial, já é um pouco mais grave, ele pode ter 
tido uma má gestão por aspectos conjunturais, aspecto técnicos, má sorte, 
uma incompetência na gestão dos negócios, agora, se condenado por crime 
falimentar o próprio Código Civil  proíbe, mas enquanto isso não ocorrer 
essa idoneidade técnica é passível de superação.
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Presidente – Recebeu a manifestação do Conselheiro José Manssur como 
encaminhamento de votação. 

Sergio Lazzarini –  Discordou do Conselheiro José Mansur, dizendo que 
não estavam legislando sobre Direito Penal, nem sobre Direito Falimentar, 
mas sobre o Estatuto e o Regimentos do Clube, uma associação civil que 
tem o  direito  de  estabelecer  critérios  para  que  as  pessoas  ingressem e 
critérios  de  afastamento  de  determinadas  pessoas.  Mencionando  casos 
recentes de pessoas influentes que não foram admitidas, lembrou que o 
Clube é rigoroso na admissão de novos associados. Mesmo concordando 
com  o  Conselheiro  José  Manssur,  de  quem  não  foi  condenado 
definitivamente  não  é  criminoso,  podemos  rejeitar  quem  esteja  sendo 
processado criminalmente. É certo que um falido pode ser criminoso e pode 
ser  só falido e  não criminoso,  mas  quem não sabe administrar  a  sua 
empresa  como  é  que  vai  querer  administrar  os  interesses  do  Clube? 
Lembrou  de  duas  exclusões  de  Associados  aprovadas  pelo  Conselho, 
entendendo que não precisamos nem de processo na justiça; atentaram 
contra a moralidade do Clube. É preciso tomar muito cuidado ao exigir 
apenas condenação criminal transitada em julgado, porque o Clube é um 
oásis  de  honradez,  dignidade  e  comportamento  e  temos  que  ser 
absolutamente  firmes  no  trato  de  pessoas  que  se  desviam  das  suas 
finalidades.  Se abrirmos as brechas às imoralidades que se cometem lá 
fora, estaremos abrindo mão de uma prerrogativa irrenunciável, que é não 
aceitar pelo menos a candidatos cuja conduta não se compatibiliza com a 
moralidade do Esporte Clube Pinheiros.

Mário  Lima  Cardoso  (aparte)  - Lembrou  que  em determinada  ocasião 
defendeu a exclusão de um associado flagrado com tóxicos no Clube, e o 
orador, bem como o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda e outro 
que não se recordava, alegaram que na condição de juízes não poderiam 
condenar porque o processo não tinha transitado em julgado, os três se 
abstendo  de  votar.  Como  o  orador  discordou,  dizendo  que  na  ocasião 
presidia o Conselho e na qualidade de Presidente nem votou, esclareceu 
tratar-se de outro caso, quando ainda não era Presidente.

Sergio  Lazzarini  –  Esclareceu  que  não  estava  contestando  a  questão 
constitucional, mas defendendo que a tese estatutária que uma associação 
civil como o Pinheiros pode rejeitar ou estabelecer casos de elegibilidade 
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mesmo  que  não  se  trate  de  matéria  criminal.  Apoiou  a  emenda  do 
Conselheiro  Carvalhal. 

Célio Cássio dos Santos – Reiterou as considerações do Conselheiro Sergio 
Lazzarini, dizendo  que, independentemente de questões legais ou jurídicas, 
a Comissão de Sindicância atenta para a idoneidade moral do candidato 
perante a sociedade, para o comportamento que queremos dentro do Clube. 
A emenda pretende tão somente evitar certas situações que ocorrem extra-
muros e que tanto envergonham. Ademais, aprovação da emenda implica 
na  moralização  do  Conselho,  porque  poder-se-á  questionar  por  que 
exigimos  tanto  de  candidato  se  não  exigimos  coisa  alguma  para  que 
possamos  ser  eleitos  ou  exercer  cargos  diretivos  no  Clube?  Ou,  pior, 
qualquer pessoa condenada criminalmente em Primeira Instância poderia 
ser admitida como associada.  Isso sem considerar o tempo que demora 
uma  sentença  definitiva.  Disse  que  o  Clube  deve  continuar  sendo  um 
exemplo  de  comportamento  para  a  sociedade,  não  vislumbrando  que 
prejuízo a aprovação da emenda traria para o Conselho. Pelo contrário, vai 
demonstrar que  legislamos não em causa própria, mas sempre em busca 
de melhorar o nome do Clube.

Presidente – Submeteu a emenda à votação, que foi aprovada, bem como 
foi aprovada a emenda da Comissão jurídica à alínea “h” da emenda do 
Conselheiro  Ricardo  Coutinho  Carvalhal.  Informou  que  não  levaria  à 
consideração a emenda à alínea “i”, porque anti-estatutária.

José Edmur Vianna Coutinho – Para encaminhar a votação do inciso II, 
do Art. 8º do projeto, defendendo a emenda que apresentou lembrou que o 
Art.  86 do Estatuto Social  estabelece a inegibilidade do Presidente e do 
Vice-Presidente da Diretoria  que foram eleitos uma vez,  não podem ser 
reeleitos mais  de uma vez,  mas não restringe a terceira recondução ao 
Presidente e Vice do Conselho. Para alterar tal previsão, seria necessária 
alteração do Estatuto na forma do Art. 127.

José Manssur – Concordou que o Estatuto só estabelece a impossibilidade 
de reeleição de mais uma vez à Diretoria é silente com relação ao Conselho. 
Esclareceu que a Comissão Especial entendeu que isso rompe o princípio 
da isonomia, porque  ambos os poderes têm a mesma envergadura embora 
com funções diversas. Também concordou que o Estatuto não prevê e para 
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tanto seria preciso uma alteração do Estatuto. Mas a lei também merece 
ser interpretada de forma a conciliar os princípios. Como para alteração 
estatutária  será necessário aguardar a adequação ao novo Código Civil, 
nada impede que no Regimento seja regulada a questão no que concerne à 
possibilidade  de  uma só  reeleição  também para  o  Presidente  da  Mesa. 
Posteriormente, poder-se-ia também inserir isso no Estatuto. Causa certa 
perplexidade que a Presidência da Diretoria possa ter uma reeleição e a 
Presidência do Conselho não. Como estamos legislando para as gerações 
futuras,  amanhã o Presidente  do Conselho poderá se candidatar  várias 
vezes e permanecer ao longo de vários anos no exercício da Mesa, o que 
traria uma ruptura de um princípio republicano de alternância do poder. O 
propósito da Comissão foi só manter ambos os poderes em igualdade de 
condições.

Presidente – Submetida à votação, foi aprovada a emenda do Conselheiro 
José  Edmur  Vianna  Coutinho  ao  inciso  II  do  Art.  8º.  Continuando  o 
processo  de  votação,  foram  aprovadas  pelo  Plenário  as  emendas 
formuladas pelos seguintes Conselheiros:  José Edmur Vianna Coutinho – 
Art.  18,  §1º e §2º, Art.  22 e parágrafo único, Arts. 25, 26 e 28;  Osmar 
Carecho: Art. 9º, parágrafo único do Art. 11, Art. 12 e seu parágrafo único, 
parágrafo único do Art. 13 e Art. 21; Rubens Catelli – criando um artigo ao 
final do projeto, a ser numerado pela Comissão de Redação. Em seguida à 
votação do projeto, para compor a Comissão Especial de Redação submeteu 
ao Plenário e foram designados os Conselheiros Antonio Alberto Foschini, 
Roberto Della Manna e Dora Maria de Aguiar Whitaker.

O texto integral aprovado em primeira discussão é o seguinte:

“REGIMENTO DAS ELEIÇÕES NO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 76, incisos XI e XXI do Estatuto Social e 
tendo em vista o que dispõem os Arts. 70, inciso I, alínea "c", e 84, do mesmo 
Estatuto,  e  os  preceitos  de  seu  Regimento  Interno,  RESOLVE  expedir  o 
seguinte REGIMENTO para as eleições que nele se realizam:
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DAS ELEIÇÕES
Capítulo I
Do registro de chapas e da inscrição de candidatos

Art.  1º - Somente poderão  concorrer  às  eleições para  Presidente  e  Vice-
Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  Presidente  e  Vice-Presidente  da 
Diretoria,  Membros  do  Conselho  Fiscal,  Presidentes  das  Comissões 
Permanentes e Membros da Comissão de Sindicância, chapas registradas na 
Secretaria do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único -  Os registros serão feitos até  dez dias antes da data 
designada para a realização das eleições.

Art. 2º -  As chapas para as eleições de que trata o Art. 1º, “caput” deste  
Regimento, deverão ser distintas e completas.

Art. 3º - As chapas serão registradas mediante requerimentos assinados 
pelos  candidatos ao  cargo  de  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  ou da 
Diretoria, conforme o caso.
§1º - Os referidos requerimentos serão dirigidos ao Presidente do Conselho 
Deliberativo, aos quais serão anexadas as chapas a serem registradas.
§2º - Na indicação dos candidatos ao Conselho Fiscal serão acrescentadas 
as datas em que seus componentes ingressaram no quadro associativo do 
Clube, para fins e efeito de comprovação do tempo de associação a que se  
refere o Art. 94 do Estatuto Social.

Art. 4º -  A Secretaria do Conselho manterá um livro de registro de chapas 
onde serão lavrados, por qualquer membro da Mesa, termos de abertura e  
encerramento de cada pleito.

Art.  5º  -  As  chapas,  uma  vez  registradas,  serão  afixadas  em  locais 
apropriados do Clube, para conhecimento geral.

Art.  6º  - As  chapas  registradas  poderão  ser  impugnadas  por  qualquer 
Conselheiro,  até  quarenta  e  oito  horas  antes  do  pleito,  mediante 
requerimento  escrito  dirigido  ao  Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  
devidamente justificado.
Parágrafo único - Caberá ao Conselho deliberar sobre a impugnação antes 
do início da votação e, sendo esta acolhida, a realização das eleições será 
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suspensa  pelo  prazo  de  setenta  e  duas  horas.  Nesse  caso  o  Conselho  
funcionará em sessão permanente, nos termos do §2º do Art. 72, do Estatuto 
Social.

Art. 7º - As chapas concorrentes aos cargos eletivos relacionados com os 
órgãos referidos no Art. 1º, e no prazo consignado em seu parágrafo único,  
deverão inscrever-se na Secretaria do Conselho Deliberativo, sob pena de  
terem seus registros indeferidos.

Capítulo II
Das inelegibilidades

Art. 8º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo eletivo:
a) os associados menores de dezoito anos;
b)  os  associados  que  não  estiverem  em  dia  com  o  pagamento  de 
mensalidades e outras contribuições sociais;
c) os que estejam cumprindo pena de suspensão;
d)  os  associados  incursos  na  pena  estabelecida  no  §2º  do  art.  34  do  
Estatuto Social;
e)  os  associados  Honorários,  e  Atletas  Beneméritos  não  possuidores  de 
títulos e os demais que estiverem nas condições previstas no Art. 130 do 
Estatuto Social;
f)  os  associados  que  estiverem  respondendo  por  prejuízos  causados  ao 
Clube, por infração da Lei ou do Estatuto Social;”
g) os  associados  que  estiverem  condenados  criminalmente  ou  estejam 
respondendo  a  processo  criminal  com  denúncia  do  Ministério  Público 
recebida pelo Juízo.
h) os  que  forem  sócios-gerentes  ou  Diretores  de  empresas  declaradas 
falidas,  que  estiverem  em  concordata  ou  em  processo  de  recuperação 
judicial;
II - para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria, quem tenha sido reeleito 
para esses cargos quando da última eleição. 
III - para o Conselho Fiscal:
a)  os  que  não  preencherem  as  condições  estabelecidas  no  Art.  94  do  
Estatuto Social;
b) os membros do Conselho Deliberativo;
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c) os membros da Diretoria e seus parentes até terceiro grau, consangüíneos 
ou  afins,  bem  como  os  que  fizeram  parte  da  Diretoria  imediatamente 
anterior.

Capítulo III
Da propaganda eleitoral

Art. 9º - Aos candidatos e chapas é lícita a propaganda eleitoral, em locais 
apropriados  e  previamente  designados  pelo  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo em exercício  ou por  quem o estiver  substituindo,  no caso de 
estar o candidato no exercício do cargo de Presidente, com apresentação de 
suas  plataformas,  seus  planos  de  ação,  seus  programas  de  trabalho, 
respectivas biografias e outros dados e informações julgados adequados à 
sua promoção e a da chapa.

Art. 10 - É vedada, nas dependências do Clube, qualquer propaganda que 
prejudique  ou  perturbe  as  atividades  esportivas,  sociais  e  culturais,  ou 
atente contra a boa ordem e disciplina.

Art. 11 -  É vedada a utilização de bens, serviços e funcionários do Clube, 
para fins de propaganda eleitoral.
Parágrafo  único –  os  que  assim procederem,  com a  ação  devidamente 
apurada e comprovada a autoria, perderão suas candidaturas ou mandatos 
(caso  de  eleitos  e  empossados).  Demais  participantes,  funcionário  ou 
associado, responderão também pelo ato.

Art. 12 - Todo e qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive por jornais 
e por outros meios de comunicação, bem como nas chamadas "Seção Livre",  
poderá ser realizada pelos candidatos e pelas respectivas chapas referidas 
no Art. 2º deste Regimento, e deverá ser encerrada 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início do pleito. sob pena de cancelamento de suas inscrições.
Parágrafo único – as que assim não ocorrerem, plenamente comprovadas e  
apurada  a  autoria,  terão  suas  inscrições  canceladas  ou  perderão  seus 
mandatos (caso de eleitos e empossados).
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Art.  13  -  Na  fase  de  propaganda,  cabe  ao  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo  impedir  a  circulação  de  manifestos,  boletins,  panfletos  ou 
volantes  que  contenham dizeres  injuriosos,  caluniosos  ou  difamantes  da 
honorabilidade de qualquer candidato integrante da respectiva chapa.
Parágrafo único – caberá sempre representação, ou comunicação, de quem 
que  seja,  de  posse  de  material  comprobatório  de  propaganda desairosa, 
junto à Presidência do Conselho Deliberativo, que deverá tomar as medidas 
cabíveis,  respondendo  o  autor  ou  autores,  após  apuração  pelo  Conselho 
Deliberativo, pelos fatos ocorridos.

Art. 14 - É vedada qualquer propaganda eleitoral no recinto das eleições.

Capítulo IV
Da Composição e da Competência da Mesa

Art. 15 - A Comissão responsável pelos trabalhos de recepção e apuração 
dos votos, ouvindo-se antes os representantes das chapas concorrentes, 
será composta de cinco Conselheiros, um deles designado Presidente, todos 
escolhidos pela Presidência do Conselho Deliberativo, cujos nomes deverão 
ser submetidos à aprovação do Plenário.
§1º - Da referida Comissão não poderão fazer parte os candidatos, membros 
da Diretoria, bem como parentes destes e daqueles, até terceiro grau.
§2º - A Comissão de que trata este artigo decidirá, soberanamente, todas as 
questões suscitadas no decurso da votação e apuração, no âmbito de suas 
atribuições.

Art. 16 -  A Comissão a que se refere o Art. 15 e que presidirá os diversos 
pleitos, tomará, durante sua realização, as providências necessárias para 
evitar qualquer tentativa de coação ou de controle sobre o eleitor.

Capítulo V
Da Votação

Art. 17 - Somente poderão votar os membros do Conselho Deliberativo que 
estejam no exercício de seus mandatos e que tenham, até a hora marcada 
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para o início dos trabalhos, assinado o Livro de Presença, na conformidade 
do que dispõe o Artigo 72, §1º, do Estatuto Social.
§1º  -  Ao  assinar  o  livro  de  presença,  o  eleitor  receberá  uma  senha 
numerada, rubricada por um dos Secretários, procedendo-se a votação pela 
ordem de entrada.
§2º - Encerrado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o livro de presença, 
na  hora  marcada  para  início  dos  trabalhos,  aos  retardatários  não  será 
permitido o direito de votarem.
§3º - Qualquer impugnação somente será admitida antes da votação.

Art. 18 – A eleição poderá ser realizada através de métodos eletrônicos, ou 
de cédulas, previamente rubricadas por um dos Secretários do Conselho 
Deliberativo e entregues ao eleitor, delas constando a relação das chapas 
inscritas.
§1º - No recinto das eleições serão instaladas cabinas indevassáveis para o  
exercício do voto.
§2º - Na eleição efetivada com utilização de métodos eletrônicos, as cabinas 
conterão os sistema informatizado às finalidades do pleito.
§3º  - Se  a  eleição  for  efetivada através  da  utilização  de  cédulas,  serão 
compostas tantas mesas receptoras,  quantas forem julgadas necessárias,  
sendo  a  indicação  de  seus  membros  feita  pelos  líderes  das  chapas  
concorrentes.
§4º - Para os efeitos no disposto no Art. 2º deste Regimento, deverá haver  
urnas  distintas  para  a  recepção  dos  votos  das  diferentes  chapas 
mencionadas no citado dispositivo.

Art.  19  - Cada  uma  das  chapas  concorrentes  poderá  designar  três  (3)  
Conselheiros  para  fiscalizar  todo  o  processo  eleitoral  e  que  receberão 
credenciais.

Art. 20 – Ao ser chamado para votar, o Conselheiro entregará a senha à 
mesa de recepção, assinará a Lista de Votantes e receberá uma nova senha,  
impressa e gerada na conformidade do sistema próprio que lhe resguarde 
confidencialidade plena e utilização única.
§1º  - Em cada  cabine  de  votação  estará  afixada  a  relação  das  chapas 
concorrentes em cada Órgão e as instruções de uso do sistema de forma 
ilustrativa.
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§2º - O Conselheiro se dirigirá à cabine de votação, e digitará o número da 
sua  senha  de  votação.  O  número  digitado  informará  imediatamente  ao 
sistema  eletrônico  que  aquela  senha  foi  “utilizada”,  tornando  impossível 
eventual  tentativa  de  registrar  os  votos  em outra  urna  eletrônica  com a 
mesma senha.
§3º - Com a senha válida, o sistema eletrônico solicitará ao Conselheiro a 
digitação do número da chapa para o primeiro órgão disputado. Ao digitar o  
número da chapa será validada no sistema a informação e aparecerá no 
vídeo a composição da chapa e sua cor, fotografias e nomes dos candidatos.  
Em seguida, o sistema eletrônico solicitará ao Conselheiro a confirmação do 
voto e permitirá a correção, havendo opção para voto em branco e nulo.
§4º - Na hipótese de haver eleição para mais de um Órgão dentre aqueles 
referidos no Art. 1º deste Regimento, o Conselheiro deverá repetir a mesma 
seqüência de operação.
§5º - O Conselheiro poderá votar em apenas uma das chapas inscritas para 
cada um dos Órgãos disputados. 
§6º - Após haver o Conselheiro votado, aparecerá no vídeo a mensagem de 
encerramento da votação e, automaticamente, o sistema retornará à tela de  
solicitação da senha para registro de novo eleitor.
§7º  -  Encerrada  a  votação,  o  Conselheiro  deverá  se  dirigir  à  urna  de  
recepção e depositar a senha de votação que utilizou.
§8º  -  Não  poderá  haver  a  possibilidade  de  se  associar  o  voto  de  um 
Conselheiro  à  senha  por  ele  utilizada,  razão  pela  qual  somente  o  
Conselheiro, se memorizar sua senha, poderá conferir os votos que registrou.
§9º -  A interrupção da votação, por falta de energia ou qualquer falha no  
sistema  eletrônico  que  venha  a  prejudicar  a  votação  de  Conselheiro, 
acarretará  na inutilização da senha de  votação,  que  será imediatamente 
recolhida e cancelada pelo Administrador do Sistema, hipótese em que nova 
senha será fornecida ao eleitor. Esta operação somente será feita mediante a 
aprovação  do  Presidente  da  reunião  e  representantes  das  chapas  que 
estiverem fiscalizando o processo de votação.
§10º - Em caso de falha numa urna eletrônica específica, interrompendo a 
votação de Conselheiro, a senha deve ser recolhida e cancelada pelo 
Administrador do Sistema e nova senha será fornecida ao Conselheiro. Esta 
operação somente será feita mediante a aprovação do Presidente da reunião 
e representantes das chapas que estiverem fiscalizando o processo de 
votação.
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§11º - Por solicitação do Presidente da reunião, fundamentado em razões de 
ordem técnica,  e  após decisão majoritária  dos membros  da Comissão de 
recepção e apuração, os votos de uma determinada senha serão cancelados,  
atividade esta  que somente  poderá ser  executada pelo  Administrador  do 
Sistema, acompanhado pelo Presidente da reunião e pelos representantes 
das  chapas  que  estiverem  fiscalizando  o  processo  de  votação,  com  a 
conseqüente retenção da senha tornada ineficaz.
§12º  -  Quando  todos  os  Conselheiros  tiverem  votado,  o  Presidente  da 
reunião determinará que o Administrador do Sistema bloqueie a função de 
votação,  dando-a  por  “Encerrada”.  A  partir  de  então  não  será  possível  
registrar novos votos.
§13º  -  Não  será  permitida  a  permanência  de  candidatos,  membros  da 
Diretoria e seus parentes até o 3º grau, no local da votação e apuração.

Capítulo VI
Da Apuração

Art.  21 -  A apuração  será  procedida  imediatamente  após  o  término  da 
votação, pela mesma Comissão a que se refere o Artigo 15 e na presença dos  
fiscais indicados na forma do Artigo 19.

Art.  22  -  Em  se  tratando  de  eleição  através  de  cédulas,  a  Comissão 
Apuradora  procederá  à  sua  contagem,  sendo  que  o  número  total  das 
respectivas sobrecartas não poderá exceder ao das assinaturas consignadas 
na lista de presença.
Parágrafo único - Feita a conferência e verificando-se o excesso do número 
de  sobrecartas  sobre  o  de  assinaturas  apostas  na  lista  de  presença,  o  
Conselho Deliberativo resolverá se se fará ou não a apuração dos votos.

Art. 23 - Qualquer ato atentatório à liberdade eleitoral, ou de desrespeito ao 
Conselho Deliberativo, ensejará a aplicação das penalidades previstas no 
Art. 38 do Estatuto Social.
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Capítulo VI
Da proclamação e da posse

Art. 24 - Após o término da apuração, o Presidente do Conselho Deliberativo 
declarará eleita a chapa que houver obtido o maior número de votos, na 
forma prevista no Art. 84 e seus parágrafos do Estatuto Social.

Art. 25 - Na hipótese de haver empate na votação ou vícios insanáveis que 
tornem nula a eleição, o Conselho Deliberativo deverá ser convocado para 
renovar a eleição, devendo outra ser realizada, observados os prazos do 
art.71 do Estatuto Social.

Art. 26 - Serão empossados os eleitos, que entrarão desde logo no exercício  
das  suas  funções,  com  exceção  do  Presidente  e  do  Vice-Presidente  da 
Diretoria que o serão na forma do art. 84 do Estatuto Social.

Art. 27 - Este Regimento poderá ser modificado no todo ou em parte, por  
iniciativa do Presidente do Conselho Deliberativo ou de pelo menos cinqüenta  
(50) Conselheiros, acompanhado de justificativa.
§1º -  O Presidente do  Conselho  Deliberativo  encaminhará a proposta de 
modificação e sua justificativa à Comissão Jurídica, para seu parecer.
§2º - A Comissão Jurídica terá trinta (30) dias de prazo máximo para opinar.

Art.  28  -  O  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  levará  à  apreciação  e 
deliberação  do  Plenário,  na  primeira  reunião  após  as  eleições,  todas  as  
denúncias ou comunicações escritas sobre descumprimento ou violação dos 
preceitos deste Regimento, para os devidos fins estatutários ou regimentais.

Art.  ...  -  Sempre  que  se  tornar  necessário,  os  processos  de  votação  e 
apuração serão objeto de regulamentação baixada por Resolução da Mesa 
do Conselho  Deliberativo,  a  fim de  adaptá-los  a  novos  sistemas técnicos 
relacionados à informática,  respeitadas sempre as normas estatutárias  e 
regimentais.
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Item 4 - Apreciação do processo CD-04/2006 - Primeira discussão e 
votação  de  proposta  subscrita  por  cinqüenta  e  cinco 
Conselheiros  no  exercício  do  mandato,  de  alteração  dos 
Arts.  8º  e  22,  do  Regimento  para  Eleição  Parcial  do 
Conselho Deliberativo (reincluído em pauta em obediência 
ao disposto no inciso V, do Art. 38, do Regimento Interno 
do Conselho).

Presidente -  Como havia apresentado emenda supressiva à proposta de 
alteração,  com  fundamento  no  Art.  15  do  Regimento  do  Conselho 
transmitiu a presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente Francisco Carlos 
Collet e Silva.

Presidente em exercício – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Antes 
de abrir  a  discussão,  leu carta  encaminhada pelo  professor  Tarcisio  de 
Barros  Bandeira,  à  época Conselheiro,  atualmente  Suplente,  solicitando 
permissão para explicar sua emenda na tribuna. Como não há previsão 
estatutária ou regimental para esse tipo de manifestação, o Sr. Presidente 
em exercício informou que submeteria o pedido ao Plenário na forma de 
questão  de  ordem  prevista  no  Art.  14,  XV,  do  Regimento  Interno, 
lembrando que o inciso XXI do Art.  76 do Estatuto Social  estipula que 
compete  ao  Conselho  deliberar  sobre  casos  omissos  e  interpretar  o 
Estatuto.

Sergio  Lazzarini  –  Mesmo  considerando  o  requerente,  opinou 
contrariamente à manifestação do Dr. Tarcísio de Barros Bandeira, dizendo 
que  não  se  pode  subverter  as  regras  estatutárias  e  do  Regimento  do 
Conselho, nem abrir um precedente como alguns que já foram abertos no 
Clube porque   estimamos  certas  pessoas.  O  estado  de  direito  é  aquele 
estado que aplica  a  lei  independentemente  das  pessoas.  A  Constituição 
prevê  o  principio  da  impessoalidade  na  prática  dos  atos  públicos.  Não 
podemos ser personalistas, nem agir pessoalmente.

Dora maria de Aguiar Whitaker – Discordou, entendendo que o Plenário 
deveria atender ao pedido do Dr. Tarcísio de Barros Bandeira, porque não 
se  tratava  de  um interesse  individual,  mas de  assunto  de  interesse  do 
Conselho.  O  atual  sistema  de  votação  foi  baseado  num projeto  do  ex-
Conselheiro Bandeira aprovado em 2003, quando ele era Conselheiro.  A 
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proposta  que  ele  pretendia  defender  era  uma  complementação  daquele 
projeto. Então, ninguém melhor que o autor da proposta para vir defendê-
la.

José Edmur Vianna Coutinho (questão de ordem) - Lembrou que o Art. 
50 do Regimento do Conselho Deliberativo, que dispõe sobre os debates, 
prevê apenas a palavra do Conselheiro. Não há discriminação nenhuma 
com relação a quem não o seja. Entendeu que o Dr. Tarcísio de Barros 
Bandeira  deveria  ter  solicitado  a  algum Conselheiro  que viesse  em seu 
lugar e defendê-lo. Entretanto, o pedido lhe pareceu extremamente anti-
estatutário e anti-regimental. 

Anamaria Andrade Damasceno – Protestou veementemente, dizendo que o 
Dr. Tarcisio de Barros Bandeira por sua competência merecia ser ouvido.

Presidente em exercício -  Embora tenha entendido e compreendido as 
relevantes razões expendidas pelos oradores quanto à ausência de previsão 
para pessoa que não Conselheiro ocupar a tribuna, considerou por outro 
lado à singularidade da matéria. Como lhe faculta o Regimento Interno, 
conferiu ao plenário a decisão da questão de ordem, atinente à ausência de 
previsão  estatutária  e  regimental,  como  situação  omissa,  que  resolveu 
rejeitar o pedido de manifestação formulado pelo Dr. Tarcisio de Barros 
Bandeira.

Edgard de  Lemos Britto  Martins  –  Ponderou  que  há  alguns  anos  foi 
modificado o Regimento para  Eleição Parcial do Conselho Deliberativo. A 
partir dessa modificação veio o advento das Chapas e toda uma mecânica 
para  se  definir  quantos  Conselheiros  seriam  eleitos  de  cada  Chapa. 
Exercitado  esse  novo  regime  de  eleição,  percebeu-se  que  ocorreram 
grandes distorções sobre a intenção do legislador, particularmente o fato 
de  que  pessoas  que  foram  consideradas  de  baixa  representatividade 
perante o Clube terem sido eleitas. A proposta objetiva resolver o problema, 
restringindo  ao  número  mínimo  de  candidatos  numa  Chapa,  que  foi 
estabelecido  em 30%.  Disse  que  a  democracia  exige  que  em nenhuma 
situação se tolha a capacidade de manifestação de qualquer pessoa. Ora, 
se existem distorções, devemos corrigir. Entendeu que a correção deveria 
ser feita dentro da fórmula estabelecida para eleger os Conselheiros, e não 
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pelo  tolhimento.  Propôs  que  a  modificação  da  alínea  b  prevesse  que  o 
número de pessoas dentro de uma Chapa não inferior a 10%.

Presidente em exercício –  Agradeceu ao orador pela participação, mas 
esclareceu que não poderia receber a proposta porque extemporânea.

José  Roberto  Pacheco  França  –  Como  um  dos  subscritores,  com  a 
concordância do autor, Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, propôs 
a retirada da proposta principal.

Presidente em exercício – Submeteu a proposição ao Plenário.

Deliberação:
O Conselho  resolveu  aprovar  a  retirada  da  proposta  de  pauta,  com  o 
conseqüente arquivamento do respectivo processo.

Presidente em exercício – Devolveu a condução da reunião ao Presidente 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro.

Presidente – Agradeceu ao Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva 
pela colaboração e deu prosseguimento dos trabalhos.

Item 6 - Apreciação do processo CD-11/2005 – Discussão e votação 
do  projeto  de  redação  final  elaborado  pela  Comissão 
Especial de Redação, referente à proposta de alteração do 
Art.  23  do  Regimento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho 
Deliberativo,  aprovada  em  primeira  discussão  na  538ª 
Reunião Extraordinária, de 31/08/2006.

Presidente  –  Esclareceu  que  a  Comissão  Especial  de  Redação  não  foi 
designada pelo Plenário imediatamente após a aprovação da proposta em 
primeira discussão, conforme prevê o Art. 87 do Regimento Interno, mas, 
com base em precedentes existentes e visando agilidade processual,    a 
Presidência  nomeou  para  compor  a  Comissão  Especial  de  Redação  os 
Conselheiros José Luiz Toloza de Oliveira Costa,  Luiz Matarazzo Silva e 
Paulo  Sergio  Uchoa  Fagundes  Ferraz  de  Camargo,  “ad  referendo  do 
Conselho Deliberativo”.  Submeteu ao Plenário os nomes escolhidos para 
dar continuidade aos trabalhos, que foram acolhidas. Abriu a discussão, 
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mas  não  havia  oradores  inscritos.  Passando  à  votação,  esclareceu  que 
embora se destinasse apenas à redação final de um dispositivo, já aprovada 
em primeira  discussão,  mantendo coerência  com o decidido  na reunião 
anterior os Suplentes estariam impedidos de votar, na forma do Art. 68 do 
Regimento Interno. 

Primeiro Secretário – A pedido do Sr. Presidente, relacionou os Suplentes 
referidos: Grupo A: Luiz Matarazzo Silva, Leon Majer, José Barboza e José 
Guilherme  Hausner;  Grupo  B:  Maria  Helena  Braga  Serzedo,  Aldegonda 
Aparecida  de  Moraes  Matarazzo  Silva,  Sergio  Henrique  de  Sá,  Gilberto 
Affonseca Rogê Ferreira, José Roberto Inserra, Aldo Ferronato, Luis Roberto 
Leonel de Arruda,  Marco Antonio Senise Geretto, Maria Cristina Nogueira 
Sá Pikielny, Antonio Carlos Vilaverde,  Rainer Helmut Conradt, Walter Silva 
Bacelar de Barros, Francisco Roberto Taglianetti, Paulo Kesselring Carotini, 
Marcello Moraes de Barros de Campos, Antonio Carlos Foschini, Elizabeth 
de Souza Cardoso de Almeida, Antonio Alberto Foschini, Alberto Caruso, 
Edgard de Lemos Britto Martins, Adriano Lamardo Espírito Santo, Evandro 
Antonio  Cimino,  Henrique Avancine,  Rubens Bandeira  Bizarro  da Nave, 
Wilson Carvalho e Walter Leonelli.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  –  Com  relação  ao  texto  aprovado  em 
primeira  discussão,  concluiu  que  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
apenas retirou os negritos e sublinhados e alterou a palavra parágrafo pelo 
sinal §; e o restante manteve  igual.

Presidente  –  Agradeceu.  Acrescentou  que  para  deixar  mais  explícita  a 
deliberação  havida na  reunião  anterior,  reanalisando a  matéria  a  Mesa 
propôs  substituir  a  expressão  “nas  últimas  eleições””  por  “na  última 
eleiçao”, porque poderia dar uma falsa impressão de que não seria somente 
a  última,  mas  também  em  relação  às  eleições  anteriores,  porque  a 
substituição  dos  Conselheiros  eleitos  no  ano  da  última  eleição  é  feita 
dentro da respectivas chapas. 

José Edmur Vianna Coutinho – Entendeu que a emenda proposta pela 
Mesa  interferia  naquilo  que  foi  votado  na  última  reunião,  pretendendo 
alterar e a Comissão de Redação não alterou. Além disso, não encontrou na 
emenda nenhuma das hipóteses abrangidas pelo Art. 88 do Regimento do 
Conselho.
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Presidente  -  Recebeu  a  observação  do  orador,  esclareceu  que  a  Mesa 
pretendeu  propor  aquela  correção  para  que  a  redação  ficasse  mais 
explícita.  Submeteu ao plenário exclusivamente o projeto elaborado pela 
Comissão Especial de Redação.

Deliberação:
O Conselho  resolveu  aprovar,  integralmente,  o  projeto  de  redação  final 
elaborado pela Comissão Especial de Redação, ficando assim redigido o Art. 
23 do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo: 
“Art. 23 - Em cada chapa, se o número de candidatos votados for superior  
ao  de  vagas,  os  que  não  se  elegerem serão  considerados  suplentes,  na 
ordem dos mais votados, por chapa, para preenchimento de vagas, inclusive 
as  decorrentes  de  licenças,  observando-se  o  disposto  no  art.  22  e  
parágrafos, deste Regimento.
§1º  -  Em  caso  de  afastamento,  a  qualquer  título,  inclusive  licença,  de 
conselheiro eleito nas últimas eleições, será convocado suplente da mesma 
chapa, pela ordem decrescente de votos individuais, respeitados os grupos 
referidos no Art. 65, I, do Estatuto Social.
§2º  -  Se  uma chapa  não  tiver  suplentes  para  suprir  suas  vagas,  serão 
convocados  os  das  outras  chapas,  pela  ordem  decrescente  de  votos 
individuais,  respeitados  os  grupos  referidos  no  Art.  65,  I,  do  Estatuto  
Social.”.

Item 6 - Várias
Pedro Antonio Lousan Badra –  Manifestou-se  favorável  à  execução de 
obras, entretanto pediu que a Diretoria atentasse para o cumprimento de 
seu  Regimento  Interno,  que  estabelece  que:  “Nas  obras  realizadas  no 
recinto do Clube serão afixadas placas consignando o início e o prazo da 
obra, o valor do contrato, a empresa contratada, os nomes, e os respectivos 
registros  no  órgão  de  representação  profissional,  dos  responsáveis 
técnicos.” (Art. 64, §6º).

Cleide Frasco Marrese –  Solicitou à Diretoria que nos bazares realizados 
no Clube seja colocado um caixa único, a exemplo do que ocorre na Festa 
Junina,  para  facilitar  o  pagamento  dos  artigos  comprados nos  diversos 
stands e  evitar  que o  Associado tenha que preencher  muitas  folhas  de 
cheques ou portar várias notas de reais.
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Walter  Silva  –  Indagou  sobre  o  andamento  do  trabalho  de  Comissão 
Especial formada na gestão anterior para estudar o assunto Veteranos. 

Presidente –  Esclareceu  que  essa  Comissão  Especial  -  composta  de 
representantes  dos  diversos  pensamentos  políticos  do  Clube  -  já 
apresentou  seu  trabalho,  que  foi  distribuído  aos  Conselheiros  para 
apresentação de emendas, foi ouvida a Comissão Jurídica e aguarda para 
ser  colocado em pauta.

Ernesto  Julio  Santos  Corrêa  Schleier  –  Informou  ao  orador  que  a 
Comissão  de  Veteranos  vem  acompanhando  o  trabalho  e  também  se 
interessa em resolver esse problema que vem sendo protelado. 

Walter Silva – Agradeceu. 

Leila Eleny Amaro Marques –  Elogiou a atuação do Presidente Alberto 
Fasanaro, que estava confirmando o que propôs quando assumiu o cargo: 
agir  de forma apartidária e defender os interesses do Clube.  Enumerou 
melhorias promovidas no Clube, como o Ginásio Azul, o Handebol, a Ioga, a 
Esgrima, elogiando a atuação da atual Diretoria e das gestões anteriores, o 
corpo de funcionários, Conselheiros e Associados, pela participação ativa 
nos cento e sete anos de glória da Nação Pinheirense.

Mário Lima Cardoso –  Pediu especial  atenção da Diretoria  à Seção de 
Levantamento de Peso, cujos títulos acumulados são impressionantes, que 
tem como técnico um Atleta Benemérito (Edmilson da Silva Dantas), e há 
cerca de 15 anos não se promove uma competição da modalidade dentro do 
Clube. Inclusive, temos um Halterofilista consagrado, na categoria Juvenil, 
com 43 títulos (vou saber o nome com Edmilson – acho que é o filho do 
Diretor Horácio Reis).  Elogiou o cuidado da Diretoria com os jardins do 
Clube,  solicitando  que  seja  melhorado  o  paisagismo  de  locais  como  o 
terraço da Sede Social, Prainha do CCR e Solarium da Piscina.

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Esclareceu que precisou se atrasar e 
não  pôde  participar  das   votações  importantes,  principalmente  aquela 
objeto do item 4, consignando sua discordância com a emenda aprovada. 
Aduziu que há crimes, por exemplo estupro e atentado violento ao pudor, 
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que apesar  de infamantes prescinde de denúncia do Ministério  Público, 
desafiando queixa-crime. Entende que a redação da emenda milita contra 
princípios jurídicos e contra o interesse do Clube.

Presidente –  Questionado,  informou que o  orador poderia fazer  uso da 
palavra, mesmo não tendo assinado a lista de presença. Apenas não tinha 
direito a voto.

- Houve uma discussão entre os Conselheiros Ricardo Coutinho Carvalhal e 
José Luiz Toloza Oliveira Costa, cujos termos o Sr. Presidente determinou  
não fossem registrados pela taquigrafia. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Reiterou aquilo que havia consignado, 
agora mencionando novo  exemplo. Defendeu que a redação deverá ser feita 
com muita cautela, para que a aberração não seja preservada e para que os 
outros Clubes irmãos não venham depois fazer comentários desairosos a 
respeito.  Desculpou-se  com  os Conselheiros  por  alguma  indelicadeza, 
ponderando que quando alguém mexe com o seu brio ou com o brio de sua 
família sabe responder ao nível da provocação. Tornou a pedir desculpas.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 23h25.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  540ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 25 de setembro de 2006.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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