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ATA DA 540ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO  DE 2006.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e cinco de setembro 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 três 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
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 Mesa do Conselho,  pelo 
falecimento do Associado Nelson Machado Kawall,  irmão do Conselheiro 
Luiz  Ernesto  Machado Kawall,  Presidente  do  Centro  Pró  Memória  Hens 
Nobiling,  tendo  subscrito  a  proposta  os  Conselheiros  Cleide  Frasco 
Marrese,  João Benedicto  de  Azevedo Marques  e  Paulo  Cesar  de  Arruda 
Castanho; 2) de autoria do Conselheiro  Ivan Gilberto Castaldi Filho, que a 
Mesa do Conselho subscreveu, pelo falecimento do Associado Ney David, 
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pai do ex-Conselheiro e ex-Diretor Ney Roberto Caminha David;  voto de 
congratulação de autoria da  Conselheira Aldegonda Aparecida de Moraes 
Matarazzo Silva, subscrito pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro Roberto 
Della  Manna,  eleito  Vice-Presidente  da  Sociedade  Hípica  Paulista; 
cumprimentos de iniciativa do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, 
ao jornal Folha de S. Paulo, à Universidade de São Paulo, ao Museu Lasar 
Segall, à Editora CosacNife, à Secretaria da Cultura e ao Plano Diretor de 
Obras do Pinheiros, presidido pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques,  pela  valorização  conjugada  do  eminente  arquiteto  Gregori 
Warchavchik, que projetou o Salão de Festas e a fachada do Clube nos 
anos 60; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Paulo Eduardo 
Vargas  Machado  Sartorelli,  recentemente  submetido  a  uma  cirurgia, 
proposto pelo Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti, subscrito pela Mesa 
do Conselho e pelo Plenário como um todo; votos de louvor: 1) de autoria 
dos Conselheiros Dulce Arena Avancini e Luiz Ernesto Machado Kawall, ao 
Grupo de Teatro do Clube, em especial ao Conselheiro  Francisco Roberto 
Taglianetti  e  aos  Associados  Luiz  Sorrentino,  Maria  Siqueira,  Gabriel 
Bessan, Cristina Tabianca, Franco Scarabotolo e Camila Furquim; 2)  de 
iniciativa  da  Conselheira  Cleide  Frasco  Marrese,  ao  Maestro  Murilo 
Alvarenga, pela participação na Orquestra Pinheiros/ACESC, no último dia 
15 de setembro, e pela apresentação no Clube Musical – Coral do Esporte 
Clube Pinheiros, no dia 17 deste mês.

Posse de Suplente convocado para a reunião.
Presidente –  Empossou no cargo de Conselheiro o Sr. Oscar José Horta, 
Suplente do Grupo B pela Chapa Pra Frente Pinheiros.

Retorno ao Expediente formal
Primeiro  Secretário  –  Lembrou  que  o  Movimento  da  Secretaria  está 
disponível  na  Internet  e  os  interessados  poderiam  solicitar  cópia  à 
Secretaria.  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na 
Secretaria:  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária)  e  o 
Balanço  Patrimonial  do  Clube  referentes  ao  mês  de  agosto/2006. 
Comunicou  que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho,  com  fundamento,  por 
analogia,  no  Art.  11,  parágrafo  único,  II,  do  Regimento  Processual 
Disciplinar, determinou  o arquivamento dos Registros de Ocorrências nºs 
297/06,  152/06,  de  interesse  dos  Conselheiros  Ivan  Gilberto  Castaldi 
Filho,  José  Ricardo  Pinheiro  Lima,  José  Renato  de  Andrade Martinez  e 
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Edson Minioli, respectivamente, e nºs 078/06, 177/06, 183/06, 200/06 e 
210/06, de interesse do Conselheiro Leon Majer. Finalmente, informou que 
os Associados Fernando Márcio Almeida Lima e Antonio Augusto Brant de 
Carvalho foram nomeados Membros da Comissão Especial de Coordenação 
e Controle.

Guilherme Giordano Beyruth – Propôs dois votos de louvor, o primeiro, ao 
Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna Coutinho, pelo apoio e participação 
na elaboração do primeiro Regimento Interno da Comissão Permanente de 
Jovens, e, o segundo, ao Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge e 
demais membros da Diretoria, pelos eventos que estão sendo realizados em 
comemoração ao aniversário de fundação do Clube. Votos aprovados.

Wilma de Almeida Gonçalves –  Propôs fosse consignado em ata voto de 
louvor à  Diretoria e à área de Patrimônio, pela obra da piscina externa. 
Aprovado.

João Benedicto de Azevedo Marques – Desejou ao Sr. Presidente sucesso 
na gestão  da nova Mesa.  Reportou-se  ao  opúsculo  do  Plano Diretor  de 
Obras  distribuído  aos  Conselheiros,  resumindo  os  trabalhos  já 
desenvolvidos  pela  Comissão  Especial  Executiva.  Informou  que 
recentemente,  por  indicação  da  Conselheira  Dora  Maria  de  Aguiar 
Whitaker,  foram ouvidos  vários  engenheiros  e  arquitetos  associados  do 
Clube.  E,  na  seqüência,  os  Conselheiros  serão  convidados  para  uma 
primeira  amostragem  das  questões  que  trazem  o  Plano  Diretor.  Esse 
encarte também será distribuído para todos os Associados, para socializar 
e democratizar a discussão e, igualmente, será realizada uma audiência de 
informação  aos  Conselheiros.  Os  trabalhos  estão  chegando  à  fase  de 
conclusão,  devendo ser  trazidos para apreciação do Conselho dentro de 
45/60  dias.  Elogiou  a  obra  e  a  dedicação  dos  funcionários  da 
Brinquedoteca, e enalteceu os cuidados e a beleza dos jardins do Clube, 
trabalho  dedicado   desde  a  gestão  do  Conselheiro  Hugo  Ulbrich  como 
Diretor de Campo, que vem desde o Germânia, na época do Gerente de 
Campo  Ludovico,  que  introduziu  o  canteiro  de  rosas.  Informou  que 
posteriormente  entregaria  a  relação dos   Diretores  e  funcionários  então 
homenageados. 



4

José Roberto Coutinho de Arruda – Propôs voto de pesar pelo falecimento 
do Associado Ricardo Sampaio Correia Filho,  ex-Conselheiro,  Bolicheiro, 
Diretor Adjunto da Seção de Vôlei - Categoria de Base Masculina. O voto, 
que a Mesa subscreveu, foi aprovado pelo Plenário.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Agradeceu a Diretoria por ter atendido ao 
pedido da Comissão de Esportes, enviando as relações dos contratos de 
patrocínios  do  setor  esportivo;  atletas  Pré-Militantes,  Militantes  e 
Associados; atletas beneficiados com ajuda de custo; técnicos por seção; 
documentos que servirão de base para estudo e informação ao Conselho 
sobre a situação do esporte no Clube, principalmente no que se refere à 
participação de Associados nas modalidades esportivas. Nesses relatórios, 
a Comissão encontrou algumas incongruências, como no Voleibol, em que 
foram relacionados 56 Pré-Militantes, quando na relação de ajuda de custo 
constaram 73 Pré-Militantes; mas deve ter havido  engano de informação. 
Pediu  à  Diretoria  que  se  mostre  aberta  para  futuros  contatos  e 
esclarecimentos.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Pediu  aos  Conselheiros  que  lessem  a 
resposta da Diretoria ao seu pronunciamento de 26/06/2006, sobre a obra 
da Brinquedoteca, que não abrangeu  as informações solicitadas (valor da 
obra, se houve habite-se e qual o valor da homologação); apenas constou o 
valor,  R$653.025,19,  de  tal  sorte  que  deveria  ter  sido  autorizada  pelo 
Conselho. Comunicou que voltaria a tratar da matéria no item Várias.

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  – Propôs  ao  Conselho  e  foram 
aprovados  os  seguintes  votos  de  louvor:  1)  à  atleta  Stephanie  Migliore 
Dubbio Martins, da Seção de Boliche, que conquistou  duas Medalhas de 
Prata,  em  Duplas  e  por  Equipe,  no  Torneio  das  Américas  (Fort 
Lauderdaile/Flórida); aproveitando para sugerir à Diretoria que divulgue o 
feito, por se tratar de uma associada, porque nos Jogos Pan-americanos 
(Rio de Janeiro/2007) o Boliche participará como modalidade convidada e, 
em  2011,  como  oficial,  e  o  Clube  contará  com  mais  uma  modalidade 
olímpica;  2)  aos  atletas  que  participaram  da  Maratona  de  Berlin 
(Berlim/Alemanha  –  24/09/2006):  Fernando  Castelo  Branco,  Carlos 
Eduardo  Peão,  Marcos  Penna  Trindade,  Alexandre  Fernandes,  Paulo  F. 
Figueiredo,  Lucia  Barbosa  e  Guilherme  Ferraz;  3)  aos  atletas  que 
disputaram a  Corrida “Corpore” (Campos de Jordão/SP – 24/09/2006) - 
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prova de revezamento - percurso de 137 km: Equipe Odeio Subidas: Maria 
Tereza  do  Amaral  Gurgel,  João  Aléssio  Perfeito,  Carlos  Edmundo Miller 
Neto, Eduardo do Amaral Gurgel, Iara Soares e Glaucon Pereira (ciclista); 
Equipe Nice Legs: Marta Wright da Silveira, Carla Broggi, Daniela Gregolin 
Gianotti,  Marcelo  Abrantes   Gianotti,  Hélio  Chaves  da  Silveira  Filho, 
Marcos  Pereira  de  Almeida,  Floriano  Fonseca  de  Godoy  Neto  e  Sergio 
Reizfeld  (ciclista);  Equipe  Desafios:  Patrícia  Machado,  Salvador  Pastore, 
Maria Fernanda Isoldi (Troféu 2º Lugar Feminino Itapeva), Walter Lemmi, 
Celi Lemmi e Marcelo Mancini (cicilista); 4) aos atletas que participaram da 
“Corrida  pela  Paz”  (São  Paulo/SP  –  03/09/2006):  José  Vicente  Curti, 
Amilcar Aquino Navarro, Marcelo Fló, Gilberto Turcato Júnior, Nelson de 
Souza Turini,  Rui  Pires  dos  Santos,  Maria  Fernanda G.  Isoldi,  Carmen 
Regina  Azpeitia  Flosi,  Flavio  Ortuno,  Karen  Kornilovicz  de  Toledo  Lara, 
Denise Silva Ayres, Sharon Ann Sulzbeck, Gian Vittorio Taralli,  Adriana 
Maria Porro, Ivan Carlos da Silva Mano, Maria Guadalupe (mireya) Datto, 
Shirley Stamm Favero, Suely Smith Trotta, Octavio Ribeiro Ratto Junior, 
Maria  Marta  Ribeiro  Ratto  e  Sonia  Maria  Farhat;  5)  aos  atletas  que 
participaram  da  competição  10K  Corpore   “Duque  de  Caxias”  (São 
Paulo/SP – 20/08/2006): Daniel Giraud da Cunha Canto, Mario Medeiros 
S. Mamprim, Rodrigo G. Lacerda, Inacio E. H. de Almeida Filho, Walter 
Lemmi, Fernando Antonio Leme, Mário César Schmitt, José Vicente Curti, 
Carlos Eduardo Alexandre Peão, Frederico Azevedo Marques, Marcelo Fló, 
Carlos  José  Pocinho,  Aide  Lapa  Claro  de  Simone,  Walter  Jose  Guedes 
Junior,  Gilberto  Turcato  Junior,  Claudia  Abeling,  Adriana  Maria  Porro, 
Dimas Bianchi,  Breno Bertagnoli  Bianchi, Sharon Ann Sulzbeck, Denise 
Aparecida do Nascimento, Maria Guadalupe (mireya) Datto, Arthur Guerra 
de Andrade, Daniela Dalle Molle Guerra e Lara Giorgina Parodi.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Antonio  Moreno  Neto  –  Referiu-se  à  falta  de  comunicação  aos 
conselheiros,  por  parte  da  Diretoria,  a  respeito  das  obras  que  são 
executadas  no  Clube,  impossibilitando-os  de  responder  aos 
questionamentos dos associados. Mencionou que a obra da Brinquedoteca, 
que foi  considerada pela Diretoria como de manutenção,  foi  na verdade 
uma nova obra, uma vez que teve um custo final de R$ 653.000,00 que, 
segundo a mesma Diretoria, foi utilizado em fundação, concreto, cobertura, 
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divisórias,  estrutura metálica  e  outras.  Tudo isso,  sem a aprovação ou 
conhecimento  do  Conselho.  Falou  ainda  da  reforma  das  piscinas,  que 
julgou necessárias e condizentes. Nesta obra a própria Diretoria colocou 
uma  placa  dizendo  se  tratar  de  uma  reforma,  o  que  implicaria  numa 
aprovação pelo Conselho. Afirmou que isso não ocorreu e os conselheiros 
não sabem do valor  do contrato,  sua especificação,  quem vai  realizar  a 
obra, seu responsável técnico. Ressaltou que estas informações deveriam 
estar  na  placa,  inclusive  por  força  do  §6º,  do  artigo  64  do  Regimento 
Interno da Diretoria. Lembrou ainda outras obras que sofreram o mesmo 
tratamento,  como  a  construção  da  nova  pista  de  skate,  a  reforma  do 
vestiário do tênis e a reforma do restaurante do CCR. Ponderou que essas 
obras não aprovadas, estão sendo pagas com recursos de custeio, quando o 
correto seria pelo orçamento de investimento, onde há um saldo superior a 
10  milhões  de  reais.  Afirmou  estar  havendo  um  descumprimento  do 
Regimento Interno da Diretoria e solicitou relatório urgente de todas as 
obras,  reformas  e  manutenções  que  estão  sendo  realizadas,  no  prazo 
estatutário  máximo de 30 dias e,  na seqüência,  que seja elaborado um 
relatório mensal a ser enviado ao Conselho. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria.

Aldo  Ferronato  –  Solicitou  ao  Presidente  do  Conselho  que  os 
pronunciamentos da Voz do Conselheiro sejam submetidos à revisão dos 
oradores  antes  da  sua  publicação  na  página  do  Conselho  na  Revista 
Pinheiros.  Solicitou  também  à  Diretoria  Executiva  a  nomeação  de 
associados usuários para o acompanhamento de todo o processo relativo à 
nova pista de atletismo. Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa do 
Conselho Deliberativo e à Diretoria.

Mário Lima Cardoso – Solicitou a implementação do Futsal no Pinheiros, 
conforme aprovado por unanimidade no Conselho Deliberativo, quando a 
Diretoria era presidida pelo Conselheiro Celso Hanne. Isso poderia ser feito 
por meio de duas ou três categorias menores. Pediu o auxílio de todos os 
Conselheiros nesta empreitada. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria.

Mário  Montenegro  Gasparini  – Solicitou  a  máxima  brevidade  na 
apreciação do recurso sobre o processo CD-06/2005, já votado e aprovado 
pelo Conselho Deliberativo. 
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Presidente – Desde logo, esclareceu ao orador que a Mesa envidará todos 
os esforços para que a matéria seja votada bem antes da próxima eleição. 
Lembrou que constituiu um dos compromissos de sua campanha dar final 
solução a esse problema. Informou que com a interposição do recurso o 
processo está sendo apreciado pela Comissão Jurídica e, oportunamente, 
será submetido à deliberação dos Conselheiros.

Mário Montenegro Gasparini – Agradeceu ao Sr. Presidente pela gentileza 
e senso de responsabilidade.

Marcelo Grassi –  Solicitou permissão para falar, pois pretendia abordar 
matéria altamente relevante, alertar sobre algo que estaria ocorrendo no 
Clube. 

Presidente – Como no item “A Voz do Conselheiro” o número de oradores é 
limitada a quatro, pediu ao orador que se inscrevesse para falar em Várias. 

Item 2 - Apreciação da ata da 539ª Reunião Extraordinária, realizada 
no dia 28 de agosto de 2006.

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

Aldo  Ferronato  –  Propôs  inversão  da  Ordem  do  Dia  para  que  fosse 
inicialmente apreciado o item 4.

Presidente – Encampou o pedido o orador e o submeteu ao Plenário, que 
concordou com a inversão solicitada.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-22/2006  –  Pedido  de 
autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos 
do Fundo Especial para executar obra na Pista de Atletismo, 
ainda no exercício de 2006.

Presidente – Informou que as Comissões Jurídica, Financeira, de Obras e 
de Esportes tinham se pronunciado sobre a matéria e abriu a discussão.
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Luís Eduardo Pinheiro Lima – Frisou que Diretoria deveria ter submetido 
a  matéria  ao  Conselho  antes  da  catastrófica  execução  de  uma reforma 
totalmente sem orientação e fundamentos técnicos. No início da reforma a 
Diretoria foi advertida sobre a impraticabilidade técnica da obra, inclusive o 
Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  e  o  Associado  Carlos 
Edmundo Miller Neto cientificaram a Presidência do Conselho desses fatos 
em 06/06/2006, a qual,  muito criteriosamente, oficiou à Presidência do 
Clube, solicitando, sem sucesso, a imediata paralisação da reforma, até que 
se fizesse uma efetiva avaliação da conveniência da restauração nos moldes 
em  que  estava  sendo  executada.  A  Diretoria  concluiu  por  sua  inteira 
responsabilidade  os  desastrosos  serviços.  Agora,  pressionada  pelos 
Associados e pelo Conselho, a Diretoria vem solicitar recursos para refazer 
essas  reformas.  Diante  da  tradição  esportiva  do  Clube,  os  Associados 
merecem o melhor. O Conselho certamente teria atendido a Diretoria se ela 
tivesse  maior  transparência  em  suas  atitudes  e,   antes  de  fazer  a 
desastrosa reforma, com gasto agora irrecuperável, tivesse vindo solicitar 
recursos para fazer serviços condizentes. Entendeu que o Conselho deve 
aprovar o valor real e necessário para que o Clube tenha uma pista à altura 
das  tradições  pinheirenses.  No  entanto,  a  Diretoria  apresentou  uma 
proposta vaga, dúbia, com duas alternativas com valores diferentes, como 
que querendo imputar ao Conselho a responsabilidade da escolha, e que 
foram assim definidos pela Comissão de Obras, ambas com vantagens e 
desvantagens e que vão requerer conhecimentos específicos para tomada 
de  decisão.  Acresceu  ao  seu  parecer  aquele  emitido  pela  Comissão  de 
Esportes, que demostra que o  Conselho não tem condições de analisar e 
aprovar uma proposta vaga, dúbia, não abrangente, carente de informações 
técnicas assim como o seu valor específico. Sendo assim, a Diretoria deve 
vir ao Conselho com uma melhor proposta, objetiva e concreta, que traduza 
a  convicção  do  melhor  serviço  a  ser  realizado  e  contemple  todas  as 
atividades necessárias e suficientes para a perfeita execução da obra, que 
atenda  às  necessidades  dos  usuários.  Apresentou  a  seguinte  proposta 
modificativa:  I - execução dos serviços necessários na pista de atletismo, 
condizentes  com  as  necessidades  dos  freqüentadores  e  de  acordo  com 
tecnologia  e  metodologia  a  ser  definida  pela  mesma  e  em  respeito  às 
normas técnicas da ABNT e especificações da IAAF e CBAt. II - devolução 
do  processo  a  Diretoria  para  que  esta,  cumprindo  suas  obrigações  de 
gestora executiva,  elabore estudos técnicos e orçamentários definindo-se 
assim a melhor opção que atenda aos parâmetros técnicos citados e aos 
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anseios dos usuários apresentando-a à Secretaria do Conselho  até o dia 
13/10/2006, para ser incluída na pauta e aprovação na próxima reunião 
plenária,  com   os  seguintes  documentos  e  informações:  a)  memorial 
descritivo do sistema técnico e metodológico construtivo por ela escolhido e 
a ser adotado para execução dos serviços de reforma da pista;  b)  valor 
global para execução destes serviços a serem executados pelo regime “turn 
key”, ou seja, contrato global de todos os serviços necessários e suficientes 
que  atendam  as  necessidades  dessa  empreitada;  III  -  estando  estes 
informes de acordo, segundo os pareceres das Comissões, este Conselho 
efetuará a aprovação desta proposta da Diretoria para imediata execução 
dos serviços. Informou que pretendia que o Conselho desde logo aprovasse 
a  intenção de executar  a  pista.  Aconselhou à  Diretoria,  tendo em vista 
haver demonstrado não dispor nos seus quadros profissionais nível técnico 
para efetuar esse trabalho de avaliação de melhor solução, que solicitasse 
auxílio  de  profissional  experiente  para  assessorá-la,  que  poderia  ser  o 
próprio engenheiro Carlos Edmundo Miller  Neto,  que está perfeitamente 
inteirado do assunto e  prestou relevante contribuição na elaboração  do 
parecer da Comissão de Esportes. 

Sergio Lazzarini – Defendeu que a questão não poderia ser tratada como 
político-partidária,  porque  senão  isso  seria  protelado  para  depois  das 
eleições. Afirmou que também foi contrário à inclusão dessa despesa no 
orçamento de 2007, porque ele só passa a vigorar no ano seguinte, e até 
serem feitas as licitações a obra não sairia.  E a Diretoria,  atendendo à 
reivindicação de mais de mil Associados, encaminhou ao Conselho o pedido 
de  utilização  de  verba  do  fundo  de  Investimento,  cabendo ao  Conselho 
autorizar ou não; não aprovar intenções. A proposição era clara e objetiva: 
utilização do fundo de investimento para fazer a pista nova. Portanto, teria 
que ser votada. Entretanto, não se deve desprezar opiniões valorosas como 
da  Comissão  de  Esportes,  que  trouxe  bons  elementos,  assim  como  as 
demais  Comissões.  Para  encaminhamento  da  votação,  propôs  que  a 
Diretoria fosse autorizada a utilizar até 2 milhões e 200 mil, se não fosse 
preciso  não  gastaria  tanto,  e  ao  realizar  a  licitação  incorporasse  como 
recomendação da Comissão de Esportes todas as exigências formuladas 
pelo Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima para aprovação. 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Enfatizou que o Associado sempre 
espera que sua manifestação encontre atenção por parte dos dirigentes do 
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Clube.  Quanto  ao  pronunciamento  do  Conselheiro  Sergio  Lazzarini, 
estamos falando de um milhão de dólares;  é  um valor  realmente muito 
interessante  para  se  trabalhar.  Ao  aprovar  uma  proposta  de  intenção, 
obviamente o Conselho estará  aprovando que o Associado terá a pista em 
obras,  dentro desta gestão. Isso vai depender única e exclusivamente do 
ritmo  que  a  Diretoria  implementar.  Recomendou  que  seja  feita  uma 
concorrência para uma pista de treinamento,  que atenda às normas da 
IAAF  e  CBAt,  com  o  maior  amortecimento  possível,  colocando  isto  no 
próprio orçamento, com parâmetros de deformação vertical entre 2 e 2,5 
milímetros, que o fornecedor apresente na contratação das obras apólice de 
seguro de performance que garanta o conjunto da laje existente da garagem 
e da nova pista; devendo a contratação dos serviços ser acompanhada por 
Conselheiros  e  Associados  e  atender  aos  anseios  do  corpo  associativo. 
Complementou a proposição do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, 
sugerindo a nomeação do Engenheiro Carlos Edmundo Miller Neto para 
participar da Comissão desde a licitação até a finalização da obra. 

Aldo  Ferronato  –  Lembrou  que  no  item  A  Voz  do  Conselheiro  havia 
proposto  exatamente  a  nomeação  de  um  ou  mais  Associados,  e, 
evidentemente, o Associado Carlos Edmundo Miller Neto, para participar de 
todo o processo desde a licitação até a execução, ou até a entrega da pista. 
Considerando  que  o  estudo  técnico  já  estava  feito,  propôs  que  nesta 
oportunidade  não  fosse  votada  a  intenção,  mas  a  dotação  da  verba 
necessária para a execução da pista. Aparteado pelo Conselheiro Arlindo 
Virgílio Machado Moura sobre a qual das duas verbas propostas o orador 
se referia (de 1 milhão e 100, ou de 2 milhões e 100), respondeu que o 
Conselho  deveria  votar  na  verba  máxima  possível  para  eventual  uso, 
permitindo que fosse escolhida na licitação a melhor pista para o Clube. Se 
a licitação implicasse numa verba maior, o Clube não poderia incorrer em 
ter uma verba insuficiente para resolver esse tipo de situação. 

Arlindo Virgílio Machado Moura -  Esclareceu que era favorável a uma 
nova pista, pois o Pinheiros tem sido modelo de Clube, principalmente na 
área esportiva, pioneiro no Brasil em campo de grama sintética, em campo 
grande  de  futebol,  temos  as  melhores  quadras  de  tênis,  as  melhores 
piscinas  e  devemos  ter  a  melhor  pista.  O  problema  que  existem  duas 
propostas. Aliás, a Diretoria não deveria ter encaminhado assim, porque o 
Conselho não é especialista, que analisa as especificidades de uma pista. 
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Para isso ele conta com as Comissões Permanentes, que são assessoras 
tanto do do Conselho como da Diretoria. Ponderou que a dualidade estava 
deixando o Conselho em uma situação difícil de decidir. O Clube dispõe de 
recursos. Então, é preciso tomar a melhor decisão possível para que se faça 
o melhor para o corpo associativo. Perguntou ao orador qual era a melhor 
decisão possível.

Aldo  Ferronato   (aparte)  –  Entendeu  que  o  parecer  da  Comissão  de 
Esportes  explicitava  toda  a  vontade  da  Diretoria  na  licitação.  O  custo 
previamente  encaminhado  poderia  ser  variável,  em  função  do  seguro 
internacional,  que  é  a  proposta  de  comprometimento  da  empresa  na 
garantia,  em  função  de  tempo  da  pista  proposta.  O  Conselho  deveria 
aprovar a verba em função de uma licitação a ser feita. Evidentemente que 
a melhor pista para o Clube será a que contemple todas as especificações 
da IAAF e da CBAt.  Existiam duas possibilidades reais, e algumas outras, 
que deveriam  esperar a licitação. O estudo técnico já estava feito. 

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  -  Indagou  qual  pista  o  Conselheiro 
propunha.  Disse perceber que todos estavam a favor da pista,  mas lhe 
parecia que a vontade era que a obra não fosse feita agora. Não deveriam 
existir medidas protelatórias, pois todos estavam interessados em aprovar a 
melhor  pista,  entretanto,  como  os  valores  e  os  dados  técnicos  das 
alternativas  diferiam,  lhe pareceu que a  proposta  da Diretoria  não veio 
formatada de sorte que o Conselho estivesse absolutamente seguro para 
votar a melhor opção.

Aldo Ferronato (aparte) – Perguntou: por que não votar a verba máxima e 
utilizar o necessário?

- Houve discussão entre Conselheiros em Plenário.

Dulce Arena Avancini (pela ordem) - Pediu a interferência da Presidência 
para evitar aquela discussão paralela.

Presidente – Explicou que permitiu o debate para possibilitar  um melhor 
esclarecimento da matéria.
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Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  –  Comentou  que  não  entendeu 
porque tinha sido citado. 

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  –  Dirigiu-se  ao  Conselheiro  Sergio 
Lazzarini,  lembrando  que  em  várias  ocasiões  o  Conselho  votou  em 
intenção;  a  firme  intenção  de  aprovar  uma proposta.  Neste  caso,  eram 
necessários mais elementos para aprovar a melhor proposta. Não se tratava 
de uma posição protelatória. A Diretoria jamais podia ter apresentado uma 
proposta com duas alternativas.

Pedro Antonio Lousan Badra – Ponderou que o piso da pista tem 3.806m2, 
sem contar 545m2 de meia lua, sem contar 178m2 de pista de salto com 
vara e 178m2 de pista de salto à distância. De acordo com a  proposta da 
Diretoria, teríamos que aprovar 289 reais por m2 de pista na opção 1, ou 
578 reais por m2 de pista na opção 2. Na primeira opção, uma superfície 
pré-fabricada;  na  segunda,  uma  superfície  de  poliuretano  moldada  "in 
loco".  Teríamos  que  decidir  qual  das  duas  opções  é  melhor  e  como 
explicaríamos  essa  decisão  ao  Associado.  A  proposta  deveria  ter  vindo 
lastreada  em  um  laudo  técnico,  uma  pesquisa,  ou  um  parecer  que 
embasasse  nossa  escolha.  Todos  sabemos  que  a  pista  foi  muito  mal 
consertada e tem que ser refeita. Então, o mais sensato neste momento 
seria  aprovar  a  feitura  da   obra,  -  atitude  que,  aliás,  deveria  ter  sido 
tomada antes de se fazer o que se fez e não agora – dentro de uma situação 
definitiva.  O  Clube  conta  com  Associados  técnicos,  como  o  engenheiro 
Carlos Edmundo Miller Neto e Vicente de Castro Mello, um corredor que 
freqüenta a pista, filho de Ícaro de Castro Melo, “expert” no assunto, e isto 
tem  que  ser  feito  por  profissional.  A  Diretoria  transferiu  para  nós  a 
responsabilidade de assumir algo que não temos condição de fazê-lo neste 
momento.  Defendeu  que  os  meios  técnicos  trouxessem os  pareceres  e, 
então, o Conselho definiria o valor.

José  Manssur  –  Manifestou  perplexidade  com  relação  à  relevância  da 
matéria  em  discussão.  Disse  parecer  que  era  consenso  geral  que  há 
necessidade de refazer a pista de atletismo. Ponderou que o dinheiro dos 
Associados não pode ser objeto de gastos subjetivos aleatórios. Posicionou-
se  favorável  à  execução  da  obra,  mas  não  da  forma  proposta.  A 
contemplação do uso do fundo especial está no Artigo 142, II. Para tanto, 
mister que o valor seja líquido, certo e conhecido, e não mediante duas 
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opções,  transferindo-se  a  responsabilidade  ao  Conselho,  que  na  sua 
heterogeneidade não tem condições de uniformizar o entendimento técnico 
especializado  de  engenharia.  Decerto  que  o  Clube  merece  o  melhor.  O 
Conselho já aprovou intenções, mas, neste caso, não é possível. A proposta 
da  Ordem  do  Dia  é  pedido  de  autorização.  Se  falarmos  em  intenção, 
estaremos substituindo a proposta e esta proposta substitutiva não poderia 
ser feita agora e, sim, com 72 horas de antecedência, como rege o Estatuto. 
Então, temos que votar e aprovar a proposta, mas não podemos fazê-lo, 
lamentavelmente, porque ela vem formulada com duas opções e eu não me 
sinto em condição, como representante do corpo associativo, responsável, 
portanto, pela deliberação que fala em 1 milhão e 100 ou 2 milhões e 200, 
de aprovar qual deste valor, que é expressivo e merece a austeridade de 
quem administra a coisa pública, qual seria melhor para o Clube, porque, 
lamentavelmente a Diretoria transferiu uma responsabilidade que é sua e 
não nossa. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia –  Posicionou-se favorável à proposta de 
reforma da pista. A par de encaminhar a discussão e a votação, propôs que 
o Conselho aprovasse a verba de 2 milhões e 100 mil reais, que seria o 
valor  maior,  e,  posteriormente,  se  a  Comissão –  da qual  inclusive  faria 
parte  o  Associado  Carlos  Edmundo  Miller  Neto  –  decidisse  por  uma 
proposta de fazer uma nova pista por um valor menor, a Diretoria poderia 
executar,  usando  apenas  este  valor,  e  o  restante  da  verba  aprovada 
continuaria na rubrica de Investimento.

Roberto Cappellano -  Opinou pela aprovação da maior verba, para que 
fosse feita uma licitação “turn key”. Abordando aspectos técnicos, explicou 
que  no  Brasil  têm  poucas  empresas  que  fazem  o  pré-moldado.  Já  o 
moldado  "in  loco"  é  feito  por  mais  empresas.  Se  nesta  oportunidade  o 
Conselho definisse tecnicamente como seria a licitação, complicaria muito, 
porque não haveria competitividade e o Clube sairia perdendo no preço. 
Portanto,  seria  melhor  se  a  opção  técnica  ficasse  em  aberto,  e  que  a 
licitação  fosse,  então,  acompanhada  pela  Comissão  de  Obras,  pelo 
engenheiro  Carlos  Edmundo  Miller  Neto  e  todos  os  demais  que  se 
interessassem em acompanhar, para definir qual a melhor solução  dentro 
das melhores condições.
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José Manssur (aparte) –  Perguntou se edital  não há necessidade de se 
especificar detalhada e claramente qual o serviço que se pretende, tendo o 
orador  respondido  afirmativamente.  Ponderou  que,   neste  caso,  estaria 
praticamente indo contra o que o orador estava falando.

Roberto  Cappellano  -  Fazendo  remissão  ao  parecer  da  Comissão  de 
Esportes, explicou que o edital de licitação não precisaria ser tão dirigido, 
isto é, não estabelecesse se seria a pré-moldada ou a moldada "in loco"; 
apenas  aspectos  como a  aderência,  o  impacto,  como em uma  licitação 
pública

José Manssur – Agradeceu.

Antonio  Moreno  Neto  (aparte)  -  Exemplificando  com  o  problema  da 
impermeabilização  mencionado  pelo  Conselheiro  Luís  Eduardo  Pinheiro 
Lima, que parecia não tinha sido considerado nas propostas, perguntou 
como ficaria se o Conselho aprovasse uma verba e o orçamento, devido a 
detalhes  técnicos,  ultrapassasse  esse  valor,  por  exemplo,  chegasse  a  2 
milhões e 600 mil. 

Roberto Cappellano –  Entendeu que se fosse uma licitação  “turn key”, 
seria um pacote fechado. A empresa participante da licitação visita a pista, 
se  necessário  pede  esclarecimentos  à  Diretoria  sobre  a  situação  de 
determinado aspecto e assume a responsabilidade sobre sua proposta.

Antonio Moreno Neto (aparte) -  Ponderou que não interessava aprovar 
agora  os  2  milhões  e  100  reais,  e  no  dia  13  de  outubro  a  proposta 
detalhada vir em 2 milhões e 600 reais, por exemplo. 

Roberto Cappellano – Esclareceu que o foco era diferente. Se o Conselho 
definisse agora a verba, daí saberíamos qual seria a pista, o que seria feito, 
quem faria; porque daí tem uma empresa só que faz, e o Clube vai estar 
nas mãos dessa empresa. 

Presidente  –  Informou  que  daria  a  palavra  ao  último  orador  inscrito, 
entendendo que o Plenário já estava suficientemente esclarecido.  Então, 
faria algumas considerações e passaria à votação da matéria. 
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Djalma Funaro –  Comentou que ninguém havia falado sobre a finalidade 
da pista.  Dos usuários  da pista,  90% são pessoas que a utilizam para 
caminhar. Ninguém quer uma pista para formar atletas para participar das 
Olimpíadas, mesmo porque não é uma pista oficial. Não seria necessário 
uma pista de última geração; bastaria atender aos associados. Aparteado, 
respondeu ao Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura que a pista a 
que se referia era a que coubesse na verba menor. Aduziu que não tem 
uma  empresa  só  que  faça  essa  pista,  porque  além  das  empresas 
apresentadas nas propostas existe uma empresa alemã, que fez a pista do 
Club Paineiras do Morumby, e não é uma pista de última geração, embora 
essa empresa também faça pistas de última geração, inclusive já fez pistas 
para as Olimpíadas.  Então,  é  necessário  que se defina a destinação da 
pista  que  pretendemos.  Ora,  os  maratonistas  correm no Ibirapuera,  no 
Morumbi,  na  Cidade  Universitária,  onde  nem  tem  borracha,  e  agora 
querem  aqui  uma  pista  não  sei  do  que!  (Neste  momento,  houve 
manifestação  dos  Associados  que  estavam  no  Plenário,  tendo  o  orador 
comentado  tratar-se  de  falta  de  educação  e  questionado  aquela 
participação.

Presidente – Lembrou do prestígio e carinho que a Mesa tem dedicado aos 
Associados,  mas  para  evitar  o  constrangimento  de  ter  que  fazer  novas 
advertências,  pediu  aos  presentes  que  continuassem  apreciando  o 
desenrolar dos trabalhos sem qualquer manifestação. 

Roberto Cappellano (aparte) – Comentou que a pista do Paineiras era da 
empresa Coxport, que não é do mesmo tipo da que estava sendo proposta 
pela Diretoria. A licitação teria as empresas Playpiso, Coxport, Lisonda e 
Mondo. 

Djalma Funaro – Comentou que a pista do Paineiras é equivalente àquela 
existente no Rio de Janeiro, que está prestando um serviço muito grande 
por muitos anos. Então, por que estavam falando no Clube em pista de 2 
milhões e 200 mil? Aparteado pelo Conselheiro Arlindo Virgílio Machado 
Moura sobre o preço da pista a que estava se referindo, respondeu que 
acreditava que 1 milhão e 100 mil reais cobriria com sobra o valor da pista 
que havia mencionado. 

- Iniciou-se uma discussão paralela entre orador e aparteante.
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Presidente  –  Intercedeu,  dando  por  encerrados  os  debates.  Antes  de 
passar à votação, esclareceu que há diversos precedentes de aprovação de 
intenção.  Mencionou  a  Resolução  25/93,  que  autorizou  a  Diretoria  a 
utilizar  determinados  valores   do  Fundo  Especial  e  também aprovou  a 
intenção de executar reformas e edificações em áreas já construídas, “que 
deverão  ser  submetidas  ao  Conselho  Deliberativo  contendo  estudos 
aprofundados,  projetos  executivos,  orçamentos  e  cronogramas  físicos  e 
financeiros detalhados, com acompanhamento da Comissão Permanente de 
Obras”. Da mesma forma, foi apreciada uma solicitação da Diretoria para 
aprovação  da  venda  do  imóvel  da  Rua  D.  José  de  Barros,  e  naquela 
oportunidade, pela pela Resolução 12/97, foi aprovada a intenção da venda 
para  que,  posteriormente,  a  Diretoria  viesse  com os  números  corretos. 
Então,  a  Mesa  entendia  que  a  proposta  do  Conselheiro  Luís  Eduardo 
Pinheiro  Lima  poderia  ser  submetida  à  apreciação  dos   Conselheiros, 
mesmo  porque  a  proposta  não  se  enquadrava   especificamente  no 
dispositivo que estabelece prazo para apresentação de  substitutiva, que diz 
respeito  a  propostas  de  alterações  estatutárias  e  regimentais.  Para 
encaminhar a votação, mencionou as propostas formuladas: 1) Conselheiro 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (substitutiva) – aprovando a intenção de se 
disponibilizar a verba neste momento, estabelecendo prazo até 13/10/2006 
para  que  a  Diretoria,  recebendo  o  processo  de  volta,  cumpra  as  suas 
obrigações de gestora executiva, elabore estudos técnicos e orçamentários, 
definindo-se, assim, a melhor opção que atenda aos parâmetros técnicos 
citados e aos anseios dos usuários, retornando a proposta em tempo hábil 
para deliberação do Conselho na reunião de outubro e início das obras 
ainda no corrente exercício; 2) Conselheiro Sergio Lazzarini – aprovando o 
valor de 2 milhões e 200 mil reais, ficando consignada nesta aprovação as 
recomendações  formuladas  pela  Comissão  de  Esportes;  3)  Conselheiro 
Djalma  Funaro  –  aprovando  a  verba de  1  milhão  e  100  mil  reais. 
Perguntado,  respondeu  ao  Conselheiro  Sergio  Lazzarini  que  caso  fosse 
rejeitada  a  proposta  do  Conselheiro  Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima,  na 
sucessão submeteria à votação a proposta dele, Conselheiro Lazzarini, e, se 
rejeitada, colocaria em votação aquela formulada pelo Conselheiro Djalma 
Funaro.  Se  fosse  aprovada  a  intenção  nos  termos  propostos,  a  efetiva 
aprovação do valor ficaria para a próxima reunião, porque se tornariam 
prejudicadas as demais propostas. Consultado, esclareceu à Conselheira 
Dulce Arena Avancini que a proposta do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro 
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Lima, não importava na aprovação da verba de 2 milhões e 100 mil reais; a 
Diretoria trará para aprovação do Conselho, no prazo estipulado e dentro 
daquelas condições preestabelecidas, a proposta com o valor que entender 
suficiente  para executar  a  obra.   Esclareceu,  ainda,  que a  proposta do 
Conselheiro Sergio Lazzarini pretendia aprovar imediatamente a verba de 2 
milhões  e  200  mil,  com as  exigências  complementares  formuladas pela 
Comissão de Esportes, conforme exposto em Plenário pelo Conselheiro Luís 
Eduardo Pinheiro Lima.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia  (para  encaminhar  a  votação)  - 
Requereu fosse realizada votação nominal. 

Arlindo Virgílio Machado Moura - Perguntou se a aprovação da intenção 
significa que a Diretoria só não fará a obra se não quiser.

Presidente – Concordou, acrescentando que se aprovada a intenção a obra 
seria  iniciada  ainda  neste  ano  e  concluída  ainda  neste  ano,  ou  talvez 
começo de janeiro, acreditando que se no mês que vem a Diretoria tiver o 
valor efetivo que necessita, uma vez autorizado ela começa os trâmites no 
dia seguinte. 

Marcos  Martins  Paulino  (para  encaminhar  a  votação)  -   Entendeu 
necessário deixar claro que a aprovação da proposta do Conselheiro Luís 
Eduardo Pinheiro Lima implicaria na rejeição da proposição da Diretoria, e, 
portanto, a verba não estaria aprovada hoje. 

Presidente – Respondeu que o Conselho é que iria deliberar, mas parecia 
que com esse encaminhamento, aprovada a verba no mês que vem as obras 
vão se iniciar. Esclareceu que aprovando a intenção, o Conselho estaria 
aprovando a reforma. 

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  –  Apelando  para  o  bom senso, 
defendeu que o importante era aprovar a nova pista, independentemente de 
valor.

Luís Eduardo Pinheiro Lima -  Autorizou substituir  em sua proposta o 
termo “intenção” por “reforma”. 
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Victório  Antonio  Mario  Lomonaco  -  Diante  daquela  manifestação, 
recomendou  que  fosse  submetida  à  votação  a  proposta  do  Conselheiro 
Sergio Lazzarini, que unia a aprovação da verba maior com a proposta da 
Comissão de Esportes, que era substitutiva também, mas resolvia porque 
mais ampla. 

Presidente – Disse que, em que pesem todos os esclarecimentos até então 
prestados, talvez o orador não tivesse sentido o desconforto do Conselho 
em aprovar a proposta da Diretoria sem ter uma definição de verba. Então, 
a proposta do Conselheiro Lima seria submetida à aprovação, e a Diretoria 
irá trazer o valor que realmente é o valor correto. 

Victório Antonio Mario Lomonaco – Disse que concordava que a proposta 
da Diretoria poderia ter vindo melhor, mas, independentemente de valor, 
não fazia a menor diferença aprovar uma simples intenção se dentro de 30 
dias o Conselho vai aprovar de qualquer jeito.

Presidente – Disse parecer que talvez desta forma haja um pouco mais de 
cerimônia na utilização do dinheiro do Associado.

José Edmur Vianna Coutinho – Refutou, entendendo que o Sr. Presidente 
estava defendendo uma tese.  O senhor está tomando partido, quando o 
senhor é juiz em última instância, em caso de empate. E o senhor não pode 
fazer o que o senhor está fazendo. 

Presidente  –  Respondeu  que  aquilo  foi  o  que  pôde  depreender  da 
manifestação do Plenário. 

Pedro Antonio Lousan Badra  (questão de ordem) – Entendendo que o 
Plenário estava suficientemente esclarecido, requereu que a matéria fosse 
colocada em votação.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia - Requereu fosse feita votação nominal.

Presidente – Submeteu o requerimento ao Plenário, que o rejeitou. Iniciou 
o processo de votação, tendo esclarecido à Conselheira Wilma de Almeida 
Gonçalves  que  o  prazo  de  72  horas  para  apresentação  de  proposição 
substitutiva  refere-se a alterações estatutárias e regimentais e informado 
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ao  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  que  indicaria  o 
engenheiro Carlos Edmundo Miller Neto para acompanhar do início ao final 
do processo.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu: 1º) 
aprovar a realização de reforma da Pista de Atletismo com utilização de 
recursos  do  Fundo  Especial,  com  emenda  formulada  por  Conselheiro, 
estabelecendo o seguinte: I - execução dos serviços necessários na pista de 
atletismo, condizentes com as necessidades dos freqüentadores e de acordo 
com tecnologia e metodologia a ser definida pela mesma e em respeito às 
normas técnicas da ABNT e especificações da IAAF e CBAt. II - devolução 
do  processo  a  Diretoria  para  que  esta,  cumprindo  suas  obrigações  de 
gestora executiva,  elabore estudos técnicos e orçamentários definindo-se 
assim a melhor opção que atenda aos parâmetros técnicos citados e aos 
anseios dos usuários apresentando-a à Secretaria do Conselho  até o dia 
13/10/2006, para ser incluída na pauta e aprovação na próxima reunião 
plenária,  com   os  seguintes  documentos  e  informações:  a)  memorial 
descritivo do sistema técnico e metodológico construtivo por ela escolhido e 
a ser adotado para execução dos serviços de reforma da pista;  b)  valor 
global para execução destes serviços a serem executados pelo regime “turn 
key”, ou seja, contrato global de todos os serviços necessários e suficientes 
que  atendam  as  necessidades  dessa  empreitada;  III  -  estando  estes 
informes de acordo, segundo os pareceres das Comissões, este Conselho 
efetuará a aprovação desta proposta da Diretoria para imediata execução 
dos serviços. 2º) aprovar indicação da Presidência, designando o Associado 
Carlos  Edmundo Miller  Neto  para participar,  orientar  e  acompanhar  os 
trabalhos  a  serem  desenvolvidos  pela  Diretoria  no  que  diz  respeito  à 
referida deliberação do Conselho Deliberativo.
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Item 3 - Apreciação do processo CD-09/2005 - Primeira discussão e 
votação  de  proposta  elaborada  pela  Comissão  Especial 
constituída  pela  Resolução  Conjunta  nº  02/2005,  das 
Presidências  do  Conselho  Deliberativo  e  da  Diretoria,  de 
alterações  estatutárias  visando  à  adaptação  do  Estatuto 
Social à  Lei Federal nº 11.127, de 28/06/2005, que altera 
dispositivos da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002, que 
instituiu o Código Civil Brasileiro.

Presidente  –  Antes  de  iniciar  a  discussão,  informou  que  a  Comissão 
Especial constituída pela Resolução do Conselho nº 12/2006, para adequar 
integralmente o Estatuto Social, Regulamentos e Regimentos Internos às 
disposições do Código Civil Brasileiro, produzindo, no tocante ao Estatuto 
Social,  documento  sintético  que  contivesse  apenas  preceitos 
indispensáveis,  deixando  para  os  Regulamentos  e  Regimentos  os 
detalhamentos  e  previsões  de  natureza  jurídica  destes  Diplomas,  e 
contemplando todas as sugestões da Comissão Especial  que elaborou o 
projeto que seria apreciado neste momento, também já concluiu os seus 
trabalhos, e o material elaborado ainda nesta semana seria distribuído aos 
Conselheiros  para  a  apresentação  de  emendas.  De  toda  forma,  como o 
prazo fatal para a adequação do Estatuto ao Código Civil se encerra em 
11/01/2007, para não comprometer a regularidade jurídica do Clube, a 
intenção da Presidência é deixar o presente processo de adequação,  pronto 
e  acabado  para  ser  submetido  à  Assembléia  Geral  dos  Associados. 
Objetiva-se,  também,  submeter  à mesma  Assembléia  Geral  o  Estatuto 
sintético, que já terá sido apreciado pelos Srs. Conselheiros, sob forma de 
proposta.  Passando  à  matéria  propriamente  dita,  preliminarmente 
agradeceu  aos  Membros  da  Comissão  Especial  que  elaborou  o  projeto, 
Conselheiros  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva  (Presidente),  Francisco  Carlos 
Collet e Silva, José Mansur e Renato Lazzarini e Associado Antonio Luiz de 
Toledo Pinto, Diretor de Recursos Humanos . Prestou informações sobre a 
instrução do processo e abriu a discussão.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  –  Pronunciou-se  como  integrante 
Comissão Especial que elaborou o projeto, esclarecendo que o objetivo era 
proceder apenas à adequação que fosse necessária do Estatuto ao Código 
Civil. Teceu comentários sobre o projeto e sobre as emendas formuladas 
pelo Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho e pela Comissão Jurídica.
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José Edmur Vianna Coutinho (aparte) –  Tendo analisado novamente a 
proposta da Comissão, retirou a emenda que havia formulado ao Art. 61 do 
projeto. 

-  Durante  a  explanação  do  Conselheiro  Francisco  Carlos  Collet  e 
Silva o Conselheiro José Manssur interveio algumas vezes, também 
como Membro da Comissão Especial, tendo o Conselheiro José Edmur 
Vianna  Coutinho,  em  aparte,  questionando  o  encaminhamento 
daquela discussão

Leila  Eleny  Amaro  Marques  (questão  de  ordem)  –  Considerando  o 
número de Conselheiros presentes naquele momento e a importância da 
matéria,  entendeu que não poderia  ser  dada seqüência  na  discussão e 
votação da matéria.

Presidente – Informou que havia quorum estatutário suficiente. Tendo a 
Conselheira insistido, pretendia submeter a questão à votação, mas obteve 
o apoio do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, que lembrou que 
havendo 30 Conselheiros presentes a matéria tinha que ser submetida ao 
Plenário. Lembrou que em 11 de janeiro encerra o prazo para adequação do 
Estatuto Social,  desaconselhando o adiamento da decisão em função do 
quorum, que repetiu, era suficiente.

-  O  Conselheiro  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  continuou  seu 
pronunciamento,  analisando  o  projeto,  com  intervenções  dos 
Conselheiros  José  Manssur,  José  Edmur  Vianna  Coutinho  e  João 
Benedicto de Azevedo Marques.

Presidente –  Comentou que diante do encaminhamento de certa forma 
inusitado  dado  aos  trabalhos,  pois  a  partir  do  pronunciamento  do 
Conselheiro Collet como membro da Comissão Especial houve uma série de 
debates esclarecedores, ficaria mais fácil colocar a matéria em votação. E 
foi o que fez em seguida.
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Discussão/Votação/Deliberação:
Presidente - Para agilizar os trabalhos, propôs e o Plenário concordou em 
votar  em bloco  os  dispositivos  do  projeto  que não tinham sido  alvo  de 
emendas. 

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

No  encaminhamento  da  votação,  manifestaram-se  os  Conselheiros 
Francisco  Carlos  Collet  e  Silva,  José  Manssur  e  José  Edmur  Vianna 
Coutinho.

O Plenário decidiu:
- rejeitar emendas formuladas pela Comissão Permanente Jurídica em seu 
parecer, ao §3º, do Art. 53 e ao Art. 61, bem como emendas formuladas 
pelo  Conselheiro  José  Edmur  Vianna Coutinho  ao  §2º,  do  Art.  127  do 
projeto de alteração;
-  aprovar  proposta  da  Presidência,  no  sentido  de  remeter  à  Comissão 
Especial  de  Redação  emendas  formuladas  pela  Comissão  Permanente 
Jurídica em seu parecer, ao §7º, do Art. 64 e ao §3º, do Art. 127 do projeto 
de alteração; 
- aprovar a retirada de emendas formuladas pelo Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho ao Art. 61, ao inciso XI, do Art. 76 e ao §7º, do Art. 127 
do projeto de alteração;
-  aprovar  a  alteração  dos  seguintes  dispositivos  proposta  no  projeto 
original: §2º do Art. 40; parágrafo único do Art. 41; criação dos §§2º, 3º e 4º 
no Art. 53, renumerando-se o parágrafo único para §1º; Art. 54, “caput” do 
Art. 61; “caput” e criação dos §§7º e 8º no Art. 64 ; modificação do inciso 
XIII e criação do inciso XXIII no Art. 76; modificação do “caput” e criação de 
§1º, 2º, 3º, 4º, 7º e 8º no Art. 127;  supressão do Art. 147;
-  aprovar  emendas  formuladas  pelo  Conselheiro  José  Edmur  Vianna 
Coutinho ao inciso V do Art. 76; ao “caput” do Art. 82; aos §§5º e 6º criados 
no Art.  127 do projeto de alteração, adicionando a este artigo um novo 
parágrafo, a ser numerado pela Comissão Especial de Redação;
- prejudicadas proposta dos Conselheiros José Manssur e Renato Lazzarini, 
formulada  a  título  de  considerações  complementares  na  qualidade  de 



 23

membros  da  Comissão  Especial  que  elaborou  o  projeto,  criando  um 
parágrafo  no  Art.  53,  e  emenda  ao  “caput”  do  Art.  127  do  projeto  de 
alteração formulada pela Comissão Permanente Jurídica em seu parecer.

O texto integral aprovado em primeira discussão é o seguinte:

“Art. 40 - ... 
§2º  -  Ao  Conselho  Deliberativo  compete,  privativamente  e   mediante 
representação da Diretoria, a aplicação da sanção de exclusão do associado,  
só admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que 
assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto e 
no Regimento Processual Disciplinar.”

“Art. 41 - ...
Parágrafo único - As pessoas referidas neste artigo serão julgadas pelo 
Conselho Deliberativo que, para apuração dos fatos, constituirá Comissão 
Processante  composta  por  (3)  Conselheiros,  observado  procedimento  que 
assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto e 
no Regimento Processual Disciplinar.”

“Art. 53 - ...
§1º - Obedecido o previsto neste estatuto, em especial no §5º do Art. 64, a  
convocação  e  processamento  das  Assembléias  Gerais  serão  objeto  de 
regulamentação nos regimentos e regulamentos do Clube,  aprovados pelo  
Conselho Deliberativo.
§2º - Compete privativamente à assembléia geral:
I -  Destituir os administradores, como tais definidos, para os fins previstos  
neste  Estatuto,  como  sendo,  exclusivamente,  os  Presidente  e  o  Vice  - 
Presidente da Diretoria;
II - Alterar o Estatuto,  no todo ou em parte,  a qualquer tempo, mediante 
deliberação assemblear, especialmente convocada para este fim.
§3º - O quorum necessário para as deliberações previstas nos incisos I e II  
do  parágrafo  segundo  deste  artigo,  será  aquele  fixado  no  artigo  56  do 
Estatuto Social.
§4º -  Para os fins previstos nos incisos I e II  do § segundo deste artigo, 
observar-se-ão  as  regras  e  procedimentos  constantes  nas  disposições 
hospedadas nos artigos 127 deste Estatuto  e seus respectivos parágrafos.” 
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Art.54 -  A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo,  de  ofício,  ou  por  solicitação  fundamentada  da  Diretoria,  do 
Conselho  Fiscal,  de  quarenta(40),  no  mínimo,  dos  membros  do  Conselho 
Deliberativo  ou de 1/5 dos associados com, pelo menos,  um (1)  ano de 
Clube.”

Art.61- A votação será feita por escrutínio secreto na eleição dos membros 
do Conselho Deliberativo e para as deliberações de que tratam os incisos I e  
II  do  parágrafo 2º  do artigo  53.  No  caso do art.53,  inciso II,  pela  forma 
disposta neste Estatuto Social.
§1º - ...”

Art. 64 - Para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, computar-
se-ão  somente  os votos  dados aos  candidatos  inscritos  na Secretaria  do  
Clube,  até  vinte  (20)  dias antes da data designada para as eleições em 
primeira convocação.
§1º - ... 
§7º  - A convocação e processamento da Assembléia Geral prevista para as  
hipóteses contempladas no artigo 53, parágrafo segundo, incisos I e II, far-
se-ão  na  forma  prevista  no  Estatuto  Social  e  no  Regimento  Eleitoral  do 
Conselho Deliberativo, naquilo que couber.
§8° -  As deliberações da Assembléia Geral convocada para apreciação de 
qualquer  uma  das  matérias  previstas  nos  incisos  I  e  II,  do  parágrafo 
segundo do artigo 53 do Estatuto Social serão tomadas sempre pela maioria 
dos associados presentes, com direito a voto, não se aplicando o quorum 
mínimo previsto na Segunda parte do artigo 56.”

Art. 76 - ...
V - deliberar sobre a reforma do Estatuto; 
VI - ...
XIII  - Propor  à  Assembléia  Geral,  após  prévia  discussão  e  aprovação,  
proposta  de  destituição  dos  administradores,  como  tais,  os  definidos  no 
artigo 82 do Estatuto Social  e que atentarem, inescusavelmente,  contra o 
Estatuto, não o cumprirem, ou, ainda, quando o exigirem os interesses do 
Clube.
XIV - ...
XXIII  - Discutir, alterar e aprovar os Regulamentos e Regimentos do Clube.
Parágrafo único -...”
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“Art.  82  -  A  administração  do  Clube  será  exercida  por  uma  Diretoria 
constituída  de  Presidente  e  Vice-Presidente,  apenas  eles  considerados 
administradores para os efeitos do inciso I do parágrafo 2º do art. 53, eleitos  
pelo Conselho Deliberativo em votação secreta e de no mínimo sete (7) e no  
máximo dezesseis (16) Diretores de área, de livre nomeação e exoneração do 
Presidente,  os  quais  atuarão,  necessariamente,  nos   seguintes  setores:  
Administrativo,  Financeiro,  Patrimonial,  Social.  Cultural,  de  Bares  e 
Restaurantes e Esportivo.
§1º - ...”

Capítulo X “a”
Das Alterações Estatutárias

“Art.  127  -  O  Estatuto  do  Clube  poderá  ser  alterado  por  proposta  de 
iniciativa da Diretoria, da Mesa do Conselho, de cinqüenta (50) membros, no 
mínimo, do Conselho Deliberativo, ou de, pelo menos, 1/5 dos associados do 
Clube.
§1º - A proposta de alteração estatutária somente será considerada aceita,  
para os fins e efeitos de poder ser submetida à aprovação da Assembléia 
Geral,  se  obtiver  votação  favorável  em  duas(2)  discussões  do  Conselho 
Deliberativo, em reuniões distintas, convocadas para tal finalidade.
§2º - Aceita a proposta de alteração estatutária, na forma prevista na parte  
final do parágrafo anterior, ao Presidente do Conselho Deliberativo caberá e 
no prazo de quinze dias, convocar, para referendo específico, a Assembléia 
Geral de que trata o inciso II, do parágrafo segundo do artigo 53, a qual  
deverá ser realizada, dentro do período de trinta dias, contados a partir da 
primeira publicação do respectivo edital.
§3º  -  Ao  edital  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior,  será  dada  ampla 
publicidade, afixando-se-o nos quadros próprios existentes no Clube,  com 
antecedência mínima de 15 dias( artigo 55 do Estatuto Social), inserindo-se-o  
na Revista mensal do Esporte Clube Pinheiros, além de fazê-lo constar do 
sítio de nossa associação, disponibilizado, via Internet.
§4º  -  Do  edital  constará  o  dia,  hora  e  local  em  que  será  realizada  a  
Assembléia Geral; a respectiva Ordem do Dia; o aviso de que a Segunda 
convocação  realizar-se-á  uma(1)  hora  após  a  fixada  para  a  primeira;   o  
horário  de  encerramento  dos  trabalhos  e  o  aviso  de  que  os  documentos 
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referidos no parágrafo oitavo deste artigo se encontram à disposição dos 
associados, na sede do Clube.
Parágrafo Quinto.  A Assembléia Geral somente poderá deliberar sobre a 
matéria constante da respectiva Ordem do Dia, para cuja finalidade serão 
postos à disposição do associado meios eletrônicos.
Parágrafo Sexto. A deliberação da Assembléia Geral, quando versar sobre 
a matéria referida no inciso I, do parágrafo segundo do artigo 53 do Estatuto 
Social será tomada por voto secreto e pela maioria simples dos associados 
presentes no ato da votação.
§7º -  A deliberação da Assembléia Geral, quando versar sobre a questão 
tratada no inciso II, do parágrafo segundo do artigo 53 do Estatuto Social, 
exigirá, obrigatoriamente, o voto de dois terços, pelo menos, dos associados  
presentes.
§8º -  Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembléia 
Geral, inclusive, com as notas taquigráficas e vídeo das reuniões distintas do 
Conselho Deliberativo, em que aprovadas,deverão ser postos à disposição 
dos associados, na sede do Clube, por ocasião da publicação do primeiro 
anúncio de sua convocação.
Parágrafo ... -  Poderá a Assembléia Geral, desde que convocada para tal  
fim,  delegar  ao  Conselho  Deliberativo  competência  para  deliberar  sobre  
alterações do Estatuto Social.”

Presidente –  Para compor a Comissão Especial de Redação submeteu ao 
Plenário e foram designados os Conselheiros Evandro Antonio Cimino, José 
Manssur e José Edmur Vianna Coutinho.

ITENS 5, 6 E 7:
Presidente –  Por  sugestão  do  Conselheiro  José  Manssur,  como os  três 
itens seguintes tratavam de matérias análogas,  consultou o Plenário, que 
concordou em realizar votação em bloco. Não havendo oradores inscritos, 
passou à votação.
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Item 5 - Apreciação do processo CD-15/2006 -  Proposta formulada 
pela  Diretoria,  de  concessão  do  ingresso  do  atleta  Alex 
Lucio  Archivaldo  Aprile,  da  Seção  de  Handebol,  como 
associado  Contribuinte,  na  classe  Individual, 
independentemente da aquisição de Título Social.

Deliberação:
Proposta aprovada.

Item 6 - Apreciação do processo CD-18/2006 – Proposta formulada 
pela  Diretoria,  de  concessão  do  ingresso  do  atleta  Luiz 
Felipe  de  Oliveira  Gaeta,  da  Seção  de  Handebol,  como 
associado  Contribuinte,  na  classe  Individual, 
independentemente da aquisição de Título Social.

Deliberação:
Proposta aprovada.

Item 7 - Apreciação do processo CD-19/2006 – Proposta formulada 
pela Diretoria, de concessão do ingresso do atleta Gustavo 
Silva  Mello,  da  Seção  de  Handebol,  como  associado 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da 
aquisição de Título Social.

Deliberação:
Proposta aprovada.

Item 8 - Várias
Wilma de  Almeida  Gonçalves  –  Solicitou  à  Diretoria  que  estudasse  a 
possibilidade de instalar toaletes no 5º andar do Conjunto Desportivo, para 
atender  às  praticantes  do  Ballet  e  as  Associadas  que  fazem  aulas  de 
ginástica. Pediu, ainda, que o aquecimento da piscina externa se estenda 
às piscinas infantis e que fossem implantadas aulas de nado sincronizado, 
que  é  um  esporte  olímpico  e  o  Clube  dispõe  de  condições  para 
treinamentos. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório –  Transmitiu pleito da Associada 
Célia Maria Frank, no sentido de que as araras sejam transferidas para a 
área dos lago,  bem como apresentou abaixo-assinado subscrito pelo ex-
Conselheiro  Adalberto  Luiz  Federighi,  e  outras  79  pessoas,  entre 
Conselheiros  e  Associados,  pleiteando  reformulação  da  Lanchonete  da 
Piscina.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 24:00 horas.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  541ª  Reunião 
Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de 
outubro de 2006.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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