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ATA DA 541ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO,ATA DA 541ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO,  
REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO  DE 2006.REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO  DE 2006.

1) DATA E PRESENÇA
Dia trinta de outubro 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  sete 
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 Suplente convocado para a reunião.
Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o Associado Tarcísio de Barros Bandeira, 
Suplente  do Grupo B pela  Chapa Fala  Pinheiros  –  Movimento Conselho  Independente 
(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  pelos  seguintes  falecimentos:  Sr.  Thyrso  Borba  Vita,  ex-Conselheiro,  irmão  do 
Conselheiro  Claudio  Borba  Vita,  proposto  pelo  Conselheiro  José  Roberto  Coutinho  de 
Arruda e subscrito pela Mesa do Conselho; Sra.  Luiza Fuoco, esposa do ex-Conselheiro 
Januário  Fuoco,  proposto  pelo  Conselheiro  Luiz  Fernando  Pugliesi  Alves  de  Lima  e 
subscrito pela Mesa do Conselho;  Sra.  Silvia Lousan Badra,  mãe do Conselheiro Pedro 
Antonio  Lousan  Badra,   Sra.  Angela  Feio  Silva, esposa  do  Conselheiro  e  Assessor  de 
Comunicação  Institucional,  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira,  e Sr.  Rubens  de  Toledo 
Nacarato,  ex-Conselheiro, esposo da Conselheira Anna Rocha Lima Nacarato;  propostos 
pela Mesa do Conselho e subscritos pelo Plenário como um todo; Sr.  Vicente Mario Izzo, 
proposto pelo Conselheiro Nelson da Cruz Santos; 2) votos de congratulações: a) ao Dr. 
José Altino Machado, pelo lançamento do livro “Reencontros”, conforme proposto pelo 
Vice-Presidente  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  e  pela  Presidência  do  Conselho;  b)  aos 
associados  Rodrigo  Garcia  e  José  Ricardo  Franco  Montoro,  recém  eleitos  Deputados 
Estaduais,  e  José  Ricardo Alvarenga  Trípoli,  eleito  Deputado Federal,  por  proposta  do 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório; c) à Museóloga Yara Rovai e equipe, pela 
reforma  e  reinauguração  do  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobiling,  proposto  pelo 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawalle d) à Diretoria, pela inauguração de mais 15 
barcos  do  Clube  raia  olímpica  da  USP,  por  proposta  dos  Conselheiros  Dulce  Arena 
Avancini,  João  Benedicto  de  Azevedo  Marques,  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall  e  Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia; 3) votos de louvor: a) à equipe do Departamento Esportivo, 
extensivo  à  Zeladoria  e  ao  Setor  de  Transporte,  pelo  trabalho  prestado  durante  na 
preparação e realização do V Troféu Brasil de Judô e do IV Gran Prix Nacional de Judô, nas 
dependências do Clube, em que a equipe masculina do Pinheiros sagrou-se Tetra-Campeã, 
conforme proposto pelo Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco; b) por proposição da 
Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Bolão, Handebol, 
Levantamento  de  Peso,  Natação,  Pólo-Aquático,  Saltos  Ornamentais,  Voleibol,  e  Tênis, 
conforme a relação de feitos distribuí da com a convocação. 

Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria: o 
relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) e o Balanço Patrimonial do Clube em 
30/09/2006.

Tarcísio de Barros Bandeira – Explicou que em reunião anterior, quando ainda não estava 
empossado no cargo de Conselheiro, não havia solicitado para se pronunciar, mas, sim, se 
prontificado a prestar esclarecimentos sobre emenda que apresentou ao processo que seria 
então discutido. Agradeceu à Presidência pelo material referente aos resultados da eleição 
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que lhe foram disponibilizados para estudo e que deixavam claro que sua pretensão estava 
correta.

Waldir Lachowski –  Propôs e foi aprovado voto de congratulações ao associado Olavo 
Pires de Camargo, que aprovado em um concurso passou a professor titular da Faculdade 
de  Medicina  da  USP,  nas  cadeiras  de  Ortopedia  e  Traumatologia.  Voto  subscrito  pelo 
Conselheiro Marco Antonio Senise Geretto.

Lucia Maria Nagasawa – Elogiou a administração do Clube, em síntese dizendo que pelas 
suas realizações a Diretoria é digna de voto de confiança por parte do Conselho.

Pedro Antonio Lousan Badra – Agradeceu ao Conselho e à Diretoria pelas manifestações e 
pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua mãe, Sra. Silvia Lousan Badra. Declinou 
os nomes dos demais integrantes da Comissão Especial de Coordenação e Controle por ele 
presidida,  Conselheiros  Antonio  Carlos  Foschini  e  Jorge  Augusto  de  Albuquerque 
Ehrhardt e Associado Fernando Márcio de Almeida Lima, e informou que a Comissão está 
estudando matérias relacionadas à Edifast, à piscina e à Brinquedoteca.

João Benedicto de Azevedo Marques – Relatou as atividades Comissão Especial Executiva 
do Plano Diretor de Obras, que estão em fase de conclusão.

Claudio Damasceno Junior – Propôs voto de pesar pelo falecimento e prestou homenagem 
póstuma ao engenheiro Luiz Álvaro Dutra Câmara, filho de casal Eloy de Andrade Câmara 
e  Margarida Dutra Câmara. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs voto de louvor ao Conselheiro João Benedicto de 
Azevedo Marques, pelo trabalho desenvolvido à frente da Comissão Especial Executiva do 
Plano Diretor de Obras. Aprovado.

Nelson  da  Cruz  Santos  –  Reiterou  o  voto  de  pesar  aprovado  pelo  falecimento  do 
Associado Vicente Mario Izzo, Professor de Medicina, esposo da Associada  Sonia Izzo e 
pai do Associado Carlos Roberto Izzo. Aprovado.

Geraldo de Oliveira Couto – Propôs voto de louvor ao atleta Caio Pizzoli, da Seção de 
Boliche, que venceu a eliminatória brasileira e conquistou vaga para representar o Brasil na 
42ª. Copa Mundial Individual AMF (Caracas/ Venezuela -  04 a 10/11/2006), que contará 
com  a  participação  de  cerca  de  82  países.  Retificando  dado  publicado  na  Revista  do 
Pinheiros,   informou  que  a  modalidade  Boliche  não  terá  sua  primeira,  mas  a  quinta 
participação consecutiva nos Jogos Pan Americanos. 
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Walter  Silva  – Agradeceu  à  Comissão  Executiva  do  Plano  Diretor  de  Obras  e  ao  seu 
Presidente,  Conselheiro  João  Benedicto  de  Azevedo  Marques,  por  ter  contemplado  no 
Plano Diretor de Obras a lanchonete da piscina, comentando tratar-se do único único bar 
em São Paulo que não tem sanitário. 

Edgard de Lemos Britto Martins – Propôs voto de louvor à equipe de atendimento de 
emergência do Clube, que o socorreu com eficiência recentemente, quando teve um mal 
súbito, destacando os seguintes profissionais:  Domingos  da  Silva  Leite  e  Ivan  Souza 
Alves,  do  Departamento de Segurança e Portarias,  Zoraide  Oliveira  Macedo,  Técnica em 
Enfermagem e Dra. Margareth Iwata, da Ficha Médica  Voto aprovado.

Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de louvor ao brasileiro Felipe Massa, sobrinho 
do Conselheiro Efetivo Claudio Regina, que no último domingo venceu o Grande Prêmio 
Brasil de Fórmula 1. Voto aprovado. 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório –  Propôs votos de congratulações aos pinheirenses 
que disputaram as provas de pedestrianismo no Circuito das Praias de 2006, com destaque 
ao  Conselheiro  Aldo  Ferronato,  4º  colocado  na  faixa  etária,  e  aos  14  Associados  que 
participaram  da  Maratona  de  Chicago.  Sugeriu  à  Diretoria  que  forneça  camisetas  aos 
Associados  que participem de competições,  mesmo que o  façam informalmente  e  com 
recursos próprios. Destacou quatro pinheirenses que participaram pela primeira vez: Paulo 
Dantas Rodrigues, Artur Guerra de Andrade, Tais Borja Gasparian e Patrícia Carvalho. 
Votos aprovados.

Presidente  -  Lembrou  que  em  seu  primeiro  pronunciamento  após  a  posse  deixou 
consignado que quem o conhecia como um Conselheiro combativo, às vezes arrebatado, às 
vezes  contestador  na  tribuna,  teria  na  Presidência  um Conselheiro  imparcial,  sereno  e 
conciliador.  Ponderou  que  em  função  desse  compromisso,  e  também  em  razão  da 
disposição  de  conduzir  os  trabalhos  de  forma  democrática,  tem  relevado  algumas 
manifestações feitas de forma indelicada e descortês. Deixou registrado que em respeito a 
Mesa do Conselho,  aos  Conselheiros,  aos  convidados  presentes  e,  em especial,  ao  que 
estabelece o §8º, do Art. 51 do Regimento do Conselho, não mais permitirá intervenções 
dessa natureza. 
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5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Waldir Lachowski -  Referiu-se às informações sobre a pista de atletismo veiculadas pela 
Diretoria  na  Revista  Pinheiros  e  leu  trechos  de  carta  encaminhada  ao  Conselho  pelo 
associado Luiz Alberto Figueiredo de Souza, manifestando sua preocupação com a matéria 
publicada  e  solicitando  os  seguintes  esclarecimentos:  1  -  O  contrato  foi  cumprido 
integralmente pela vencedora ? 2 - As poças de água devido à falta de escoamento estavam 
previstas no contrato? 3 - As características da pista (dureza, grip, escoamento da água) 
foram alteradas apenas com a substituição das partes danificadas e pintura geral? 4 - A 
reforma  feita  servirá  como  base  para  a  nova  pista,  evitando  riscos  de  danos  à 
impermeabilização da garagem? Afirmou endossar plenamente as palavras do associado e 
solicitou à Mesa do Conselho a formação de uma Comissão composta por Conselheiros 
engenheiros e economistas  ou administradores,  para fazer um levantamento dos gastos 
efetuados, a avaliação do que foi feito, o que poderá ser utilizado na construção da nova 
pista  e  qual  foi  o  prejuízo  total  que  a  obra  ocasionou  ao  Clube.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho.

Jorge  Augusto  de  Albuquerque  Ehrhardt  –  Transmitiu  reivindicação  de  associados, 
solicitando  a  adoção  de  um  sistema  de  transporte  usando  mini-carros  elétricos, 
interligando as portarias com as principais áreas do Clube, operando com  circulação em 
intervalo  pré-estabelecidos,  para atender a associados com dificuldade de locomoção, a 
exemplo  do  serviço  que  já  funcionou  com  sucesso  nas  últimas  eleições  e  é  usado 
rotineiramente  nas  festas  do  Clube.  Cobrou  da  Diretoria  as  respostas  ao  seu 
pronunciamento de 28 de agosto, lembrando que o Estatuto Social estabelece um prazo 
máximo de 30 dias para a resposta e 60 dias já se passaram sem um pronunciamento, num 
flagrante desrespeito ao Conselho. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Peter  Alfredo  Burmester  –  Propôs  a  convocação  de  uma  reunião  extraordinária,  para 
apreciação de assuntos pendentes, como o processo CD-06/2005 e daquele que trata do 
assunto Veteranos.

Presidente –  Desde logo,  respondeu ao orador que o primeiro processo encontra-se na 
Comissão Jurídica para manifestação, portanto ainda não está em termos de ser apreciado. 
Com relação ao assunto dos Veteranos, o projeto só poderá ser colocado em pauta após a 
aprovação das alterações estatutárias que estão sendo procedidas.

Mário Lima Cardoso –  Informou que não recebeu qualquer manifestação da Diretoria a 
respeito de sua manifestação na reunião anterior, quando reiterou pedido de implantação 
da modalidade Futsal no Clube. Mencionou um texto de José Henrique Romero, Presidente 
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da Comissão de Futsal da Associação de Futsal do Uruguai, que foi convidado a assumir o 
cargo de Secretário de Futsal da Comebol. Ressaltou que pela primeira vez um dirigente 
salonista  assume  um  cargo  diretivo  na  entidade  que  comanda  o  futebol  em  nosso 
continente. Citou as declarações do Dirigente de que o Futsal cresce gradualmente e que os 
dirigentes  do  futebol  temem  esta  ascensão.  Esta  explosão  de  crescimento  deu-se 
principalmente após a FIFA assumir o seu controle. Afirmou que é notório que das quadras 
de Futsal saem os maiores craques do Brasil e completou que o Futebol e o Futsal não são 
modalidades independentes, mas estão intrinsecamente ligadas e são dependentes uma da 
outra. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 540ª  Reunião Extraordinária,  realizada no dia 28 de 
setembro de 2006.

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

Item 3 - Apreciação do processo CD 22/2006 – Pedido de autorização formulado pela 
Diretoria para utilizar recursos do fundo especial para executar obras na 
pista de atletismo ainda no exercício de 2006

Anamaria Andrade Damasceno  – Leu tópicos de carta do Associado Gilberto Arantes 
Lanhoso, tecendo comentários e questionamentos sobre a obra da Pista de Atletismo, bem 
como propondo estudos técnicos com testes prévios e o adiamento da votação por 90 dias 
para um melhor análise da questão.

Presidente  –  Pediu  aos  Associados  presentes  que  somente  assistissem  à  reunião,  sem 
manifestações favoráveis, muito menos contrárias aos oradores.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Entendeu que o material encaminhado pela Diretoria estava 
completo e tecnicamente perfeito para votação. Discordou do ponto de vista do Associado 
Gilberto  Arantes  Lanhoso,  tecendo  esclarecimentos  sobre  a  destinação  inicial  e  o 
atendimento às exigências técnicas. 

Presidente-  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  declarou  encerrada  a  discussão. 
Consignou que acabara de ser informado pelo Sr. Presidente da Diretoria que a abertura 
das propostas da licitação relativa à obra da Pista, inicialmente prevista para o dia seguinte 
a  esta  reunião,  seria  prorrogada  em  razão  da  possibilidade  de   ingresso  de  outros 
participantes que tomaram conhecimento do edital agora, por intermédio de Conselheiros. 
Esclareceu que nesta oportunidade o Conselho  estaria estabelecendo um limite máximo de 
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verba,  para  evitar  que  se  extrapolasse.  Isso  não  significava  que  esse  valor  teria 
obrigatoriamente que ser alcançado. Lembrou que na reunião anterior, o Conselho estava 
se defrontando com duas alternativas, uma de um milhão e cem e outra de dois milhões e 
duzentos,  esta inclusive sem contemplar o importante aspecto do  “turn key” destacado 
pela  Comissão  de  Esportes;  estavam  estabelecidos  dois  milhões  e  duzentos,  sem  uma 
definição total de valor, possibilitando até extrapolar esse valor. Então, essa cautela que o 
Conselho teve, de devolver o processo à Diretoria para melhor instrução, já foi bastante 
importante com relação à utilização dos recursos. Agora os recursos estariam limitados a 
um milhão e oitocentos mil reais, contemplando todas as alternativas apresentadas pela 
Comissão de Esportes. Anunciou a votação.

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, por unanimidade de votos o Plenário resolveu 
autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor de até R$ 1.800.000,00 
(Hum milhão e oitocentos mil reais), para realização de obra na Pista de Atletismo, ainda 
com início no ano de 2006.

Severiano Atanes Netto – Propôs inversão da Ordem do Dia para que fosse inicialmente 
apreciado o item 6. Aprovado.

Item 6 - Recurso de revisão interposto por doze Conselheiros no exercício do mandato, 
da deliberação do Conselho Deliberativo objeto da Resolução 13/2006, de 
26.06.2006,  que  deu provimento  a  recurso contra  decisão  que impunha 
perda de mandato de Conselheiro.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão

Dora Maria  de Aguiar  Whitaker  –  Pediu aos Conselheiros que mantivessem  Claudio 
Damasceno Junior no Conselho, dando seu testemunho da capacidade  técnica, o espírito 
pinheirense e a colaboração impecável emprestada ao Clube pelo Conselheiro. Lembrou 
que era sabido que Claudio Damasceno Junior, em função de compromissos profissionais 
não podia vir às reuniões, mas não estava ausente, nem se licenciou, porque estava atuando 
na  Comissão  Financeira  e  na  Comissão  Especial  que  estudava  o  assunto  Veteranos. 
Portanto,  não  se  trata  de  Conselheiro  relapso  e  atribuir-lhe  o  caráter  de  inepto  seria 
profundamente injusto. Reiterando seu pedido inicial, defendeu que Claudio Damasceno 
Junior merecia permanecer no Conselho.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  –  Defendeu  que  a  Resolução  13/2006  estava 
equivocadamente redigida, pois não houve decisão do Presidente do Conselho impondo 
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perda  de  mandato;  a  pena  foi  auto-imposta  pelo  Conselheiro  ao  faltar  quatro  vezes, 
justificando as faltas apenas por questão de ordem pessoal e de trabalho, e não justificando 
ausência nas duas últimas. Quanto ao direito de defesa, a questão achava-se superada pelo 
ingresso no próprio mérito. A defesa do recurso se restringiu ao fato de se tratar de um 
Conselheiro que trabalha para o Clube; nada foi dito no sentido de que ele não faltou ou 
que  houve  falha  na  convocação.  O  Estatuto  é  a  lei  maior  do  Clube.  Se  não  houver 
comprovação  de  irregularidade  na  convocação  do  Conselheiro  com  relação  a  cinco 
reuniões, só resta aplicar o Estatuto Social. Ponderou que a decisão contra qual se recorreu 
criou um precedente perigosíssimo, dando azo à prática de ausências justificadas pelas 
mais  variadas  razões,  que  permitirão  as  ausências  em  praticamente  todas  as  reuniões 
plenárias e tirarão com o tempo a importância das decisões do Conselho pela diminuição 
do quorum que votará as matérias trazidas à deliberação, por isso deveria ser reformada a 
decisão,  para  que  ficasse  declarado  que  a  perda  automática  de  mandato  na  hipótese 
prevista  no Art.  67  não admite  interpretação,  nem discussão das causas  das ausências. 
Defendeu a revisão da decisão recorrida. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Entendeu que o recurso era totalmente insubsistente, 
porque a situação do Conselheiro Claudio não se enquadrava no Art. 67, que dispõe sobre 
a perda do mandato de Conselheiro, mas no inciso XIV do Art. 76 do Estatuto, que dispõe 
sobre  a  cassação  de  mandato,  por  se  tratar  do  Vice-Presidente  de  uma  Comissão 
Permanente.  Aplicar a cassação é  prerrogativa exclusiva do Conselho Deliberativo.  E o 
recurso  interposto  pelo  Conselheiro  Damasceno  foi  contra  uma  decisão  monocrática 
proferida  pelo  Presidente  do  Conselho,  cuja  competência  estabelecida  no  Art.  77  não 
contempla  cassar  ou  determinar  a  perda  do  mandato  de  um Conselheiro.  Defendeu a 
rejeição  do  recurso  de  revisão,  que,  inclusive,  pretendia  anular  tudo  o  que  tinha  sido 
decidido naquela reunião. 

Presidente – Explicou ao orador que a matéria referente à anulação não estava sendo objeto 
deste  processo,  e  que  o  despacho  da  Presidência  distribuído  aos  Conselheiros  bem 
esclareceu a questão.

José Manssur –  Referindo-se aos fundamentos  do recurso de revisão,  ponderou que o 
princípio  constitucional  da  ampla  defesa  não  comporta  mitigação  e  não  pode  ser 
desconsiderado por decisão monocrática, declaratória de perda de mandato, com lastro em 
norma  estatutária  que  por  si  própria,  obviamente,  não  pode  revogar  princípio  maior 
contido na Constituição da República. A lei estatutária não pode se sobrepor às garantias 
constitucionais. Lembrou que assunto encontra-se em sede judicial, força de ação manejada 
pelo Conselheiro. Votou pelo improvimento do recurso de revisão. 
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Presidente –  Não havendo mais  oradores inscritos,  encerrou a discussão e  submeteu a 
matéria à votação.

Deliberação:
O Plenário resolveu negar provimento ao recurso de revisão, mantendo a decisão recorrida.

Item 4 - Apreciação do  processo  CD-09/2005  -  Segunda  discussão  e  votação  da 
proposição elaborada  pela  Comissão  Especial  constituída  pela  Resolução 
Conjunta  nº  02/2005,  das  Presidências  do  Conselho  Deliberativo  e  da 
Diretoria,  de  alterações  estatutárias  visando  adaptar  o  Estatuto  Social  ao 
Código Civil  Brasileiro,  aprovada em primeira discussão na 540ª Reunião 
Extraordinária, de 25/09/2006, e deliberação sobre a redação final proposta 
pela Comissão Especial de Redação.

Presidente –  Informou que o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho declinou de sua 
nomeação como membro da Comissão Especial  de  Redação,  tendo sido designado seu 
substituto,  “ad  referendum”  do  Conselho,  o  Conselheiro  Paulo  Sérgio  Teixeira  de 
Mesquita,  cujo  nome  submeteu  ao  Plenário  e  foi  aprovado.  Não  havendo  oradores 
inscritos, submeteu a matéria à votação.

Deliberação:
O  Conselho  resolveu  o  seguinte:  1)  aprovar,  em  segunda  discussão,  integralmente,  a 
decisão  tomada  por  ocasião  da  primeira  discussão;  2)  aprovar  o  texto  proposto  pela 
Comissão Especial de Redação, com emenda de redação formulada pela Mesa do Conselho, 
ao  §2º do Art. 127 do projeto de redação final,  ficando, conforme adiante transcritos, os 
dispositivos estatutários abrangidos por esta alteração, quais sejam:  “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 três (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, o Presidente e o Vice-Presidente da Diretoria; II - 
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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 §2º deste artigo, será aquele fixado no Art. 56 do 
Estatuto Social. §4º - Para os fins previstos nos incisos I e II do §2º deste artigo, observar-se-
ão as  regras e  procedimentos constantes  nas disposições hospedadas no Art.  127 deste 
Estatuto e seus respectivos parágrafos.” “Art. 54 - A Assembléia Geral será convocada pelo 
Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  de  ofício,  ou  por  solicitação  fundamentada  da 
Diretoria,  do  Conselho  Fiscal,  de,  no  mínimo,  quarenta  (40)  membros  do  Conselho 
Deliberativo ou de um quinto (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 §2º do Art. 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 Art. 53, §2º, incisos I e II, far-
se-ão  na  forma  prevista  no  Estatuto  Social  e  no  Regimento  das  Eleições  no  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 §2º do Art. 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 Art. 56.” 
“Art. 76 - ... V - deliberar sobre a reforma do Estatuto; ... XIII - propor à Assembléia Geral, 
após prévia discussão e aprovação, proposta de destituição dos administradores, como tais, 
os definidos no Art.  82 do Estatuto Social e que atentarem, inescusavelmente,  contra o 
Estatuto, não o cumprirem, ou, ainda, quando o exigirem os interesses do Clube;... XXIII  - 
discutir, alterar e aprovar os Regulamentos e Regimentos do Clube. Parágrafo único -...”. 
“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 §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 Xa - Das Alterações Estatutárias - Art. 127 - O Estatuto do 
Clube poderá ser alterado por proposta de iniciativa da Diretoria, da Mesa do Conselho, 
de, no mínimo, cinqüenta (50) membros do Conselho Deliberativo, ou de, pelo menos, um 
quinto (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 
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Presidente do Conselho Deliberativo caberá, e, no prazo de quinze (15) dias, convocar, para 
referendo específico, a Assembléia Geral de que trata o inciso II, do §2º do Art. 53, a qual 
deverá ser realizada, dentro do período de trinta (30) 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 quinze (15) dias (Art.  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 referidos no §8º deste artigo se 
encontram  à  disposição  dos  associados,  na  sede  do  Clube.  §5º  -  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. §6º - A deliberação da 
Assembléia Geral, quando versar sobre a matéria referida no inciso I, do §2º do do Art. 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  §2º  do  Art.  53  do  Estatuto  Social,  exigirá, 
obrigatoriamente, o voto de dois terços (2/3), 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.§9º - Poderá a Assembléia Geral, 
desde que convocada para  tal  fim,  delegar  ao Conselho Deliberativo competência para 
deliberar sobre alterações do Estatuto Social.” “Capítulo Xb - Das Disposições Transitórias” 
- “Art. 147 - Suprimido.”.

Presidente –  Agradeceu especialmente aos Conselheiros Evandro Antonio Cimino, José 
Manssur  e  Paulo  Sergio  Teixeira  Mesquita  pela  colaboração  prestada  nos  trabalhos  da 
Comissão Especial de Redação.

Item 5 - Apreciação  do  Processo  CD  13/2006  –  Primeira  discussão  e  votação  da 
proposta elaborada pela Comissão Especial constituída pela Resolução do 
Conselho  Deliberativo  nº  12/2006,  de  26.06.2006,  com  a  finalidade  de 
adequar o sistema normativo do Esporte Clube Pinheiros ao Código Civil 
Brasileiro, com a criação de Estatuto Social sintético e Regulamento Geral, 
contemplando detalhamentos e previsões jurídicas.

Presidente –  Primeiramente, agradeceu à Comissão Especial presidida pelo Conselheiro 
Cantídio  Salvador  Filardi  e  constituída  pelos  Conselheiros  José  Roberto  Coutinho  de 
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Arruda,  Vice-Presidente,  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva,  Relator,  Jorge  Roberto  Corrêa 
Zantut, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, designado 
em substituição ao Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva, que por motivos estritamente 
profissionais, declinou de sua nomeação, pelo exaustivo e minucioso trabalho apresentado. 
Entre outras considerações, confessou que não tinha a convicção de que um trabalho de tal 
envergadura pudesse ser realizado em tão curto prazo e com tamanha precisão. Leu o item 
5 do Relatório da Comissão e prestou esclarecimentos sobre a matéria.

Discussão/Votação/Deliberação:
O Conselheiro Mário Lima Cardoso propôs a retirada da emenda que apresentou ao Art. 45 
do projeto de Regulamento Geral.
Como Relator do projeto, o Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva teceu comentários 
sobre  o  projeto  e  sobre  as  emendas  formuladas  pelo  Conselheiro  José  Edmur  Vianna 
Coutinho, pelos Membros da Comissão Especial e pelo Conselheiro Jorge Roberto Corrêa 
Zantut,  individualmente,  bem como debateu a  matéria  com o Conselheiro  José  Edmur 
Vianna  Coutinho.  Agradeceu  especialmente  aos  seus  companheiros  de  Comissão  pelo 
empenho dedicado na elaboração dos trabalhos, Conselheiros Cantídio Salvador Filardi, 
José Roberto Coutinho de Arruda, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Luiz Fernando Pugliesi 
Alves de Lima.
Durante a votação, manifestou-se o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, inclusive 
propondo a retirada de sua emenda ao inciso V, do Art. 16 do projeto de Estatuto Social 
sintético.
Para agilizar os trabalhos e em homenagem à Comissão Especial,  o Conselheiro Sergio 
Lazzarini propôs e o Plenário concordou em votar em bloco os artigos que não tinham sido 
objeto de emendas.
O Plenário decidiu:
1)  aprovar a  retirada  de  emendas  formuladas  pelo  Conselheiro  José  Edmur  Vianna 
Coutinho ao inciso V, do Art. 16 do projeto de Estatuto Social sintético, e pelo Conselheiro 
Mário Lima Cardoso ao Art. 45 do projeto de Regulamento Geral. 2) aprovar as seguintes 
emendas  formuladas  aos  projetos:  4.1)  Estatuto  Social  sintético:  4.1.1)  Conselheiro  José 
Edmur Vianna Coutinho, ao inciso IV do Art. 17 e ao Art. 35; 4.1.2) Conselheiros Cantídio 
Salvador Filardi, Francisco Carlos Collet e Silva, Jorge Roberto Corrêa Zantut,  José Roberto 
Coutinho de Arruda, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Luiz Fernando Pugliesi Alves de 
Lima:  aos Arts. 22, §1º; 23; 30; 33; 45; V, XIII, XXIV e incluindo inciso XXV;  46; 66, “caput” 
e §§2º, 3º, 5º, 6º e 8º e  incluindo §9º; supressão do Art. 81;  4.2) Regulamento Geral: 4.2.1) 
Conselheiros  Cantídio  Salvador  Filardi,  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva,  Jorge  Roberto 
Corrêa Zantut,  José Roberto Coutinho de Arruda, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima: parágrafo único do Art. 35 (supressão); §2º do Art. 40; 
§1º do Art. 53; Art. 54; Art. 61; §8º do Art. 64; Art. 76, incisos V,  XIII,  XIV e incluindo inciso 
XXIV;Art. 83, Art. 136, “caput” e §§2º, 3º, 5º e 6º ;  4.2.2) Conselheiro Jorge Roberto Corrêa 
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Zantut – Art. 76,  incluindo inciso XXIV.  3) aprovar a criação de Estatuto Social sintético, 
cujo texto integral passa a fazer parte integrante desta Ata e se encontra à disposição dos 
Srs. Conselheiros na Secretaria do Conselho Deliberativo e na área do Conselho no site do 
Clube; 4) aprovar a criação de Regulamento Geral,   cujo texto integral passa a fazer parte 
integrante  desta  Ata  e  se  encontra  à  disposição dos  Srs.  Conselheiros na Secretaria  do 
Conselho Deliberativo e na área do Conselho no site do Clube.
Por indicação do Sr.  Presidente,foi  nomeada a  Comissão Especial  de Redação a que se 
refere  o  Art.  87  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo,  composta  pelos 
Conselheiros  José  Manssur,  Evandro  Antonio  Cimino  e  Antonio  Alberto  Foschini,  que 
estará incumbida de elaborar tanto o projeto de redação final do Estatuto Social sintético 
quanto o projeto de redação final do Regulamento Geral, ficando desde logo designada 
reunião para a segunda discussão, no próximo dia 13 de novembro. 

Item 6 - Várias
Marcelo Grassi –  Referiu-se à Seção de Tênis,  comentando que o Aprendiz deveria ao 
menos  receber  ensinamentos  básicos  sobre  a  modalidade,  trabalho  social  outrora 
desenvolvido com êxito; o pegador de bola chegava até a professor de Tênis. Questionou a 
qualidade da reforma e da manutenção das quadras e o fato de o tenista representar o 
Clube sem sequer uniforme digno, o que depõe contra o Pinheiros. Ora, o Tênis arrecadou 
40% a mais que a previsão do ano passado, e não é de hoje que a modalidade paga as 
seções deficitárias. Também indagou se a Diretoria pretendia manter um árbitro que em 
determinada ocasião causou o desligamento da Grassi Tênis de uma parceria que tinha 
com o Clube quando realizava a competição ITF de Veteranos, pois se surpreendeu ao ver 
essa pessoa contratada pelo Clube para dirigir o Torneio Pinheirão. Embora tenha alertado 
a  Diretoria,  foi  ignorado.  Também questionou  a  destinação  da  verba  de  patrocínio  do 
Bradesco, da Pegeaut e da Prince e pediu que a Diretoria apresentasse o balanço de todos 
os Torneios Pinheirão que ela realizou. 

Francisco Carlos Collet e Silva –  Desculpou-se por ter omitido o nome do Conselheiro 
Jorge Roberto Corrêa Zantut quando rendeu homenagens aos membros da Comissão, pela 
colaboração prestada nos trabalhos de adaptação do Estatuto ao Código Civil. 

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  –  Mencionou  expedientes  da  Comissão  Especial  de 
Coordenação  e  Controle,  atestando  que  o  Conselho  não  aprovou  o  uso  de  verbas  de 
Investimento para a execução das reformas e/ou construção das obras  Brinquedoteca, 
pista  de  skate,  sistema  de  aquecimento  da  piscina  externa,  novo  ginásio  do  Fitness, 
caracterizando a utilização de recursos de Custeio. Alertou que se aproxima a reunião para 
apreciação  do próximo Orçamento anual  e  é  necessário  analisar  em especial  as  verbas 
alocadas em Custeio. Deverá ter sido um excelente orçamento, uma economia suficiente 
das verbas das mensalidades para sustentar Brinquedoteca 600 mil reais, pista de skate, 
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que deve ter custado mais que 150, 200 mil, sistema de aquecimento com as diversas obras 
600 mil reais; então, estamos falando em cerca de um milhão e 200 mil, sem contar que a 
verba do novo Fitness foi deliberada 2 milhões de reais, e foram pagos 2 milhões e 600. E a 
Diretoria não voltou ao Conselho para pedir esse reforço de verba, portanto, usou mais 600 
mil de Custeio. A Diretoria deverá explicar sobre as receitas e despesas para suprir estas 
verbas gastas nestas obras. Disse que está consultando a Comissão de Obras sobre assunto 
levado à Comissão Especial de Coordenação e Controle pelo Associado Renato Baruch, no 
sentido de que o projeto executado na obra da piscina não corresponderia ao original. 
Aproveitou para solicitar à Diretoria a mudança da escadinha da piscina, que está sendo 
colocada em cima de uma raia e pode causar acidentes. 

Anamaria  Andrade  Damasceno  –  Elogiou  benfeitorias  providenciadas  pela  Diretoria, 
como  a  colocação  de  bebedouros  nas  quadras  de  Tênis  e  torneiras  intermitentes  para 
economizar água, sugerindo que se estude medida para economizar também a água dos 
chuveiros, pois é sabido que futuramente haverá muitos problemas com a falta de água. 
Reclamou sobre os preços para iniciantes cobrados dos Associados que praticam dança de 
salão, inclusive comentando que não há um local específico para as aulas. 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Pediu que fosse apressada a solução do problema do piso 
da quadra do 4º andar do poliesportivo, conforme o Sr. Presidente da Diretoria havia se 
comprometido  com  atletas  da  Seção  de  Basquete  há  questão  de  um  ano.  Houve 
campeonatos e diversas atividades na área e vários atletas se machucaram. Recentemente, 
um Associado, Claudio Arcoverde, fraturou 2 vértebras praticando voleibol, e não pode 
mais praticar esporte. 

Peter Alfredo Burmester – Propôs voto de rápido restabelecimento da Conselheira Denise 
de Mattos Faro Migliore, que naquele dia havia se submetido a uma cirurgia.

Tarcísio de Barros Bandeira – Disponibilizou para consulta alguns trabalhos e estudos que 
desenvolveu, sobre a interpretação correta e lógica do sistema que deveria ter sido usado 
na votação. 

Mário  Lima  Cardoso  –  Complementando  seu  pronunciamento  no  item  “A  Voz  do 
Conselheiro”, sobre o salonista uruguaio, Presidente da Confederação Uruguaia de Futsal, 
nomeado  para  Comebol,  citando  alguns  e  repetindo  o  relatório  da  Informidia,  órgão 
extremamente  respeitado:  Alguns  dados  pela  Informidia:  1-  Aparição  das  marcas  dos 
patrocinadores na TV (foram 153 jogos transmitidos, de março a agosto houve um retorno 
de  R$  88.345.496,50),  isso  reflete  muito  hoje  o  apoio  que  as  empresas  estão  dando, 
principalmente  do  exterior.  O  valor  superou  a  cota  de  patrocínio  que  cada  investidor 
destinou a marca Liga Futsal. 2- A modalidade movimentou nesse período mais de 115 
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milhões, em conjunto com outros campeonatos promovidos pela Confederação Brasileira 
de Futsal. 3- Pelo perfil traçado pelo IBOPE (consta do relatório da Informídia), as partidas 
ao vivo da Liga Futsal chegam a cerca 89.720 lares paulistas e cariocas. O site somente em 
2005 teve 630 mil  acessos no período do campeonato.  Encerrando, pediu aos Diretores 
respectivos que levassem em consideração essas informações, reforçando sua manifestação 
inicial.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Reivindicou um espaço mais moderno para a pratica 
do Ballet,  que conta com aproximadamente com 400 alunas e há cerca de 12 anos está 
instalado no 5º andar do  poliesportivo e funciona de forma relativamente improvisada, 
como também solicitou que seja priorizada a reforma do teatro, desde logo colocando-se à 
disposição para colaborar com as informações profissionais que se fizerem necessárias. 

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  543ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  
Deliberativo, realizada no dia 27 de novembro de 2006.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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