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ATA DA 552ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2007. 
 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de julho do ano dois mil e sete, 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 

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes do Grupo B 

convocados para esta reunião: Ricardo Alberto Carneiro La Terza, Cármen Silvia 

Rocha Cabello Campos e Fernanda Florence Lelot, da Chapa Pinheiros Sempre, 

Maria Angela Cartolano de Almeida Barros, da Chapa Fala Pinheiros / Movimento 

Conselho Independente (MCI), e João De Martino Júnior, da Chapa Mobilização 

Pinheirense, e Luiz Sérgio Xavier, da Chapa Pra Frente Pinheiros. 
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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 – Apresentou ao Plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 

votos de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho: pelo falecimento da Sra. Nelly 

Moya Dutra Rodrigues, mãe do Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Diretor 

Social, voto este subscrito pelos Conselheiros Ítalo Mario Catani e Antonio da Silva 

Villarinhos, e pelo falecimento da Sra. Anna Bandeira Nave, mãe do Conselheiro 

Rubens Bandeira Bizzarro da Nave; votos de louvor propostos pela Comissão de 

Esportes a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Ginástica 

Artística, Judô, Natação, Tênis e Handebol, e aos Atletas, Técnicos, Árbitros e 

Associados das Seções de Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica Artística, 

Handebol, Judô, Karatê, Levantamento de Peso, Natação, Pólo Aquático, Remo, 

Saltos Ornamentais e Vôlei, que compuseram a Delegação Brasileira que 

participou dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, conforme relações 

distribuídas com a convocação, tendo subscrito estes últimos votos a Conselheira 

Dulce Arena Avancini. Leu carta enviada pela Diretoria, dando encaminhando a 

relação dos Pinheirenses, Medalhistas nos Jogos Pan-Americanos Rio – 2007, e 

destacando que esses Atletas e Técnicos colaboraram na conquista de 5 

medalhas de Ouro, 9 de Prata e 9 de Bronze, representando mais de 14% do total 

de medalhas conquistadas pelo Brasil, perfazendo um recorde de 23 medalhas, 

mostrando que o Pinheiros é um País no Pan, pois com essa quantidade de 

medalhas ficaria em 11º lugar na classificação geral dos países, à do Equador, 

Peru, Jamaica e Uruguai. Finalmente, salienta a Diretoria que os Pinheirenses 

conquistaram 38 medalhas, entre modalidades individuais e coletivas.  

 

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 30/06/2007, e, a pedido da Diretoria, informou que a 

partir de agosto o Restaurante do CCR passará a funcionar normalmente às 

segundas-feiras.  

 

Presidente – Antes de dar a palavra aos oradores, mais uma vez solicitou que as 

manifestações na tribuna se limitassem às finalidades e ao tempo regimental do 

Expediente, inclusive porque a pauta era extensa. 

 

Mario Lima Cardoso – Estendeu ao Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos 

Arthur Nuzman, e ao Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri, 

representante do COB em São Paulo, a homenagem prestada aos pinheirenses 
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que participaram dos Jogos Pan-Americanos Rio – 2007. Também propôs votos de 

júbilo pela conquista da Seleção Brasileira de Futsal, na pessoa do Sr. Aécio Borba, 

Presidente da Confederação Brasileira da modalidade. Aproveitou para reiterar à 

Presidência da Diretoria pedido de implantação do Futsal no Clube. Votos 

aprovados. 

 

Aldo Ferronato – Informou dados sobre a participação de pinheirenses nos Jogos 

Pan-Americanos de Santo Domingo, em 2003, e do Rio de Janeiro, em 2007: Com 

relação a 2003, em 2007 houve um aumento de 41% na participação de atletas 

brasileiros, e de 76% de pinheirenses. Em 2003, o Brasil ganhou 123 medalhas, sendo 

20 conquistadas por atletas do Clube; em 2007, das 161 medalhas conquistadas, 

29 o foram por nossos atletas, isto é, um aumento de 30% nas medalhas do Brasil, e 

de 45% na medalha dos pinheirenses. Propôs votos de louvor à Delegação do 

Esporte Clube Pinheiros que participou dos Jogos Pan-Americanos Rio – 2007, 

extensivos aos funcionários da Secretaria de Esportes e aos incentivadores dos 

esportes de competição no Clube no ciclo Pan-Americano de 2003 a 2007, 

particularmente ao ex-Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado 

Rudge, aos ex-Diretores de Esportes, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Mário dos 

Santos Guitti, João Fernando Rossi e José Henrique Amorim. Votos aprovados. 

 

Peter Alfredo Burmester – Pretendeu tratar do ingresso de convidados de 

Veteranos, mas foi esclarecido pelo Sr. Presidente tratar-se de matéria do item 

Várias. 

 

Carlos Alexandre Brazolin – Propôs fosse consignado voto de louvor à Equipe de 

Futebol Society, que conquistou o título de Campeã Brasileira no último final de 

semana, em competição realizada nas dependências do Clube. Voto aprovado. 

 

Alcides de Souza Amaral – Propôs voto de louvor à equipe de profissionais que o 

auxiliou durante o período em que exerceu a Diretoria Financeira, altamente 

gabaritada e compromissada com o Clube, bem como propôs voto de 

agradecimento ao Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto, pela 

oportunidade que teve em colaborar com a Administração durante 3 meses, o 

que o possibilitou conhecer melhor o Clube e sua complexidade, para melhor 

atuar como Conselheiro. 

 

Ivo Kesselring Carotini – Informou que a equipe de 6 atletas da Canoagem 

Havaiana que se apresentou nos Jogos Pan-Americanos a título experimental, que 

dentro da modalidade Canoagem se propõe a se efetivar nos futuros Jogos Pan-
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Americanos, foi inteiramente representada por  pinheirenses, disputou com 

equipes de outros 11 países, classificando-se em 3º lugar, com equipamento, 

agasalhos e vestimentas do Pinheiros. Propôs votos de louvor a esses atletas do 

Clube, que foram capitaneados por Sandro Carotini. Agradeceu ao Presidente 

Antonio Moreno pelos uniformes da equipe. Votos aprovados. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Relembrou os objetivos deste item da Ordem do Dia, pedindo que os 

oradores se restringissem a transmitir solicitações de Associados. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Ponderou que hoje o Fitness é a maior seção 

do Clube, contando com 6.900 associados inscritos e pagantes, número que 

aumenta mensalmente. Então, o espaço está se tornando pequeno para atender 

à demanda, e a inclusão de novos projetos, que está ocorrendo, tende a agravar 

a situação, pois a previsão é de que, em 2008, haja 8.500 inscrições. Nessas 

condições, solicitou que a Diretoria promova um estudo técnico e arquitetônico, 

visando ampliar a Seção, já considerando isso no próximo Orçamento, senão o 

local vai ficar pequeno e os associados pagantes começarão a reclamar. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Mario Lima Cardoso – Leu carta de associada Heloísa Falavina, propondo a 

criação de um Mural de Comunicações entre os Sócios, com sugestões sobre o 

local a ser colocado e funcionamento. Aprovado o encaminhamento da matéria 

à Diretoria. 

 

Sergio Henrique de Sá – Citando como exemplo o Bar do Boliche, solicitou seja 

corrigido o número da Lei publicado em placa indicativa da proibição expressa 

de não fumar, bem como que a Diretoria faça um estudo para adequação e 

atendimento à legislação estadual com relação à determinação das áreas de 

fumantes e não fumantes, consultando, e, eventualmente, fazendo uma parceria 

com a Secretaria de Saúde, por meio do CRATODE – órgão que promove uma 

série de atendimentos, independentemente da classe social, bem como realiza 

campanhas e palestras anti-tabagismo. Também solicitou fossem tomadas 

algumas medidas com relação ao “fraldário”, como um descanso para copos ou 

louça, detergente, disponibilidade de funcionária para assessorar os pais que se 
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utilizam daquele recinto, e colocação de um biombo para amamentação. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Solicitou explicações da Diretoria sobre lançamentos 

do relatório A.V.Os. de janeiro a junho, que têm mostrado no “realizado” um valor 

de despesas de obras planejadas de 3 milhões de reais, tendo em vista que, até 

onde se sabe, os valores não foram aprovados, portanto não poderiam constar  

das despesas e de investimento. Com relação ao Estacionamento, indagou da 

Diretoria quais medidas têm sido tomadas para coibir o uso das vagas destinadas 

a deficientes e a idosos, pois não tem notado ações da Segurança nesse sentido. 

Com o intuito de aumentar o número de vagas no Estacionamento, sugeriu que os 

Diretores e funcionários sejam orientados a utilizar as futuras vagas alternativas. 

Finalmente, pediu esclarecimentos sobre a existência ou não da verba de  15 

milhões de reais destinada à construção da nova garagem. Aprovado o 

encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 551ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25 

de junho de 2007. 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Solicitou retificação da Ata nos itens 4 e 5 da 

Ordem do Dia, pois ao invés de seu nome foi lançado o nome do Conselheiro Luiz 

Eduardo do Amaral Cardia em várias oportunidades. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Interveio, concordando com a correção 

proposta pelo orador. 

 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada 

com as retificações supra. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-15/2007, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, de utilização de recursos do 

Fundo Especial para executar obra de infra-estrutura para a nova 

cabine primária de 21 kV, a ser instalada nas proximidades do Salão de 

Festas. 

Presidente – Lembrou que com a convocação tinham sido encaminhados os 

parecceres favoráveis das Comissões Jurídica, de Esportes e Financeira, mas ficou 

faltando a manifestação da Comissão de Obras, que recebera pouco antes de 
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iniciar a reunião, portanto, não foi possível extrair cópias para distribuir aos 

Conselheiros. Desde logo, agradeceu à Comissão pelo esforço concentrado e leu 

a íntegra do parecer. Não havendo oradores inscritos para falar, submeteu o 

pedido da Diretoria à votação. 

 

Deliberação: 

O Plenário resolveu autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no 

valor de até R$912.935,12, para executar obra de infra-estrutura para a nova 

cabine primária de 21 kV, a ser instalada nas proximidades do Salão de Festas. 

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-16/2007, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, de utilização de recursos do 

Fundo Especial para impermeabilização do Solarium dos vestiários do 

recinto das piscinas externas. 

Presidente – Esclareceu que, a exemplo do processo anterior, havia recebido o 

parecer da Comissão de Obras antes da reunião. Leu integralmente o 

mencionado parecer, também favorável ao pedido da Diretoria. Não havendo 

oradores inscritos, submeteu a matéria à votação. 

 

Deliberação: 

O Plenário resolveu autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no 

valor de até R$352.177,78 (trezentos e cinqüenta e dois mil, cento e setenta e sete 

reais, setenta e oito centavos), para executar obra de impermeabilização do 

Solarium dos vestiários do recinto das piscinas externas. 

 

 

Item 5 - Apreciação do processo CD-17/2007, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, de utilização de recursos do 

Fundo Especial para troca das tubulações das piscinas externas. 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a matéria e leu o parecer emitido 

naquela noite pela Comissão de Obras, favorável ao pedido formulado pela 

Diretoria. Não havendo oradores inscritos, submeteu o pedido ao Plenário. 

 

Deliberação: 

O Conselho decidiu autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no 

valor de até R$386.550,00, para substituir as tubulações das piscinas externas. 
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ITENS 6 A 8 DA ORDEM DO DIA 

Presidente – Observou que com relação aos processos objeto dos itens 6, 7 e 8 da 

Ordem do Dia, CD-18/2007, CD-19/2007 e CD-20/2007, que tratavam de pedidos 

de autorização formulados ao Conselho pela Diretoria, para utilizar recursos do 

Fundo Especial, respectivamente para: revitalização do piso do estacionamento 

do Salão de Festas, instalação de piso flutuante nas quadras do 4º andar do 

Conjunto Desportivo e demolição da área da antiga Vila de Manutenção e 

revitalização do local com nova jardinagem, a Comissão de Obras não teve 

suficiente tempo para se manifestar. Inclusive destacou que a Comissão de Obras 

estava dentro de seu prazo regulamentar para manifestação, que é de 30 dias. 

Nessas condições, proporia o adiamento da discussão e votação dessas matérias. 

Tendo o Conselheiro Roberto Cappellano solicitado a palavra para explicar por 

que a Comissão de Obras não emitiu os pareceres, respondeu que prescindiria da 

explicação, por entender perfeitamente que as solicitações foram feitas num 

prazo muito exíguo; o Plenário estava ciente do esforço da Comisão; e a 

Presidência também podia atestar que houve um interesse de apreciação, mas o 

tempo não colaborou. 

 

Roberto Cappellano – Esclareceu que a Comissão entendeu que as três obras 

iniciais eram emergenciais, inclusive já estavam até sendo executadas e poderiam 

causar problemas ao Clube; uma por solicitação da Eletropaulo, outra com 

relação ao vazamento na piscina e a terceira quanto à impermeabilização da 

laje, que já tinha sido objeto de apreciação pela Comissão. 

 

Presidente – Propôs e o Plenário concordou em adiar a discussão e votação das 

matérias objeto dos itens 6, 7 e 8 da pauta, nos termos do Art. 38, V do Regimento 

do Conselho. 

 

 

Item 9 -  Apreciação do processo CD-24/2006 – Segunda discussão e votação 

de proposta subscrita por oitenta e um Conselheiros no exercício do 

mandato, de alteração do artigo 19 do antigo Estatuto Social 

(atualmente dispositivo do Regulamento Geral) e do artigo 5º do 

Regimento Interno da Diretoria, e deliberação sobre a redação final 

proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Informou que o Conselheiro 

José Luiz Trebilcock Tavares de Luca declinou de sua nomeação como membro 

da Comissão Especial de Redação em razão de compromissos profissionais, tendo 
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sido designado seu substituto, “ad referendum” do Conselho, o Conselheiro Paulo 

Roberto Taglianetti, cujo nome submeteu ao Plenário e foi aprovado. Não 

havendo oradores inscritos, passou à votação da proposta aprovada em primeira 

discussão. 

 

Deliberação: 

O Plenário resolveu aprovar, em segunda discussão, integralmente, a decisão 

tomada por ocasião da primeira discussão; 

 

Votação: 

No encaminhamento da votação, os Conselheiros Francisco Carlos Collet e Silva e 

Silvia Schuster propuseram correções de redação, que foram aceitas.  

O Conselheiro André Franco Montoro Filho entendeu que a Comissão Especial de 

Redação tinha extrapolado o limite de sua competência, ao acrescentar, a parte 
final do “caput” do Art. 19 (“... No tocante a venda de títulos prevista no inciso IV do mesmo 

artigo anterior, a proposta deverá ser, previamente, aprovada pelo Conselho Deliberativo, na qual 

constarão as quantidades de títulos colocados à venda, o preço de venda de cada título, a taxa de 

transferência referencial e respectivos fatores redutores, as condições e formas de pagamentos, a 

destinação dos recursos arrecadados e o prazo de validade da proposta, assim como outras 

condições que constarão do competente Edital.”) 

O Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut explicou que o objetivo da Comissão 

de Redação foi corrigir omissão havida na proposta principal, de sua autoria, pois 

o Estatuto anterior previa expressamente que na emissão de títulos fossem 

previamente apresentadas as condições.  

O Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva concordou com a correção proposta 

pela Comissão Especial de Redação, entendendo que não houve acréscimo de 

matéria distinta, apenas foi explicitada a intenção do Conselho ao aprovar a 

proposta principal. 

O Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho comentou que não verificou na 

explanação do orador a existência, naquilo que foi objeto da correção pela 

Comissão de Redação, de qualquer um dos itens do Art. 88 do Regimento Interno, 

que são os únicos permitidos à Comissão de Redação.  

O Sr. Presidente, a par de agradecer ao orador pelas observações feitas pelo 

Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, ponderou que teve oportunidade de 

conversar com o Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut sobre o acréscimo 

proposto no projeto de Redação, e também não se sentiu confortável com a 

interpretação dada ao dispositivo que permite à Comissão de Redação propor 
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acréscimos ao texto. Entendendo que o mais adequado seria que esse acréscimo 

constasse de uma proposta regular, desde logo se comprometendo, se for o caso,  

a apresentar proposição da Mesa para suprir a omissão, até para evitar que a 

matéria, que é importante, seja objeto de eventual recurso. 

Considerando os termos do Art. 18, o Conselheiro André Franco Montoro Filho 

entendeu desnecessária qualquer alteração e não havia nenhuma omissão. 

 

Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, o Conselho resolveu: 1) aprovar o projeto de 

redação final proposto pela Comissão Especial de Redação ao inciso XXVII e ao 

parágrafo único do artigo 5º do Regimento Interno da Diretoria; e, 2) aprovar a 

manutenção do “caput” do Art. 19 do Regulamento Geral resultante da primeira 

discussão, tornando prejudicado o texto deste dispositivo proposto pela Comissão 

Especial de Redação; ficando assim redigidos os dispositivos regulamentar e 

regimental objeto desta alteração: 

 

REGULAMENTO GERAL 

“Art. 19 - As vendas de títulos referidos nos incisos I, II e III do artigo anterior far-se-ão pela 

Diretoria, devendo o Presidente da Diretoria informar ao Presidente do Conselho Deliberativo as 

quantidades de títulos colocados à venda, indicando os respectivos ex-titulares (incisos I e II) e 

titulares (inciso III), o preço de venda de cada título, a taxa de transferência referencial e 

respectivos fatores redutores, as condições de pagamento, a destinação dos recursos arrecadados e 

o prazo de validade da proposta, assim como outras condições que constarão do competente Edital. 

§1º - ...”. 

 

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 

“Art. 5º - Compete à Diretoria: 

I - ... 

XXVII - vender os títulos aludidos nos incisos I, II e III do artigo 18 do Regulamento Geral, nos 

termos dos artigos 19 e 88 e seu parágrafo único, também, do Regulamento Geral. 

Parágrafo único - As condições da venda aludida no inciso XXVII deste artigo deverão ser 

aprovadas previamente em reunião da Diretoria, realizada nos termos do artigo 21 deste Regimento, 

pela maioria dos Diretores de Áreas presentes.” 

 

O Sr. Presidente agradeceu aos Conselheiros Jorge Roberto Corrêa Zantut, 

Carmem Lucia Menge Collet e Silva e Paulo Roberto Taglianetti pela colaboração 

prestada na Comissão Especial de Redação. 
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Item 10 - Apreciação do processo CD-10/2007 – Primeira discussão e votação 

de proposta formulada pela Diretoria, de alteração dos artigos 6º, VII e 

59 de seu Regimento Interno. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo oradores 

inscritos, passou à votação. 

 

Deliberação: 

O Conselho resolveu aprovar integralmente a proposta da Diretoria, de alteração 

dos artigos 6º, VII e 59 de seu Regimento Interno, ficando assim redigidos, após a 

primeira discussão, os dispositivos objeto da presente alteração regimental: 
 

“Art. 6º - Compete ao Presidente: 

I - ... 

VII - assinar cheques, ordens de pagamento e quaisquer outros títulos de crédito, autorizar 

pagamento de obrigações, contas e compromissos em nome do Clube, em conjunto com um dos 

diretores da Área Financeira ou com Procurador especialmente nomeado para este fim;” 

 

“Art. 59 - O pagamento das obrigações, contas e compromissos em nome do Clube, serão efetuados 

por meio eletrônico, ou por cheque nominativo e cruzado, quando for o caso, observada 

programação e conferência, elaborada pela Área Financeira. 

Parágrafo único - Os casos excepcionais somente poderão ser aprovados pelo Presidente.” 

 

Por indicação do Sr. Presidente, foram nomeados para integrar a Comissão 

Especial de Redação os Conselheiros Paulo Roberto Taglianetti, Alcides de Souza 

Amaral e Antonio da Silva Villarinhos. 

 

 

Item 11 - Apreciação do processo CD-11/2007 – Primeira discussão e votação 

de proposta subscrita por cinqüenta Conselheiros no exercício do 

mandato, de alteração do artigo 137 do Regulamento Geral e do 

artigo 60 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Como não havia oradores 

inscritos para falar, submeteu a matéria à votação. 

 

Deliberação: 

O Plenário resolveu aprovar integralmente a proposta de alteração do artigo 137 

do Regulamento Geral e do artigo 60 do Regimento Interno do Conselho 
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Deliberativo, ficando assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos 

objeto da presente alteração regulamentar e regimental: 

 

REGULAMENTO GERAL 

“Art. 137 - ... 

Parágrafo único - A proposta de alteração estatutária, regulamentar somente será considerada 

aprovada se obtiver votação favorável em duas (2) discussões do Conselho Deliberativo, em 

reuniões distintas.” 

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

“Art. 60 – ... 

I - alterações do Estatuto Social e do Regulamento Geral que, para serem considerados aprovados, 

deverão obter votações favoráveis em duas (2) reuniões distintas do Conselho, podendo ser 

apresentadas, na segunda reunião, exclusivamente emendas de redações;”. 

 

Por indicação do Sr. Presidente, foram nomeados para integrar a Comissão 

Especial de Redação os Conselheiros Jorge Roberto Corrêa Zantut, Ayrton 

Rodrigues Liberado e Edson Minioli. 

 

 

Item 12 - Apreciação do processo CD-12/2007 – Primeira discussão e votação 

de proposta formulada pela Diretoria, de alteração do artigo 6º do 

Regulamento Geral. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.  

 

Oscar José Horta – Ponderando que algum benefício deve concedido para quem 

passou a vida inteira no Clube, que a sociedade e a expectativa de vida 

mudaram e associados do Pinheiros aos 60 anos são economicamente ativos, 

entendeu que deveria haver uma regra para os novos associados e outra, distinta, 

para os antigos; uma regra de transição, mas sem extinguir a categoria. Comentou 

que elaborou uma emenda substitutiva, mas não sabia se poderia apresentá-la. 

 

Presidente – Esclareceu que o prazo para apresentar substitutiva tinha se esgotado 

e que ela deveria vir subscrita por 20 Conselheiros. Assim, entendeu aquela 

manifestação como um encaminhamento de voto contrário à proposição. 

 

Oscar José Horta – Respondeu que a proposta da Diretoria era louvável, porque 

garantia um divisor de águas no momento, mas que futuramente poderá ser feita 
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uma proposta de adaptação, para que os idosos tenham direito a alguns 

benefícios e sejam contemplados com a categoria de Veteranos, ou outra que 

venha a ser criada. Expôs detalhes de sua idéia. 

 

Dulce Arena Avancini (aparte) – Ponderou que o Veterano já tem algumas 

vantagens, como isenção da mensalidade e desconto na taxa do Tênis, por 

exemplo. Então, não há necessidade de propor desconto em restaurantes, etc. 

 

Presidente – Informou que permitiu que o orador continuasse sua explanação, 

levando em consideração sua intenção de colaborar. Naquele momento não era 

pertinente a apresentação de qualquer proposta, entretanto, oportunamente o 

orador poderia fazê-lo formalmente. 

 

Oscar José Horta – Manteve sua dúvida quanto à apresentação de substitutiva 

naquela oportunidade, salientando que se isso não fosse possível promoveria uma 

proposição em termos, para trazer aos novos associados alguns benefícios; e se 

posicionaria favorável à intenção da Diretoria de não causar uma sangria nas 

contribuições do Clube, porque isso elimina que esses associados tenham 

expectativa de direito de se tornar Veteranos nas condições permitidas aos 

demais associados. Porém, do jeito que estava redigida, a proposta extinguia 

daqui 30, 60, 90 anos, a categoria de Veteranos e os benefícios que ela 

proporciona. Defendeu a manutenção da categoria. 

 

Sérgio Henrique de Sá (questão de ordem) – Observou que o prazo para emendas 

expirou no dia 11 de junho, e, mesmo considerando louvável a atitude do orador, 

havia questões extremamente importantes a serem discutidas nesta reunião, e 

qualquer proposta teria que ser apresentada de forma adequada, no momento 

adequado, para apreciação do Plenário. 

 

Presidente – Reiterou que estava dando oportunidade para o Conselheiro 

completar sua manifestação. Entendendo que o Plenário já estava 

suficientemente informado da posição do orador, recomendou que ele 

oportunamente formulasse uma emenda de alteração. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Posicionou-se frontalmente contrário à proposta, 

defendendo que toda vez que se tem um cálculo atuarial que deu um resultado, 

deve-se corrigir a proporção atuarial. Disse entender que o Clube é caracterizado 

por algumas coisas: núcleo de uma parte ponderável, aquele Conselho mais do 

que ponderável: é velho como eu, com 60 anos de Clube, é Veterano, mas quer 
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dizer, é extremamente simpático ao profissional liberal. Tem uma coisa que 

equivale ao aumento de receita, que é uma saída de uma contribuição quando 

atinge uma determinada idade. Essa idade certamente deve ser corrigida; os 

cálculos atuariais têm que ser feitos para a realidade atual. Agora, tirar o instituto 

do conselho é mudar uma política que foi boa do Clube durante muito tempo. O 

Clube tem algumas coisas simpáticas, essa é uma delas. Entretanto, deixou claro 

que gostou muito do pronunciamento do Conselheiro Oscar Horta Filho. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Lembrou que, em reunião anterior, tevê 

oportunidade de se pronunciar contrário à apresentação isolada desta proposta, 

quando existe um processo relacionado a Veteranos, contendo discussões 

surgidas durante cerca de dois anos, abrangendo diversos aspectos, e um projeto 

elaborado por uma Comissão Especial, inclusive uma emenda de autoria do 

Conselheiro Ovídio Lopes Guimarães Junior que ele, orador, secundou, nos exatos 

termos ora propostos pela Diretoria, que teve sua apreciação adiada em 29 de 

janeiro passado, para estudos de natureza atuarial, com elementos a serem 

fornecidos pela Diretoria. Questionou o fato de que até agora esses estudos não 

tenham sido concluídos, para que se discuta e se delibere sobre a matéria como 

um todo, como é costume; contraria o Regimento do Conselho, que em seu Art. 38 

estabelece ordem de preferência da organização da Ordem do Dia, matéria com 

discussão e votação adiada; além de demonstrar desrespeito à emenda do 

Conselheiro Ovídio Lopes Guimarães Júnior. Solicitou que a matéria fosse 

apreciada como um todo, dentro do processo que já existe, em obediência ao 

Estatuto e ao Regimento do Conselho. Como esta proposta isolada só teria efeito 

daqui 30 anos, ela não tem urgência. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – Com relação à urgência da 

aprovação da proposta, lembrou que quanto mais demorar, mas pessoas 

ingressarão no Clube e terão direito à veteranice.  

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Respondeu que se referiu ao efeito prático da 

medida e com a aprovação da proposta já existente todos os outros itens também 

só terão efeito para o ano que vem.  

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Corroborando com o orador, 

acrescentou que mesmo considerando a boa intenção da Diretoria e que a 

burocracia muitas vezes acaba atrapalhando, é necessário enfrentar a matéria 

como um todo e finalizar essa discussão, que há muito se arrasta no Conselho.  
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Alcides de Souza Amaral – Concordou que o assunto Veteranos há muito deveria 

estar esgotado, e comentou que, quando foi eleito Conselheiro, 20% dos 

associados já eram Veteranos. Pediu atenção para o fato de que na medida que 

a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, se nada for feito a respeito, 

dentro de 30, 40 anos teremos 50% de Veteranos e 50% de ativos no Clube, e estes 

terão que pagar o dobro da contribuição para sustentar o resto da população. 

Quanto mais protelarmos esta decisão, que é simples, estaremos onerando o 

futuro do Clube para nossos filhos, nossos netos e os jovens. Talvez a medida 

pretendida seja contrária aos princípios do Clube, mas os tempos mudaram. 

Ademais, a própria Comissão de Veteranos foi favorável à proposta. O processo já 

existente é muito mais complexo, e, eventualmente pressupõe direito adquirido, 

etc; no seu entender será como uma reforma da previdência. Isso nunca vai 

acontecer. A medida proposta coloca uma estaca para que a água deixe de 

continuar a fluir e que o Clube não se afogue daqui 30 anos. Se, no processo que 

está em estudo, vier alguma sugestão melhor, sempre haverá oportunidade de 

votar, porque o Conselho tem autoridade para fazer mudanças no Orçamento.  

 

Oscar José Horta – Apoiou o orador quanto à necessidade de se impedir que os 

novos associados tenham a expectativa de direito e entrem na regra de transição, 

justamente evitando a sangria das contribuições sociais dos jovens no futuro.  

 

Waldemar Antonaccio Junior (aparte) – Ponderou que a aprovação da proposta 

nesta oportunidade, com o efeito de 6 meses, não leva o Clube a falência 

nenhuma, porque se estava falando de quantos associados ingressarão no Clube 

e terão esse direito. Se o Conselho atacar o projeto Veteranos nos próximos 6 

meses, resolverá todo o problema da sangria. Disse que em princípio não era 

contrário à proposta em debate, mas o projeto Veteranos contempla o que se 

propõe. Muitos aplaudiam a medida, porque já são associados e não serão 

afetados por ela. Enfatizou a necessidade de se discutir o assunto. E no momento 

em que forem alterados os limites e a transição, diminuirá muito o impacto 

financeiro 

 

Presidente – Interrompeu, solicitando que não houvesse debate paralelo.  

 

Alcides de Souza Amaral – Explicou que todos os associados do Clube já têm o 

direito adquirido, independentemente da idade, não só aqueles que já são 

Veteranos. 
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Presidente – Esclareceu que aqueles que ainda não se transferiram para a 

categoria Veteranos têm uma expectativa de direito. 

 

Alcides de Souza Amaral – Enfatizou que a proposta se referia àqueles que 

ingressassem no Clube a partir de agora. 

 

Paulo Cesar de Arruda Castanho – Pretendendo desonerar o Veterano, lembrou 

que antes de passar para esta categoria o associado é obrigado a vender o título. 

Então, alguém estará pagando no lugar dele. O Veterano não causa 

absolutamente nada de prejuízo para o Clube, exceto com relação à esposa, que 

também passa a ter isenção da mensalidade, e a venda de seu título para 

menores, que pagam menos.  

 

Presidente – Entendeu oportuna a observação do orador, que mostrou a exata 

dimensão da discussão do projeto Veteranos que o Conselho deverá enfrentar 

oportunamente, quando poderão ser abordados todos os aspectos relacionados 

à categoria, objeto do processo encaminhado à Diretoria em 29/01/2007 e ainda 

não retornou. Esclareceu que a proposta em debate pretendia exclusivamente 

estabelecer que, a partir de amanhã, os novos adquirentes de título já não se 

beneficiem da possibilidade de se transferir para a categoria Veteranos, não 

tenham essa expectativa de direito. Aduziu que no encaminhamento a Diretoria 

deixou claro que “ainda não foram concluídos os estudos” do projeto Veteranos. 

Aproveitou para solicitar à Diretoria que intensifique os procedimentos e conclua 

esses estudos de natureza atuarial, para que possam ser apresentados ao 

Conselho. Lembrou que o processo iniciou com a constituição de uma Comissão 

Especial, presidida pelo Conselheiro Rubens Catelli, que trabalhou exaustivamente, 

apresentou alternativas, estudou, e contou com a intervenção do Conselheiro Luís 

Eduardo Dutra Rodrigues, autor da idéia da proporcionalidade, e com uma 

contribuição expressiva dos Conselheiros Lúcia Maria Nagasawa, Claudio 

Damasceno Junior e Fernando Silva Rohrs. Acontece que existe um consenso de 

que efetivamente o acesso a veteranice para os novos associados deva ser 

obstaculado, porque estamos cada vez vendendo títulos, e estaremos sempre 

abrindo oportunidade para que os novos associados criem uma expectativa de 

direito. E a proposta que se discute é exclusivamente a introdução de um 

parágrafo no Art. 6º, que, aliás, foi objeto da emenda que em boa hora o 

Conselheiro Ovídio Lopes Guimarães Junior, secundado pelo Conselheiro 

Alexandre Perrone Lomonaco, apresentou no projeto Veteranos, estabelecendo 

que os associados que ingressarem no quadro social a partir da vigência desse 

dispositivo, não terão direito de se transferir para a categoria veteranos. 
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Questionado pelo Conselheiro José Paulo de Camargo Mello sobre entendimento 

de que houve desrespeito ao Regimento Interno, observou que o Conselheiro 

Alexandre Perrone Lomonaco estava totalmente equivocado, pois ele leu um 

dispositivo que não se adequava efetivamente à situação.  Lembrou que o 

Conselho deliberou o retorno do projeto Veteranos à Diretoria, para que efetuasse 

estudos, especialmente de natureza atuarial, e com esses estudos, o processo 

fosse colocado em pauta. Então, não se adequou expressamente ao que 

estabelece o dispositivo referido pelo Conselheiro, caso contrário, outras matérias 

retiradas trancariam as pautas das reuniões, enquanto não retornassem 

devidamente instruídas. Citou como exemplo os três processos que tinham sido 

retirados da pauta desta reunião, tendo em vista que a Comissão de Obras não 

teve tempo hábil para se manifestar. Se eventualmente a Comissão de Obras não 

conseguir se manifestar no tempo que ainda lhe falta, que é o tempo 

regulamentar e por qualquer motivo solicitar informações à Diretoria que não 

venham em tempo, evidentemente essas matérias não poderão ser insertas na 

pauta da reunião seguinte. Consultado, respondeu ao Conselheiro José Edmur 

Vianna Coutinho que o Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco não tinha 

argüido preliminar propondo a retirada do processo da pauta, tendo este 

confirmado tal entendimento. Submeteu a proposta à votação. 

 

Deliberação: 

O Conselho decidiu aprovar integralmente a proposta formulada pela Diretoria, 

acrescentando um parágrafo ao artigo 6º, do Regulamento Geral, ficando assim 

redigido, após a primeira discussão, o dispositivo objeto da presente alteração 

regulamentar: 

 
“Art. 6º - ... 

§8º - Os associados que ingressarem no quadro social, a partir da vigência deste dispositivo, não 

terão direito de se transferir para a categoria veteranos.” 

 

Por indicação do Sr. Presidente acolhida pelo Plenário foram nomeados para 

compor a Comissão Especial de Redação os Conselheiros Ovídio Lopes Guimarães 

Junior, Edmundo Comino e Luiz Matarazzo Silva. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Justificou que involuntariamente fez o Conselheiro 

Oscar José Horta incidir num equívoco, pois o informou que poderia apresentar 

emenda, imaginando tratar-se de emenda de redação. 
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Item 13 - Apreciação do processo CD-17/2006 - Deliberação sobre a redação 

final elaborada pela Comissão Especial de Redação - Proposta 

subscrita por cinqüenta e seis Conselheiros no exercício do mandato, 

de alteração dos artigos 9º, 10, 11, 12, 13, 15 e 19 do antigo Estatuto 

Social (atualmente dispositivos do Regulamento Geral. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e deu início à discussão. 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Entendeu que a Comissão de Redação tinha 

cancelado uma parte do artigo 10. 

 

Presidente – Leu texto questionado e solicitou que a Comissão de Redação 

esclarecesse sua sugestão. 

 

José Manssur – Esclareceu que a Comissão de Redação pretendeu o seguinte: no 

artigo 10, estabelecer a forma como os filhos de ambos os sexos serão transferidos 

para a classe Individual, passando a ser, portanto, contribuintes; no artigo 11, a 

forma pela qual os filhos do sexo masculino, necessariamente, deverão comprar 

título para continuar como associados; e, no artigo 12, a hipótese em que as filhas 

deverão adquirir título para permanecer no quadro social. 

 

José Edmur Vianna Coutinho – Agradeceu. 

 

Votação/Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu aprovar 

integralmente o projeto de redação final proposto pela Comissão Especial de 

Redação aos artigos 9º, 10, 11, 12, 13, 15 e 19 do Regulamento Geral; assim 

redigidos os dispositivos regulamentares objeto desta alteração: 

 
“Art. 9º - ... 

§1º - São considerados membros da família desta classe, para os efeitos deste artigo: o cônjuge, o 

(a) companheiro (a) em união estável nos termos do Estatuto Social, do Regulamento Geral e da 

legislação vigente, as filhas, as tuteladas e as enteadas enquanto solteiras ou que não tenham 

constituído união estável, e os filhos, os tutelados e os enteados até atingirem a idade de vinte e 

quatro (24) anos, exceto se estes filhos, tutelados e enteados forem comprovadamente portadores de 

necessidades especiais de caráter irreversível, caso em que não prevalecerá o limite de idade. Na 

ausência de um dos cônjuges ou um dos companheiros em união estável, o cônjuge ou companheiro 

remanescente tornar-se-á equiparado, para efeito da contribuição social, ao associado da classe 

Individual. 
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§2º -  

§9º - Nos casos de enteados, os respectivos casais, sendo conviventes pelo regime da união estável, 

deverão cumprir o previsto no Art. 154 do Regulamento Geral. ” 

 

”Art. 10 - Os filhos, tutelados e enteados de ambos os sexos, dos associados da classe Familiar que 

nasceram ou ingressaram no Clube após a data de entrada em vigor do Estatuto de 1960, ao 

completarem vinte e um (21) anos de idade serão transferidos para a classe Individual.” 

 

“Art. 11 - Os filhos, tutelados e enteados dos associados da classe familiar, que convolarem núpcias 

ou constituírem união estável antes de completarem vinte e quatro (24) anos, ou atingida esta idade, 

deverão, necessariamente, adquirir um título para permanecerem no quadro social. O estado civil 

de solteiro deverá ser comprovado anualmente ou quando a Diretoria o solicitar. Esta regra não se 

aplica aos que forem comprovadamente portadores de necessidades especiais de caráter 

irreversível.” 

 

“Art. 12 – As filhas, as tuteladas, as enteadas, dos associados da classe Familiar, e inclusive as que 

forem comprovadamente portadoras de necessidades especiais de caráter irreversível, ao 

contraírem núpcias ou constituírem união estável, deverão necessariamente, possuir título para 

permanecerem no quadro social.” 

 

“Art. 13 – ... 

§2º - Será assegurada, aos filhos, tutelados e enteados menores de associado da classe Familiar a 

faculdade de freqüentar o Clube nos termos do Estatuto, até que se tornem associados na 

conformidade do disposto nos Arts. 10, 11 e 12, desde que seu representante legal, dentro de 

noventa (90) dias após a sua nomeação, se comprometa, por escrito, a cumprir todas as obrigações 

estatutárias de associado da classe Familiar. Esse prazo poderá ser excepcionalmente prorrogado, 

se ocorrerem razões justificáveis a critério da Diretoria.” 

 

“Art. 15 - ... 

§1º - Os filhos, tutelados e enteados, de ambos os sexos, dos associados da classe Familiar serão 

distribuídos, para efeito de contribuição, nos seguintes grupos: 

I - Menor - até nove (9) anos; 

II - Infantil - de dez (10) até quatorze (14) anos; 

III - Juvenil - de quinze (15) até dezessete (17) anos; 

IV - Aspirante - de dezoito (18) até vinte (20) anos. 

§2º - Os associados da classe Individual, admitidos a partir da reforma estatutária de 1970, menores 

de dezoito (18) anos de idade, desde que os genitores ou padrastos ou madrastas ou seu 

representante legal sejam, igualmente, associados da mesma classe, ficarão enquadrados, para 

efeito de contribuição, nos seguintes grupos: 

I – ...”. 
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“Art. 19 - ... 

§1º - A venda obedecerá à seguinte ordem de prioridade de classes, uma excluindo a outra: 

a) descendentes, tutelados e enteados de associados da classe Familiar que completem vinte e 

quatro (24) anos de idade no ano da aquisição;  

b) descendentes, tutelados e enteados de associados de qualquer classe, com qualquer idade; 

c) ...”. 

 

Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Ovídio Lopes Guimarães Junior, José 

Manssur e Bruno Minioli pela colaboração prestada na Comissão Especial de 

Redação. 

 

 

Item 14 - Várias. 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Reportou-se à Comissão Especial constituída 

pelo Sr. Presidente do Conselho em 19/02/2007, para recepcionar e analisar 

relatório do Plano Diretor de Obras, elaborado pela Comissão Especial Executiva 

que funcionou  sob a Presidência do Conselheiro João Benedicto de Azevedo 

Marques. Esclareceu que a Comissão, formada por ele, como Presidente, e pelos 

Conselheiros João Paulo Rossi, César Palermo Kassab, Arnaldo Couto de 

Magalhães Ferraz e Reinaldo Pinheiro Lima, realizou três reuniões para iniciar a 

análise desse relatório, priorizando a análise da construção de um novo 

estacionamento. Entretanto, não basta ser sensível à necessidade de se construir 

nova garagem. Na prática, é preciso colocar isso em números. Em função disso, 

em 12/03 a Comissão encaminhou três ofícios à Diretoria, solicitando 

esclarecimentos para que pudesse dar andamento na apreciação do relatório. 

No dia 04/04 a Diretoria respondeu um desses ofícios, mas a Comissão considerou 

a resposta insatisfatória e pediu que fosse complementada. O segundo ofício foi 

respondido no dia 04/05, também de forma incompleta, e o terceiro ofício ainda 

não foi respondido. Disse que a Comissão reuniu-se com o atual Presidente e 

encareceu a necessidade da manifestação da Diretoria, pois são dados 

fundamentais para análise do relatório da Comissão Executiva. Detalhou as 

informações que sua Comissão solicitou no terceiro pedido, todas imprescindíveis 

para que se decida sobre as alternativas para o estacionamento. Comentou que 

a atual Diretoria vem promovendo duas ações que considera muito práticas e 

oportunas. A primeira, objeto de matéria que deixou de ser votada nesta reunião 

porque não recebeu parecer da Comissão de Obras, que é a adaptação do 

estacionamento do Salão de Festas, aumentando de 43 para 80 o número de 

vagas. São 43 vagas sem manobrista, 70 com manobrista; liberando no 

estacionamento algo em torno de 8% das vagas existentes. A segunda ação, que 
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está em caráter experimental, é a utilização de vallets no estacionamento, que 

teve êxito durante a Festa Junina. Segundo foi informado, gerou cerca de 160 

vagas a mais no estacionamento. Mas tudo isso precisa ser muito bem estudado e 

para isso a Comissão precisa dos elementos, porque existe um aspecto que ele, 

orador, reputa mais importante no momento, que é o problema financeiro. O 

relatório da Comissão Executiva não apresenta uma engenharia financeira do 

Plano Diretor de Obras, nem para a construção de um novo estacionamento. 

Então, não é possível se aventurar, assumindo um Plano Diretor de Obras da ordem 

de cerca de 100 milhões de reais, ou a construção de um estacionamento que, 

segundo uma das alternativas preferidas pela Comissão Executiva, custaria cerca 

de 11 milhões de reais e existem recursos. Ora, de acordo com o Sr. Presidente, a 

Diretoria recebeu a conta Investimento com um saldo positivo de 11 milhões e 

meio de reais. Porém, ao longo do ano de 2007, entre a receita, fruto da venda de 

títulos e a despesa, fruto dos gastos normais da conta Investimento e de obras 

emergenciais, como a da piscina, estas despesas chegarão a 3 milhões e 300 mil 

reais. Portanto, no dia 31/12 restarão no caixa cerca de 8 milhões e 200 mil. Isto 

não é suficiente. Então, não existe o recurso para fazer a garagem. Não está 

vinculado, nem poderia estar sem uma aprovação desta Casa. Existe, sim, uma 

programação que tem que ser cumprida. Como faremos? Qual é a projeção para 

o futuro? Como arcaremos com os custos desta nova garagem se ela for 

necessária? Não existe uma proposta para isso. Ora, o Orçamento do Clube é 

equilibrado. Para aumentar o orçamento de Investimento, ou oneramos o 

associado, ou vendemos mais títulos. É preciso decidir esse dilema. Observou que 

na reunião anterior pretendeu prestar estes esclarecimentos, mas não o fez porque 

o Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques havia se ausentado. 

Infelizmente hoje ele também não veio e ele precisava dar essa explicação.  

 

Oscar José Horta – Propôs votos de louvor, pesar e júbilo aos familiares do ex-

Conselheiro José Reinaldo de Lima, pelos 25 anos de seu falecimento, lembrando 

do grande esportista e dirigente de esportes, esposo da Terceira Secretária Nice 

de Lima e pai dos Conselheiros Laís Helena, Luís Eduardo, Reinaldo, Fernando e 

José Ricardo Pinheiro Lima.  

 

Presidente – Considerou aquela manifestação como matéria de Expediente. 

 

Patrícia Baur de Oliveira – Ponderou que o Clube não tem favorecido a 

continuidade das gerações de bisavós a bisnetos, e que ao longo dos anos foi 

perdendo características como oferecer lazer à grande classe média, 

apresentando uma relação custo/benefício e a sua missão de formar atletas 
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associados, mantendo sua tradição desde o Sport Clube Germânia. Tecendo 

considerações pormenorizadas, no que diz respeito às mensalidades e custos de 

festas, sugeriu que seja estudada uma facilidade para associados jovens em 

ascensão profissional e atlética, que no início de carreira já trabalham, pagam 

suas despesas e desejam que não se materialize aqui no Clube uma cobrança 

exagerada que seja uma imitação de tributos municipais, estaduais e federais, que 

em todas as esferas são extorsivos.  

 

Mario Lima Cardoso – Como membro da Comissão de Veteranos, ponderou que 

desde gestões anteriores existem propostas que se encontram regularizadas 

aguardando sua inclusão em pauta, mas é fundamental que se compreenda que 

existe o prazo regimental para emendas, que deve ser respeitado. 

Especificamente no caso da veteranice, a expectativa de vida está aumentando 

e é preocupante para o Clube, por isso que a decisão sobre o assunto deve ser 

tomada com muita cautela. Em segundo lugar, aproveitou para complementar os 

votos de louvor atribuídos à Delegação que disputou os Jogos Pan-Americanos. 

Preliminarmente, comentou que a parceria entre o Club Athlético Paulistano, a 

Prefeitura de São Bernardo e a UNIP proporcionou a atletas a possibilidade de 

participar de três competições expressivas de Futsal: a Seletiva dos Jogos 

Universitários Brasileiros, o Campeonato Metropolitano de São Paulo e os Jogos 

Regionais de São Paulo. Propôs que os responsáveis por essa parceria fossem 

notificados da homenagem. Em seguida, reportando-se a determinada 

publicação na coluna “Opinião”, do jornal Folha de São Paulo, sobre a qual havia 

se pronunciado em reunião, informou que pôde confirmar que se tratava 

realmente do Esporte Clube Pinheiros. Finalmente, destacou que o Conselheiro 

José Manssur foi um dos melhores jogadores de Futsal do Pinheiros, reiterando à 

Diretoria a implantação da modalidade no Clube. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Esclareceu que o cálculo atuarial tem que ser 

verificado pelo menos em 04 cenários: no cenário da contribuição atual; no 

cenário da proposição da Diretoria; no cenário da pessoa ficando veterana com 

40 anos de Clube, 60 de idade, e no cenário da pessoa ficando veterana com 50 

de Clube e 70 de idade. Como o Sr. Presidente manifestou a vontade de apressar 

o fornecimento de dados, eu acho que para você ver o universo em que se vai 

desenhar essas contribuições futuras, há um interesse em verificar pelos menos 

esses cenários. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 

por encerrada a reunião às 23h35. 

 

 

*** 
 
 

 

Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 553ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 27 de agosto de 2007. 

 

 

 

 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 

 

 

José Roberto Coutinho de Arruda 

Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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