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ATA DA 557ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2008. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de janeiro do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e quatro 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Vice-Presidência: José Roberto Coutinho de Arruda 
Primeira Secretaria: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 
Segunda Secretaria: Nice de Lima 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Italo Mário Catani 

 
 
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) COMPOSIÇÃO DA MESA 

Presidente – Justificou a ausência do Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 
Submeteu ao Plenário e foi aprovado que o Primeiro Secretário José Roberto 
Coutinho de Arruda ocupasse a Vice-Presidência; o Segundo Secretário Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima, a Primeira Secretaria; a Terceira Secretária, Nice de 
Lima, a Segunda Secretaria, e o Conselheiro Italo Mário Catani, a Terceira Secretaria 
“ad hoc”. 
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4) EXPEDIENTE 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs e foi aprovado que fosse observado um minuto de silêncio e 
consignados votos de pesar pelo falecimento do Conselheiro do Conselheiro Hugo 
Hermínio Leber, bem como pelo falecimento do Conselheiro Celso Campos Petroni. 
Apresentou ao Plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: votos de 
pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, subscrita pelo Plenário como um todo: 
pelo falecimento do Sr. Luís Gurgel do Amaral, pai do Associado Marcos Gurgel do 
Amaral; pelo falecimento da Sra. Maria Emília Canto Oliveira de Lima, mãe do 
Associado Roberto Oliveira de Lima e tia dos Conselheiros Laís Helena, José Ricardo, 
Reinaldo e Luis Eduardo Pinheiro Lima e concunhada da Terceira Secretária Nice de 
Lima; pelo falecimento da Sra. Elza Pádua de Oliveira Bulgarelli, mãe do Associado 
Antonio José Pádua de Oliveira Bulgarelli, Suplente de Conselheiro; pelo falecimento 
da Srta. Nancy Maria Guzzo Coutinho, filha do Conselheiro Efetivo José Edmur 
Vianna Coutinho; pelo falecimento da Associada Miriam Araújo Tibiriçá, esposa do 
ex-Conselheiro e ex-Diretor José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá; pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Francisco Carlos de Carvalho Collet e Silva, pai do 
Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva e da Conselheira Carmen Lucia 
Menge Collet e Silva; 2) de autoria do Segundo Secretário Luiz Fernando Pugliesi 
Alves de Lima, pelo falecimento da Associada Wanda Gasparini, mãe da Associada e 
Atleta do Bolão Monica Gasparini; votos de pronto restabelecimento dos 
Conselheiros Orlando Ferraz Alves e Edmundo Comino Filho; da Sra. Maria 
Apparecida Schuster, mãe da Conselheira Silvia Schuster; e da Sra. Ana Missale 
Villaverde, mãe do Conselheiro Antonio Carlos Villaverde, propostos pela Mesa do 
Conselho; votos de louvor: 1) propostos pela Comissão de Esportes, a destaques 
esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Basquete, Ginástica Artística, Judô, 
Levantamento de Peso, Natação, Pólo Aquático e Voleibol; 2) proposto pelo 
Conselheiro Osmar Carecho, à Diretoria e à equipe responsável pela implantação da 
Revista Pinheiros na forma eletrônica. Por oportuno, o proponente sugeriu que na 
próxima edição da revista seja publicada matéria com detalhes sobre o assunto. Na 
seqüência, comunicou que o processo contendo o Projeto do Plano Diretor de Obras, 
já se encontra em termos de ser submetido ao Plenário, o que deverá ocorrer na 
reunião de 25/02/2008. Aduziu que estão sendo coletadas manifestações diversas 
de vários Conselheiros, e que o objetivo é encontrar uma solução de consenso para a 
apreciação e deliberação sobre a matéria. 
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Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria o a Posição Patrimonial e Execução Orçamentária do Clube em 
dezembro/2007. 
 
Presidente – Registrou com satisfação a presença da Conselheira Maria José Villaça, 
que esteve afastada para tratamento de saúde. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs e foram aprovados os seguintes 
votos de louvor: 1) aos 37 pinheirenses que participaram e completaram a prova na 
Corrida Internacional da São Silvestre (São Paulo/SP - 31/01/2007), com destaque 
a Maria Zeferina Baldaia, terceiro lugar na categoria Feminino - Absoluto, e a José 
Telles, 9º Lugar na categoria Masculino, com 48 minutos; 2) ao associado Cid 
Costacurta e ao Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pela organização 
do tradicional evento de recepção desses atletas; 3) ao associado Luiz Wanderley 
Tavares, que conquistou a Maratona da Disney (Flórida/EUA - 13/01/2008); 4) ao 
Associado Gabriel Vella de Freitas, pela sua atuação como Técnico de Jiu-Jitsu; 5) à 
Diretoria Social, pela organização da Feijoada Carnavalesca, no último dia 25. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiro 
Francisco Carlos de Carvalho Collet e Silva e ao Conselheiro Celso Campos Petroni. 
Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento da Srta. Nancy Maria Guzzo Coutinho, 
filha do Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna Coutinho. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs voto de louvor à Presidência do Conselho, 
por ter distribuído CD-ROM aos Conselheiros, contendo os textos do Estatuto Social 
e do Regulamento Geral vigentes em arquivo eletrônico. Deu conhecimento de 
correspondência que encaminhou à Diretoria de Patrimônio por intermédio do 
Conselho, solicitando a programação de manutenção preventiva, e sugerindo que a 
implantação dessa programação seja regulamentada e independa das Diretorias e 
da vontade dos Diretores. Comentou que na gestão passada não foram elaborados 
os cronogramas de obras que deveriam ter sido feitos, causando problemas de 
natureza orçamentária. Disse entender que a elaboração de cronogramas de obras 
passadas perde a sua eficácia. 
 
Presidente – Quando à distribuição do CD-ROM, agradeceu ao orador, mas 
estendeu a homenagem à Mesa do Conselho e à Diretoria, especialmente à 
Assessoria de Planejamento e Tecnologia. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Também falou em memória do ex-
Conselheiro Francisco Carlos de Carvalho Collet e Silva, do Conselheiro Celso 
Campos Petroni, bem como da Srta. Nacy Maria Guzzo Coutinho, filha do ex-
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Presidente José Edmur Vianna Coutinho. Cumprimentou o Sr. Presidente do 
Conselho, por incluir na reunião de fevereiro a discussão do Projeto de Plano 
Diretor de Obras. 
 
Presidente – Agradeceu ao orador pelos cumprimentos. Leu carta da Diretoria 
distribuída na entrada da reunião, referindo que pela Resolução 21/2007, de 
24/09/2007, o Conselho Deliberativo aprovou pedido da Diretoria, de reversão, 
para o Orçamento de Custeio, de recursos do Fundo de Emergência no valor de 
R$2.099.150,00, para cobrir a variação negativa no quadro de despesas, resultante 
de ações efetuadas pela gestão anterior, bem como aprovou proposta apresentada 
por Conselheiro, no sentido de que a Diretoria administrasse o déficit de Custeio e 
somente efetuasse a reversão se constatada a necessidade orçamentária no final do 
presente exercício. Que na ocasião, assumiu o compromisso de trabalhar para 
minimizar o impacto de tal adversidade, sem comprometer as atividades do Clube e 
dos serviços prestados aos associados. No segundo semestre, a Presidência instituiu 
um plano de ação, objetivando um resultado com total equilíbrio, o que foi 
alcançado com êxito. Finalmente, comunicando que o resultado preliminar do 
Orçamento de Custeio do exercício de 2007, apresentou um superávit de R$ 292 mil, 
ou seja, uma variação positiva, em relação ao primeiro semestre de R$ 667 mil, não 
havendo, em conseqüência, a necessidade de utilizar os recursos do Fundo de 
Emergência, que tinham sido autorizados. 
 
 

4) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Clovis Bergamo Filho – Apresentou as seguintes sugestões à Diretoria: 1 – 
substituição dos armários de ferro por armários em madeira com uma dimensão 
padrão para todos os armários, tendo como parâmetro a dimensão do maior 
disponível no Clube; 2 – eliminação do forro/laje aparente, com a colocação de forro 
de gesso nos vestiários; 3 – revisão do projeto de iluminação dos vestiários. 
Solicitou, ainda, que a Diretoria verifique a possibilidade de implantar a modalidade 
Rugby no Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs que a Diretoria de Marketing 
desenvolva uma linha de material esportivo padronizada, coma logomarca do 
Pinheiros, e que esse material seja comercializado na loja de artigos esportivos do 
Conjunto Desportivo. Transmitiu cumprimentos de associados à Diretoria de 
Serviços Gerais, pelo trabalho de manutenção da área verde do Clube que vem 
realizando. (A continuação do pronunciamento do orador foi considerada pelo Sr. 



5 

 

Presidente como matéria de Várias e segue ao final da ata.) Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Reiterou proposta anteriormente formulada a 
pedido de associados, no sentido de que seja criada uma comissão suprapartidária, 
para estudar e propor solução para o problema da perda de associados 
Contribuintes, não possuidores de título social. (A segunda parte do 
pronunciamento do orador também foi recebida pelo Sr. Presidente como matéria 
pertinente ao item Várias). 
 
Presidente – Com relação ao primeiro requerimento do orador, esclareceu tratar-
se de preocupação muito grande não só da atual Diretoria, como desta Presidência 
também. Inclusive, já havia despachado o documento formal, em função até da 
disposição do orador em eventualmente indicar alguns nomes para compor essa 
comissão suprapartidária, que pretende constituir no decorrer de fevereiro. 
Acrescentou que será cauteloso na escolha dos integrantes, para que sejam nomes 
que possam efetivamente contribuir e para que se encontre uma solução para o 
problema com bastante celeridade. 
 
Nelson da Cruz Santos – Citando duas sérias ocorrências do final do ano passado, 
solicitou urgentes medidas da Diretoria, em especial da Diretoria de Higiene e 
Saúde, visando melhorar a qualidade dos serviços de atendimento de emergência, 
até pouco tempo reconhecidos como excelentes, principalmente quando prestados 
por plantonistas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Explicou ao Conselheiro Oscar Horta Filho que o item “A Voz do 
Conselheiro” só comporta o pronunciamento de quatro Conselheiros. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 556ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 

de novembro de 2007. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada, 
conforme apresentada. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-14/2005 – Segunda discussão e votação 

da redação final de proposta subscrita por cinqüenta Conselheiros 
no exercício do mandato, de alteração dos artigos 64, 65 e 66 do 
Regimento Interno da Diretoria. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria, informando que a Comissão 
de Redação tinha feito apenas um reparo no texto aprovado em primeira discussão, 
extraindo, no inciso IV, do Art. 64, o sublinhado da expressão “quarenta e oito (48) 
horas”. Não havendo oradores inscritos, passou à votação.  

 
Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu o seguinte: 
I - aprovar, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião da 
primeira discussão; 
II - aprovar, integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão 
Especial de Redação, 
III – ficando assim redigidos os dispositivos regimentais objeto desta alteração: 
 
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 

“Art. 64 - São modalidades de licitação:  
... 
IV - PREGÃO, presencial ou eletrônico, destinado à aquisição de bens e serviços 
comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, ressalvando-se apenas 
as obras e serviços e valores previstos no artigo 67 deste Regimento, será precedido 
de divulgação ampla, com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas, e 
regulado subsidiariamente pela legislação federal, em consonância com os 
parágrafos 7º e 9º, desse mesmo artigo. 
... 
§2º - Os julgamentos de convites, tomadas de preços, concorrências e pregões 
deverão ser transcritos, em respectivo Termo de Encerramento de Edital, e 
homologados pelo Presidente. 
... 
§4º - Os procedimentos licitatórios, quer sejam convites, tomadas de preços, 
concorrências e pregões deverão, pelos prazos previstos, ser afixados nos quadros 
de divulgação existentes no Clube, bem como disponibilizados na sua página da 
Internet em item distinto, ou de chamada para página criada especialmente para 
essa finalidade, dando-se conhecimento ao Conselho Deliberativo. 
...  



7 

 

§7º - O Pregão, de modo geral, tem preferência em relação às demais modalidades 
de licitação, acima elencadas, e deverá ser realizado por meio eletrônico, sempre 
que possível semelhante procedimento. 
§8° - Evitar-se-á contratação para fornecimento de bens e serviços, de qualquer 
natureza jurídica e valor, exceto se inerente ao objeto contratual, por prazo superior 
a 1 (um) ano, e a prorrogação, sem que haja novo certame licitatório, de contratos, 
por novos períodos, mesmo que os respectivos instrumentos prevejam semelhante 
possibilidade, salvo se demonstrada a conveniência e oportunidade na prorrogação, 
analisadas sob o prisma da economicidade. 
§9º - Os bens e serviços comuns passíveis de serem licitados, por meio de pregão, 
são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser, concisa e 
objetivamente, definidos em edital, com base em especificações usuais de mercado. 
 
Art. 65 - Nas licitações, excetuando-se a modalidade do Pregão, serão observados os 
seguintes limites: 
 ... 
 
Art. 66 - ... 
X - para contratação de serviços de manutenção e aquisição de peças de reposição 
para equipamentos do mesmo fornecedor. 
§1º - As exceções à obrigatoriedade de licitação, previstas acima, deverão, por 
excepcionarem a regra geral, estar perfeitamente caracterizadas. 
§2º - A dispensa de licitação deverá ser sempre homologada pelo Presidente.”. 
 
Presidente - Agradeceu aos Conselheiros Evandro Antonio Cimino, Antonio Alberto 
Foschini e Oswaldo Cocchi pela colaboração prestada na Comissão Especial de 
Redação. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-21/2007 - Primeira discussão e votação 

do projeto de Regimento Interno do Centro Pró-Memória Hans 
Nobiling proposto pela Diretoria. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado - Preliminarmente, solicitou a retirada das 
emendas que havia apresentado ao título do Capítulo II e aos Arts. 2º e 3º do 
projeto. 
 
Presidente – Explicou que na entrada da reunião havia sido entregue aos 
Conselheiros uma proposição substitutiva subscrita pelo Conselheiro Eduardo Ribas 
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Oliveira Machado e outros Conselheiros, apresentada no prazo regimental, 
objetivando corrigir a data da inauguração contida no Art. 2º do projeto, de 
23/03/1991 para 10/02/1970. Disse entender que tal proposição tinha caráter de 
emenda modificativa. Entretanto, diante da relevância com que o assunto se 
revestia, já que implicava na definição da data de inauguração do Centro Pró 
Memória, que é um dado objetivo e poderia se constituir em uma impropriedade 
material, na hipótese de estar correto o entendimento dos subscritores, consultou o 
Plenário e foi aprovado que inicialmente se discutisse especificamente esta questão, 
colocando-a a seguir em votação, para depois discutir o Regimento como um todo e 
as emendas apresentadas. 
 
José Manssur (para encaminhar a discussão) – Considerando os termos do Art. 
68 e seu §5º, do Estatuto Social, consultou o Sr. Presidente se o Regimento Interno 
poderia se sobrepor ao que o Estatuto Social define, no tocante à sua natureza e aos 
limites do seu alcance. 
 
Presidente – Disse que em tese não via óbice em consignar a data da inauguração, 
mas que a observação era pertinente. Aduziu que, mesmo não considerando tão 
relevante consignar a data, a matéria era pertinente e estava sendo aceita como 
prioritária à discussão do Regimento. 
 
Eduardo Ribas de Oliveira Machado (pronunciamento transcrito na íntegra, a 
pedido do orador deferido pelo Sr. Presidente) – Não questionou o aspecto 
jurídico levantado pelo Conselheiro José Manssur, mas esclareceu que a proposição 
dos Conselheiros pretendia simplesmente corrigir um erro de data do projeto. 
Entretanto, não registrando a data, não haveria erro a ser corrigido, e não seria 
necessária alteração estatutária regulada pelo Código Civil. Perguntou se a data 
seria discutida nesta oportunidade, tendo isso sido confirmado pelo Sr. Presidente. 
“Senhor Presidente do Conselho, Alberto Fasanaro, em nome de quem, 
cumprimento todos os presentes nessa reunião de hoje. Reunião esta, no meu 
entender, das mais importantes, pois iremos tratar finalmente do regimento Interno 
do ABRE ASPAS Museu do ECP FECHA ASPAS. Regimento este que já deveria ter 
sido feito há mais de uma década, que já deveria ter sido apresentado para nós, 
quiçá, desde a reabertura, desde o desencaixotar do Museu, ocorrido em 1991. 
Regimento este, que hoje, nos é, finalmente, apresentado, pela atual diretoria, 
presidida pelo senhor Antonio Moreno (que merece todo o valor e respeito por tal 
atitude de sua gestão). Porém, infelizmente, tal regimento traz em seu corpo, um 
erro gravíssimo, um erro que de tão repetido, acabou por QUASE se tornar, na 
cabeça de muitos, uma VERDADE incontestável, um erro que até pode ser 
desculpado, pois acredito na boa fé de quem o cometeu, porém mesmo passível de 
desculpas, tal erro necessita ser finalmente corrigido e, NÓS, na noite de hoje, 
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teremos esta oportunidade!! Senão vejamos, e a partir deste momento eu peço a 
atenção de todos os PINHEIRENSES presentes nesta sala, tenham eles a cor política 
que tiverem, o cargo administrativo que tiverem, sejam eles do Cocho, da “máfia” do 
boliche, da turma da pista, da Jaqueira do Tênis, ou de qualquer outra “fraternidade” 
existente no clube, gostem eles de mim, ou não, tenham algum interesse vaidoso 
nesta questão, ou não, nada disso importa neste momento, pois estamos falando da 
história do clube e, a história do nosso clube, é muito maior que tudo isso, até 
porque, se um dia deixarmos tal história ser manipulada, seja pela razão ou na 
intensidade que for, simplesmente perderemos nossa identidade... Pois bem, dito o 
que vou falar, e para quem desejo falar, passemos à analise dos fatos... Senhores 
Conselheiros, Senhoras Conselheiras, como podem ver: No ARTIGO. 2º da proposta 
original de Regimento Interno do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, que nos está 
sendo apresentada hoje, podemos ler, o seguinte trecho: “O Centro, inaugurado em 
23 de março de 1991, tem por missão... (SEGUE)” Diante disto, fui, inicialmente, 
verificar o correto significado do Verbo “INAUGURAR” e pude ver, no famoso e 
respeitado “Dicionário Aurélio” que, tal verbo tem o seguinte significado: 
“Inaugurar: v. t. 1. Expor pela primeira vez à vista ou ao uso do público. 2. Introduzir 
o uso de.” Seguindo minha pesquisa, Pude ler na página 69 do livro da história do 
Esporte Clube Pinheiros, escrito em 1968 (que pode ser encontrado, dentre outros 
lugares, no Museu e na Biblioteca), que, antes de inaugurado, o Museu do ECP 
ganhou a denominação de “Museu Hans Nobiling”, senão vejamos. Em tal página, 
podemos ler: “Decidiu, ainda, a Diretoria, encaminhar sugestão ao Conselho 
Deliberativo, por este aprovada por unanimidade, no sentido de dar-lhe (leiam aqui, 
ao Museu do ECP, que estava para ser inaugurado) a denominação de “museu Hans 
Nobiling”, em homenagem das mais justas, ao fundador do “Germânia”, aquele que 
acreditou...(segue) Descoberta a Denominação do Museu Pinheirense, localizei o 
“BOLETIM INFORMATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS” de nº 40, datado de 
Fevereiro de 1970, o qual pedi que fosse requerida uma cópia, pela secretaria do 
conselho, diretamente ao museu do clube e, posteriormente fosse juntado, tal 
documento ao material desta reunião... Documento este que, tenho certeza, foi 
devidamente lido pelos que aqui estão... Neste documento histórico tenho certeza 
que todos verificaram que em 10 de Janeiro de 1970, foi inaugurado o Museu 
Pinheirense, o Museu do ECP, à época, denominado Museu Hans Nobiling. 
Inauguração está, fruto do trabalho em conjunto de duas gestões de diretoria, dois 
Presidentes diferentes e uma comissão especialmente criada para tal fim, composta 
de dois pinheirenses, um deles Jornalista e conselheiro do clube, e o ou outro, 
Membro do Instituto Histórico e Geográfico, Membro da Academia Paulista de 
Letras e, também ex-conselheiro, me refiro respectivamente, ao meu Saudoso Avô 
Mario Gracco Ribas, e ao Professor Alceu Maynard de Araújo. Neste documento, 
pudemos ver também, que tal Museu, foi sediado no prédio da antiga “Casa de 
Barcos”, pudemos ler que em tal inauguração tivemos o descerramento de uma 
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placa inaugural, lemos mais adiante que, na ocasião, “O busto de Hans Nobiling foi 
descoberto pelo dr. Cláudio Regina, Presidente à época, do Conselho deliberativo do 
Pinheiros...”, pudemos ver fotos e nomes de pessoas ainda vivas, testemunhas 
oculares da nossa história, enfim pudemos ver com certeza e através de um 
documento real, que o Museu do ECP, à época denominado de “Museu Hans 
Nobiling”, INEGAVELMENTE FOI INAUGURADO em 1970! Frente a tudo que foi 
trazido, JÁ LEMBRAMOS o que significa o verbo “inaugurar”, JÁ LEMBRAMOS que 
em 1970 foi inaugurado o Museu do ECP, que tinha a denominação, à época, dada 
por UNANIMIDADE PELO CONSELHO E PELA DIRETORIA, de “Museu Hans 
Nobiling” e, diante de tudo isto, tal erro NA DATA DE INAUGURAÇÃO, que 
desejamos mostrar, já estaria provado. Porém, por respeito à todos os presentes, e à 
História do Nosso Clube, não paro aqui... Não paro aqui, pois no final da década de 
70, o prédio da “Casa de Barcos”, foi demolido, e o Museu Hans Nobiling, que tinha 
sua sede neste prédio, ao invés de ser automaticamente transferido para outro local, 
até foi transferido, mas foi transferido p/dentro de caixotes que foram acomodados 
embaixo do palco do Salão de Festas, e outro tanto, com o tempo, foi levado à uma 
salinha aqui do Poliesportivo, onde ficou apodrecendo, mofando, colocado a toda 
sorte de acontecimentos que o tempo trouxe... Pois bem, graças ao maravilhoso e 
louvável esforço, sempre merecedor de palmas, do Saudoso Ex Presidente desta 
Casa, Sr, Dr. Lotufo, e da diretoria da época que tinha como principais componentes 
o Presidente Rudge, e o, na época, Vice-Presidente Arlindo, no fim da década de 80, 
começo da década de 90, mais especificamente após a criação de uma “Comissão Pró 
Memória”, aberta oficialmente em 04 de julho de 1989 (data da ata de sua primeira 
reunião), e Presidida pelo Dr. Lotufo, que tinha por componentes, dentre outros, 
nomes do porte dos Saudosos conselheiros Plínio de Azevedo Marques, e José de 
Barros e, tinha também, por exemplo, nomes do porte do ainda vivo Sr Hugo Ulbrich 
(com quem tive uma boa conversa, dias atrás, em sua residência). Graças aos 
trabalhos de tal comissão, que tinha por finalidade “RESTAURAR A MEMÓRIA DO 
ECP”, Em 23 de março de 1991, o MUSEU DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, viria a 
ser FINALMENTE desencaixotado e, finalmente, reaberto, agora com uma nova 
denominação dada em parte, em homenagem à Comissão responsável pela sua 
reabertura, “Comissão Pró-Memória”, parte pela homenagem feita décadas atrás ao 
fundador do Germânia, “Hans Nobiling” e parte, seguindo pensamentos novos, e até 
hoje não majoritários, da tendência de se falar em “Centro de Memória” ao invés de 
se falar em Museu...  Ok! Agora LEMBRAMOS, que o museu foi transferido de lugar, 
em razão da demolição de sua sede original (transferência esta que durou mais de 
uma década para ser concluída); E LEMBRAMOS, que o Museu do ECP, recebeu nova 
denominação em 1991, quando da sua REabertura, e passou de “Museu Hans 
Nobiling”, a ser chamado de “Centro Pró-Memória Hans Nobiling”. Muito bem, tudo 
isto já foi lembrado e, demonstrado na noite de hoje. Agora, para finalizar, gostaria 
de atacar um último ponto que, embora último, entendo que tenha sido o 
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verdadeiro responsável por toda esta confusão, por todo este ERRO, o qual, tenho 
certeza, foi cometido sem má fé, e contra o qual ora me levanto. Tal ponto, diz 
respeito, ao entendimento de que o Museu do ECP, inaugurado em 1970 com o 
nome de “Museu Hans Nobiling”, quando finalmente teve por concluída a sua 
transferência de lugar, vindo a ser reaberto em 1991, data em que passou a ser 
chamado de “Centro Pró Memória Hans Nobiling”, em razão dos recursos 
tecnológicos, modernos, acoplados ao Museu, em razão de ter ganho um “plus”, um 
“upgrade” em suas funções, de ter passado a ser TAMBÉM  um valoroso centro de 
pesquisas, de cultura e de informação, reconhecido em todo o Brasil e no Mundo, de 
ter passado a contar com um  quadro de funcionários eficiente, profissional e 
gabaritado, dentre outras melhorias... Teria deixado de ser um MUSEU e, portanto 
não caberia retroagir a data de sua inauguração, pois estaríamos diante de algo 
novo. Diante dessa afirmação, dessas explicações e diante da dúvida que passou a 
nascer dentro da minha convicção, fui pesquisar mais um pouco, para saber o que 
viria a ser um Museu, e com isso, descobrir se o Museu do ECP, inaugurado em 1970, 
teria realmente deixado de ser um MUSEU, quando reaberto em 1991, pesquisa esta 
que me levou à pagina de Internet, http://www.museus.gov.br/ Página está, do 
Sistema Brasileiro de Museus, Sistema este, instituído pelo Decreto Lei nº 5.264, 
de 5 de novembro de 2004, organizado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) que, por sua vez, é uma autarquia vinculada ao 
Ministério da Cultura. Através de links, existentes na página de Internet, desta 
autarquia oficial do Governo Brasileiro, pude ver as seguintes definições de 
“Museu”: 1- Definição dada em outubro/2005, pelo Departamento de Museus e 
Centros Culturais - IPHAN/MinC - "Museu é uma instituição com personalidade 
jurídica própria ou vinculada a outra instituição com personalidade jurídica, aberta 
ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e que apresenta as 
seguintes  características: (NESTE PONTO, SÃO DADAS 6 CARACTERÍSTICAS E A 
DEFINIÇÃO CONCLUI DIZENDO:) SENDO ASSIM, SÃO CONSIDERADOS MUSEUS, 
INDEPENDENTEMENTE DE SUA DENOMINAÇÃO, AS INSTITUIÇÕES OU PROCESSOS 
MUSEOLÓGICOS QUE APRESENTEM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA INDICADAS E 
CUMPRAM AS FUNÇÕES MUSEOLÓGICAS.” Mais adiante, no mesmo portal, citado 
acima, pude ver que, segundo a definição de MUSEU adotada pelo “Comitê 
Internacional de Museus (ICOM)”, que foi Dada em 6 de julho de 2001, durante a 20ª 
Assembléia Geral do ICOM, ocorrida em Barcelona, na Espanha, Museu, seria a: 
Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e 
expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e 
deleite da sociedade. Além das instituições designadas como “Museus”, se 
considerarão incluídas nesta definição... (AQUI SÃO COLOCADOS 11 ITENS, DOS 
QUAIS JUSTAMENTE O DÉCIMO PRIMEIRO, FECHA COM O SEGUINTE TEXTO:) 
QUALQUER OUTRA INSTITUIÇÃO QUE REÚNA ALGUMAS OU TODAS AS 

http://www.museus.gov.br/
http://www.museus.gov.br/oqueemuseu_apresentacao.htm
http://www.museus.gov.br/oqueemuseu_apresentacao.htm
http://www.museus.gov.br/oqueemuseu_apresentacao.htm
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CARACTERÍSTICAS DO MUSEU, OU QUE OFEREÇA AOS MUSEUS E AOS 
PROFISSIONAIS DE MUSEUS OS MEIOS PARA REALIZAR PESQUISAS NOS  CAMPOS 
DA MUSEOLOGIA, DA EDUCAÇÃO OU DA FORMAÇÃO. Isto posto, senhor Presidente 
e senhores Conselheiros e Conselheiras, Concluo este, longo, porém importante, 
pronunciamento, com a convicção de que pude provar e demonstrar: o que significa 
o verbo “inaugurar”; que em 1970 foi inaugurado o Museu do ECP,  que recebeu, à 
época, a denominação de “Museu Hans Nobiling”; que o Museu do ECP foi 
transferido de lugar (transferência esta que durou mais de uma década para ser 
concluída); que o Museu do ECP, foi REaberto e REnomeado em 1991, quando 
passou a se chamar “Centro Pró-Memória Hans Nobiling”  E... que mesmo 
RENOMEADO, REABERTO, MELHORADO, PROFISSIONALIZADO, AMPLIADO ele 
continuou sendo o MUSEU do ECP que teve sua INAUGURAÇÃO NO COMEÇO DE 
1970. Diante disto, peço que os nobres conselheiros PINHEIRENSES, aqui presentes 
votem pela imediata correção do ARTIGO. 2º da proposta original de Regimento 
Interno do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, apresentada hoje. Que diante do 
exposto, passaria a ser redigida com o seguinte texto corrigido “O Centro, 
inaugurado em 10 de Janeiro de 1970, tem por missão desenvolver atividades 
científicas, culturais e educacionais no domínio da História Material do ECP”. Sem 
mais, agradeço a atenção E CONTO COM A VERDADE HISTÓRICA LIVRE DE 
QUALQUER ERRO OU MANIPULAÇÃO.Obrigado, Sr. Presidente.” A pedido do Sr. 
Presidente, entregou à Mesa os documentos sumulados. 
 
Helmut Peter Schütt – Defendeu a manutenção da data de inauguração do Centro 
Pró-Memória, em 23/03/1991, entendendo que os subscritores da emenda tinham 
se equivocado. Entre outros argumentos, disse que o Museu foi inaugurado em 
fevereiro/1970, com características próprias, funcionou durante oito anos e foi 
fechado, permanecendo assim por mais de dez anos. E o Centro Pró-Memória não é 
uma continuação do Museu; é completamente diferente e muito mais abrangente. 
Pediu aos conselheiros que reconhecessem que não é possível que todas as 
Diretorias, desde 1991, tenham cometido o erro de divulgar uma data, que hoje é de 
conhecimento nacional. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Esclareceu que sua emenda foi apresentada no 
prazo legal e não foi atacada pela Comissão Jurídica em seu parecer. Explicou que 
retirou a emenda por causa dessa data, e também por entender que não foi mais 
uma herança, e sim a mesma coisa.  
 
Presidente – Deixou claro que, conforme aprovado pelo Plenário, naquele 
momento estava-se discutindo exclusivamente o aspecto levantado pelos 
Conselheiros, porque relevante, relacionado à data, se se tratava de uma 
inauguração, ou re-inauguração. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Entendeu que não seria pertinente fazer 
referência a data no Regimento. Então, se não fosse consignada data, o problema 
estaria resolvido. Afirmou que o Centro Pró-Memória Hans Nobiling foi inaugurado 
em 23/03/1991. Enalteceu o trabalho de preservação de documentos, troféus, 
bandeiras, medalhas, iniciado por Mário Gracco Ribas, José de Barros, Hugo Ulbrich, 
Alceu Maynard de Araújo, que deu origem ao Museu Hans Nobiling, material este 
que se encontrava encaixotado e se perdendo debaixo do Salão de Festas. Também 
destacou o trabalho posteriormente realizado pela Comissão Pró-Memória, 
presidida pelo saudoso Conselheiro Francisco Lotufo Filho, vice-presidida por seu 
pai, Plínio de Azevedo Marques, e integrada por Dulce Arena Avancini, Alexis 
Lostchinin, José de Barros. Cumprimentou o Conselheiro Helmut Peter Schütt pela 
perfeição do projeto, e registrou o trabalho desenvolvido pela funcionária Yara 
Rovai. Pretendendo encerrar aquela discussão, propôs que não se mencionasse data 
no Regimento. 
 
Paulo Roberto Taglianetti (aparte) – Defendeu que houve uma re-inauguração, 
não uma inauguração. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Respondeu que o fato de ter sido uma 
inauguração ou re-inauguração era de somenos importância. Aproveitou para 
lembrar que o Centro Pró-Memória até hoje viveu sem Regimento Interno, e viveu 
muito bem. Tornou a cumprimentar o Conselheiro Helmut Peter Schütt pelo 
trabalho realizado, recomendou os aperfeiçoamentos propostos pelo Conselheiro 
Luiz Ernesto Machado Kawall e que não fosse mencionada data. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Parabenizou o Conselheiro Helmut Peter 
Schütt, Presidente do Centro Pró-Memória, pela iniciativa da criação do Regimento 
Interno do Centro. Lembrou que na sua gestão como Presidente da Diretoria 
estudou-se a possibilidade de transformar o Centro Pró-Memória em uma 
Fundação, que foi abandonada porque se concluiu que isso traria uma interferência 
externa nos interesses do Clube. Concordou que não deveria constar data, porque ao 
Regimento Interno compete regular as funções, os objetivos do Centro Pró-
Memória. Por outro lado, era necessário deixar consignado, no mínimo, que o 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling é o sucedâneo do Museu Hans Nobiling, assim 
como o Esporte Clube Pinheiros é o sucedâneo do Sport Clube Germânia. E, se 
fôssemos determinar uma data de fundação, até para homenagear aqueles que 
lutaram pela história do Clube, seria necessário registrar a data da fundação do 
Museu Hans Nobiling. Se o Museu ficou desativado durante algum tempo, devemos 
ver as razões. Não devemos esquecer das datas históricas e fundamentais do Clube. 
Podemos modificar o presente, as perspectivas de futuro, mas o passado não. E 
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temos que ser responsáveis, testemunhas e depositários desse passado. É nossa 
obrigação. 
 
Presidente – Ponderou que aquela discussão era muito importante para o Clube, 
porque a questão do Regimento do Interno estava esquecida até a assunção do 
Conselheiro Helmut Peter Schütt. Confessou que se surpreendeu ao tomar 
conhecimento que passados todos esses anos, o Centro Pró-Memória não dispunha 
de um Regimento.  
 
Oscar José Horta – Disse que a referência à data seria uma valorização histórica. 
Então, o Conselho poderia decidir pela existência, no Regimento, das duas datas, 
bem discriminadas, valorizando os esforços dos associados de cada tempo. 
 
Sergio Henrique de Sá – Cumprimentou o Conselheiro Helmut Peter Schütt por ter 
elaborado o Regimento depois de quase dezessete anos de existência do Centro. Em 
seguida, na qualidade de Secretário, fez comentários sobre o parecer emitido pela 
Comissão Jurídica a respeito das emendas, e salientou que não havia impedimento 
legal em consignar data no Regimento. Aparteado, respondeu ao Conselheiro 
Eduardo Ribas Oliveira Machado que em seu parecer a Comissão não havia rejeitado 
sua emenda, mas tinha recomendado que não constassem datas no Regimento, em 
que pese ele, orador, compreender as justas razões que motivaram o aparteante a 
propor aquele registro. 
 
José Manssur – Concordou com a proposta do Conselheiro João Benedicto de 
Azevedo Marques, ponderando que, à luz do disposto no §5º, do Art. 68 do Estatuto 
social, que define quais os reais limites que deverão estar contidos no Regimento 
Interno do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, tornava-se sem pertinência a fixação 
de uma data, sem embargo da história que todos aprendemos. 
 
Presidente – Disse que respeitava as ponderações do Conselheiro José Manssur, 
mas não partilhava integralmente com o entendimento de que não pudesse deixar 
consignada uma data ou outra informação adicional, porque o dispositivo 
estatutário não é restritivo. Deixou registrado que aquela proposta, surgida no calor 
da discussão, a bem da verdade não poderia nem ser colocada em discussão, 
considerando o prazo regimental para sua apresentação e a necessária manifestação 
prévia da Comissão Jurídica a respeito. Mas, considerando que uma discussão sobre 
sua pertinência demandaria muitas horas de reunião, a submeteria inicialmente ao 
Plenário. 
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Oscar José Horta – Considerando as manifestações em Plenário, pronunciou-se 
favorável à consignação das duas datas, a de fundação e a de re-fundação, como 
valorização do trabalho dos associados e Conselheiros de cada tempo. 
 
Presidente – Consultou o autor da emenda, Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira 
Machado, e o Presidente do Centro Pró-Memórias Hans Nobiling, e nenhum deles 
objetou a proposta de não haver referência à data no Regimento. Perguntado pelo 
interessado, respondeu que o Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado não 
estava impedido de votar. 
 
Oscar José Horta – Elogiou o projeto elaborado. Por assim entender, citando os 
dispositivos a que se referiam, perguntou ao Sr. Presidente se algumas emendas do 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall poderiam ser aglutinadas ao projeto, e se 
essa votação poderia ser feita em bloco. 
 
Sr. Presidente – Como aquela seria uma tramitação diversa daquela prevista no 
Regimento do Conselho, esclarecendo-o a respeito, considerou o pronunciamento 
do orador como um encaminhamento de voto. 
 
Silvia Schuster – Recomendou um padrão de pontuação e algumas correções de 
concordância e regência, tendo o Sr. Presidente informado que a indicaria para 
compor a Comissão Especial de Redação. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sugeriu que os Conselheiros Luiz Ernesto Machado 
Kawall, Eduardo Ribas Oliveira Machado e Silvia Schuster fossem nomeados para a 
Comissão de Redação, para estudar a matéria e trazer ao Conselho um trabalho já 
integrado. 
 
Presidente – Esclareceu ao orador que a Comissão Especial de Redação não tem 
competência para rediscutir o assunto, cabendo a ela somente acertar detalhes de 
redação.  
 
Dulce Arena Avancini – Lembrou que o Museu foi inaugurado em 1970, 
permaneceu ativo por pouco tempo e foi encerrado, e que os materiais ficaram 
encaixotados por vinte anos, período em que o saudoso ex-Conselheiro Hugo 
Ulbrich funcionou como um guardião deles. A partir de 1989, iniciou-se um trabalho 
de catalogação e recuperação, até a inauguração do Centro. Foram convidados para 
compor a Comissão: Francisco Lotufo Filho, Plínio de Azevedo Marques, José de 
Barros, Alexis Lostchinin e ela, oradora. Discordou da colocação do Conselheiro 
Eduardo Ribas Oliveira Machado, de que o encerramento do Museu teria sido 
vergonhoso, largado, mal cuidado e esquecido por muitos anos. Ora, o prédio foi 
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demolido e era necessário encaixotar os materiais, porque não havia outro local 
para instalar. Então, Hugo Ulbrich tomou conta daquilo, até que foi construído o 
Conjunto Desportivo. Na Presidência de Antonio de Alcântara Machado Rudge, o 
trabalho da Comissão foi prestigiado, e pôde-se contar com os serviços da 
Museóloga Yara Rovai. Antes da inauguração houve uma reunião, quando se decidiu 
consensualmente substituir o nome “Museu” por “Centro Pró-Memória”. A 
inauguração realmente se deu naquela data. Elogiou o trabalho de regularização que 
vem sendo feito pelo atual Presidente do Centro Pró-Memória, e concordou que não 
constasse data no Regimento. Comentou que em 1989 o saudoso ex-Conselheiro 
Mário Gracco Ribas também foi convidado, mas não aceitou fazer parte do grupo, 
como também se recusou quando a Comissão estava preparando o livro Pinheiros 
90 Anos e o convidou.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Concordou com a oradora, dizendo que o 
Regimento não encerra o Centro Pró-Memória. Talvez a melhor sugestão fosse 
acompanhar o Regimento, que é uma parte do que vai gerir o Pró-Memória como 
um histórico, qualquer coisa assim. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Como seu falecido avô tinha sido citado, 
manifestou-se esclarecendo que Mário Gracco Ribas se negou a participar, mas 
posteriormente compareceu perante a Comissão e gravou seu depoimento. Isto 
porque ele não tinha vaidade. Dois anos depois da inauguração do Museu, pediu seu 
desligamento, que foi aceito pelo então Presidente, José Augusto Mariz de Oliveira, e 
por Rubens Catelli, na época Secretário. Afirmou que seu avô respeitava a Comissão, 
e entendia que o importante era preservar a história do Clube. 
 
Dulce Arena Avancini – Aproveitou para convidar os Conselheiros para 
conhecerem o Centro Pró-Memória.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Dirigindo-se ao Conselheiro Helmut Peter 
Schütt, entendeu que as emendas do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, que 
não pôde comparecer por estar viajando, poderiam ser incorporadas, e não colidiam 
com a redação do projeto; simplesmente pretendiam aperfeiçoar o texto com dados 
históricos, abrangendo o Sport Clube Germânia e o Esporte Clube Pinheiros. 
 
Presidente – Lembrou que algumas emendas estavam prejudicadas, porque 
contrariavam dispositivos estatutários e regulamentares. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Concordou que o Regimento tinha que se 
ater ao texto estatutário. 
 



17 

 

José Manssur (aparte) – Ressaltou o trabalho excepcional do Conselheiro Helmut 
Peter Schütt e a colaboração prestada pelos Conselheiros Luiz Ernesto Machado 
Kawall e Eduardo Ribas Oliveira Machado, que formularam emendas. Sugeriu que 
fosse dada ao Art. 3º do projeto a redação do Art. 68 do Estatuto, acrescida da 
emenda do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, suprimindo-se o proposto 
Art. 2º e renumerando-se o Art. 3º para 2º. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Encerrando, manifestou-se pela aprovação 
do projeto com os aperfeiçoamentos propostos pelo Conselheiro Luiz Ernesto 
Machado Kawall, naquilo que não colidisse com o Estatuto. 
 
Presidente – Remeteu a idéia à Comissão Especial de Redação, se aprovada a 
emenda. 
 
Sergio Henrique de Sá (aparte) – Entendeu que a aglutinação sugerida não era 
pertinente, propondo, desde logo, rejeição das emendas do Conselheiro Luiz 
Ernesto Machado Kawall. 
 
Helmut Peter Schütt – Agradeceu aos Conselheiros que o elogiaram pelo trabalho 
apresentado. Quanto à aglutinação de dispositivos, defendeu que os centros 
culturais têm uma missão e, além dela, objetivos diferentemente colocados em 
artigos distintos. Continuando, com argumentos técnicos, criticou individualmente 
cada emenda formulada ao projeto, sendo que durante sua fala recebeu apartes, 
comentários e colaborações dos Conselheiros José Manssur, Sergio Henrique de Sá e 
João Benedicto de Azevedo Marques. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos para falar, declarou encerrada a 
discussão e submeteu a matéria à votação. 
 
Votação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Eduardo Ribas 
Oliveira Machado e José Manssur, Oscar José Horta, Helmut Peter Schütt, Arlindo 
Virgílio Machado Moura, Silvia Schuster, João Benedicto de Azevedo Marques, Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima, Sergio Henrique de Sá e Dulce Arena Avancini. 

 
Deliberação: 

O Plenário resolveu o seguinte: 
1) aprovar a retirada de emendas formuladas pelo Conselheiro Eduardo Ribas 
Oliveira Machado ao título do Capítulo II e aos Arts. 2º e 3º do projeto; 
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2) aprovar, em primeira discussão, os dispositivos que não foram objeto de 
emendas, a saber: Art. 1º, caput e incisos I e II; Art. 4º, caput e incisos I, II, VI e VIII; 
incisos I a IV do Art. 5º; Art. 6º, caput e incisos I e VI a IX; Art. 7º, caput e incisos I e 
II; Art. 8º, caput e incisos I a IV; Art. 12, caput e incisos I e III; Arts. 15 a 17; Art. 18 
do projeto; 
3) aprovar proposta da Presidência, no sentido de que não seja feita referência a 
data de inauguração no texto do Regimento; 
4) rejeitar as emendas apresentadas pelo Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall 
aos seguintes dispositivos do projeto: Art. 2º; Art. 3º; incisos III, IV, V e VII do Art. 
4º; criação de um inciso V no Art. 5º; incisos II, III, V e X do Art. 6º; criação de um 
inciso V no Art. 8º; Art. 9º, criação de um inciso IV no Art. 12º; Art. 13º; Art. 14º; 
5) considerar prejudicadas, por contrariar dispositivos estatutários e 
regulamentares, as emendas formuladas pelo Conselheiro Luiz Ernesto Machado 
Kawall aos Arts. 5º, 10º e 18º do projeto; 
6) aprovar a redação originalmente proposta aos dispositivos do projeto 
mencionados no item 4 acima; 
7) aprovar emenda formulada pelo Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, 
suprimindo o inciso IV, do Art. 6º do projeto. 
8) quanto ao disposto no Art. 11 do projeto e na emenda formulada pelo 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall ao mesmo dispositivo: 
8.1) aprovar a manutenção da expressão “ou não”, depois da palavra 
“remunerados”, contida no projeto; 
8.2) aprovar o acréscimo do termo “preferenciais” depois da palavra “áreas”, 
conforme proposto na emenda;  
8.3) rejeitar a inclusão da expressão “Informática e Cultura em geral”, depois do 
termo “Museologia,”. 
9) ficando assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos do Regimento 
Interno do Centro Pró-Memória Hans Nobiling objeto do projeto: 
 
“REGIMENTO INTERNO DO CENTRO PRÓ-MEMÓRIA HANS NOBILING 
 
CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO DO REGIMENTO 
 
Art. 1º- O Regimento Interno do Centro Pró–Memória Hans Nobiling do Esporte 
Clube Pinheiros tem por objetivo: 
I - Definir a missão, os objetivos institucionais e estratégias de gestão para o Centro 
Pró- Memória Hans Nobiling. 
II - Disciplinar a sua estrutura orgânica, fixando as diretrizes gerais de seu 
funcionamento. 
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CAPÍTULO II 
DA MISSÃO E DOS OBJETIVOS 
 
Art. 2º - O Centro tem por missão desenvolver atividades científicas, culturais e 
educacionais no domínio da História Material do ECP. 
 
Art. 3º - O Centro tem como objetivo levantar, arquivar, estudar e difundir dados 
históricos do ECP e de seu entorno, expandindo, assim, seus horizontes no espaço, 
no tempo e no campo das idéias. 
 
Art. 4º - Para consecução de seus objetivos deverá: 
I - Reunir troféus, documentos, fotos, vídeos, filmes, revistas, jornais e outros 
conhecimentos e técnicas na procura de divulgar e esclarecer assuntos ou fatos 
relacionados com a História do Clube. 
II - Tomar e gravar depoimentos de personagens que se destacaram nas atividades 
administrativas, esportivas, culturais, artísticas e sociais. 
III - Desenvolver atividades educacionais, como parte do processo educativo não 
formal, utilizando métodos atualizados nos diversos campos de conhecimento, 
especificamente no que se refere aos esportes.  
IV - Apresentar o acervo do Centro, reunido e estudado, em exposições organizadas 
conforme as orientações museológicas e museográficas, por meio de todas as 
possibilidades de criação e apresentação. 
V - Divulgar o acervo e atividades do Centro.  
VI - Promover o intercâmbio cultural e material com instituições afins. 
VII - Proporcionar a todos os associados, através de experiências pedagógicas, o 
entendimento, a conscientização e a guarda do seu patrimônio. 
VIII - Zelar pelo estado físico do acervo mantendo a sua valorização como um bem 
cultural. 
IX - Montar projetos respectivos às áreas de atuação do Centro visando parcerias, 
mecenato e patrocínios. 
 
CAPITULO III 
DA DIREÇÃO 
 
Art. 5º- O Centro é constituído de até 22 (vinte e dois) membros, sendo 11 (onze) 
efetivos e, os demais, colaboradores e dirigido por 1 (um) Presidente, auxiliado por 
1 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Secretário. 
I - O Presidente do Centro é nomeado pelo Presidente da Diretoria, por livre escolha, 
no primeiro mês de sua gestão; 
II - O Presidente empossado escolherá entre seus pares um Vice-Presidente e um 
Secretário; 
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III - O Presidente e os demais membros exercerão seus mandatos gratuitamente por 
prazo coincidente com o mandato do Presidente da Diretoria que os nomear; 
IV - Todos os membros serão referendados pelo Presidente da Diretoria antes de 
serem empossados. 
 
CAPÍTULO IV 
DA PRESIDÊNCIA 
 
Art. 6º - Ao Presidente do Centro compete: 
I - Elaborar a programação anual. 
II - Administrar e coordenar as atividades do Centro. 
III - Convocar, preparar a pauta e presidir as reuniões. 
IV - SUPRIMIDO 
V - Representar o Centro nos eventos e solenidades sociais e desportivos, oficiais e 
particulares, internos e externos do Clube. 
VI - Contatar entidades assemelhadas, oficiais e particulares, visando a troca de 
conhecimentos e parcerias. 
VII - Apresentar relatórios mensais das atividades museológicas e administrativas. 
VIII - Assinar atas, correspondências e pareceres referentes às atividades do Centro. 
IX - Convidar para prestar depoimentos associados e esportistas que exerçam, ou 
exerceram, atividades de interesse para o Centro e para o Clube. 
X - Convocar, em caso de necessidade, reuniões sem agendamento prévio. 
 
Art. 7º - ao Vice-Presidente compete: 
I - Exercer as funções delegadas pelo Presidente. 
II - Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos e na vacância do cargo. 
 
CAPITULO V 
DOS MEMBROS 
 
Art. 8º- Aos Membros compete: 
I - Auxiliar o Presidente na elaboração da programação anual. 
II - Opinar, orientar e acompanhar as atividades, conforme sua área de 
conhecimento, zelando pela qualidade e importância do trabalho a ser apresentado 
pelo Centro. 
III - Organizar e zelar pela qualidade das exposições e relevância dos temas a serem 
trabalhados e apresentados no formato previamente determinado. 
IV - Contribuir com idéias que resultem em parcerias e mecenatos possibilitando ao 
Centro, a apresentação de um trabalho profissional. 
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Art. 9º - Os Membros reunir-se-ão ordinariamente uma vez por ano para elaborar a 
programação anual e, extraordinariamente, quando necessário e mediante 
convocação do Presidente do Centro. 
 
CAPÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 10º - O Centro contará com um (a) Secretário (a) Executivo (a), com curso 
completo de Museologia, na forma do que dispõem as leis do País.  
 
Art. 11º As funções administrativas do Centro serão executadas por funcionários 
contratados e por estagiários, remunerados ou não, preferencialmente das áreas de 
Humanidades, Artes Gráficas, Artes Visuais e Museologia.  
 
Art. 12º - são atribuições da Administração: 
I - Executar a programação estabelecida pela Presidência. 
II - Organizar as atividades cotidianas do Centro orientando os funcionários e 
estagiários, ocupando-se da preservação do acervo, das salas de exposição, e da 
organização funcional do ambiente administrativo. Compete à administração, ainda, 
o trabalho de pesquisa histórica, a divulgação do acervo, o auxilio nos projetos de 
exposição e a segurança dos bens materiais do Centro. 
III - Manter a Presidência informada de todos os acontecimentos cotidianos ligados 
às atividades administrativas. 
 
CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 13º - O Centro manterá permanentemente atualizada a Ficha Técnica do acervo, 
a Ficha de Diagnóstico de cada um dos bens existentes, como os dos setores de 
fotografia, hemeroteca, arquivo oral, e outros. 
 
Art. 14º - Manterá, obrigatoriamente, controle do registro do acervo patrimoniado. 
 
Art. 15º - Os bens culturais do acervo só poderão ser retirados do Centro, com 
previa autorização escrita e formal de seu Presidente. 
 
Art. 16º - A visitação ao Centro Pró-Memória é livre a todos os associados e seus 
convidados. 
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Art. 17º - Dado ao grande valor material, cultural e sentimental dos bens guardados 
na Reserva Técnica do Centro, é vedada, neste local, terminantemente, a circulação 
de pessoas sem o prévio agendamento para visitação. 
 
Art. 18º - O centro contará com a colaboração obrigatória dos Órgãos de 
Administração e dos Departamentos do Clube no desenvolvimento de suas 
atividades. Regulamento Geral,cap.X, art.135. 
 
CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÃO FINAL 
 
Art. 19º - O Regimento Interno do Centro Pró-Memória Hans Nobiling entrará em 
vigor na data da sua aprovação pelo Conselho Deliberativo, revogadas as 
disposições em contrario.” 
 
10) 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 Jorge Roberto Corrêa Zantut, Silvia Schuster e Anna Rocha Lima 
Nacarato. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-21/2006 – Fatos narrados no Registro 

de Ocorrência nº 145/06, de 11/04/2006 e na Representação nº 
044/06, de 10/04/2006, ocorridos na Seção de Fitness no dia 
10/04/2006, envolvendo uma Associada e um Membro do Conselho 
Deliberativo, então Diretor Adjunto. 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.  
 
Dulce Arena Avancini - Disse entender que a Sra. Maria Inês Nouer deveria ser 
excluída do quadro social. 
 
Presidente – Explicou que naquela oportunidade só estava em julgamento a 
matéria objeto do processo. Não havendo mais oradores inscritos, passou à votação. 
 
Deliberação: 
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu aprovar a 
recomendação formulada pela Comissão Processante Especial, no sentido de aplicar 
penalidade de 30 dias de suspensão à Associada Maria Inês Nouer, descontando-se 
o período cumprido preventivamente, e o arquivamento do feito contra o 
Conselheiro Douglas Zambrana, Diretor Adjunto de Fitness à época dos fatos 
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Item 6 - Várias. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (pronunciamento feito no item “A Voz do 
Conselheiro”) – A propósito de tramitar pelo Conselho projeto específico, disse 
quem vem acompanhando as discussões e fica reticente quanto a Plano Diretor de 
Obras. Informou que com um grupo de associados pretende apresentar uma 
proposta de criação da preservação do verde e do meio ambiente, com o objetivo 
zelar pela área verde do Clube. E que primeiramente deveria ser analisado o 
impacto ambiental do Plano Diretor de Obras, para que o Clube não perca nenhum 
centímetro de área verde.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (pronunciamento feito no item “A Voz do 
Conselheiro”) – Solicitou ao Sr. Presidente que coloque em pauta o mais breve 
possível, um recurso que interpôs com outros Conselheiros, da decisão da 
Presidência do Conselho com relação aos chamados Assessores Especiais da 
Presidência, que são Conselheiros e continuam no exercício do cargo, não obstante 
ocuparem cargos executivos na Diretoria. 
 

 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Reafirmou sua admiração e respeito pelo Conselheiro Helmut Peter Schütt, 
que trouxe a termo o projeto do Regimento do Centro Pró-Memória. Informou quantos 
Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrada a reunião às 24:00 
horas. 
 

*** 
 

Obs: Esta Ata foi aprovada na 558ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2008, com as alterações já dela constantes. 
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Presidente do Conselho Deliberativo 
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