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ATA DA 559ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2008. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta e um de março do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta 
e cinco Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda  
Segundo Secretária: 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 Associados Fabio Antonio 
de Paula Campos Marujo, Giuliano Pacheco Bertolucci e Luís Lucio Costabile 
Izzo, Suplentes do Grupo B pela Chapa Pra Frente Pinheiros, convocados para 
esta reunião. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs ao Plenário, sendo aprovados: votos de pesar de iniciativa 
da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Sra. Lydia Raspanti De Luccia, mãe 
do Conselheiro Gilberto De Luccia, Vice-Presidente da Comissão de Esportes, e 
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pelo falecimento do Sr. Roland Baur, avô da Conselheira Patrícia Baur de 
Oliveira e esposo da ex-Conselheira Anna Maria da Carvalheira Baur; votos de 
pronto restabelecimento propostos pela Mesa do Conselho, subscrito pelo 
Plenário como um todo, aos Conselheiros Ivanilce Simeão Cappellano e 
Edmundo Comino; votos de congratulações de autoria da Mesa do Conselho, ao 
Conselheiro Synésio Alves de Lima e sua esposa, Sra. Nilze Thereza Pugliesi 
Alves de Lima, e ao Conselheiro Alcides Bracher Scheiba Ribas, pelo 
lançamento do livro A Conquista da Paz Financeira; votos de louvor: 1) proposto 
pela Terceira Secretária Nice de Lima, subscrito pelos Conselheiros Apparecido 
Teixeira e Vicente Mandia, ao Sr. Eusébio Belleza, Assessor de Serviços Gerais, 
pelas fotografias em homenagem ao Clube expostas no CCR e na Sede Social; 
2) de iniciativa dos Conselheiros Luiz Ernesto Machado Kawall e Dulce Arena 
Avancini, subscrita pelo Plenário como um todo, ao associado Honorário Nicolau 
Biccari, pelos quase 50 anos dedicados ao Clube, expressos em entrevista dada 
à Revista Pinheiros de abril/2008; 3) de autoria da Conselheira Silvia Schuster, à 
Seção de Bolão, pelas seguintes conquistas na temporada/2008: 1ª Divisão 
Masculina: Rogério Arkie e Flávio Cantieri - 3º lugar - Duplas Masculinas; 1ª 
Divisão Feminina: Elizabete Medeiros Bax e Gisele Migliori Paulino - 2º lugar; 
Duplas Mistas - Leandra Saruki e Rogério Arkie – 1º lugar; 2ª Divisão: Silvia 
Schuster e Ricardo Braga Ignati - 1º lugar; Arthur José da Silva e Tatiana Pinho 
Evangelista - 3º lugar. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao 
mês de fevereiro e o Balanço Patrimonial do Clube em 29/02/08. Comunicou 
que Diretoria enviou carta informando a demissão dos Diretores Adjuntos 
Américo Dupas Junior (Administrativo) e Antonio Carlos Foschini (Marketing), 
que foram reintegrados ao Conselho Deliberativo, e, conseqüentemente, 
desconvocados os respectivos Suplentes. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Agradeceu ao Sr.Presidente pela 
manifestação publicada na última Revista Pinheiros, pelo trabalho que ele, 
orador, desenvolveu na Comissão Especial Executiva do Plano Diretor, 
estendendo a homenagem e propondo voto de louvor aos demais componentes 
da Comissão Especial Executiva, Comissão Especial Consultiva e Sub-
Relatorias. Propôs voto de louvor ao Coral do Esporte Clube Pinheiros, pela 
recente execução de músicas sacras na Paróquia de Nossa Senhora 
Esperança. Finalmente, entregou à Presidência um requerimento assinado por 
quase cem Conselheiros, solicitando a convocação de reunião extraordinária 
para discussão sobre novo estacionamento. Votos aprovados. 
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Presidente – Observou que na reunião anterior, quando se expôs a questão, já 
havia estendido as congratulações a todos os integrantes da Comissão Especial 
do Plano Diretor de Obras. Quanto ao requerimento apresentado, seria 
apreciado oportunamente. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à 
Diretoria de Marketing, pela iniciativa da campanha em prol do uso consciente 
da água e da adoção de um hábito de consumo sustentável no Clube; 2) aos 
Assessores da Seção e às Diretorias de Relações Esportivas e Social, pela 
realização e êxito da 1ª Festa do Fitness. Aprovado. 
 
Paulo Kesselring Carotini – Comentando a respeito, entregou à Mesa uma 
carta enviada pela Diretoria do Banco Bradesco ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, dando conta de um depósito no 
valor de R$350.000,00, no FUMCAD - Fundo da Criança e do Adolescente, em 
favor do E.C.Pinheiros e do Projeto Clube Escola, propiciando ao Clube 
participar de um projeto esportivo social que deverá atender a 65.000 crianças 
carentes, e a conquistar o benefício de isenção do IPTU. Propôs voto de louvor 
ao Gerente Financeiro e de Controle, Hugo Tadeu Ghiraldini, pela dedicação 
com que atuou nesse processo. Aprovado. 
 
Presidente – Convidou o Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto, a 
receber o documento a que se referiu o orador, cumprimentando-o por esse 
resultado, austeridade, competência e criatividade.  
 
Dulce Arena Avancini – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Gema 
Iasi Brochawski, última filha do casal Francisco Iasi e Josefina Dellamano Iasi. 
Aprovado. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Apparecido Teixeira – Transmitiu sugestões relacionadas ao projeto da nova 
Portaria Principal, abrangendo a construção de uma cabine dupla, para dois 
funcionários, com uma catraca de cada lado, para facilitar a identificação do 
associado; colocação de portas giratórias altas, permitindo uma visualização 
eficiente; colocação de interfone nas cabines, separando com vidro ou outro 
material as duas catracas de entrada e de saída; construção de sala para os 
seguranças ao lado da Portaria, com monitores para visualizar o movimento do 
local e possibilitar intervir imediatamente se necessário. Sugeriu, ainda, que o 
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projeto arquitetônico seja submetido a uma empresa de engenharia de 
segurança. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Representando associados que gostariam de 
saber, solicitou informações sobre as providências tomadas em razão de 
irregularidades que teriam ocorrido na gestão anterior, ainda pendentes de 
solução. Referiu-se, especificamente, à contratação da empresa de consultoria 
para as obras do Fitness; aos gastos efetuados acima do que foi aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, e às 24 obras realizadas, no valor de R$4.000.000,00, 
sem autorização e em desacordo com as normas estatutárias, relacionadas no 
Relatório da Diretoria. Questionou, também, a respeito da afirmação de que 
foram deixados recursos suficientes para a construção de um novo 
estacionamento e que não consegue visualizar nos documentos oficiais. 
Solicitou, ainda, esclarecimentos sobre o que ocorreu com as obras na piscina 
que, após ter sido fechada por seis meses, teve que ser novamente reformada 
pela atual administração, ficando fechada por igual período; e a respeito da real 
situação do aquecimento solar, colocado em cima da Sede Social para 
economia, e que, em razão de problemas técnicos, até o momento não foi 
ligado. Finalizou, agora se referindo à nova Diretoria, solicitando informações 
relativas à Portaria, e se foi aprovada pelo Conselho.   
 
Presidente – Informou ao orador sobre o andamento dos processos 
reclamados. Quanto aos demais assuntos, foram submetidos ao Plenário e 
aprovado o seu encaminhamento à Diretoria. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Apresentou os seguintes pedidos: criação de um 
local apropriado para que os associados colecionadores possam trocar 
figurinhas; aumento da calçada da Portaria Principal, proporcionando maior 
espaço e tranqüilidade para o trânsito de pedestres; regularização do serviço de 
Personal Trainer nas diversas modalidades. 
 
Synesio Alves de Lima – Referindo-se ao recinto do Boliche, comentou que 
havia uma escada no interior do Salão, cuja remoção, defendia desde que era 
Diretor de Relações Sociais, porque havia causado um acidente com um 
associado. E a remoção dessa escada acabou acontecendo na gestão do 
Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura. Transmitiu agradecimento dos 
freqüentadores, à Diretoria e às Áreas envolvidas, especialmente Relações 
Sociais e Diretoria Adjunta do Boliche, pela adequação correta feita no Bar do 
Boliche. 
 
Presidente – Considerou aquela manifestação como matéria do Expediente. 
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Item 2 - Apreciação da ata da 558ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 25 de fevereiro de 2008. 

Presidente – Não havendo pedido de retificação, declarou a ata aprovada 
conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-11/2006 – Propostas de Resolução 

interpretando o Estatuto Social, o Regulamento Geral e o 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, no 
tocante à classificação de Conselheiros eleitos na hipótese de 
distribuição de mandatos de menor duração. 

Arlindo Virgílio Machado Moura (pela ordem) – Dado o alto grau de 
complexidade da matéria, e considerando que não houve tempo para análise 
das novas propostas entregues na entrada da reunião, propôs que fosse adiada 
a apreciação das propostas de resolução apresentadas, retirando-se a matéria 
de pauta, para possibilitar estudos mais detalhados. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (pela ordem) – Referiu-se à tentativa 
da Presidência, de equacionar o problema respeitando as tradições do Clube, 
propondo as resoluções. Entretanto, o Conselho foi surpreendido com as 
propostas, porque o processo traz um recurso interposto pela Chapa Fala 
Pinheiros / Movimento Conselho Independente (MCI), que tem que ser julgado 
pelo Conselho. Sugeriu que a reunião fosse transformada em sessão 
permanente, e que fosse dada oportunidade de manifestação ao eventuais 
prejudicados por esse recurso, e, daí sim, viesse ao Conselho para apreciação 
do recurso, e não das propostas de resolução. 
 
Presidente – Fez um detalhado retrospecto do processado, esclarecendo que 
as propostas de resolução não vieram em função propriamente da impugnação, 
e, sim, do fato novo, resultado do Litisconsorte, na tentativa de solucionar o 
problema. Ressaltou que não se trata de fato inusitado, porque em 2004 a 
Presidência da Mesa também formulou uma proposta de resolução, que restou 
aprovada. Foi a Resolução 34/2004, de 29/11/2004, que também não teve 
origem de nenhum processo e não foi contestada pelo Plenário. Referida 
proposta surgiu depois de uma discussão havida em uma reunião, da qual 
participaram representantes das chapas, na época os Conselheiros Antonio de 
Alcântara Machado Rudge e Sergio Lazzarini; Cezar Roberto Leão Granieri, 
Antonio Moreno Neto, ele, Presidente, e outros Conselheiros. Clamou ao 
Conselho que envide esforços para aperfeiçoar o sistema, resolvendo 
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definitivamente esse problema de interpretação que surge a cada 2 anos no 
período eleitoral. Talvez seja o caso de se constituir uma Comissão Mista, para 
examinar e avaliar se a sistemática adotada nos últimos anos é a mais 
adequada, ou se haveria alternativas melhores. Retornando às presentes 
propostas, poder-se-ia alegar que estaríamos de certa forma desrespeitando a 
vontade do eleitor, que estabeleceu 6 anos, 4 e 2, e estaríamos atribuindo 4 e 2 
anos. Entretanto, a título de registro, em pesquisa que realizou pode constatar 
que na eleição de 1988, por um equívoco, foram licitadas 60 vagas de 6 anos de 
mandato para o Grupo B, quando o número limite era 59. O eleitor manifestou-
se no sentido de outorgar 6 anos a 60 Conselheiros. E também para alguns 
Conselheiros para 4 anos, e para alguns 2 anos. Apesar da manifestação de 
vontade do eleitor, a solução encontrada naquela oportunidade foi do 60°, 
embora tivesse recebido 6 anos pela vontade do associado, decidiu-se que ele 
passaria a ter 4 anos, e assim, sucessivamente, foram empurrando os de 4 para 
2, até que o último de 2 acabou se tornando Suplente. Então, muitas vezes, o 
apego ao formalismo, que é importante, deve se submeter a uma situação de 
fato de resolução de um problema existente. Citando Seabra Fagundes, 
demonstrou que a doutrina mais moderna entende que atos administrativos que, 
embora não especificamente formais, podem sofrer um entendimento que seja 
mais adequado à solução de problemas. A Mesa entendeu que as propostas 
seriam a solução mais adequada, porque não trariam prejuízo a ninguém. O 
Plenário soberano votaria, e teríamos que nos sucumbir a essa deliberação do 
Plenário. Agora, considerando oportuna as observações do Conselheiro Arlindo, 
submeteria ao Plenário a retirada das propostas, para um estudo mais 
apropriado e mais aprofundado por parte dos Conselheiros. Entretanto, como o 
processo precisa continuar, nesse interregno, dando continuidade ao despacho 
proferido, imediatamente intimaria todos os eventuais interessados para 
manifestação; ouvir a Comissão Jurídica e proferir seu despacho, agora de 
primeira instância, que, se eventualmente não for do agrado de um ou de outro, 
que seja apresentado recurso para o Plenário, que melhor decidirá na 
oportunidade. Colocou em votação a proposta de retirada. 
 
Oscar José Horta – Perguntou se haveria tempo hábil para o Conselho apreciar 
a matéria antes das próximas eleições. 
 
Presidente – Respondeu que faria o possível para encontrar uma solução. 
Submeteu ao Plenário a proposta do Conselheiro Arlindo Virgílio Machado 
Moura. 
 
 
Deliberação: 
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Aprovada, contra 6 votos, proposta no sentido de adiar a apreciação das 
propostas de resolução apresentadas, retirando-se a matéria de pauta, para 
possibilitar estudos mais detalhados, dando-se, paralelamente, prosseguimento 
normal, ao processo de nº CD-11/2006, relativo à impugnação formulada pela 
Chapa Fala Pinheiros / Movimento Conselho Independente (MCI). 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD 04/2005 – Primeira discussão e 

votação de proposta subscrita por cinqüenta Conselheiros no 
exercício do mandato, de alteração do artigo 45 do antigo 
Estatuto Social (atualmente dispositivo do Regulamento Geral) e 
do Art. 34 do Regulamento Processual Disciplinar. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Como o Conselheiro 
Osmar Carecho pretendeu se abster de votar, por ser autor de emenda, 
informou ao mesmo que não havia impedimento neste sentido. 
 
Discussão/Votação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Mário Lima 
Cardoso, André Franco Montoro Filho, José Manssur e Sergio Henrique de Sá. 

 
Deliberação: 

O Plenário resolveu o seguinte: 1) aprovar emenda aditiva formulada pelo 
Conselheiro Osmar Carecho ao artigo 45 do Regulamento Geral, ficando 
prejudicadas a proposta original, outra emenda formulada pelo mesmo 
Conselheiro a este dispositivo e emenda de autoria do Mário Lima Cardoso; 2) 
aprovar emenda aditiva de autoria do Conselheiro Osmar Carecho ao artigo 34 
do Regimento Processual Disciplinar, ficando prejudicada a proposta original, 
outra emenda formulada pelo mesmo Conselheiro a este dispositivo e emenda 
de autoria do Mário Lima Cardoso; ficando assim redigidos, após a primeira 
discussão, os dispositivos objeto da presente alteração regulamentar e 
regimental: 

REGULAMENTO GERAL 
“Art. 45 - Desde que transcorridos, respectivamente, dois (2) e cinco (5) anos de sua 

efetivação e não tenha o associado infrator sofrido outra punição, serão 

automaticamente canceladas as penalidades de advertência e de suspensão, eliminando-

se os respectivos registros de seu prontuário, e de quaisquer outros no clube e em 

qualquer época.” 

 
REGIMENTO PROCESSUAL DISCIPLINAR 
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“Art. 34 - Desde que transcorridos, respectivamente, dois (2) e cinco (5) anos de seu 

efetivo cumprimento e não tenha o associado infrator sofrido outra punição, serão 

automaticamente canceladas as penalidades de advertência por escrito ou de suspensão, 

eliminando-se os respectivos registros de seu prontuário, e de quaisquer outros no clube 

e em qualquer época.” 

 

3) Por indicação do Sr. Presidente acolhida pelo Plenário, para compor a 
Comissão Especial de Redação foram nomeados os Conselheiros José 
Manssur, Evandro Antonio Cimino e Antonio Alberto Foschini. 
 
 
Item 5 - Várias. 

Oscar José Horta – Agradeceu ao Conselho e à sua Mesa Diretora, pela 
colaboração que pode prestar como Conselheiro, dando seu testemunho da 
dedicação de Conselheiros e Diretores em prol do Clube, citando Antonio de 
Alcântara Machado Rudge, José Maria de Almeida Prado Netto, Pedro Paulo de 
Salles de Oliveira, Luiz Ernesto Machado Kawall, Antonio Julio Martins Lemos, 
Afonso Ferreira de Figueiredo e Nelson Keffer Marcondes Machado, e o 
aprendizado jurídico que recebeu de José Manssur, Jorge Roberto Corrêa 
Zantut, José Luiz Toloza Oliveira Costa, Francisco Carlos Collet e Silva, Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro e José Edmur Vianna Coutinho e José Roberto 
Coutinho de Arruda. Também agradeceu aos representantes e companheiros de 
seu grupo, a Chapa Pra Frente Pinheiros, Rainer Helmut Conradt, José Luiz 
Toloza Oliveira Costa, Luciano Prata Magalhães, Julio Ricardo Magalhães, 
Fernanda Leal de Carvalho Guerreiro, Ana Paula Barreiros Araújo, Raymundo 
De Paschoal e João Paulo Rossi. Comentou que, mesmo que não seja reeleito 
Conselheiro, dará continuidade ao seu projeto de alteração estatutária e 
regimental que visa garantir os mecanismos de valorização do idoso nas 
gerações futuras. Recomendou principalmente aos líderes das chapas: Não 
aproximem o Conselho Deliberativo do Pinheiros das representações legislativas 
brasileiras. Chapa não é partido político, e o Conselho deve ser visto como um 
órgão de representação de irmãos de uma grande família Pinheirense. 
Lembrem-se, ao falar uns dos outros nesta eleição, mesmo que discordem, 
vejam-se como irmãos. Com relação à Segurança, comentou que as portas 
giratórias de saída do Clube não têm bem destacado por qual lado se deve 
passar, e têm duas barras de aço como obstáculos fixos à passagem, do lado 
que não se pode passar. Pediu providências a respeito, aduzindo que há risco 
de acidentes, sobretudo aos idosos. Com relação aos restaurantes, sugeriu que 
sejam disponibilizados sucos para as crianças, a exemplo das bebidas 
alcoólicas servidas aos adultos na fila de espera. Solicitou, também, a instalação 
de estufas dotadas de termômetros que indiquem a temperatura que esteja 
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operando, em substituição ao sistema existente, que apresenta um controle 
muito pouco efetivo da temperatura. 
 
Cleide Frasco Marrese – Reivindicou que seja destinado um espaço adequado 
para as discussões do Grupo Literário, dirigido pela Conselheira Carmen Rocha. 
 
Presidente – Informou que já havia transmitido aquela preocupação ao Sr. 
Presidente da Diretoria extra-oficialmente, mas agora encaminharia formalmente 
a manifestação da Conselheira, inclusive em razão da importância do trabalho 
desenvolvido por esse Grupo. 
 
Patrícia Baur Oliveira – Prestou homenagem póstuma ao seu avô, Roland 
Baur, esposo da ex-Conselheira Anna Maria da Carvalheira Baur. 
 
Presidente – Registrou seu apreço pela ex-Conselheira Anna Maria da 
Carvalheira Baur e reiterou o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Roland Baur. 
 
Patrícia Baur Oliveira – Outro assunto que tratou foi sobre o surgimento de 
horários noturnos para a prática de Yoga. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Reportando-se ao questionamento que 
apresentou no item “A Voz do Conselheiro”, reconheceu o empenho do 

Presidente Alberto Fasanaro em solucionar os assuntos. Novamente falou 
que gostaria que as respostas que solicitou lhe fossem dadas por 
escrito. 

 
Presidente – Interveio, informando que o orador terá a resposta por escrito.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Reportando-se ao seu pronunciamento no item 
“A Voz do Conselheiro”, deixou claro que reconhece o empenho do 
Sr.Presidente do Conselho em resolver os assuntos questionados. Em seguida, 
observou que como Presidente da Comissão Especial de Coordenação e 
Controle procurou alertar para o fato de que o relatório A.V.O. é um relatório 
contábil, ao passo que deveria representar a postura gerencial; demonstrar se 
as verbas alocadas para cada Diretoria, dentro do Plano de Ação estabelecido 
pela Presidência da Diretoria, estão sendo monitoradas. Demonstrações com 
gráficos acumulados, em curva S. Ressaltou o esforço que o Assessor de 
Planejamento e Tecnologia, Jorge Augusto de Albuquerque Erhardt, vem 

empenhando para trazer ao Conselho os índices de produtividade da gestão, 

propostos no último relatório da Diretoria, muito embora esteja enfrentando 
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dificuldades, em tese nos níveis de gerência, que não querem que se tragam 
esses números à baila. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Com relação à questão dos mandatos, 
defendeu que o problema é sério e reclama uma solução emergencial. Propôs à 
Mesa do Conselho que, para o futuro, promova uma alteração estatutária, para 
corrigir uma questão que é enfrentada a cada eleição: acabamos criando um 
sistema eleitoral que mistura o sistema majoritário com o sistema proporcional. 
Comentando sobre as diferenças de cada sistema, sugeriu que seja mantida a 
relação de Suplentes por eleição (6 anos), e não por 2 anos, como acontece 
atualmente. Porque as vagas, por definição, são das Chapas, 
independentemente de qualquer questão jurisprudencial. Então, em caso de 
vacância, quem deveria assumir seria o Suplente da chapa na época da eleição 
desse Conselheiro, porque que o associado quis atribuir o mandato para aquela 
Chapa. Quanto à situação atual, embora tentando acertar, é um erro que já vem 
sendo corrigido com outros erros. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Disse que no seu entendimento técnico as 
resoluções com a redação apropriada ao final, e distribuídas hoje aos 
Conselheiros, guarneciam fundamentação jurídica, motivação jurídica. Não eram 
propostas inconsistentes. Reconhece que há outros entendimentos possíveis, 
mas quem decidiria qual a melhor solução seria o Conselho. E espera que o 
faça. Esclareceu que o recurso foi apresentado exclusivamente na defesa de 
mandato, indicado pelo associado. Os Conselheiros foram eleitos por indicação 
dos associados e não podem abrir mão do seu mandato, que é um direito 
personalíssimo, indicado pelo associado. Para dar a dimensão do que é o 
mandato de um Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros, pondere-se que o 
Estatuto Social e o Regulamente Geral sequer contemplam a renúncia dentre as 
formas de extinção de mandatos. Mas como há precedentes, está admitida 
implicitamente a renúncia. Quando a Mesa resolveu apresentar as propostas de 
resolução, acima de tudo ela visava preservar a segurança jurídica das decisões 
do Conselho Deliberativo e a certeza quanto à composição do órgão máximo de 
poder do Esporte Clube Pinheiros, que não pode se sujeitar ao sabor dos 
acontecimentos, sob pena de desprestígio, inclusive perante a comunidade 
paulistana. Não existe omissão. Omissão em sistemas jurídicos que guarneçam 
certa complexidade não se concebe. Existem possibilidades de interpretação à 
luz de um sistema. Não se pode concluir por uma interpretação que seja 
contrária ao sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral é proporcional. Para 
superar o problema, sugeriu que se aprovasse essa ou outra resolução que 
proteja o Clube e o interesse coletivo, que deve ser superior a qualquer outro 
interesse particular. Propôs aos interessados no resultado desse processo quem 
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têm o direito dado pelo associado de exercitar o mandato de 6 anos, que quem 
decida a questão seja um Jurista de nomeada, indicado por todos os envolvidos, 
uma arbitragem com o compromisso de todos os interessados que não 
recorrerão da decisão desse Jurista, a ser escolhido consensualmente, que 
decidiria à luz do nosso Estatuto Social e de outros diplomas que formam o 
sistema jurídico brasileiro. Esse resultado não vai só resolver o problema desses 
5, 6 Conselheiros, mas será o norte para as próximas eleições. Caso contrário, 
se não aceitaram a solução proposta pela Mesa, nem o Juízo arbitral, que digam 
a solução que querem, eventualmente formulando alguma outra resolução, 
porque a crítica vazia, a irresignação sem sentido, não. A ninguém é confortável 
entrar com processo judicial, principalmente se nesse processo judicial terão 
que ser citados companheiros e amigos. Queremos e podemos evitar essa 
situação. 
 
José Edmur Vianna Coutinho – Agradeceu ao Conselho e à Diretoria pela 
solidariedade recebida por ocasião do recente falecimento de sua filha, Srta. 
Nancy Guzzo Coutinho. 

 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrada a reunião às 23:35 horas. 
 

*** 

 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 560ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 28 de abril de 2008, com as retificações já dela constantes. 

 
São Paulo, 08 de maio de 2008. 

 
 
 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

José Roberto Coutinho de Arruda 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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