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ATA DA 564ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2008. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de julho 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 seis 
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: Apparecido Teixeira  
Terceiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 

 
 
 
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 SOLENE 

Posse de Suplentes convocados. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados para esta reunião: Grupo B - Chapa Pinheiros Sempre: Fábio Rogério 
Moreira; Chapa Mobilização é mais Pinheiros: Francisco Roberto Taglianetti.  
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5) EXPEDIENTE FORMAL 

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: 1) de iniciativa 
da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento do associado Jair Carvalho Monteiro, ex-
Conselheiro e ex-Membro da Comissão Jurídica; b) pelo falecimento do ex-
Conselheiro Egberto Maia Luz; c) pelo falecimento do Sr. José Lachowski, pai do 
Conselheiro Waldir Lachowski, Assessor de Comunicação Institucional, subscrita 
pelo Presidente Antonio Moreno Neto e pela Diretoria como um todo; d) pelo 
falecimento do associado Jamil Zantut, ex-Vice-Presidente da Diretoria, ex-
Conselheiro e ex-Membro do Conselho Fiscal, pai do Conselheiro Jorge Roberto 
Corrêa Zantut e dos associados Luiz Fernando Corrêa Zantut e Paulo Eduardo 
Corrêa Zantut, subscrita pelo Plenário como um todo; 2) de autoria do Primeiro 
Secretário José Roberto Coutinho de Arruda, pelo falecimento da Sra. Gisela Maria 
Ott Sandri, mãe do associado Sergio Ott Sandri, Assessor e atleta do Bolão; votos de 
pronto restabelecimento: 1) de iniciativa do Conselheiro Clovis Bergamo Filho, ao 
associado Alvaro Padin, irmão do Conselheiro Candido Padin Neto; 2) de autoria da 
Mesa do Conselho, ao Conselheiro Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, Diretor de 
Veteranos; votos de louvor: ao Conselheiro Edgard Ozon e ao Atleta Benemérito 
João Gonçalves Filho, que no próximo dia 12/08/2008 receberão o Título de 
Cidadão Paulistano, de iniciativa do Vereador Aurélio Miguel. Prosseguindo, como 
havia muitas inscrições de oradores, solicitou aos inscritos que se ativessem à 
destinação do Expediente, dentro do prazo regimental. Por oportuno, reportou que, 
na reunião anterior, como estava se iniciando uma nova legislatura, permitiu 
manifestações não pertinentes ao Expediente, entretanto foi recomendado por 
outros Conselheiros que fixasse uma posição mais firme com relação ao 
cumprimento do que efetivamente dispõe o Regimento. Informou, então, que assim 
fará a partir de agora. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se à manifestação de pesar consignada 
pelo falecimento do ex-Conselheiro Egberto Maia Luz. Propôs voto de pesar pelo 
falecimento do associado Samir Achôa, ex-Vereador, ex-Presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo e ex-Deputado Federal, tendo se associado à proposição os 
Conselheiros Marcos Martins Paulino e João Benedicto de Azevedo Marques. 
Proposta aprovada. Congratulou-se com o Conselheiro Edgard Ozon e com o Atleta 
Benemérito João Gonçalves Filho, a serem homenageados com o título de “Cidadão 
Paulistano”. 
 
Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva – Propôs voto de louvor ao 
Coordenador de Tênis, Evanildo Mondeck, pela recente homenagem recebida do 
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Presidente da Federação Paulista de Tênis, Paulo Roberto Campos, em razão de sua 
valiosa contribuição e dedicação à modalidade. Associou-se ao voto o Conselheiro 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia. Aprovado. 
 
Edgard Ozon – Associou-se ao voto de pesar e prestou homenagem póstuma ao Dr. 
Jamil Zantut. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Em nome de sua Família e pessoalmente, 
agradeceu ao orador e a todos os demais Conselheiros, pelas manifestações de pesar 
e homenagem prestada ao seu pai, Dr. Jamil Zantut. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Também associou-se à manifestação de pesar pelo 
falecimento do Dr. Jamil Zantut, e ao voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, Diretor de Veteranos. 
 
Antonio Carlos Biagioni – Registrou elogios a todos que participaram da 
organização e realização da eleição de 10/05/2008, estendendo os cumprimentos 
às chapas, aos candidatos e aos associados eleitores. 
 
Dulce Arena Avancini – Propôs voto de louvor à associada Renata Pecora Maynard, 
pelas seguintes conquistas: 9º Lugar - prova percurso livre no mar - 60Km, na 1ª 
Copa Internacional de Jet Ski; Campeã Paulista da 4ª Etapa do Guarujá; Vice-Campeã 
Brasileira de 2008. Também propôs voto de louvor ao irmão da atleta, Roberto 
Pecora Maynard, Vice-Campeão Junior no Campeonato Paulista, 3º colocado na 
Corrida de Força Livre, 13º colocado na Copa Internacional de Jet Sky e Vice-
Campeão Brasileiro de 2008 – categoria Junior. Votos aprovados.  
 
Alcides de Souza Amaral – Como Presidente da Comissão Financeira, agradeceu ao 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto, e ao Diretor Financeiro, Roberto 
Gasparini, pela presteza com que atenderam ao pedido da Comissão, encaminhando 
o desdobramento da conta Fundo Especial de forma diferente, isto é, incluindo, nas 
aplicações financeiras do dia 31 de maio, os pagamentos efetuados, valores 
compromissados a pagar e o saldo no dia 30 de junho. Inclusive na revista Pinheiros 
foi publicada a posição patrimonial e orçamentária do Clube. O objetivo da Comissão 
Financeira era saber a real disponibilidade que o clube tem para gastar, porque já 
existem recursos compromissados, assumidos em 2007 e 2008 pelas propostas 
aprovadas, que não estão mais disponíveis. Só na última reunião foram aprovadas 
quase R$ 3.000.000,00 para a piscina. Lamentavelmente, devido a uma falha da 
Secretaria, essa informação não foi disponibilizada para os Conselheiros na entrada 
da reunião, mas poderia ser retirada na saída. Na realidade, embora em 
28/06/2008 houvese R$12.000.000,00 no Fundo Especial, de acordo com o 
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Orçamento e as obras aprovadas pelo Conselho, sairemos de um saldo de caixa de 
12.000.000,00, e chegaremos a dezembro com um saldo de caixa de 6.300.000,00, o 
que significa que a disponibilidade do Clube para novos investimentos hoje é de 
R$6.000.000,00, e não de R$12.000.000,00, porque há verbas empenhadas com 
obras de 2008 no valor de 6.000.000,00, em 2007, no valor de R$782.000,00, 
programa de tecnologia no valor de R$ 2.100.000,00, e assim por diante. Além disso, 
as receitas oriundas de edital e transferência previstas no Orçamento estão um 
pouco elevadas, e aqui há um risco. Salientou que o objetivo é a transparência nas 
informações, para que todos saibam qual é a realidade do Clube e o que se pode 
empenhar, a menos que se consigam outros recursos. E a Presidência está 
trabalhando para isso. 
 
Presidente – Informou que o expediente reclamado já se encontra à disposição dos 
Conselheiros. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Propôs voto de louvor ao Departamento de 
Marketing e ao Diretor da Área, Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
pela conquista de uma parceria com a empresa AOC, líder mundial em 
eletroeletrônicos, que resultou na obtenção inicial de 29 televisores de 37 
polegadas, de última geração, LCD, que serão instalados em diversos pontos do 
Clube - que em novembro serão substituídos por aparelhos de 42 polegadas - bem 
como de 129 monitores de vídeo, também de última geração, LCD, para troca dos 
equipamentos obsoletos. Proposta aprovada. 
 
Francisco Flaquer Filho – Propôs voto de louvor ao associado Antonio Manssur 
Filho, sobrinho do Conselheiro José Manssur, que se sagrou Campeão Mundial de 
Aquathlon, realizado no México no mês de julho. Voto aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Solicitou fosse consignado em ata voto de 
pesar pelo falecimento do associado Paulo Dadian, e associou-se à manifestação de 
pesar pelo falecimento Dr. Jamil Zantut. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Cleantho de Camargo e Silva – Considerando a preocupação de associados quanto 
às plaquetas metálicas pregadas nas quase 2.000 árvores cuidadosamente 
identificadas pela Área de Serviços Gerais, dirigida por Nilson José Iasi, e com o 
acompanhamento do Engenheiro Agrônomo Jorge Salles, solicitou à Diretoria que 
avalie outras formas de catalogação, migrando para metodologias mais modernas, 
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igualmente eficientes, menos agressivas aos nossos jardins, e em consonância com o 
vanguardismo e respeito do Clube para com os assuntos ligados ao meio-ambiente. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Cândido Padin Neto – Solicitou à Diretoria que às segundas-feiras as quadras de 
Tênis passem a funcionar no período da noite, e, durante os fins de semana, em 
horários ociosos, possam ser utilizadas pelos pais e seus filhos menores de seis 
anos. Quanto às eleições para o Conselho, que seja estudada a adoção do voto de 
legenda para efeito de quociente eleitoral, evitando o acúmulo de pessoas na fila de 
votação. Propôs, também, que as araras simbolizem o mascote do Clube, 
demonstrando nossa preocupação com o meio ambiente e a preservação das 
espécies. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria e à Mesa do Conselho. 
 
Gesualdo Di Nieri – Propôs que, para utilizar a Sauna, também seja exigido exame 
médico, podendo o associado fazer uso do mesmo exame válido para a piscina. 
Quanto ao convidado, teria que renovar o exame médico a cada visita. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Tecendo comentários, apresentou as seguintes 
reivindicações: 1) providências quanto às lanchonetes e restaurantes, com relação 
ao aumento e melhoria da qualidade das opções de pratos, modernização da 
decoração e aumento dos espaços, treinamento dos novos garçons; 2) melhor 
treinamento das atendentes da Central de Atendimento; 3) solução definitiva para o 
problema do estacionamento. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 563ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

30 de junho de 2008. 

Presidente – Não havendo contestação, considerou a Ata aprovada, conforme 
apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-04/2005 - Segunda discussão e votação 

de proposição 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 
Regimento Processual Disciplinar, e deliberação sobre a redação 
final proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo oradores 
inscritos, passou à votação.  
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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 regulamentar e regimental objeto desta 
alteração: 
 
REGULAMENTO GERAL 

“Art. 45 - 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.”. 
 
REGIMENTO PROCESSUAL DISCIPLINAR 

“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.”. 
 
Presidente – Deferiu pedido do Conselheiro Mário Lima Cardoso, de transcrição 
integral da justificativa da emenda que havia apresentado em primeira discussão, 
conforme segue:  
 

“DO CANCELAMENTO DAS PENALIDADES 
ART. 45 DO ESTATUTO SOCIAL 

ART. 34 DO REGIMENTO PROCESSUAL DISCIPLINAR 
 
O cancelamento das penalidades deverá ser automático, pois, vez que cumprida a 
pena, extingue-se o título penal executório (jus punitionis). 
Mas vai adiante: 
 
Pela leitura dos 2 artigos sob enfoque, entende-se que: além das penas de 
advertência e suspensão, JÁ CUMPRIDAS, exige-se pelos dogmas do clube, 
respectivamente, mais o período de 02 e 05 anos, para que sejam cancelados os 
registros do prontuário do associado infrator. 
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Ora, preliminarmente, se extinguido o título penal executório por cumprimento da 
pena condenatória, já não haveria mais motivo legal para maner o registro da 
infração no prontuário do infrator, denota maior motivo ainda, o fato de que, 
passado o período acessório exigido pelas leis internas do clube, que o 
cancelamento dos registros do prontuário seja, AUTOMATICAMENTE, efetivado, 
independentemente, de novos acontecimentos. Isto porque:  
 
1. Primeiro, porque é ilegal o acúmulo de penalidades condenatórias, no sentido 

de se somarem continuamente umas e outras decorrentes de infrações NÃO 
CONTINUADAS. Ou seja: Praticar-se-ia verdadeira ilegalidade impingindo-se a 
imposição de condicionante ao DIREITO DE REABILITAÇÃO, consubstanciado 
na perda da própria reabilitação do associado por nova infração que nenhuma 
ligação tenha com a anterior, cuja pena já havia sido cumprida; 
Ressalte-se que o DIREITO DE REABILITAÇÃO é inerente ao infrator que 
cumpriu sua pena; 
 

2. Por fim, a REABILITAÇÃO é instituto que cancela os registros do prontuário do 
associado infrator em relação a um determinado ato infracional, não podendo 
Ter como condicionante eventual infração futura. Até porque, a REABILITAÇÃO 
ora tratada, refere-se a infração cuja PENA JÁ FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA, 
tendo como consequência prática a extinção do título penal executório. 

 
Reinventar a lei, significa tentar ser mais real que a própria realeza. 
 
Ao infrator é dado a pena específica à infração cometida. Pena é o pagamento do 
preço pela falta cometida ao arrepio da lei. Uma vez cumprida a pena, estabelecidas 
pelas leis internas do órgão, não se pode inventar acréscimos, sob pena de 
invadirmos o direito pessoal do infrator, ora REABILITADO. 
 
Pelo estatuto do clube, vez cumprida a pena, acresce-se mais um prazo, previamente 
estipulado, para cancelar-se o prontuário do associado, o que por si só é mais que 
suficiente, sendo irrelevante imposição de serviço para rastrear futuras infrações. 
 
Na verdade, caso seja imposta essa exigência, por um lado, estar-se-ia reinventando 
a lei em desfavor do associado já reabilitado pelo conceito do próprio instituto de 
reabilitação e, por outro lado, impondo aos outros associados despesa com novo 
serviço que não traria qualquer benefício a estes últimos.  
 
26/09/05 – Mário Lima Cardoso.”  
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Presidente – Agradeceu aos Conselheiros José Manssur, Evandro Antonio Cimino e 
Antonio Alberto Foschini pela colaboração prestada nos trabalhos da Comissão 
Especial de Redação. 
 
 
ITENS 4 e 5: 

José Manssur – Como os dois itens seguintes tratavam de matérias análogas, 
propôs que fosse realizada votação em bloco.  
 
Presidente – Submeteu a proposta ao Plenário, tendo a mesma sido aprovada. Não 
havendo mais oradores inscritos, submeteu as propostas à votação. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-03/2008 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso da atleta Roberta Terra 
Monari, da Seção de Ginástica Artística, como associada 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da 
aquisição de Título Social. 

Deliberação: 

Proposta aprovada. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-04/2008 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso da atleta Thaís Muntada 
Cavinatto, da Seção de Saltos Ornamentais, como associada 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da 
aquisição de Título Social. 

Deliberação: 

Proposta aprovada. 
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-08/2008 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a Lucas 
Pereira Vita, da seção de Pólo Aquático. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a discussão. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Externou sua satisfação pela conquista do título por 
Lucas Pereira Vita, dizendo tratar-se de descendente de família que tem tradição no 
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Pólo Aquático, neto do Conselheiro Efetivo Claudio Borba Vita - que também foi 
atleta de destaque na década de 40, juntamente com o pai do orador, José Reynaldo 
Lima. Além disso, esta benemerência contradiz entendimento exposto em Plenário, 
de que o atleta associado se sente prejudicado com a presença de militantes. 
Destacou que Lucas Vita é um exemplo, que batalhou muito para conquistar esse 
título, concorrendo com diversos militantes de Pólo Aquático, atletas já 
consagrados. É um jovem de 18/19 anos de idade, que para conquistar o vice-
campeonato Pan-Americano de Pólo Aquático teve que treinar às 05:00 e às 19:00 
horas, fazendo períodos de quatro a cinco horas diárias, treinar no Rio de Janeiro 
nos fins de semana, e nem por isso deixa de falar Inglês, nem por isso deixou ser 
campeão de Vela de Oceano, nem por isso deixou de ser um universitário e uma 
pessoa de sucesso. Disse que assim se manifestava para demonstrar que o militante 
no Clube não ofusca os associados. Hoje existem quase 3 mil associados praticando 
esportes, e somente 350 militantes, limite determinado pelo Regulamento Geral. 
Parabenizou a Seção de Pólo Aquático por contar com mais um Atleta Benemérito. 
Solicitou que os títulos sejam formalmente entregues em Plenário e pediu à 
Diretoria que institua o Dia do Benemérito, e, como Presidente da Comissão de 
Esportes, sugeriu que essa data seja comemorada em 1º de setembro, que coincide 
com o aniversário do Clube. Finalmente, que seja afixada em algum local do Clube a 
relação nominal dos Atletas Beneméritos, para que os associados conheçam aqueles 
que se destacaram no esporte do Clube. 
 

Presidente – Informou que na reunião de setembro, mês em que se comemora o 
aniversário do Clube, pretende realizar a cerimônia de entrega dos diplomas dos 
títulos honoríficos concedidos pelo Conselho (desde janeiro/2006). 

 
Deliberação: 

O Plenário resolveu aprovar a proposição da Diretoria, concedendo o título de Atleta 
Benemérito ao associado Lucas Pereira Vita, da seção de Pólo Aquático. 

 
 

Item 7 - Várias. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Como havia se comprometido na reunião de 31 de 
março, quando abordou quatro itens, três deles relacionados a irregularidades 
havidas na Diretoria anterior com relação a verbas e obras que não teriam sido 
submetidas ao Conselho, informou que esses assuntos já estão instruídos e se 
encontram com a Presidência do Conselho, que propiciará amplo direito de defesa 
aos envolvidos, e deverão vir para o Conselho para julgamento e eventuais 
responsabilizações. Quanto ao seu 4º questionamento, referente ao valor 
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efetivamente deixado pela Diretoria anterior para a atual, informou que recebeu a 
resposta no último dia 02 de julho, e a posição patrimonial do Clube em maio de 
2008 seria a seguinte: Fundo Especial (de Investimento): R$ 12.257.917,00, 
cabendo lembrar que há obras em andamento ou previstas, apontando para um 
saldo no final do ano de R$ 6.963.561. Portanto, sobram R$6.000.000,00. A 
importância de R$ 35 milhões - mais precisamente R$ 36.776,446, em maio de 2008 
- a que teriam se referido em Plenário, trata-se da disponibilidade total, e não 
especificamente da disponibilidade do Fundo Especial. Comentou que recentemente 
precisou fazer um Orçamento de um estacionamento aterrado, e, contando-se todos 
os custos para uma obra com uma fundação como a do Pinheiros, têm se a idéia de 
R$ 25.000,00 por vaga de garagem. Nessas condições, com R$ 6.000.000 em caixa, 
dá para construir uma garagem de 240 vagas. Lembrou que no passado presidiu 
uma Comissão Especial criada para estudar a viabilidade de construção de novo 
estacionamento, que analisou quatro locais possíveis, mas não decidiu, por entender 
que o associado deveria opinar também. Isso ficou engavetado. Aquela Comissão 
considerou que os associados que não tinham filhos menores, quando da construção 
da garagem esses filhos já possuiriam carro, então, a necessidade seria de 600 
vagas. A Comissão de Sindicância, da qual faz parte, em um mês entrevistou 240 
candidatos, que estão comprando títulos de quem não está freqüentando, e esses 
candidatos pretendem freqüentar o Clube e vão utilizar o estacionamento. Para se 
fazer uma garagem adequada, com cerca de 750 vagas, seria necessário ter em caixa 
ou buscar R$ 18.750.000,00. Para obter recursos, sugeriu que a Diretoria 
aumentasse o preço da hora do estacionamento, de R$1,00 para R$2,00, e se 
comprometesse com o Conselho que esse diferencial seria destinado 
exclusivamente para a construção da nova garagem, isso pelo prazo de dois anos, 
prestando contas mensalmente. Explicou que a previsão é de dois anos, porque só a 
aprovação na Prefeitura leva cerca de seis meses; o restante é com todos os órgãos 
ligados a isto. Outra idéia, a exemplo de outros clubes, seria alugar uma vaga - 
lembrando que não se pode vender, porque o título do Clube não é patrimonial - por 
99 anos, que o locatário poderia pagar em torno de R$ 30.000,00, em suaves 
prestações, e ficaria cativo nessa vaga. E o Clube começaria a ter verba para 
enfrentar esse empreendimento. Obviamente, antes da construção da garagem 
deverá ser feita a adaptação dos meios no Clube, para suportar mais 750 veículos 
utilizando o estacionamento, calculando-se, inclusive, que cada carro sempre estará 
transportando 4 pessoas que virão usufruir o Clube. 
 
Alcides de Souza Amaral (aparte) – Acrescentou que, em termos de 
disponibilidade real para novas obras, inclusive a garagem, o Clube tem apenas R$ 
6.000.000,00. Além disso, é preciso considerar que no Orçamento estão previstas 
receitas oriundas de edital e taxa de transferência no valor de R$ 4.300.00,00 no fim 
do ano, ao passo que até junho chegou-se a R$ 2.400.00,00. Em que pese o interesse 
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da Diretoria de atender à necessidade de construir a nova garagem, o Clube está 
perdendo. Anteriormente, o Clube conseguiu ter um caixa de R$ 38.000.000,00, 
porque vendeu 2 mil títulos adicionais, cujas taxas de transferência foram para o 
Fundo Especial, com valor substancial. Isso não acontece mais. Exemplificando, 
comentou que há dois anos pagava-se R$ 1.500,00 por um título e a oferta era 
grande. Hoje, paga-se R$ 5.000,00/ R$ 6.000,00 e não há título no mercado, o que 
significa que a tendência é diminuir o valor da taxa de transferência cobrada pelo 
Clube, e, por conseqüência, a arrecadação do Fundo Especial. Aliás, o comentário de 
que os serviços do Clube não são bons não procede, porque ninguém mais quer 
vender o título. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Esclareceu que no projeto de 
Plano Diretor de Obras a garagem tinha sido orçada por renomado escritório de 
arquitetura de São Paulo, Ricardo Penteado, e há dois anos o custo para quase 700 
vagas não era de R$ 18.000.000, mas de quase R$ 12.000.000,00. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Não aceitou a correção, informando que havia 
pesquisado e que a vaga custaria R$ 25.000,00. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – A despeito de o orador ter dito 
que os associados não tinham sido ouvidos, observou que foram feitas duas 
audiências públicas, uma com cerca de 600 associados, outra com quase cem 
Conselheiros, quando o problema do estacionamento foi amplamente discutido. 
Aduziu que o orçamento de R$ 18.000.000,00 era respeitável, mas não constava dos 
documentos técnicos existentes no Clube. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu que havia referido o fato de os 
associados não terem sido ouvidos na época da proposta da Comissão Especial que 
ele, orador, presidiu. Em segundo lugar, afirmou que uma vaga de estacionamento 
hoje, com as fundações previstas para o terreno do Clube, fica em torno de R$ 
25.000,00. Independentemente disso, o Clube continua não tendo dinheiro para 
fazer o estacionamento. Elencou obras que estão prometidas e que certamente 
serão executadas pela atual Diretoria: adequação do CONTRU para deficientes; 
layout do Centro Administrativo; elevador; reforma da cozinha do Ponto de 
Encontro; viveiros; reforma da Lanchonete da Piscina, aprovada na reunião 
anterior; reforma da Portaria de Serviços; Bar e Boliche; obra da Vila de 
Manutenção e revitalização; ampliação do 3º andar do Conjunto Desportivo e novos 
vestiários; atendimento da NR10 de energia; Bar do Futebol; Cabana do Pai Tomás; 
gerenciamento da água; gerenciamento de energia; grupos geradores; a mini-usina; 
reforma do Bar do Tênis; reforma do lixão; Bar da Tucumã; previsão de reformas e 
obras planejadas; nova cabine elétrica de entrada; nova rede de incêndio; reforma 
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da lavanderia; reforma e modernização da churrasqueira; troca do piso da piscina 
externa; reforma de quadra de treinamento do quarto andar; impermeabilização 
dos solários. Isso tudo somam os R$ 6.000.000 que havia mencionado. Então, é 
necessário estudar o assunto, principalmente contando com a colaboração e boa 
vontade da Diretoria, senão será muito difícil construir novo estacionamento. A 
grande verdade é: temos que ter recursos, e não temos. 
 
Djalma Funaro – Comentou que a piscina virou um canteiro de obras muito grande: 
constrói-se a parte dos bares e entorno, e a parte da piscina em si, e todos os pisos 
entre essas duas obras estão se deteriorando. Para evitar que se façam obras 
isoladas e que amanhã se tenha que gastar dinheiro novamente, propôs que, caso 
haja recursos disponíveis, que desde já seja tratado e resolvido definitivamente o 
complexo da piscina. Quanto ao novo Estacionamento, considerando a falta de 
dinheiro para sua construção, lançou a idéia de terceirização, e o associado poder 
usar a garagem nos fins de semana e feriados, quando ela deverá estar vazia. Ou, 
ainda, fazer um comodato com alguma empresa por 20 anos. 
 
Presidente – Consignou que aquele pronunciamento foi extremamente importante 
e comentou que entendia que a Diretoria poderia encaminhar ao Conselho alguma 
proposta naquele sentido. Inclusive o Clube estaria economizando em despesas 
posteriores, porque terá que ser feita uma primeira fase, para, depois, mexer.  

 
Djalma Funaro – Concordou. 

 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Com o objetivo de comprovar a evolução do 
número de associados praticantes dos diversos esportes no Clube, informou o 
resultado de pesquisa de opinião feita pela Diretoria, por intermédio de profissional 
especializado, pela qual se concluiu que a vocação do Clube é o esporte competitivo. 
Reportou-se a uma recente manifestação da Conselheira Anamaria Andrade 
Damasceno, argumentando que uma associada a procurou, dizendo que o filho, 
também associado, não podia competir em iguais condições com militantes, porque 
para o militante o objetivo final é ser atleta do Pinheiros, ao passo que o filho dela 
tinha outros objetivos e não dispunha de tempo para se dedicar ao esporte na 
mesma proporção. Esclareceu que hoje em dia os militantes do Clube têm um nível 
cultural surpreendente, e isso vem sendo avaliado, inclusive em função da Lei de 
Incentivo ao Esporte. Mencionando exemplos, como João Gonçalves Filho, Manoel 
dos Santos Filho, João Ernesto Jens, enfatizou que o militante é um atleta que o 
Clube vai buscar, não só pelas condições físicas, mas suas condições morais, 
intelectuais, e com o que poderá contribuir para evolução do esporte no Pinheiros. 
O militante passa por uma seleção rígida, deve apresentar todas as certidões 
negativas, antecedentes criminais, além de se submeter a avaliações cardiológica, 
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psicológica, ortopédica, conforme exige a Lei de Incentivo ao Esporte, e até para 
evitar responsabilidade para o Clube. Deixou claro que o militante deve somar com 
o associado. Hoje, dentre 3 mil praticantes desportivos competitivos nas diversas 
modalidades, somente 350 são militantes.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Comungou com o entendimento do 
orador, mas disse ter entendido que a Conselheira Anamaria, que não pôde vir a 
esta reunião, havia reclamado que o associado, quando colocado em igualdade com 
os militantes, via de regra, é dada preferência à militância. Isto é, o associado fica 
desmotivado, pois treina, mas não lhe é dada oportunidade de competir. Então, a 
intenção da Conselheira Anamaria deve ter sido sugerir que, se possível, fossem 
realizados campeonatos em que os associados pudessem competir entre si.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Referiu que no passado houve alguns problemas 
técnicos e davam preferência a militantes, porque eles traziam títulos. O Clube 
admitia militantes graduados, e o associado, principalmente nas categorias 
menores, não tinha o mesmo índice técnico. E, como o técnico queria ser um técnico 
campeão, ele dava preferência a militantes. Hoje isso não acontece mais. Comentou 
sobre as ações da Diretoria para privilegiar os associados no esporte competitivo, e 
o aprendizado de base que se realizada com o objetivo de reduzir cada vez mais o 
número de militantes no esporte competitivo. Comentou sobre os militantes de alto 
rendimento que o Clube mantém hoje, como Jardel Gregório e Daiane dos Santos, 
que servem de estímulo para o atleta. Hoje, se o praticante não tiver um espelho 
superior para se delinear, para se verificar os seus erros junto ao praticante que 
tenha mais condições, é difícil evoluir. Essa é a idéia da nova Diretoria. O Clube 
também tem procurado mudar a mentalidade dos técnicos, inclusive até o final do 
ano está programada uma clínica de atualização, a ser ministrada por Valdir 
Barbanti, que é Diretor do CEIAA (Centro Especializado e Interdisciplinar em 
Aprendizagem Avançada) e Professor Doutor da USP.  
 
César Palermo Kassab (aparte) – Como ex-atleta de Salto com Vara e pai de 
atletas que se destacaram nesta modalidade, ressaltou que não basta ser associado, 
não basta ser militante; para ser atleta e para ser campeão tem que ter algo a mais, 
tem que superar. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Reportou-se a matéria recentemente publicada no 
jornal O Estado de São Paulo, em que o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) 
afirma que praticar esportes ajuda a empregabilidade. Então, é fato que o esporte 
hoje é um elemento contribuinte para o futuro dos associados na vida profissional. 
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César Palermo Kassab – Abordou as condições gerais da Pista de Atletismo depois 
da reforma, dizendo que ela está tecnicamente perfeita e muito bem cuidada, 
entretanto, algumas promessas feita pela Diretoria por ocasião da reforma ainda 
não foram cumpridas, a saber: haveria sete luminárias por poste, foram instaladas 
cinco por poste; seria instalada uma rampa de acesso, do lado da sala do Triathlon e 
do Atletismo, para melhorar o retorno daqueles que correm na pista e dão a volta no 
Clube; ampliação da sala do Atletismo, que agora também acomoda o Triathlon; 
execução de um fosso para treinamento da corrida 3.000 metros com obstáculos. 
Mencionou outras providências que se fazem necessárias: colocação de uma 
cobertura compatível para as caixas de Saltos; quando à preservação, a pista não 
pode ser varrida, tem que ser limpa com um soprador; revolvimento e colocação de 
nova borracha no gramado sintético em torno da pista; melhorar a visibilidade das 
normas de utilização e de segurança e treinamento dos seguranças quando à 
orientação do associado a respeito dessas normas, para evitar acidentes; 
disponibilizar um zelador para auxiliar os técnicos, atletas e associados. Sugeriu que 
sejam promovidos festivais de esportes praticados na Pista de Atletismo, com a 
apresentação de atletas de nível do Clube. Solicitou que os Diretores Adjuntos de 
Triathlon e de Atletismo sejam escolhidos dentro de um critério técnico, de forma a 
estimular um maior número de associados a praticar o esporte. Finalmente, desejou 
sorte aos atletas do Clube convocados para as Olimpíadas. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Comentou que teve a oportunidade de observar 
que na Alameda Principal, próximo à Portaria da Rampa, há uma árvore com uma 
casa de João de Barro, com a melhor visão que o pássaro poderia ter da parte mais 
nobre do Clube, com uma paisagem maravilhosa, algo que julgou extremamente 
curioso, e, sem dúvida, um reconhecimento da natureza por esse oásis que temos na 
cidade de São Paulo. 
 
Dulce Arena Avancini – Agradeceu de público ao Departamento Médico, em 
especial ao Dr. Marcos, Dra. Patrícia, pela atenção e presteza com que foi atendida 
em razão de um sério problema de saúde que teve durante a Festa Junina/2008. 
Pediu providências com relação ao Bar do Tênis, pois estão cortando as pernas das 
cadeiras que acabam rachando por serem arrastadas nas pedras do calçamento. 
Sugeriu que essas cadeiras sejam trocadas pelas cadeiras colocadas na Pista de 
Atletismo, que são menos movimentadas. Quanto ao João de Barro, ele é muito 
inteligente. Contando uma experiência pessoal a respeito, entendeu necessário 
considerar que o militante é importante nas competições, porque, diferentemente 
do associado, ele tem que mostrar resultados para permanecer no Clube.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Elogiou a exposição do Conselheiro Alcides de 
Souza Amaral demonstrando a real posição financeira do Clube. Contestou uma 
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idéia que havia sido lançada em Plenário, de votação em chapa completa, dizendo 
tratar-se de uma fraude legal, de modo que corrigir uma fraude legal pela 
regulamentação dela não é uma boa solução. Disse que o que o Conselheiro Pedro 
Antonio Lousan Badra havia dito fez deixar clara a necessidade de pedir um número 
que talvez a Diretoria possa fornecer. Quanto à manifestação do Conselheiro Arlindo 
Virgílio Machado Moura, de que essa conjuntura de estacionamento não suficiente 
deixa uma demanda reprimida, com essa demanda reprimida obviamente já está no 
limite uma série de atividades. Então, é preciso analisar essa eventual perda de 
receita, porque quando um novo associado ingressa, é necessário adequar as 
possibilidades do Clube para mais uma pessoa. A situação é gravosa, quer dizer, o 
valor que se recebe na taxa de transferência é menor do que o Clube necessita para 
se tornar apto a suportar mais um associado. Isso precisa ser levado muito a sério.  
 
Presidente – Entendeu muito oportuna a ponderação do orador com relação à taxa 
de transferência, acrescentando que a Diretoria estava presente e que talvez 
pudesse examinar aquela possibilidade. Eventualmente seria uma alternativa. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Lembrou que em determinada ocasião 
participou de uma Comissão Especial presidida pelo saudoso Conselheiro Francisco 
Lotufo Filho, criada para estudar o esporte competitivo no Pinheiros. Felizmente, 
essa Comissão concluiu pela manutenção de todas as atividades competitivas que o 
Clube tinha, porque é preciso que tenhamos clara a importância que tem o esporte 
competitivo como um paradigma para a prática do esporte. Observou que todos os 
clubes que aboliram o esporte competitivo acabaram fechando, como aconteceu 
com o Clube de Regatas Tietê, que era pioneiro nos esportes competitivos, e quase 
aconteceu com o Clube Espéria, que mudou de idéia a tempo e hora. Então, é preciso 
apoiar o esporte competitivo, bem como apoiar os militantes, nos limites do 
Regulamento Geral, pois estes estimulam os associados. O que acontece é que o 
esporte competitivo é forte, e em determinados momentos não admite competição 
com outras atividades. E o associado teme continuar no esporte competitivo, não se 
tornar um atleta de ponta, então vai fazer outras coisas. Mas o esporte competitivo é 
fundamental também para fomentar a participação do associado em competições. 
Aliás, o Sindicato dos Clubes criou uma competição para atletas não federados, 
justamente para aproveitar esse trabalho que faz o esporte competitivo. E dessas 
competições podem até sair atletas que irão desenvolver carreira no esporte. 
 
Dulce Arena Avancini (aparte) – Remeteu-se à época da construção da garagem, 
depois a remodelação da pista, quando o Clube Pinheiros tirou uma raia para 
diminuir o Atletismo, e isso foi ruim para a modalidade. Ainda bem que o Clube 
despertou a tempo e está resgatado o Atletismo. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Agradeceu. Prosseguindo, enfatizou que é 
notória a necessidade de um novo estacionamento, mas antes é fundamental que se 
reforce a infra-estrutura do Clube, sob pena de se viver um caos. As pessoas virão 
para o Clube, terão vagas no estacionamento, mas vão ter de esperar uma, duas 
horas para ter um lugar no restaurante, terão problemas de vestiário, problema de 
água, de força. Mas é preciso estudar as alternativas de receita. A propósito de 
terem citado a terceirização, hoje talvez o Conselho esteja preparado para discutir 
essa alternativa. Há questão de 12 anos, na apresentação de um Plano Diretor do 
Clube foi levantada a possibilidade de terceirização, ou concessão de uso. Na época 
era Presidente da Diretoria, e seu grupo quase perdeu a eleição para o Conselho, 
pois disseram que queriam vender o Clube, etc, quando, na realidade, apenas 
tinham colocado essa concessão como uma possibilidade. Tendo o Conselheiro José 
Manssur denominado a hipótese de parceria público-privada, disse que seria uma 
parceria pública, mas seria preciso analisar claramente. Aduziu que o problema da 
garagem terá de ser enfrentado de qualquer forma, mas reiterou a necessidade de, 
primeiro, infra-estruturar o Clube melhor, e, depois, criar as condições para 
construir o estacionamento. Uma delas poderia ser fazendo uma parceria com todas 
as vantagens e desvantagens dela advindas. Depois de o Clube ter sido infra-
estruturado, talvez fosse o caso de pensar na criação de uma taxa de obra. 
Considerando o cálculo do Conselheiro Pedro Badra, de uma vaga em torno de R$ 
25.000,00; se o Clube tem guardados R$ 6.000.000,00; que isso possa chegar a R$ 
8.000.000; vamos precisar de R$ 10.000.000. Se for instituída uma taxa de obra em 
torno de R$ 20,00/mês por contribuinte, conseguiremos atingir o valor necessário. 
E R$20,00/ mês não é um exagero, quando diz respeito a uma necessidade 
premente do corpo associativo. É importante lembrar que a partir da decisão de 
fazer o estacionamento serão dois anos cobrando R$20,00/mês. Temos que 
analisar: de onde sairão das receitas para construir a garagem, se ela é efetivamente 
importante para o associado, e que, antes, o Clube terá de ser infra-estruturado, 
então, de onde virão os recursos para isso. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto - Solidarizou-se com o Conselheiro Arlindo, 
entendendo necessária a elaboração de um Plano Diretor (e não um Plano de 
Obras), abrangendo a adequação de toda a infra-estrutura do Clube ao uso, sem 
conotação política, simplesmente pela efetiva necessidade. E o Conselho terá de 
encarar se haverá um aumento de taxa de obras, se será algum financiamento, seja 
por terceirização ou por venda de algumas vagas, porque temos associados com 
condições de fazer essa compra fictícia, ou seja, antecipação de uma receita de 
aluguel por 10, 15 anos. Mas são mecanismos que temos de abordar no Conselho, 
com a mesma responsabilidade dos nossos antecessores de 30, 40 anos atrás, que 
propiciaram condições para que um associado como Lucas Vita, hoje, recebesse um 
título de Atleta Benemérito. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Agradeceu. Concluindo, reiterou que é preciso 
encarar esses fatos claramente, suprapartidariamente, acima de paixões políticas, 
que às vezes atrapalham muito a vida do Clube. Por oportuno, lembrou que no final 
de sua gestão como Presidente, em 1996/1997, a Diretoria tinha a intenção de 
vender o imóvel da Rua D. José de Barros, e foi feita uma avaliação por duas das 
mais conceituadas empresas do ramo. O Presidente Cezar Roberto Leão Granieri 
assumiu em seguida a Diretoria, e propôs ao Conselho a venda daquele imóvel, pois 
com esse dinheiro pretendia construir um Centro Cultural, cujo projeto e execução 
já tinham sido aprovados pelo Conselho. Por questões políticas não vendemos. 
Passados 12 anos, foi feita nova avaliação, e apurou-se o mesmo valor, em torno de 
R$ 1.800.000,00, a outra R$ 2.100.000,00. Perdemos a oportunidade: não fizemos o 
Centro Cultural e estamos com o imóvel da D. José com a mesma avaliação. Certos 
assuntos importantes para a vida do Clube têm de ser analisados sem essa paixão 
política, para que os problemas sejam resolvidos. 
 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Pediu licença ao Sr. Presidente, 
para solicitar a possibilidade de se manifestar na próxima reunião Plenária, 
esclarecendo o que está sendo feito com relação ao Plano Diretor Geral do Clube, as 
obras de infra-estrutura que estão sendo executadas, e qual é o pensamento da 
Diretoria. Aproveitou para informar que o Clube está participando com 10% da 
delegação brasileira da Olimpíada em Pequim. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (questão de ordem) – Prontificou-se a formalizar o 
convite perante o Conselho, para ver atendido aquele pedido do Sr. Presidente. 
 
Presidente – Esclareceu que regimentalmente isso não seria possível, mas, 
considerando aquela ponderação, a Mesa encontraria uma alternativa para convidar 
o Sr. Presidente da Diretoria para prestar esclarecimentos na próxima sessão. 
 
Laís Helena Pinheiros Lima e Silva – Reportou-se à pesquisa feita recentemente 
com o corpo associativo, e informou que 94% dos associados entendem que é 
importante, apóiam e vieram para o Clube por causa do esporte competitivo, para 
que seus filhos possam completar a educação que recebem na escola. Referindo-se 
ao CAD (Centro de Aprendizado Desportivo), abordou tecnicamente as necessidades 
que devem ser supridas para alcançar o objetivo final, que é o domínio do 
movimento através do aprendizado desportivo. Explicou que um grupo de pessoas 
percebeu essa carência, entre elas os Professores Valdir Barbanti e Cortês, Mestres-
Doutores da Universidade de São Paulo, que vieram a colaborar e corroborar com 
essa filosofia. A idéia é preparar cada vez mais atletas associados, como existiu há 
muitos anos. Disse que acredita muito no associado, porque ele tem alimentação 
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adequada para chegar a um desenvolvimento intelectual psicológico característico 
de uma pessoa de um nível sócio-econômico como o nosso; tem educação suficiente; 
não é desnutrido, não vem de problemas familiares graves que possam dispersá-lo 
no meio do percurso, exceto aqueles que pretendam seguir uma carreira 
profissional e não ser um atleta, um esportista. O Clube tem condições sim de dispor 
de um material humano excelente para formar um grande atleta. A propósito, o 
Atleta Benemérito João Vicente também se dispôs a colaborar na Ginástica Artística, 
modalidade que vem se desenvolvendo bastante. Obviamente, será necessário fazer 
uma reforma no Ginásio, que está se deteriorando. Com a vinda de Laís de Souza e 
Daiane dos Santos, e com Luiz Augusto dos Anjos, o Clube vai dar um grande 
impulso na Ginástica Artística. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri (aparte) – Parabenizou a Conselheira Laís Lima pela 
abordagem, acrescentando que não só no Pinheiros, como no Minas Tênis Clube, por 
exemplo, nas modalidades que têm esporte competitivo adulto, as escolinhas são 
muito disputadas; a iniciação esportiva é muito bem freqüentada pelo corpo 
associativo. 
 
Laís Helena Pinheiros Lima e Silva – Parabenizou a Diretora Cultural, Maria 
Cristina Nogueira de Sá Pikielny, pelo trabalho que vem realizando em sua Área de 
atuação, no seu entender “um verdadeiro milagre”. Concordou que o Clube precisa 
de um Plano Diretor, mesmo de 30, 40 anos, porque os setores culturais estão 
espalhados em várias dependências, adaptando-se a qualquer situação. O Espaço 
Cultural tinha sido construído ao lado de um vestiário da piscina, num subsolo, local 
úmido, fechado. Ora, decerto que a Diretoria anterior fez o que foi possível, mas 
ninguém faz aula de dança ao lado de um banheiro. Hoje em dia aquela dependência 
é utilizada pelo Departamento de Patrimônio, porque também não havia outro 
espaço. Comentou sobre melhorias que poderiam ser feitas, inclusive no Auditório 
do CCR. Ponderou, ainda, que o Balé, por exemplo, que ela, oradora, há cerca de 20 
anos fundou e lecionava graciosamente para aproximadamente 300 alunas, hoje 
atende a 250 alunas e está funcionando com grande dificuldade, não houve nenhum 
investimento. Além disso, é preciso desenvolver novas atividades e melhorar a 
qualidade dos serviços. Então, efetivamente é necessário um Plano Diretor. 
 
José Manssur – Cumprimentou a Mesa, por ter elaborado a Ordem do Dia de forma 
a permitir, são raras as vezes, esta abertura em Várias, quando se pôde ouvir 
pronunciamentos da mais alta envergadura, verdadeiramente importantes aos 
destinos do Clube. Com relação ao convite a ser formulado ao Sr. Presidente da 
Diretoria, para prestar esclarecimentos na próxima reunião, entendeu que seria 
cabível fazê-lo com base no Art. 92 do Regimento Interno do Conselho. 
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Presidente – Agradeceu ao orador pela colaboração. Havia colocado que a Mesa 
encontraria uma alternativa e estava mesmo pensando em convocação, o que se 
confirmou com a exposição do orador. 
 
Cândido Padin Neto – Agradeceu ao Conselho pelo voto de pronto 
restabelecimento consignado a seu irmão, Álvaro Padin. 
 
 

 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião às 23:10 horas. 
 
 
 

*** 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 565ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 25 de agosto de 2008. 
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