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ATA DA 570ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2009. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda  
Segundo Secretário: Apparecido Teixeira 
Terceiro Secretario: 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  

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

Presidente – Em nome da Mesa, propôs e foi consignado voto de pesar pelo 
falecimento do Conselheiro Alcides de Souza Amaral, Presidente da Comissão 
Permanente Financeira, sendo observado um minuto de silêncio em sua homenagem. 
Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições, que foram 
consideradas subscritas pelo Plenário como um todo: a) de autoria da Mesa do 
Conselho, pelo falecimento do associado Jonas Cottini Salgado; pelo falecimento do Sr. 
Fernando Vergueiro, irmão do Conselheiro Efetivo Sérgio Vergueiro; e pelo falecimento 
do ex-Conselheiro Sylvio Trunkl; voto de pronto restabelecimento do ex-Conselheiro 
Higino Carlos Freitas de Oliveira, proposto pela Mesa do Conselho; votos de 
congratulações: a) de iniciativa da Mesa, ao Associado Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, 
Membro Efetivo do Conselho Fiscal, pela sua eleição para o cargo de Presidente da 
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Sociedade Esportiva Palmeiras; e ao Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut, eleito 
Presidente do Rotary Club de São Paulo no período de 2010/2011; b) de iniciativa do 
Luiz Ernesto Machado Kawall, Suplente do Grupo A, subscrito pelo Conselheiro Ernesto 
Julio Santos Corrêa Schleier, Diretor de Veteranos, no sentido de consignar voto de 
congratulações para a Mulher Pinheirense, pela passagem do Dia Internacional da 
Mulher, no próximo dia 08, saudando as Associadas e Conselheiras na pessoa da 
Conselheira Dulce Arena Avancini; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro 
Hugo Nivaldo Nápoli, proposto pela Mesa do Conselho. 
 
Primeiro Secretário – Comunicou que o Associado Claudio Alves d´Amorim renunciou 
ao cargo de Conselheiro no último dia 26 de fevereiro, tendo sido convocado o 
respectivo Suplente. 
 
Clovis Bergamo Filho – Parabenizou a Diretoria por três ações, que denotam uma 
administração pautada em respeito, qualidade e liderança: a implantação da modalidade 
Rugby, que ele, orador, havia pleiteado a pedido de associados; a pesquisa de opinião 
sobre os serviços prestados, que está sendo feita com os associados; e reunião com 
todos os demais clubes formadores de atletas, para fortalecer a influência e a 
representatividade dessas entidades nas várias esferas necessárias. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs fossem consignados os seguintes votos 
de louvor: 1) à associada Maria Borges, pelo trabalho que vem realizando com a ONU 
no processo de paz do Afeganistão; 2) à Diretoria de Serviços Gerais e equipe de 
funcionários, pela poda responsável feita nas árvores próximas às piscinas externas, 
proporcionando a recuperação ambiental de 16 palmeiras imperiais que estavam sendo 
sufocadas pelas seringueiras; 3) aos integrantes da Bateria Pinheiros, pela feliz 
apresentação na Feijoada Carnavalesca, desde logo sugerindo que para o próximo 
Carnaval seja criado o Bloco do Pinheiros, aproveitando a qualidade dessa Bateria; 4) ao 
associado Leandro Ribeb, Campeão Brasileiro de Esqui na Neve, que está próximo a 
conquistar uma vaga nas próximas Olimpíadas de Inverno.  Votos aprovados. 
 
Walter Silva – Endossou o voto de louvor proposto à Diretoria de Serviços Gerais, em 
especial ao Diretor da Área, Conselheiro Nilson José Iasi, pela poda das árvores 
existentes nas proximidades das piscinas externas. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se ao voto de pesar consignado pelo 
falecimento do Sr. Fernando Vergueiro, irmão do ex-Presidente do Conselho Sérgio 
Vergueiro. Propôs voto de pesar pelo falecimento do Sr. João Augusto Conrado do 
Amaral Gurgel, pai da associada Maria Cecília do Amaral Gurgel Carneiro de Oliveira. 
Voto aprovado. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Andreas de Souza Fein – Reportou reclamação de associados, pelo atraso nas obras 
da obras da Lanchonete da Piscina, cujo término estava previsto para 1º/01, inclusive 
com relação à sobrecarga continuada de usuários sofrida por outras lanchonetes e 
restaurantes do Clube, como a Lanchonete do Tênis e a do Boliche, prolongando o 
desconforto e gerando grande insatisfação em todo o quadro associativo. Solicitou que 
a Diretoria se manifeste, preferencialmente no Plenário do Conselho, para informar a 
situação real dessas obras, esclarecer os motivos do atraso e que sanções, multas, 
atrasos de pagamento, descredenciamento, etc. estão sendo aplicadas aos fornecedores 
e aos prestadores de serviço responsáveis por esse atraso. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Carlos Alberto Costa de Oliveira – Transmitiu as seguintes reivindicações de 
associados, a saber: 1) considerando os roubos e furtos que têm acontecendo 
frequentemente, que seja estudada a possibilidade de ampliar o sistema de segurança 
nos arredores do Clube; 2) que seja instalado mais um elevador no prédio do CCR, em 
frente à portaria antiga do Boliche, em especial para atender aos usuários quando o 
elevador existente estiver em manutenção. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 569ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

26 de janeiro de 2009. 

Roberto Cappellano – Propôs retificações em seu pronunciamento no item Várias: a 
primeira, corrigindo a pontuação, para constar: “... o valor aprovado pelo Conselho por 
obra; o valor gasto pelo Clube por obra até a presente data; estágio de cada obra até a 
presente data: concluída, em execução ou licitação;...”; e a segunda, acrescentando, “o 
questionamento que vou fazer tem que ser atendido estatutariamente.”. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Propôs fosse retificado o seu aparte durante o 
pronunciamento do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima no item 3, para deixar claro 
que a arena podia se aproveitar de verba pública com o seu estacionamento. 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada com as retificações 
solicitadas. 
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Item 3 - Eleição para complementação de mandato do cargo de Presidente 

da Comissão Permanente Financeira, a ser exercido até o mês de 
maio de 2010, em face de vacância. 

José Manssur – Com base em precedentes anteriores que então citou, considerando a 
existência de candidatura única, propôs fosse realizada votação por aclamação. 
Aprovado. 
 
Deliberação: 

Submetida a candidatura ao Plenário pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu eleger o 
Conselheiro Antonio da Silva Villarinhos, inscrito pela Chapa Coligação Pinheiros, para 
complementar o mandato do cargo de Presidente da Comissão Permanente Financeira, 
a ser exercido até o mês de maio de 2010, em face de vacância, tendo sido o eleito 
empossado em seguida. 
 
Antonio da Silva Villarinhos – Manifestou-se em agradecimento aos Conselheiros 
pela sua eleição. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-I-02/2008 – Recurso contra decisão 

da Presidência, que indeferiu pedido de convocação de reunião 
extraordinária do Conselho Deliberativo para apreciar 
requerimento de construção urgente e imediata de uma nova 
garagem. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado. Como se tratava de recurso 
contra uma decisão que proferiu, embora não houvesse impedimento legal, já que não 
se tratava de matéria em causa própria ou de assunto em que tivesse interesse 
individual, ainda assim, por uma questão ética, transmitiu a Presidência dos trabalhos 
ao Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 
 
- Assume a Presidência o Dr. Francisco Carlos Collet e Silva. 

 
Presidente “ad hoc” – Preliminarmente, para evitar discussão sobre o mérito da 
construção de nova garagem, esclareceu que no recurso estaria se discutindo se o 
requerimento, assinado por 77 Conselheiros, deveria, apesar das ponderações feitas no 
despacho atacado, obrigar a convocação de uma reunião extraordinária. 
 
Célio Cássio dos Santos – Entendeu que em 90% do processado, inclusive no 
parecer da Comissão Jurídica, tratou-se da urgência ou não da construção da garagem, 
que não era o escopo do recurso. Ponderou que o dispositivo estatutário que permite 
que cinquenta Conselheiros requeiram a convocação extraordinária do Conselho não dá 
margem a interpretações diversas, e que, uma vez requerido, não cabe ao Presidente 
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decidir se deve ou não convocar, nem sobre a urgência ou relevância do assunto que se 
pretende tratar; a ele compete especificamente providenciar a convocação. Não o 
fazendo, estará, no mínimo, desprestigiando os Conselheiros. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Como Presidente da Comissão Jurídica, ponderou que, 
embora esteja previsto no Estatuto que cinquenta Conselheiros possam requerer uma 
reunião extraordinária, não existe uma proposta concreta de construção de 
Estacionamento para se deliberar. 
 
Célio Cássio dos Santos – Respondeu que a natureza do assunto é irrelevante. O 
importante é o respeito ao Estatuto e ao Regulamento Geral, e resolver se cinquenta 
Conselheiros podem ou não fazer uma reunião extraordinária, porque se ficar a critério 
do Presidente, os Conselheiros pouco servirão. 
 
Paulo Cesar de Arruda Castanho – Disse que existe um projeto de garagem, 
inserido no Plano Diretor de Obras, ainda que esse Plano não tenha sido aprovado. E os 
setenta e sete Conselheiros, no uso de suas prerrogativas do Art. 39, II, “a”, do Estatuto 
Social, e o Art. 70, II, “a”, do Regulamento Geral, requereram que esse projeto fosse 
incluído em pauta, em convocação de reunião extraordinária. Ora, o texto dos 
mencionados dispositivos é impositivo, incondicional, não importando o assunto. Então, 
a reunião teria de ser convocada. Reputou fúteis os argumentos que embasaram a 
recusa do pedido, ponderando que para o corpo associativo a garagem é assunto 
relevante e urgente. Além disso, quem tem que resolver sobre estes aspectos é o 
Plenário do Conselho, e não uma só pessoa (Presidente). Já a Comissão Jurídica usou os 
mesmo argumentos, entrando no mérito. Entretanto, não há mérito. A reunião teria de 
ser convocada, quando muito com algum atraso para que fossem ouvidas as Comissões 
técnicas, etc, para não cassar o direito que os Conselheiros têm. Pediu que fosse dado 
provimento ao recurso, para que fosse designada uma data para essa reunião 
extraordinária, obrigação que o Presidente deveria ter cumprido. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Ponderou que o Estatuto Social estabelece o 
que os Conselheiros, a Mesa e seu Presidente estão obrigados a obedecer. Já o §4º, do 
art. 39, dispõe que, nos casos de convocação extraordinária, o Conselho deverá reunir-
se dentro de 30 dias, ou seja, é um processo que deve ter enorme celeridade. 
Defendendo que a Presidência estava equivocada, disse que se o recurso fosse 
rejeitado, seria aberto um precedente perigosíssimo. Explicou que o Estatuto diz que 
quem pode convocar reunião extraordinária do Conselho é a Diretoria, o Conselho Fiscal 
ou 50 Conselheiros. Em síntese, se a decisão de convocar ficar exclusivamente a cargo 
do Presidente do Conselho, que poderá até decidir politicamente, isso poderá trazer 
prejuízos ao Clube e desmoralizar os requerentes. A convocação é compulsória; a norma 
é clara, não há o que se interpretar. Há, sim, o que se cumprir. O que se discute não é 
uma questão política, mas uma questão institucional, uma prerrogativa dos 
Conselheiros, representantes dos associados, poderem reunir o Conselho, onde devem 
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ser discutidos os grandes assuntos do Clube. Ponderou que tanto o despacho do Sr. 
Presidente quanto o parecer da Comissão Jurídica não disseram qual artigo do Estatuto 
seria infringido ao se convocar essa sessão extraordinária. Ao contrário, o Estatuto 
compele a convocação. Apelou aos Conselheiros que acolhessem o recurso, para que se 
respeitasse o Estatuto e para impedir a cassação dessa prerrogativa. Enfatizou que não 
haverá prejuízo nenhum: será convocada uma sessão extraordinária, para discutir a 
questão do estacionamento com amplitude, com a participação da Diretoria e de todos. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Ponderou que não havia razão para discutir se o 
assunto era relevante ou não, nem abordou a previsão do Art. 39 do Estatuto. Disse 
acreditar que não via nenhum problema em se convocar uma reunião extraordinária 
para discutir o assunto estacionamento, que é relevante, sobretudo, quando o próprio 
Estatuto obriga de forma clara que se realize essa reunião. É um direito legítimo dos 
mais de 50 Conselheiros que assinaram o pedido. E não se trata de tendências políticas. 
Não importa quem ocupe os cargos hoje, as instituições é que são importantes, 
principalmente considerando a dimensão do Pinheiros. 
 
Clovis Bergamo Filho (aparte) – Pediu esclarecimento, considerando que no 
material enviado aos Conselheiros constou “Pressuposto de urgência e relevância da 
matéria”, ao passo que, na tribuna, dizia-se que isso não estava escrito no Art. 39 do 
Estatuto.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Solicitou à Mesa que lesse o inciso II, do Art. 39, 
do Estatuto Social. 
 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Esclareceu que a expressão 
mencionada pelo Conselheiro Bergamo constava do Despacho recorrido, e não do Art. 
39, II, do Estatuto. Leu referido dispositivo, explicando que a relação que o despacho 
fazia era no sentido de que o pedido assinado pelos Conselheiros era um requerimento, 
e não uma convocação, portanto, poderia ou não ser atendido. Quem requer, não 
determina, não pode convocar. Em segundo lugar, a convocação do Conselho compete 
ao seu Presidente, que não pode abrir mão da sua competência numa interpretação, 
numa relação entre os dois dispositivos, que não podem ser conflitantes. Presume-se 
que quando não é uma convocação natural ordinária, comum, aquela que compete ao 
Presidente, seria essa que poderia mais de 50 Conselheiros solicitar, colocando o 
deferimento a critério do Presidente, observando a urgência no despacho. No despacho 
está: Urgente, na acepção jurídica do termo, ou seja, “periculum in mora”, não é 
qualquer urgência; é aquela urgência que pode resultar em impedimento. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Ratificou sua posição, de que o Estatuto obriga a 
realização da reunião, desde que o requerimento venha com o número mínimo de 50 
assinaturas. Se todos os requisitos formais estavam presentes, cabia ao Presidente 
seguir o que diz o Art. 39 e convocar a reunião, sem uma análise mais profunda. Pediu 
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aos Conselheiros que acolhessem o recurso e convocasse imediatamente uma reunião 
extraordinária para discutir o assunto.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Disse entender que o problema de um futuro 
Presidente causar toda uma celeuma em face de uma posição ditatorial deva ser 
estudado, talvez até corrigido – desde logo, dispôs-se a participar de Comissão que para 
tanto seja eventualmente nomeada para estudar o assunto. O Art. 39 do Estatuto, a Lei 
geral do Clube, estabelece que o Conselho Deliberativo reunir-se-á extraordinariamente 
a requerimento da Diretoria, do Conselho Fiscal ou de 50 Conselheiros, pelo menos. A 
Norma é clara. Esse requerimento é um pedido, e, como tal, pode ou não ser negado. O 
Art. 13 do nosso Regimento Interno (a Lei específica) dispõe que o Presidente é o 
representante do Conselho. E o inciso XVI do Art. 14 do mesmo Regimento estabelece 
que uma das atribuições do Presidente é resolver sobre os requerimentos que lhe forem 
apresentados. Então, está expresso que o Presidente deve resolver sobre o pedido. 
 
André Perego Fiore (aparte) – Ponderou que o “caput” do Art. 39 é taxativo, quando 
diz: reunir-se-á. Então não cabe, neste caso, interpretar que isso seja ou não uma 
opção do Presidente. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Respondeu que embora a redação seja taxativa, 
o verbo está no futuro. Se a leitura fosse essa, simplesmente traria que a Diretoria 
mandaria no Conselho, isto é, sendo um requerimento dela, teríamos que acatar. Não é 
isso. Quem manda no Conselho são os Conselheiros e o seu Presidente, não é Diretoria, 
nem Conselho Fiscal.  
 
José Geraldo Louzã Prado (aparte) – Aduziu que o Art. 14 do Regimento atribui ao 
Presidente a competência de convocar o Conselho extraordinariamente, mas não havia 
projeto a ser deliberado. Compete ao Presidente do Conselho atalhar isso e não deixar 
que se banalize, sob pena de cinquenta Conselheiros resolverem convocar, 
extraordinariamente, o Conselho para deliberar sobre assunto que não existe. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Não abordou o mérito do aparte, apenas 
acrescentou que o Regimento do Conselho diz claramente que quem resolve sobre 
requerimentos é o Presidente. Perguntado pelo Conselheiro Paulo Cesar de Arruda 
Castanho, respondeu que da mesma forma seria se o requerimento partisse da 
Diretoria. 
 
Paulo Roberto Taglianetti (para encaminhar a votação) – Solicitou ao Sr. 
Presidente que consultasse o Plenário se estava suficientemente esclarecido para votar 
a matéria. 
 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Diante da reclamação do Conselheiro 
João Paulo Rossi de que estava-se perdendo muito tempo com questões de Direito, 
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parecendo um Foro Romano, esclareceu tratar-se de matéria de natureza estritamente 
jurídica. Consultou o Plenário, que concordou em encerrar os debates após a 
manifestação dos Conselheiros já inscritos. 
 
Claudio Damasceno Junior – Disse que o Conselho tem uma série de competências, 
e seu Presidente tem as suas prerrogativas, entre as quais deliberar sobre 
requerimentos. Afirmou que, como associado e Conselheiro, não sentia que seus direitos 
tivessem sido agredidos com a rejeição do requerimento dos Conselheiros, e não 
entendia que o Estatuto tivesse sido ofendido. Então, se posicionaria a favor da Mesa do 
Conselho. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Comentou que não via nenhuma arbitrariedade no 
despacho, e que o assunto estacionamento, tão importante para o Clube, certamente 
será trazido ao Conselho no momento oportuno. Entretanto, as questões controversas 
realmente devem ser amplamente discutidas e julgadas com base no resultado das 
discussões. 
 
Claudio Damasceno – Reiterou seu entendimento, acreditando que a matéria podia 
ser votada. A Justiça se manifestaria sabiamente, como em outras ocasiões.  
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Disse que embora concordasse com a 
convocação do Conselho para discutir a matéria pretendida, de acordo com o Art. 40 do 
Regimento do Conselho, toda matéria a ser discutida tem que vir com uma proposição. 
No pedido dos 77 Conselheiros, superficialmente, falou-se em uma garagem ao lado do 
Salão de Festas. Mas essa garagem fazia parte do Plano Diretor de Obras elaborado por 
Comissão Especial, que na reunião plenária de 25/02/2008 foi recepcionado como um 
plano de intenções, para servir de subsídio para esta ou futuras Diretorias, sendo certo 
que a concretização dessas obras dependerá de autorização pontual do Conselho, com 
base em propostas a serem, eventualmente, apresentadas pela Diretoria interessada, 
definindo prioridades, projeto e localização das obras (Resolução 03/2008). Então, 
independentemente de a garagem ter sido mencionada no pedido dos Conselheiros, não 
existe um projeto. Sem a proposição objetiva, com os requisitos exigidos pela resolução 
do Conselho, não havia nada a ser discutido em reunião extraordinária com relação ao 
tema. Não havia motivo para realizar a reunião, e, por consequência, desnecessária 
também qualquer convocação. Manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Ponderou que a decisão que indeferiu o 
requerimento da reunião em absoluto analisou a situação colocada pelo orador. Então, a 
reunião deveria ser convocada.  
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José Roberto Coutinho de Arruda – Concordou, desde que houvesse proposição. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Acrescentou que antes de indeferir o pedido, sob 
outra argumentação, o Presidente deveria ter aberto prazo para que eventuais 
problemas do pedido pudessem ser sanados. Além deste aspecto, havendo mais de 50 
assinaturas, deveria ser convocada a reunião.  
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Respondeu que aquele requerimento foi 
indeferido. Se os requerentes entenderem oportunamente formular outro requerimento, 
juntando projeto, etc, será apreciado. Entretanto, o aparteante estava defendendo uma 
tese, e ele, orador, estava falando com os elementos existentes no processo. Se o 
recurso fosse provido, não haveria proposta a discutir. 
 
José Manssur – Partiu de duas premissas que entendeu fundamentais: fato 
superveniente e ato discricionário. Se cinquenta Conselheiros, no mínimo, pedirem a 
convocação de uma reunião extraordinária, na literalidade do Art. 39, deve ser 
convocada. Falou-se que o Estatuto não menciona urgência, nem necessidade, mas não 
se falou que o Estatuto deixasse de se referir a ato discricionário, a oportunidade da 
feitura de um determinado ato ou à prejudicialidade de uma determinada irresignação, 
se os fatos supervenientes vierem a levar a justificativa da desnecessidade da prática de 
um ato administrativo. Quanto ao Art. 39 estatutário, não podemos interpretar um 
artigo de lei isoladamente. A interpretação há de ser sistêmica, mesmo que na clareza 
cessa a interpretação. Com relação à urgência, está implícita no §4º do Art. 39, que 
estabelece que a convocação do Conselho tem que ser feita em 30 dias, porque a 
matéria é urgente. Quanto ao pedido inicial dos Conselheiros, cujo indeferimento deu 
origem ao recurso, estava prejudicado, porque pretendia convocar reunião 
extraordinária, mas não existia proposta com concretude material para ser deliberada; 
apenas mera cogitação. Neste caso, o ato discricionário, pode sim, na amplitude da 
competência dada ao Presidente, dizer da conveniência e da oportunidade. Além disso, 
na Proposta Orçamentária para 2009 estão previstas adequações propostas em obras e 
reformas, visando preparar o Clube para expansões futuras com a construção do novo 
estacionamento, o primeiro item das intenções de obras consideradas prioritárias a 
serem submetidas ao Conselho. Considere-se, ainda, que em carta distribuída aos 
Conselheiros na reunião de janeiro, o Presidente da Diretoria, ratificando este 
compromisso assumido no Orçamento, esclarece que a definição do novo 
estacionamento em função da sua total prioridade e urgência na execução e com 
poucas alternativas de localização, será apresentada ao Conselho no mês de abril, 
compromisso este que constou da matéria publicada pelo Presidente do Conselho na 
revista deste mês. Concluindo, entendeu que no mérito estava prejudicado o recurso, 
diante dos compromissos formais assumidos pelo Presidente da Diretoria e pelo 
Presidente do Conselho, de trazer para abril a matéria, objeto da proposição inaugural, 
que deu origem ao recurso.  
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Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Ponderou que não estava em discussão o 
estacionamento, mas uma questão filosófica, se o Conselho tem voz suficiente para com 
50 assinaturas solicitar ao Presidente do Conselho que convoque uma reunião 
extraordinária sobre determinado assunto.  
 
José Manssur – Esclareceu que não se balizava pelos limites fixados pela Mesa, desde 
que não desbordasse dos conceitos éticos e estatutários e do despacho recorrido. 
Ponderou que sempre que cinquenta Conselheiros requererem, o Conselho tem que ser 
reunido para deliberar, mesmo que a proposição faça parte de um plano de intenção. 
Mas, mesmo que se fosse chamar a reunião extraordinária, o recurso estaria 
prejudicado, à medida que houve compromisso formal do Presidente da Diretoria e do 
Presidente do Conselho de trazer à deliberação a matéria objeto do requerimento inicial. 
 
Presidente – Esclareceu que o Conselheiro Manssur não deixou de observar o 
balizamento dado no início, pois não discutiu o mérito de estacionamento; apenas 
justificou sua proposta de prejudicialidade, por entender que o mérito não reúne a 
recurso.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Discordou, dizendo que quando o requerimento foi 
apresentado, o compromisso da Diretoria ainda não existia. Acrescentou que nesta 
oportunidade era necessário definir se o Conselho tem voz, tem direitos, ou não. 
 
José Geraldo Louzã Prado (aparte) – Perguntou ao Conselheiro José Manssur se o 
Presidente do Conselho agiu bem, ao atalhar uma reunião que não decidiria coisa 
nenhuma. 
 
José Manssur – Disse que o Presidente usou de um ato discricionário, à luz do que se 
conceitua de fato superveniente. Na medida em que ele verificou que havia um 
compromisso da Diretoria, resolveu não convocar o Conselho para deliberar sobre 
matéria que será encaminhada no mês de abril. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Frisou que o requerimento inicial 
era de abril; que a reunião extraordinária tem prazo de 30 dias para ser convocada; e 
trâmite do processo demorou um ano. Reconheceu que, face ao pedido dos 
Conselheiros, a Diretoria informou que iria fazer o estacionamento. Entretanto, nesta 
oportunidade estava-se discutindo se cinquenta Conselheiros têm ou não essa 
prerrogativa.  
 
José Manssur – Ressaltou que quando cinquenta Conselheiros solicitam uma reunião 
extraordinária para deliberar sobre uma proposta concreta, torna-se obrigatória a 
convocação. A demora é algo que não nos compete dizer. Quando se delibera uma 
questão, se delibera no momento atual em que ela é apresentada, não se retroage. No 
momento atual em que ela é apresentada, ela está prejudicada pelos compromissos 
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assumidos. Disse que estava satisfeito por ter o aparteante reconhecido que fato 
superveniente alterou a colocação dos fatos, a conduzir à prejudicialidade do 
requerimento. 
 
Edgard Ozon – Lembrou que no ato de sua posse, o Conselheiro fez um juramento, 
comprometendo-se a zelar pelo cumprimento das normas legais do Clube. Assim, 
alertou para a responsabilidade dos Conselheiros com relação aos assuntos que teriam 
que ser resolvidos nesta noite. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Concluiu, dos debates, que o Conselheiro João 
Benedicto pretendeu priorizar a prerrogativa do Conselheiro requerer a convocação do 
Conselho. Os Conselheiros Arruda e Manssur, defenderam a necessidade de uma 
proposta concreta, com o que concordava. Quanto ao despacho indeferindo o 
requerimento, entendeu que houve humildade por parte do Sr. Presidente, deixando 
claro que não havia proposta concreta para se discutir e deliberar sobre a construção de 
uma garagem. Também concordou tratar-se de uma discussão não só filosófica, como 
também política, cultural e humana. Resta, portanto, decidir sobre o que é mais 
importante: nós, Conselheiros, na nossa exigência e nosso direito de que se cumpra o 
Estatuto, ou o que faremos com esta reunião extraordinária. Apelou que os Conselheiros 
decidissem em favor do Conselho e de seu Presidente, dizendo que, como ele, todos 
querem o seu direito, mas em cima de propostas claras e concretas, que se possa 
debater.  
 
André Franco Montoro Filho – Defendeu que a disposição estatutária diz claramente 
que 50 Conselheiros pedindo, é necessário que se convoque reunião extraordinária, 
porque é um direito da minoria - uma das prerrogativas mais importantes do sistema 
democrático. Cumprir o Estatuto significa obedecer a Lei, obedecer à democracia. 
Observou que vários das objeções colocadas para não convocar a reunião, como a 
urgência, a relevância e a não existência de um Plano Diretor pronto pela Diretoria, hoje 
estão supridas. Então, por que não obedecer ao Estatuto e aceitar o direito da minoria? 
 
Paulo Kesselring Carotini (aparte) – Questionou o que seria analisado na reunião 
extraordinária, se não há um documento concreto?  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Concordou que é necessário respeitar o 
direito da minoria, e ressaltou que existe uma proposta clara de se marcar uma reunião 
para discutir a questão do estacionamento.  
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que existe o direito da minoria de propor 
um assunto para debate e isso foi feito. O mérito não deve ser julgado 
antecipadamente. Trata-se de assunto relevante e urgente, e se fosse convocada a 
reunião poder-se-ia até deliberar que a Diretoria organizasse o projeto detalhado do 
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Plano Diretor, etc. Reiterou que é direito da minoria requerer e a reunião deveria ter 
sido convocada. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que o requerimento era natimorto, 
porque iniciou com uma premissa equivocada de que o projeto de Plano Diretor de 
Obras elaborado pela Comissão Especial teria sido aprovado. Em que pese tratar-se de 
um trabalho feito com muito denodo, muito esforço e patrocinado pela gestão anterior, 
para que não houvesse conotação política em uma eventual rejeição por parte da 
maioria esse projeto foi recepcionado como um Plano de Intenções, que servirá de 
importante subsídio e material de consulta para a atual e novas Diretorias, como os 
demais planos existentes, sendo certo que a concretização das obras nele elencadas, 
dependerá de autorizações pontuais do Conselho Deliberativo, com base em propostas a 
serem apresentadas pela Diretoria interessada, definindo prioridades, projeto e 
localização das obras. Então, esse projeto não tinha essa força cogente para que se 
formulasse o requerimento inicial. E no despacho inaugural a Presidência do Conselho 
deixou consignado que não havia condição de apreciar, em função de uma 
extemporaneidade, isto é, não tinha sido apresentada qualquer proposta pela Diretoria, 
definindo projeto e localização do novo estacionamento. No recurso, não se cogita que o 
projeto de Plano Diretor de Obras foi recepcionado pelo Conselho como simples estudo. 
Observou que durante os debates de hoje houve um desvio: passou-se a discutir não 
mais o fundamento do pedido, mas a possibilidade de estarmos cassando a 
oportunidade de 50 Conselheiros apresentar requerimento. Não, essa prerrogativa tem 
que ser sempre respeitada. Mas, é necessário analisar o assunto dentro de um contexto, 
dentro das normas legais do Clube. Existe a competência do Presidente para 
recepcionar requerimentos, deferi-los ou indeferi-los. Não havia motivo para convocar a 
reunião, porque não tinha nada a ser discutido. Circunstancialmente, os trabalhos da 
Diretoria foram se desenvolvendo e em abril o assunto será trazido para apreciação dos 
Conselheiros. Mas é preciso deixar claro que isso não é decorrência do requerimento. 
Até porque O despacho inaugural, indeferindo o pedido, data de 26/06/2008. Não existe 
por parte da Presidência nenhuma intenção de desrespeitar requerimentos, mas temos 
que ficar atentos. Quanto ao direito da minoria, de apresentar requerimento, é 
importante, mas quem decide é a maioria. E esse requerimento tem de ser 
fundamentado. Senão, os Presidentes de Conselho, a cada requerimento de 50 
Conselheiros, sem fundamentação, estarão adstritos a colocá-lo em pauta. Quer dizer, 
não terão nem o direito de apreciar o requerimento; ficarão pautados pelos 
requerimentos e sua competência será mitigada. É preciso interpretar os dispositivos de 
uma forma harmônica e coerente. Perguntado pelo Conselheiro Waldemar Antonaccio 
Junior sobre quantas vezes, até hoje, na história do Conselho houve reuniões sem 
propósito, convocadas por mais de 50 Conselheiros, respondeu que o Conselheiro João 
Benedicto solicitou à Secretaria e foram feitos levantamentos, mas não houve nenhum 
requerimento de Conselheiros que tivesse se convertido em reunião do Conselho. 
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Marcelo Favali (aparte) – Observou que, no que diz respeito a obras, compete ao 
Conselho apenas deliberar sobre proposta que venha do Poder Executivo. Perguntou se 
havia conflito entre o Art. 39 do Estatuto e o Art. 14 do Regimento do Conselho. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Esclareceu que não existe conflito; tem que 
haver uma interpretação harmônica dos dispositivos. São regras de hermenêutica. 
 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Declarou os debates encerrados. 
Antes de passar à votação, agradeceu pelos elogios recebidos de alguns oradores, e 
encareceu que a natureza da matéria, jurídica ou não, não é a Mesa que escolhe, mas 
sim o assunto discutido. Disse que permitiu e incentivou os debates por reputar aquela 
matéria de uma importância significativa para o Clube. Esclareceu que a proposta do 
Conselheiro José Manssur, sustentando a prejudicialidade superveniente, isto é, pelo 
não conhecimento do recurso, tinha preferência e, se aprovada, impediria o julgamento 
do mérito. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Considerando a tratar-se de matéria de 
extrema relevância, entendeu interessante avançar no mérito. Assim, solicitou, e o 
Conselheiro José Manssur concordou em retirar sua proposta de prejudicialidade.  
 
Presidente (Francisco Carlos Collet e Silva) – Consultou o Plenário, que, por ampla 
maioria, aceitou a desistência da proposta formulada pelo Conselheiro José Manssur, 
passando o Conselho a decidir sobre o mérito. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Requereu fosse realizada votação nominal. 
Proposta rejeitada por ampla maioria. 
 
Deliberação: 

Submetido à votação, por ampla maioria de votos foi negado provimento ao recurso, 
mantendo-se a decisão recorrida. 
 
Presidente - Devolveu a Presidência dos trabalhos ao Presidente Alberto Fasanaro. 
 
- Reassume a Presidência o Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. 

 

José Manssur – Para agilizar os trabalhos e porque conexos, propôs que os itens 5 a 8 
fossem apreciados em conjunto. Aprovado. 
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Item 5 - Apreciação do processo CD-12/2008 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso do atleta Marcelo de Camargo 
Cintra Franco, da Seção de Pólo Aquático, como associado 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da 
aquisição de Título Social. 

Deliberação: 

Proposta aprovada. 
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-17/2008 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso da atleta Evelyn Wallace 
Winkler, da Seção de Saltos Ornamentais, como associada 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da 
aquisição de Título Social. 

 

Deliberação: 

Proposta aprovada. 
 
Item 7 - Apreciação do processo CD-20/2008 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso da atleta Fabiana Barbosa 
dos Santos, seção de Saltos Ornamentais, como associada 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da 
aquisição de Título Social. 

 

Deliberação: 

Proposta aprovada. 
 
 
Item 8 - Apreciação do processo CD-26/2008 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso da atleta Ana Carolina Miti 
Sameshima, seção de Natação, como associada Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente da aquisição de Título 
Social. 

 

Deliberação: 

Proposta aprovada. 
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Item 9 - Várias. 

Marcelo Favalli – Reclamou da falta de fundamentação de uma resposta que recebeu 
da Diretoria com relação ao pedido de inversão das portas dos elevadores do Conjunto 
Desportivo, que apresentou no item “A Voz do Conselheiro” no ano passado. A Diretoria 
disse simplesmente que o custo da obra seria muito alto, mas não fundamentou 
devidamente sua resposta, como determina a parte final o Art. 37.a, § 5º, do 
Regimento do Conselho. Disse esperar que a Diretoria reveja seu posicionamento, 
convidando empresas especializadas para apresentar os orçamentos, e, então, justifique 
sua negativa. 
 
Mário Marrese – Parabenizou a Diretoria, por ter aceito sua sugestão e extinguido o 
exame ergométrico, que gerava um prejuízo mensal ao Clube entre R$ 6.000,00 e R$ 
7.000,00.  
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Consignou que uma delegação de empresários 
brasileiros viajou para Beirute, no Líbano, levando um know-how da construção de 
hospitais, mencionando o Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o Conselheiro Efetivo 
Arlindo Virgílio Machado Moura, dentre os inúmeros pinheirenses que fizeram parte 
desse grupo. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 23h43. 
 

*** 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 571ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 30 de março de 2009, com as retificações já dela constantes. 
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