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ATA DA 581ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2010. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
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 – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho, pelo falecimento do ex-Conselheiro 
Humberto Calabrez, avô da Sra. Alessandra Calabrez de Sá, esposa do Conselheiro 
Sergio Henrique de Sá; b) pelo falecimento do Coronel Djalma Lopes Pinto, pai da 
Conselheira Cinthya Maggi Pinto Lima; c) pelo falecimento do aquapolista Gabriel 
Pereira de Araújo (Gabão); 2) de iniciativa dos Conselheiros Gilberto De Luccia e 
Antonio Franco Salgado, com apoio do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, 
pelo falecimento do ex-Conselheiro Eduardo Douglas Szeles; votos de louvor de autoria 
da Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Esgrima, 
Ginástica Artística, Judô, Natação, Peteca, Saltos Ornamentais, Tênis e Voleibol, 
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conforme relações disponibilizadas no site do Conselho; votos de congratulações 
subscritos pelo Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall e outros Conselheiros e 
Associados, a saber: a) à Museóloga Yara Rovai e Equipe do Centro Pró-Memória Hans 
Nobiling, presidido pelo Conselheiro Helmut Peter Schütt, pela exposição 110 Anos de 
Atletismo; b) ao Conselheiro Nelson Keffer Marcondes Machado, pela gravação de um 
DVD, com fotos tiradas nos Jantares Dançantes que realizou quando era Diretor em 
gestões anteriores. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal (antigo A.V.O.), referente 
ao mês de fevereiro/2010. Informou que o Conselheiro Evandro Antonio Cimino foi 
nomeado para substituir o Conselheiro Antonio Augusto Brant de Carvalho nas 
Comissões Especiais responsáveis pela instrução dos processos CD-I-05/2007 e Apenso 
CD-07/2007 e CD-06/2007 e Apenso CD-I-07/2006, de interesse de Conselheiro. 
 
Apparecido Teixeira – Propôs voto de congratulações e de louvor à Conselheira Vera 
Maria Patriani Marinho Gozzo, pela palestra que proferiu recentemente em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher. Aprovado. 
 
André Perego Fiore – Propôs voto de pesar pelo falecimento do associado José Carlos 
Ferreira de Souza, tendo se associado o Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco. 
Propôs voto de congratulações com a Diretoria, pela manutenção parcial do atleta César 
Augusto Cielo Filho, tendo em vista que a imprensa anunciou que ele assinaria contrato 
com outro Clube, o que não se efetivou. Propostas aprovadas.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Aduziu que o filho de José Carlos Ferreira de 
Souza, José Carlos Ferreira de Souza Junior, é atleta do Clube e foi campeão mundial de 
Natação. Propôs votos de congratulações com as associadas Leda Meneghini, Ana Dib e 
Cristina Bernardini, que fazem parte do elenco de uma peça que está sendo 
apresentada no Teatro Dias Gomes. Propôs voto de pesar pelo falecimento do jornalista 
Armando Nogueira. Votos aprovados. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Agradecendo à Mesa do Conselho pela solidariedade 
recebida na ocasião do falecimento, prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiro e 
ex-Diretor Adjunto de Esgrima Humberto Calabrez, avô de sua esposa, Alessandra 
Calabrez de Sá, que ao final, a pedido, foi homenageado com uma salva de palmas. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Registrou o centenário de nascimento e prestou 
homenagem póstuma a Hedair Labre França, ex-Vice-Presidente de Esportes e ex-
Diretor de Esportes, falecido em 1976. 
 
Edgard Ozon – Também falou em homenagem a Humberto Calabrez, que foi seu 
companheiro de Diretoria, destacando a figura da viúva, Julieta Pires Calabrez.  
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Vera Helena Dias Pessanha – Reportando situação que presenciou, solicitou 
providências com relação à utilização da garagem social por funcionários, sugerindo 
uma inspeção nas portarias e entradas do estacionamento em função desse 
acontecimento. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Considerando o período de chuvas, solicitou 
providências da Diretoria com relação ao alagamento das alamedas, em especial nas 
proximidades da Lanchonete do Tênis e da entrada do Fitness; ações para evitar a 
queda de árvores e galhos; verificação de eventuais entupimentos nas calhas do 
Conjunto Desportivo. Transmitiu reclamação de associados quanto ao número 
insuficiente de garçons nos restaurantes e reivindicou a padronização dos cardápios. 
Reportou reclamação que recebeu, de que muitas pessoas estariam se inscrevendo no 
edital para comprar o título e depois revendê-lo a um preço mais alto. Para evitar esse 
tipo de comercialização, sugeriu que no próximo edital seja colocada uma cláusula de 
“bloqueio de fidelidade”, obrigando o contemplado a manter o título social em seu nome 
por determinado período, três anos, por exemplo. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Mario Lima Cardoso – Primeiro, aproveitou para elogiar a reforma do Departamento 
Médico no 3º andar do Conjunto Desportivo, destacando a atuação do Diretor Médico 
Luís Fernando Imperatriz, dos médicos, Drs. Marcelo Monteiro de Barros, Káthia Helena 
Takiuti, Paulo Zogaib e Patrícia de Arruda Cancellara, da Coordenadora da Fisioterapia 
Ana Claudia Toledo e das atendentes Caroline Matos (estagiária) e Letícia Merylin 
(recepcionista). Em segundo lugar, propôs a criação da Orquestra dos Funcionários, 
comentando que em consulta aos interessados a ideia demonstrou-se muito satisfatória. 
 
Presidente – Recebeu a parte inicial da fala do orador como um voto de 
congratulações, que desde logo considerou aprovado. Submeteu ao plenário, que 
aprovou o encaminhamento da segunda matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – A par de cumprimentar a Diretoria, em especial 
da Área de Patrimônio, pela reforma e ampliação do vestiário feminino do 3º andar do 
Conjunto Desportivo, reivindicou que seja feito o mesmo com vestiários masculinos ali 
existentes. Considerando que na época de construção do novo estacionamento serão 
desativadas algumas quadras, solicitou que a Diretoria faça uma avaliação da 
modalidade Pádel, pois parece que o número de praticantes é pequeno e deve ser dada 
preferência para a prática do Tênis no Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da Ata da 580ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 22 de fevereiro de 2010. 

Roberto Cappellano – Pediu retificação da ata na Votação / Deliberação: do item 4 da 
Ordem do Dia, para completar a descrição de sua proposta, considerada impertinente 
pelo Sr. Presidente, passando a constar: “.... e Roberto Cappellano, liberando R$ 800 
mil do Fundo do INSS para a execução do projeto executivo e o devido licenciamento da 
obra e estabelecendo que o custo efetivo apurado seja submetido ao Conselho, com as 
alternativas de sua viabilização financeira.” 
 
Presidente – Não havendo outras impugnações, declarou a ata aprovada com a 
retificação supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2009, referente à primeira 

discussão e votação de proposta formulada por cinquenta e nove 
(59) Conselheiros, de alteração do Art. 77 do Estatuto Social e do 
Art. 147 do Regulamento Geral. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Manifestou-se pela rejeição da alteração, por 
entender que a proposta era válida, porém, confusa, porque não delimitava o número 
de estrelas a ser inserido na bandeira, não especificava a modalidade esportiva, bem 
como seria  preciso considerar o caso dos participantes em esportes coletivos. 
 
Ivo Kesselring Carotini – Posicionou-se literalmente contrario à mudança, por 
entender que em bandeira, hino e cores não se mexe; é tradição e temos que zelar por 
ela. Além disso, a proposta se baseou na vitória de César Cielo, que foi dignificado pelo 
Clube com o título de Associado Honorário. Com a aprovação da proposta, essa estrela 
olímpica seria estampada na bandeira do Pinheiros. Entretanto, a Imprensa já está 
noticiando a mudança de Cielo para o Flamengo. Caso ele venha a competir contra o 
Clube, seu título honorífico certamente será cancelado, e contaremos na bandeira com 
uma estrela que não é mais de um atleta Pinheirense. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – Complementando a argumentação 
do orador, ponderou que, sob o ponto de vista da comunicação, Bandeira é símbolo; um 
sinal com convenção, portanto, com norma. E, mesmo considerando o embasamento da 
proposta, no símbolo do Esporte Clube Pinheiros não se mexe.  
 
Presidente – Intercedeu, esclarecendo que a oradora havia feito uma manifestação de 
voto, que, embora brilhante, não caracterizava aparte. 
 
André Perego Fiore – Com relação ao número de estrelas que teriam que ser 
inseridas na Bandeira, esclareceu que em seus 110 anos de história o Pinheiros teve 
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vários atletas participando de Olimpíadas, alguns medalhistas, mas até hoje só houve 
um campeão olímpico. Quanto à definição da modalidade esportiva, a intenção não é 
personificar a estrela; a estrela não vai ter o nome César Cielo, Daiane dos Santos, 
Jardel Gregório; mas vai caracterizar e homenagear o título olímpico, de acordo com a 
definição do Comitê Olímpico Internacional. Concordou que o Pinheiros é um Clube de 
tradição, construído por famílias de esportistas, e a medalha de ouro olímpica de César 
Cielo é fruto dessa tradição. Portanto, nada mais justo que homenagear, com uma 
estrela, o título olímpico construído ao longo de 110 anos. Não se pretende alterar o 
símbolo Pinheirense: a Bandeira do Clube vai continuar exatamente a mesma. Ponderou 
que inúmeras as agremiações desportivas de peso, como o São Paulo Futebol Clube, 
Corinthians, Minas Tênis, homenageiam seus atletas com essa insígnia da estrela 
dourada. E o Pinheiros é a maior agremiação esportiva da América do Sul, portanto, 
nada mais justo que seguir essa tradição. Concluindo, reiterou que a proposta não 
pretende personificar nenhuma dessas estrelas, mas homenagear o trabalho árduo feito 
pela Diretoria atual e pelas Diretorias anteriores ao longo dos 110 anos de história do 
Clube. 
 
Cândido Padim Neto (aparte) – Perguntou se para ser contemplado com a estrela 
bastaria apenas o atleta ser associado, ou ele teria que ser formado nas categorias de 
base do Clube. 
 
André Perego Fiore – Respondeu que, obviamente, o ideal de todos os clubes é que o 
atleta seja formado na própria agremiação, mas a realidade atual do Brasil e do mundo 
inviabiliza qualquer atleta de se manter num clube “ad eternum”, até porque hoje o 
esporte se profissionalizou. Então, quando a proposta refere campeão olímpico da 
agremiação, é campeão olímpico enquanto da agremiação. 
 
Cândido Padim Neto – Ponderou sobre a dificuldade de o atleta alcançar o nível 
olímpico, acrescentando que seria necessário emendar a proposta, para constar que o 
atleta teria que ser formado pelo Pinheiros. 
 
André Perego Fiore – Repetiu que na atual realidade mundial desportiva não existe 
atleta que nasce, cresça e morra numa mesma agremiação. E, no caso de César Cielo, 
ele iniciou sua formação no Clube. 
 
Presidente – Interveio, solicitando que evitassem uma discussão paralela. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – Indagou se o projeto contemplaria um 
associado que alcançasse o título olímpico em uma modalidade inexistente no Clube. 
 
André Perego Fiore – Respondeu que, dentro da razoabilidade, para se ganhar 
medalha de ouro olímpica o esporte tem que ser olímpico. O atleta praticando esse 
esporte olímpico, sendo associado ou vinculado ao Pinheiros, seria considerado. 
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Apparecido Teixeira – Defendeu a necessidade imperiosa de preservar as insígnias do 
Clube, porque elas são intocáveis, imodificáveis de qualquer maneira, mesmo 
considerando a boa intenção da alteração pretendida, de valorizar o atleta olímpico. Não 
se pode descaracterizar os símbolos do Clube, tão importantes que sua formação está 
descrita no Estatuto Social, que para ser alterado precisa de aprovação em duas 
reuniões do Conselho e da Assembleia Geral. Aduziu que se consultado sobre a 
alteração o associado será contra.  
 
André Perego Fiore (aparte) – Salientou que seu objetivo não é homenagear 
nenhum atleta olímpico, mas o título olímpico. 
 
Oswaldo Lopes Fiore (aparte) – Referiu que o Clube tem uma tradição em Natação 
que veio desde 1948. Lembrou que Willy Otto Jordan conquistou o 5º lugar numa 
olimpíada, Manoel dos Santos, o 3º, e, depois, Gustavo Borges, que também se 
classificou. Agora, a estrela dourada na bandeira não é uma obrigação; é um direito 
adquirido. Todos os clubes do mundo têm. Essa estrela foi uma honra muito grande 
para o Clube.  
 
Apparecido Teixeira – Disse que a intenção era boa, mas a proposta deveria ser 
formulada de outra forma, sem descaracterizar os símbolos do Clube, que são 
tradicionais por mais de 110 anos. Propôs a rejeição da alteração. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Reportando a origem das bandeiras, 
lembrou que o Pinheiros traz em suas cores a origem alemã. E mesmo que tenhamos 
orgulho das medalhas olímpicas, elas pertencem ao atleta que as conquistou e não ao 
Clube que o treinou. É diferente de um clube de futebol; o título pertence ao clube e os 
jogadores são campeões por extensão. Mesmo respeitando a iniciativa, prevalece o 
orgulho de ter um pavilhão intocado que fala por si só de glórias maiores do que as 
transitórias do esporte. Manifestou-se pela rejeição da proposta. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Esclareceu que César Cielo é Associado Honorário, 
portanto, exceto se fosse Atleta Benemérito, ele não perde essa condição se competir 
contra o Clube. Quanto à possibilidade de se alterar o Estatuto, o Conselho pode fazê-lo 
se entender necessário. A bandeira é um símbolo, portanto deve ser mudado com 
cuidado, mas isso pode ser feito. Discordando de seu antecessor, disse que a medalha 
material pode ser de César Cielo, mas ela foi construída com a ajuda da história de 110 
anos do Clube. O Ministério do Esporte, o Estado têm interesse em ajudar o Pinheiros, 
porque ele tem expertise em esporte olímpico; o Clube forma campeões olímpicos. A 
proposta não homenageia César Cielo, mas os 110 anos da história do Clube, as equipes 
técnicas e os associados como um todo.  
 
André Perego Fiore (aparte) – Concordou que a medalha material seja de César 
Cielo, mas o título, a medalha olímpica, pertence ao Pinheiros; foi construída aqui. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Disse que se orgulha das medalhas conquistadas 
pelo Pinheiros nos diversos esportes, seja por atletas formados, melhorados ou 
ajudados pelo Clube. A redação poderá ser aperfeiçoada, mas a finalidade da proposta é 
homenagear o Clube. Não seriam homenageados atletas de modalidades não praticados 
no Clube, o que eliminaria Robert Scheidt, por exemplo, que já teria outra estrela.  
 
Oswaldo Lopes Fiore (aparte) – Ponderou que a exemplo do Brasil, que tem em sua 
bandeira uma estrela representando cada Estado, existe uma estrela dourada na 
bandeira do Pinheiros representando um título olímpico. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Agradeceu. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que nunca se deveria mexer com a bandeira, e 
que o assustava a assimilação do Pinheiros com clubes profissionais como o São Paulo 
Futebol Clube, Palmeiras, Vasco, pois há uma diferença intrínseca. Observou que o 
Pinheiros é um clube esportivo, familiar. Não há sentido colocar uma estrela na bandeira 
por um nadador contratado, que foi treinado nos Estados Unidos. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, submeteu a matéria à votação.  
 
Votação / Deliberação: 

Realizada a votação simbólica, não foi possível visualizar o resultado.  
Nestas condições, o Sr. Presidente resolveu fazer verificação de votação, apurando-se o 
empate de 52 votos favoráveis e 52 contrários, sendo necessário aplicar o disposto no 
Art. 67 do Regimento do Conselho.  
O Sr. Presidente desempatou a votação, rejeitando a proposta de alteração estatutária e 
regulamentar. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-02/2010, referente à Representação 

datada de 30/12/2009, formulada pelo Sr. Presidente da Diretoria 
em face de Atleta Benemérito, em decorrência de fatos ocorridos 
no Campo de Futebol “A” no dia 02/12/2009. 

Presidente – Informou que, nesta data, os novos advogados do representado, o Atleta 
Benemérito Giuliano Pacheco Bertolucci, solicitaram a retirada do processo da pauta da 
reunião, argumentando que só foram constituídos na última sexta-feira, em razão da 
renúncia apresentada pelos antigos defensores, e que pretendem apresentar 
sustentação oral. Leu o despacho que proferiu nos autos, explicando que embora a 
sustentação oral não constitua ato essencial à defesa, acolhia o pedido, considerando a 
plausibilidade dos motivos que o ensejaram, e observando o disposto no artigo 7º, 
inciso IX, da Lei  8906/94 (Estatuto da Advocacia), que estabelece o direito do 
advogado de sustentar oralmente suas razões em instância judicial ou administrativa. 
Nestas condições, e para evitar futura alegação de cerceamento de defesa, com 
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fundamento no Art. 14, XVI, c/c o Art. 39, I, do Regimento Interno do Conselho, 
determinou o adiamento da discussão do processo para, impreterivelmente, a próxima 
reunião extraordinária, programada para o dia 28 de junho de 2010. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Entendeu que o Sr. Presidente decidiu com muita 
cautela, mas ponderou que o Código de Processo Civil e o Estatuto da Ordem, 
estabelecem que em casos como este, de renúncia, o advogado estaria vinculado aos 
autos por cerca de 10 dias. 
 
Presidente – Observou que isso deveria ocorrer desde que não tivesse sido constituído 
novo Procurador. Como houve a constituição do novo Procurador, que ingressou nos 
autos e fez a postulação, entre cometer uma eventual “ilegalidade”, tomou essa decisão 
monocrática da Presidência, amparado inclusive, no próprio Regimento.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Concordou. 
 
Presidente – Aduziu que é mais apropriado, até para salvaguarda dos interesses da 
própria Instituição, que deixemos para uma próxima reunião. 
 
 
Item 5 - Várias. 

Cezar Roberto Leão Granieri – Agradeceu ao Conselho pelo voto de louvor proposto 
pelo Conselheiro José Manssur, consignado pela sua eleição para a Presidência do 
Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – Sindi-Clube, aproveitando para informar 
que a Entidade existe há 22 anos, tem hoje 3.582 clubes no Estado de São Paulo com 
sedes próprias, 12 milhões de associados e 100 mil empregados. Atribuiu sua vitória na 
eleição ao empenho do Conselheiro Efetivo Arlindo Virgílio Machado Moura, que presidiu 
o Sindicato durante nove anos, do Presidente Alberto Fasanaro e do Presidente da 
Diretoria Antonio Moreno Neto. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Consignou votos de louvor a todos os Conselheiros 
que participaram de forma isenta da votação do item 3 da pauta. Prosseguindo, reiterou 
questionamento que havia feito na reunião de aprovação do Orçamento para 2010, no 
sentido de que a Diretoria esclarecesse por que, tendo número constante de associados 
contribuintes e número sem alteração da contribuição social, havia uma diferença de R$ 
2.250.000. Finalizando, disse que, por questão de foro íntimo, não se sentia à vontade 
para receber brindes da Mesa do Conselho ou da Diretoria, motivo pelo qual não tinha 
retirado o relógio personalizado distribuído aos Conselheiros no final ano passado, cujo 
preço, neste caso, gostaria de ressarcir o Clube. Sugeriu que o próximo Presidente 
faculte aos Conselheiros optar por receber ou não essas lembranças. Entregou à 
Presidência, em devolução, alguns dos brindes que recebeu nos últimos anos. 
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Presidente – Entendendo aquele posicionamento do orador, disse que verificaria se 
houve algum outro presente que o orador teria recebido, para que o mesmo pudesse 
ressarcir o valor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Excetuou da devolução uma pasta catálogo com o 
Estatuto e Regimentos, extremamente útil, cujo valor se dispôs a pagar. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Fez algumas ponderações e relatos relacionados 
com os mandatos que exerceu e como Vice-Presidente da Mesa do Conselho. 
Disse inicialmente ser associado do Esporte Clube Pinheiros, desde seu nascimento, 
portanto, há 52 anos. Exerce há mais de 10 anos cargo de Conselheiro nesta Casa e, 
além de Vice-Presidente do Conselho, integrou diversas Comissões, Comissões Especiais 
e presidiu a Comissão Jurídica. 
Teve oportunidade de, juntamente com outros valorosos companheiros, proceder a 
estudos da maior relevância para o Esporte Clube Pinheiros. Por exemplo, teve a 
oportunidade de proceder a adaptação, como Conselheiro Relator, da Comissão 
respectiva, dos nossos Regulamento e Regimentos, a par do Estatuto, para adaptá-los 
aos novos dispositivos do Código Civil Brasileiro. Ainda quando Presidente da Comissão 
Jurídica teve oportunidade de elaborar parecer que demandou esforços e estudos 
acurados pelo inusitado do assunto; porque a rigor, à época, não havia ainda 
experiência, tampouco lições jurisprudenciais e doutrinárias que pudessem dar norte 
seguro para qualquer atitude ou qualquer conduta do Esporte Clube Pinheiros. 
Foi integralmente elaborado o Regulamento Geral e adaptados todos os Regimentos. Foi 
um trabalho hercúleo, sem dúvida, em que grandes companheiros, como o Cons. 
Eduardo Dutra, hoje na Diretoria, colaboraram imensamente. 
Salientou que vários clubes se debatem, ainda hoje, mesmo em situações judiciais, em 
conflitos, em litígios, e o Clube Pinheiros passa incólume. O Clube Pinheiros adotou 
solução interessante e que até hoje não teve problema nenhum relacionado.  
Disse, em parêntesis, que não se desconhece hoje as decisões que estão sendo 
proferidas em relação às associações, principalmente no Tribunal de Justiça de São 
Paulo. A Desembargadora Ana de Lurdes Coutinho, querida amiga, proferiu voto que 
entende que o termo exclusivamente constante do dispositivo do Código Civil obriga 
interpretação restritiva. O Código Civil diz, por exemplo, o seguinte: compete 
exclusivamente à Assembleia Geral eleger seus administradores. 
Este entendimento afastaria outra possibilidade, ainda que democrática. Teria a 
Desembargadora Ana de Lurdes feito inclusive interpretação dos votos proferidos por 
Ministros do Supremo Tribunal Federal em ação que foi julgada prejudicada. Nesta ação, 
antes de ser julgada prejudicada, alguns eminentes Ministros proferiram votos no 
sentido de que o termo “exclusivamente” impediria que houvesse a eleição de 
administradores por outro órgão colegiado, ainda que de Conselho que não fosse 
Assembleia Geral. 
Fez este esclarecimento apenas como parêntesis. É que o ECP ainda não enfrenta esse 
problema. Acredita, como à época da adaptação do Estatuto, que o termo 
“exclusivamente” no tocante a eleição dos administradores visava mais garantir que as 
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associações fossem geridas de modo democrático e que não houvesse arbítrio na 
condução das associações. Observa que acha importante os Conselheiros do Esporte 
Clube Pinheiros terem ciência desse fato. 
Participou também de outras Comissões e de outros trabalhos. Teve oportunidade nesse 
meio tempo de propor através da “Voz do Conselheiro”, trazendo às mãos um abaixo 
assinado que contava com mais de 500 assinaturas de associados, a criação da 
“Brinquedoteca”, adotada e com muito sucesso no Clube Pinheiros. 
E também o Pregão que é novo instrumento para que o Clube possa adquirir bens e 
serviços. E esses bens e serviços adquiridos através do Pregão presencial ou eletrônico 
significam respeito ao princípio da economicidade e vantagens para o Esporte Clube 
Pinheiros. 
Disse que também gostaria de referir situações que ainda não foram resolvidas e que 
deverão em breve ser enfrentadas pelo Conselho Deliberativo. 
O primeiro problema é sobremodo difícil, muito complexo trata-se da Veteranice. Foi 
constituída uma Comissão pluripartidária, aqui nesta Casa que foi presidida pelo 
Conselheiro Rubens Catelli, integrada pelos Conselheiros Zantut, Waldir Lachowski, 
Lúcia Nagasawa - o próprio Presidente Fasanaro também a integrou por um período - 
Claudio Damasceno, Fernando Rohrs, Conselheiro Dutra, hoje Diretor. 
Essa Comissão fez trabalho, sob seu modo de ver, muito interessante, porque ao 
mesmo tempo em que respeitava direitos adquiridos e expectativas razoáveis das 
pessoas conseguirem a condição de Veteranos, mormente as que estariam às vésperas 
ou na iminência de angariar essa condição, também considerava a situação do Esporte 
Clube Pinheiros: situação atuarial, difícil, impositiva, científica. Na verdade o Clube 
Pinheiros, querendo ou não, vai ter que enfrentar esse problema. A Comissão fez um 
trabalho em que haveria período de transição. Quer dizer, as pessoas em função do 
tempo de contribuição, do tempo de associação pagariam “um pedágio”, mas todos 
chegariam à condição de Veterano. E isso possibilitaria ao Clube continuar planejando 
sem tantos problemas o seu déficit atuarial, seu problema atuarial. Então, esse é um 
assunto que teremos que enfrentar no próximo Conselho. 
Outro aspecto muito interessante e que também foi objeto de estudo e análise por 
Comissão Especial foi a questão relacionada com a renovação de ⅓ do Conselho 
Deliberativo. Essa Comissão foi presidida pelo Conselheiro Claudio Regina, integrada 
pelo Dr. Manssur, pelo Dr. Dutra, pelo Dr. Célio Cássio dos Santos e por Francisco 
Collet. Houve muitos estudos, muitos debates. Todos os membros da Comissão, sem 
exceção, concordaram que o sistema adotado demanda aperfeiçoamento e que o 
sistema proporcional deve ser preservado vez que representa verdadeira conquista da 
civilização.Esse aperfeiçoamento não se deu na oportunidade porque há vedação 
constitucional que não permite alterações das normas relacionadas com eleição em 
prazo inferior a um ano das eleições respectivas. Então a Comissão sugeriu que fossem 
suspensos os trabalhos para serem retomados oportunamente após as próximas 
eleições, o que foi deferido pelo Presidente do Conselho Deliberativo. 
Referiu sua colaboração com a Diretoria para a solução da questão da dívida do Clube 
Pinheiros perante o INSS. Como todos sabem o Pinheiros, há muitos anos, convive com 
grande dívida inscrita relativa à Previdência. O Clube conseguiu aderir ao denominado 
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Novo Paes, que é um parcelamento especial , chamado também parcelamento da crise. 
Da mera adesão a esse parcelamento, depois e alguns estudos que procedemos em 
colaboração estreita com a Diretoria, verificou-se que haveria redução significativa, de 
alguns milhões, da dívida, norteando a conduta da Diretoria. E informou que há, 
também, em curso, sob a coordenação da Diretoria, trabalho jurídico que visa a 
consolidação dessa dívida, salientando que essa consolidação provavelmente implicará 
em nova redução dessa dívida para o Esporte Clube Pinheiros, mediante o 
reconhecimento administrativo da decadência à vida, pela apropriação do princípio da 
retroação benéfica, pela uniformização de índices de correção e juros entre os depósitos 
judiciais realizados e atualização da dívida, etc. 
Falou, ademais, sobre alguns aspectos que gostaria que viessem a ser adotados no 
Esporte Clube Pinheiros. Sugeriu a criação de uma Comissão Permanente para julgar em 
primeiro grau processos disciplinares da competência do Conselho Deliberativo. Ou seja, 
seria uma Comissão Permanente que analisaria questões que são, hoje, da competência 
exclusiva do Conselho Deliberativo, o que diminuiria as questões relacionadas com 
Direito, nesta Tribuna, questões processuais que talvez não sejam o principal para o 
Conselho Deliberativo analisar. E também permitiria o respeito ao duplo grau de 
jurisdição à medida que em grau de recurso, as decisões proferidas por essa Comissão 
Disciplinar seriam analisadas pelo Conselho Deliberativo. 
E essa Comissão, enfim, poderia também julgar os recursos que hoje são direcionados 
ao Conselho Deliberativo, recursos contra decisões proferidas pela Diretoria, para casos 
de penas até seis meses de suspensão; penas superiores continuariam sendo apreciadas 
pelo Conselho Deliberativo, em grau de recurso. 
Enfatizou que gostaria que fosse incrementada a relação das Comissões Permanentes 
com a Diretoria, de modo que as Comissões Permanentes não fossem apenas as 
recebedoras de projetos já instruídos ou propostas já acabadas, meros críticos, mas 
tivessem participação ativa, colaborando com a Diretoria; o que, aliás, é a vocação 
ordinária, vocação estatutária e regulamentar das Comissões Permanentes. 
Disse também que gostaria fosse mudada, no Esporte Clube Pinheiros, a questão da 
divisão estanque das contas: conta de custeio, contas de obras, contas de bares e 
restaurantes e de emergência. Acho que isso foi muito conveniente em determinado 
para o Esporte Clube Pinheiros, atualmente acredita que gestão de conta única 
favoreceria o Clube. Isto possibilitaria a administração mais econômica dos recursos 
pinheirenses. Não faz sentido existir recursos de sobejo na conta de obras e faltar no 
custeio; ou vice-versa. A utilização de caixa único possibilitaria gestão mais adequada 
dos recursos financeiros do Esporte Clube Pinheiros, em homenagem ao binômio da 
conveniência e oportunidade, a par de prestar homenagem à economicidade. 
Terminando disse que será candidato à Presidência do Conselho Deliberativo, embora 
tenha sido convidado por outro pré-candidato à Presidência, seu amigo pessoal, 
sobremodo aquinhoado, moral e intelectualmente para o exercício da Presidência, para 
ser Vice-Presidente. Embora convidado por esse pré-candidato declinou da Vice-
Presidência, não por demérito nenhum a esse seu estimado amigo, apenas por entender 
que tendo sido duas vezes Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, não poderia mais 
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ser Vice-Presidente ou candidato a Vice-Presidente. Não pretende ser o campeão da 
Vice-Presidência; não lhe seria mais possível ser Vice-Presidente. Esse é o único motivo. 
E também por entender, que por ter sido duas vezes Vice-Presidente, é o candidato 
natural à Presidência, em continuidade ao mandato que exerce, juntamente com seus 
companheiros de Mesa. Quer dizer, eu teria uma alternativa tendo sido duas vezes Vice-
Presidente. Não teria então outras alternativas: ir para casa ou ser candidato à 
Presidência.Esclareceu que ir para casa nunca lhe atraiu. Então, terminando e dando 
estas explicações, esclareceu ser da “situação” e que assim será candidato pela 
“situação”. 
Afirmou que assim terminava sua oração, repetindo uma frase que já havia falado 
anteriormente, sem nunca se arrepender: o resultado de sua candidatura, o que irá 
acontecer não sabe, está em suas mãos (gesticulando na direção dos Conselheiros). 
Agradeceu ao Plenário pela atenção. 

 
Carlos Edmundo Miller Neto – Reportou que na última reunião do ano passado, por 
engano acabou se retirando antes do final dos trabalhos, constatando pela ata que o 
Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura se reportou a um expediente distribuído aos 
Conselheiros, relacionado a um assunto que ele, orador, havia trazido ao Conselho em 
outubro, que recebeu resposta e solução imediatas por parte da Presidência, sobre a 
disponibilização da relação nominal com dados pessoais dos Conselheiros na Internet. 
Registrou sua satisfação por ter podido contribuir para assegurar uma condição de 
normalidade e de segurança. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Manifestou-se tendo em vista correspondências 
enviadas às Presidências do Conselho e da Diretoria, com comentários desairosos sobre 
a Diretoria e o gerenciamento dos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, no que diz 
respeito à demissão de alguns funcionários. Observou que a Lei de Incentivo ao Esporte 
permite que os recursos captados sejam aplicados exclusivamente nos projetos 
aprovados pelo Ministério do Esporte. Como o Clube não teria estrutura para atender 
aos 670 atletas beneficiados pelo Projeto de Formação 1, foi feita uma licitação e 
contratadas três empresas, por tempo predeterminado, para cuidar da parte 
cardiológica, ortopédica e nutricional e psicológica, mais quatro fisioterapeutas. Ficou 
acertado que, encerrado o projeto, os quatro profissionais estariam desligados, exceto 
se houvesse interesse do Clube em mantê-los, com recursos de custeio. 
Lamentavelmente, surgiram comentários errôneos, de que esses funcionários seriam 
demitidos, comprometendo, assim, o atendimento de fisioterapia dos associados.  
Ressaltou que o contrato foi prorrogado, entretanto, os profissionais sabem que é 
apenas enquanto existirem os recursos. Estando no final de gestão na Presidência da 
Comissão de Esportes, agradeceu aos seus companheiros de Comissão pela colaboração 
prestada. Mesmo considerando o período eleitoral, em que a Diretoria acaba tendo que 
atuar sob pressão, lamentou não ter conseguido interceder para regularizar a situação 
do “personal trainer” no Clube. 
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Mario Lima Cardoso – Pediu atenção da Diretoria na divulgação dos feitos do Futebol 
de Salão, modalidade essencialmente praticada por associados. Por se tratar de um 
esporte de alto rendimento, portanto difícil para uma criança, como forma de estímulo 
reivindicou à Assessoria de Comunicação Institucional um pouquinho mais de evidência, 
por essa carência da modalidade de elemento humano. Elogiou a votação como um 
todo, e a atuação da Presidência ao decidir pelo “voto de Minerva” na votação do item 
3. 
 
Vicente Mandia – Enalteceu a condição do Vice-Presidente Francisco Collet que tem 
todos os méritos para concorrer à Presidência do Conselho. Observou que a escolha do 
novo Presidente do Conselho, Dr. José Manssur, foi feita através de uma pesquisa, foi 
feita através de uma consulta para os próprios Conselheiros quem eles preferiam. A 
consulta, pelo que foi dito e pelo que foi confirmado, o Dr. José Manssur foi o preferido. 
Nada desmerecedor para o Dr. Collet, que é um grande candidato. Mas o problema é o 
seguinte: nós vivenciamos uma coligação, nós vivenciamos uma luta, uma obrigação de 
continuar servindo, como estamos servindo tão bem o Esporte Clube Pinheiros. 
Finalizando solicitou ao Conselheiro Francisco Collet que reconsiderasse sua posição e 
encontrasse uma solução conciliatória. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 23h30. 
 
 

*** 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 582ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 26 de abril de 2010, com as retificações já dela constantes. 
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