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ATA DA 584ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de junho do ano dois mil e dez, 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: José Manssur 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Apparecido Teixeira 
Segundo Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião, desde logo determinando a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco 
Roberto Pignatari). 

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Associados: Grupo A - 
Chapa Pinheiros Sempre: Clovis Bergamo; Chapa Pinheiros de Todos Nós: Augusto 
Miranda; Grupo B - Chapa Pinheiros Sempre: Antonio Carlos Biagioni, Lais Helena 
Pinheiro Lima e Silva, Antonio Franco Salgado, Sergio Henrique de Sá, Pedro Ivo Costa 
Mendes, Sérgio de Oliveira Coutinho, Manoel Shapazian Junior, André Novaes Patury 
Monteiro, Waldemar Arthur Zamariola, Miguel Gouveia Spada e Nice de Lima; Chapa 
Pinheiro de Todos Nós: Wilma de Almeida Gonçalves, a quem externo meus 
cumprimentos e, no momento azado serão prestadas as justas homenagens ao seu 
honrado e digno marido, Max Rolf Heinrich Büssing e Zarath Maggiorini de Jesus Glass, 
Roberto Antonio Dip, Miguel Vignola e Pedro Guilherme de Vergueiro; Chapa Pra 
Frente Pinheiros: Rodrigo da Silva Rojas, Plínio Rocha Campos, John Herbert Buckup 
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Junior e Eduardo Veras Nunes de Oliveira. Justificaram suas ausências os Suplentes 
Carlos Roberto Mira Santos, da Chapa Fala Pinheiros – MCI, e Caio Eduardo Nucci, da 
Chapa Pinheiros Sempre.  
 

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 dos Atletas Beneméritos João Gonçalves Filho e Maria Cristina de Moraes 
Moura, sendo observado um minuto de silêncio em homenagem de ambos. Submeteu 
ao Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de 
iniciativa da Mesa, pelo falecimento as Sra. Claudette Montes, cônjuge do Conselheiro 
Roberto Gasparini, e pelo falecimento da Sra. Suely Sabbag Barattino, esposa do ex-
Conselheiro Névio Carlos Luiz Vito Barattino; 2) de autoria do Conselheiro Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, pelo falecimento da Sra. Thereza Siqueira Verrone, esposa 
do ex-Conselheiro Vicente Maria Antonio Verrone, e pelo falecimento do associado 
Raul Cilento, ex-Diretor Adjunto do Tênis, ex-Presidente da Federação Paulista de 
Tênis, pai do associado Raul Cilento Junior. Considerou tais propostas subscritas pelo 
Plenário; voto de congratulações de autoria da Mesa do Conselho, à Sra. Lucy de Araújo 
Lima Delduque e toda a Direção, pela comemoração do 65º aniversário do Jardim de 
Infância, bem como ao Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut, pela sua posse no 
cargo de Presidente do Conselho Diretor do Rotary Club de São Paulo; ; votos de 
louvor: 1) propostos pela Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções de 
Atletismo, Judô, Natação, Saltos Ornamentais, Polo Aquático, Biathlon e Triathlon e 
Tênis, conforme relações disponibilizadas no site do Conselho; 2) de autoria do 
Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Sousa, ao associado Cláudio Zuccolo, que 
completou a Ultra Maratona The North Face 100 km; ao atleta Wilson Cotrim, pela sua 
terceira participação na ultramaratona Comrades (África do Sul), completando o 
percurso de 89,3Km em 10h30; às atletas do Handebol, categoria Cadetes, 2010: 
Bettina Delboni, Bianca Pacífico, Flávia Pladevall, Giulia Guarieiro, Karinna De Simone, 
Marina Massa, Marina Sampaio e Tatiane Martins, Bruna Santana, Daniela Cremasco, 
Gabriela Pessoa, Giulia Guimarães, Isabelle Medeiros, Julia Castelo, Nina Brandão  e 
Núbia Vilalba, que se sagrou campeã Brasileira 2010 (Sinop/MT - 25 a 29/05/2010), 
extensivo ao Diretor Adjunto Marcelo Minhoto Ferraz Sampaio e aos Técnicos Carla 
Antonucci e Alex Aprile; aos pinheirenses que participaram da competição Ironman 
Brazil (Florianópolis/SC - 26/05/2010): Eduardo Fernandes, Rodrigo Taddei, Samuel 
Oliveira e Giancarlo Nicola de Santis Matarazzo e Ana Oliva Taddei, todos classificados 
para o Mundial do Havaí (outubro/2010), tendo o Conselheiro Carlos Henrique 
Goellner Baena também proposto estes votos, acrescendo o triatleta Jorge Alberto de 
Assis Pacheco, que disputou a competição em Panamá City (Florida/ EUA - 
07/11/2009). 
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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 maio/2010. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Prestou homenagem póstuma ao Atleta Benemérito 
João Gonçalves Filho.  
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Propôs voto de louvor à Seção de Futebol Feminino 
Master, que venceu o Clube Nippon, em Arujá/SP, com destaque à Diretora Adjunta 
Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger, ao Técnico Carlos Piva, à Assistente Nathalia 
e atletas. Convidou as Conselheiras interessadas para participar dos treinos da 
modalidade. Votos aprovados. 
 
André Perego Fiore – Manifestou seu pesar pelo falecimento de João Gonçalves Filho. 
Propôs voto de louvor à Seção de Natação, pela conquista do título de octacampeã do 
Torneio Maria Lenke de Natação. Parabenizou o Presidente Antonio Moreno Neto, o 
Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais Marcos Macedo Maynard de Araújo, o 
Diretor Adjunto de Natação, Marcelo La Terza Santos pelo trabalho desenvolvido na 
Natação. Proposta aprovada. 
 
Edgard Ozon – Desejou feliz gestão à nova Mesa do Conselho. Prestou homenagem 
póstuma a João Gonçalves Filho, mencionando recentes conquistas de Leandro 
Marques Guilheiro, Rafael da Silva e Tiago Camilo, projetando o Judô do Clube nacional 
e internacionalmente, motivo pelo qual ratificou os votos de louvor consignados pela 
Comissão de Esportes a destaques esportivos. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Associou-se às homenagens prestadas a João 
Gonçalves Filho. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Preliminarmente, fez questão de homenagear 
o Atleta Benemérito João Gonçalves Filho. Encerrando, desejou à nova Mesa que o 
Conselho seja uma Casa de convivência e de amizade. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Desejou profícua gestão à Mesa recém-empossada. Enalteceu 
a conquista do Pinheiros de Campeão Brasileiro de Boliche, propondo votos de louvor 
ao Diretor Adjunto Geraldo de Oliveira Couto e aos atletas Stephanie Martins, Roberta 
Rodrigues, Marcelo Suartz, Felipe Rezende, Igor Pizzoli e Renan Zoghaib. Aprovado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Subscreveu o voto de congratulações 
consignado ao Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut, que assumiu a Presidência do 
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Conselho Diretor do Rotary Club de São Paulo, estendeu o voto a dois pinheirenses que 
também fazem parte da nova gestão daquela Entidade: Antonio Gava Netto, Presidente 
da Comissão de Imagem Pública, e Sylvia Moraes Passarelli, Terceira Vice-Presidente. 
Com relação aos atletas que participaram da competição Ironman, aduziu os nomes de 
Eduardo Fernandes, Rodrigo Taddei, Ana Oliva Taddei, Samuel Oliveira e Gean Carlo 
Matarazzo.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Propôs à Diretoria que atribua ao Dojô do Clube o 
nome de João Gonçalves Filho, tendo sido o Sr. Presidente informado que encaminharia 
a proposta. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Dando seu testemunho da eficiência de referidos 
funcionários, propôs voto de louvor à Brigada de Incêndio do Clube, pela eficácia da 
ação dos mesmos no combate ao incêndio havido no prédio do CCR. 
 
Presidente – Consultou o Plenário, que concordou em acompanhar a proposta do 
Conselheiro Tatit. Prosseguindo, submeteu à consideração do Conselho proposição do 
Conselheiro Benedicto Dias Ramos Neto, no sentido de consignar voto de louvor à 
Diretora Cultural, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, e à Diretora Adjunta Cultural 
de Ballet e Danças, Nízia Rondino Chuairi, pela apresentação da III Amostra de Dança 
do Grupo Berkana Ballet e do Movimento Contemporâneo. Proposta aprovada. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Peter Alfredo Burmester – Solicitou esclarecimentos da Diretoria sobre o Instituto de 
Tênis que vem sendo divulgado, inclusive, na Revista Pinheiros, bem como pediu 
informações sobre eventual patrocínio das empresas Cyrela e Cântia, em razão de 
placas afixadas nas quadras de Tênis, inclusive considerando a obrigatoriedade de 
contratos de patrocínio serem aprovados pelo Conselho. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Djalma Funaro – Pediu à Diretoria que volte a divulgar o índice de liquidez nos 
balancetes mensalmente publicados na Revista Pinheiros. Solicitou providências da 
Mesa do Conselho, no sentido de possibilitar a inscrição no item “A Voz do 
Conselheiro” de Conselheiros que não têm condições de chegar ao Clube a tempo de se 
inscreverem. 
 
Presidente – Informou que a primeira parte do pedido seria encaminhada à Diretoria. 
Com relação às inscrições no item “A Voz do Conselheiro”, o Regimento Interno prevê 
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que os quatro Conselheiros, na ordem cronológica, que se inscreverem, é que farão uso 
da palavra, e não mais. Entretanto, daria o devido andamento em proposta de alteração 
regimental subscrita por cinquenta Conselheiros que viesse a ser apresentada. 
 
Sérgio Moura Paula – Reportando-se ao musical Amores Vadios, recentemente 
apresentado no Clube, sugeriu à Diretoria que nos convites sejam lançados os números 
da fila e da poltrona e providenciada melhor identificação das fileiras. Aproveitando o 
ensejo, parabenizou a Presidência da Diretoria e a Diretoria Cultural pela excelência do 
evento, propondo voto de louvor a Luiz Roberto Oliveira pela pesquisa musical. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Alberto Figueiredo de Souza – Solicitou a colocação de marcas indicativas de 
distâncias de 100m, 150m e 250m na Pista de Atletismo, para orientar os percursos a 
serem treinados nas modalidades de tiro. Sugeriu à Diretoria que estude a viabilidade 
de implantar o conceito de responsável financeiro (onde apenas um responsável da 
família receba o boleto de cobrança de contribuições e eventuais taxas), visando 
reduzir as despesas com cobrança bancária no Clube. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria e à Mesa do Conselho. 
 
 
Item 2 - Apreciação das atas das 582ª e 583ª Reuniões Ordinárias, realizadas, 

respectivamente, nos dias 26 de abril e 24 de maio de 2010. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou as atas integralmente aprovadas. 
 
 
Item 3 - 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 – Declarou-se impedido de presidir o julgamento do processo, em razão de 
haver participado da Comissão Processante que instruiu o procedimento. Transmitiu a 
presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente Evandro Antonio Cimino. 
 
Presidente em exercício – Fez uma síntese do processado, em seguida concedendo a 
palavra ao advogado de defesa do envolvido, como permite o inciso IX, do Art. 7º, do 
Estatuto da Advocacia. 
 
Dr. Roberto Carlos Emílio Piccelo – Alegou que houve parcialidade por parte do 
Presidente da Comissão, considerando ser o Presidente da Diretoria seu amigo pessoal 
e companheiro de disputas políticas. Defendeu que a Comissão desbastou a prova 
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testemunhal, ressaltando os aspectos incriminadores e desprezando os atenuadores 
nos diversos depoimentos prestados, dando peso à única testemunha que firmou 
existência do fato, e desconsiderando ou menosprezando todas as demais, inclusive as 
trazidas pelo acusador, que ressaltaram inconsistências na Representação, deixando 
dúvida quanto à extensão da infração praticada. Ponderou que a confissão e o 
arrependimento de Giuliano Pacheco Bertolucci, que trouxe muitas glórias ao Clube, 
sequer foram levados em conta na dosagem da pena, e que o relato não retratava 
exatamente a realidade dos fatos. Ademais, a informação da Diretoria sobre os 
antecedentes de seu cliente foi tendenciosa e conduziu à recomendação da pena 
máxima, pois mencionava 18 ocorrências envolvendo o interessado em seus 38 anos 
de associado, desprezando a aplicação do direito regimentalmente previsto, já exercido 
pelo mesmo, que possibilita a reabilitação do associado, porquanto referidos registros 
foram apagados. Argumentou que o relatório da Comissão Processante conseguiu 
transformar um banal incidente de beira de campo, num fato doloso; e uma entrega de 
medalhas num torneio interno, numa cerimônia oficial, atingida em sua solene pureza 
e integridade, a justificar a severa pena máxima exigida, em função de uma áspera 
troca de palavras sequer ouvida pela maioria dos presentes. Finalmente, que a 
expressão indevida que o Atleta Benemérito fez uso não tinha o condão de injuriar os 
Diretores, mas o caráter de uma explosão passageira. Finalmente, que a prova coletada 
não demandava a aplicação de pena muito além de uma advertência formal, ou, em 
caráter de extremo rigor, de suspensão por dois, três meses no máximo. 
 
Luiz Koji Ohara – Mencionando um processo de agressão envolvendo Conselheiro, 
que em nada teria resultado, disse que as penalidades são e sempre serão julgadas com 
conotação política. Pretendeu dirigir uma indagação ao Presidente da Comissão 
Processante, mas o Presidente em exercício não permitiu. Referiu-se ao relatório da 
Comissão, entendendo que o Conselheiro Roberto Gasparini teria sido o propulsor da 
desavença. Lamentou a postura do Sr. Presidente da Diretoria naquele episódio, que 
adjetivou de “atitudes de Presidentes dos piores clubes varzeanos”. Considerando a 
frase dita pelo atleta ao Sr. Presidente da Diretoria, propôs fosse aplicada ao envolvido 
apenas advertência, julgando um tanto severa a pena sugerida pela Comissão. 
 
Roberto Gasparini – Tendo sido citado, esclareceu que constou do processo como 
coadjuvante, por um incidente de campo e que se depoimento à Comissão Processante 
foi claro, enfático, transparente e detalhista e foi validado pelos advogados de Giuliano 
Bertolucci. Disse que o orador que o antecedeu não o conhece, portanto não tem 
condições de fazer julgamento por conta própria de um mero incidente. Sempre 
participou como torcedor, sem invadir campo, agredir ou ofender alguém, como 
ocorreu neste episódio. Relatou detalhes da ocorrência, afirmou que, ao contrário do 
que foi dito na tribuna, não provocou o incidente.  
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Marcelo Favalli – Comentou que desavenças no futebol são muito comuns, tanto no 
Clube quanto no mundo. E o Sr. Presidente da Diretoria e o Atleta merecem todo o 
respeito pelas pessoas que são. Observou que os excessos efetivamente aconteceram, 
mas não acreditava que a suspensão de um ano fosse a medida punitiva adequada, 
motivo pelo qual propôs a aplicação de suspensão de 90 dias ao Atleta Benemérito. 
 
Vicente Mandia – Enfatizou que o Plenário não estava julgando jogadores de futebol, 
mas uma ofensa ao Presidente da Diretoria, autoridade máxima da Administração do 
Clube. Então, a dignidade do Esporte Clube Pinheiros foi ofendida, e isso não se pode 
admitir. 
 
Presidente em exercício – Sem pretender fazer defesa alheia, lembrou que quem 
opinou pela suspensão por um ano foi a Comissão Processante, e não um Conselheiro, 
individualmente. 
 
Luiz Roberto Martinez – Disse que compartilhava totalmente com a feitura da 
Representação, em razão da atitude do Atleta Benemérito, porque, na realidade, 
naquela oportunidade o Sr. Presidente representava a instituição Esporte Clube 
Pinheiros. Elogiou o trabalho da Comissão Processante, mas entendeu demasiada a 
pena recomendada, inclusive porque não foi considerado que, quando perde uma 
competição, o atleta fica sob forte emoção.  
 
Sergio Henrique de Sá (aparte) – Discordando da colocação do orador, perguntou se 
quando se perde em qualquer modalidade é normal ofender o dirigente. 
 
Francisco Flaquer Filho (aparte) – Entendeu que Giuliano realmente errou ao 
afrontar o Presidente da Diretoria, mas ponderou que a pena recomendada era muito 
longa. 
 
Luiz Roberto Martinez – Concordou, propondo a aplicação de suspensão por 3 meses. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Por se tratar de uma discussão posterior a um jogo, 
defendeu que a penalidade sugerida era absolutamente desproporcional; o correto 
seria uma advertência. As brigas devem permanecer no interior da quadra, parecendo-
lhe exagero transformar uma ocorrência dessas em uma peça jurídica, ou dizer que 
houve ofensa ao Clube, etc.  
 
Presidente em exercício – Entendendo que o Plenário estava suficientemente 
esclarecido, informou que passaria à votação, desde logo registrando a abstenção dos 
Conselheiros Luís Eduardo Pinheiro Lima, Reinaldo Pinheiro Lima e Roberto Gasparini. 
Nos termos do Art. 49, do Regimento Interno do Conselho, e por amor à brevidade, 
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como a ordem regimental das preferências pode ser alterada por deliberação do 
Plenário, submeteu à apreciação do Conselho que fosse votada, primeiramente, a 
sugestão da Comissão Processante Especial.  
 
Sergio Lazzarini (pela ordem) – Perguntou se a proposta de diminuição da pena 
seria substitutiva da proposição originária da Comissão e, nessas condições, teria 
preferência na votação. Consultou a Mesa se os Conselheiros que estiveram envolvidos 
nos fatos sob qualquer título estariam impedidos de votar. 
 
Presidente em exercício – Respondeu ao orador que não havia observado as 
propostas substitutivas por amor à brevidade, e com fundamento no Art. 49 do 
Regimento Interno, resolveu consultar o Plenário sobre a ordem de votação.  
 
Deliberação: 

Consultado, novamente, pelo Sr. Presidente, o Conselho resolveu votar a 
recomendação da Comissão em primeiro lugar.  

Submetido o processo à votação pelo Sr. Presidente, o Conselho aprovou a 
recomendação da Comissão Processante Especial, aplicando a penalidade de um ano 
de suspensão ao Atleta Benemérito Giuliano Pacheco Bertolucci, com fundamento no 
Art. 38, §2º, do Regulamento Geral, por infração dos incisos III e VI, primeira parte, do 
mesmo Art. 38 do já mencionado Regulamento Geral. 
 
Presidente - Devolveu a presidência dos trabalhos ao Dr. José Manssur. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-04/2010, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para emitir 1.950 títulos 
sociais, destinados a filhos e cônjuges de associados. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. Tendo sido 
a retificação objeto de uma das proposições do Conselheiro Luiz Guilherme Laraya 
Kawall, informou que a Diretoria tinha oficiado ao Conselho, corrigindo de 
“prioritariamente” para “exclusivamente” a destinação dos títulos a serem emitidos 
mediante a devida autorização. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Justificando objetivamente sua ideia, propôs o 
seguinte: 1) redução da quantidade de títulos, de 1.950 para 1.000; 2) inalienabilidade 
do título, exceto em caso de falecimento do titular ou comprovada mudança de 
domicílio residencial do titular para outra localidade que seja fora de um raio de 100 
km distante do centro da capital, situação em que o título seria readquirido pelo Clube 
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pelo mesmo preço de venda do edital, corrigido monetariamente pelo mesmo índice 
utilizado para correção das mensalidades; 3) transcorridos os cinco anos da 
inalienabilidade, se houvesse interesse do associado vendê-lo, a Tesouraria do Clube 
teria prioridade na compra, devendo isso ser decidido no prazo de 15 dias, com 
recursos do Fundo Especial; 4) o preço a ser pago pelo Clube seria o mesmo valor do 
último edital anterior à data da oferta de venda, decisão esta que teria que considerar a 
disponibilidade financeira do “Fundo Especial” e a relação custo x preço no mercado; 
5) os títulos recomprados pelo Clube seriam mantidos para venda em futuro edital, 
destinados novamente exclusivamente a filhos e cônjuges de associados; 6) se o preço 
do título no mercado estivesse abaixo do valor estipulado no último edital, e não 
houvesse interesse na compra do título pelo Clube, o associado ficaria livre para 
vendê-lo no mercado; 7) os títulos desta série especial, que retornassem ao Clube por 
inadimplência, ou qualquer outro tipo de perda antes dos 5 anos de inalienabilidade, 
deveriam ser mantidos na Tesouraria, até formar um lote que justificasse um novo 
edital, para venda exclusiva a filhos e cônjuges de associados; 8) para cumprir seu 
objetivo de integração familiar, esta série especial de títulos teria sempre a mesma 
finalidade, isto é, somente poderia ser vendida a filhos e cônjuges de associados. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Disse que seria necessário estabelecer a 
figura do responsável, no caso de adquirente ou transferência por associado menor de 
idade. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Entendeu pertinente o pedido da Diretoria, 
recomendando a sua aprovação. Entretanto, julgando insuficiente o período proposto, 
para evitar a especulação de mercado, propôs o aumento da inalienabilidade para 10 
anos, contado do início do pagamento das respectivas contribuições sociais.  
 
Marcelo Favalli – Observou que era necessário definir com muito critério o aspecto da 
inalienabilidade, inclusive para evitar mercantilização dos títulos. Quanto ao período 
de 5 anos de carência previsto pela Diretoria, propôs que ficasse ressalvado o caso de 
falecimento, bem como estabelecido que depois da carência o titulo somente poderia 
ser alienado para filhos e cônjuges de Associados. 
 
Conselheiro André Franco Montoro Filho (aparte) – Concordou quanto à 
obrigatoriedade de se alienar o título internamente, propondo que ficasse expresso 
que o título adquirido no Edital Especial somente seria vendido para filhos e cônjuges 
de associados, a qualquer tempo. 
 
Presidente – Considerando contato prévio mantido com o Conselheiro Marcelo 
Favalli, e, com base no Precedente 01/95, propôs redação para as duas emendas, 
conciliando a ideia com a proposição do Conselheiro André Franco Montoro Filho. 
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Marcelo Favalli – Da mesma forma que o Conselheiro Francisco Flaquer Filho o 
questionou em aparte, perguntou que critério a Diretoria havia adotado para atribuir o 
valor de R$ 14.000,00, já incluída a transferência, ao título deste Edital. Disse entender 
que se deveria tomar por base o preço praticado no mercado. Com relação à afirmação 
da Diretoria, de que os recursos obtidos com a venda desses títulos serão alocados no 
Fundo Especial, e utilizados, prioritariamente, na construção do novo estacionamento e 
para evitar a antecipação de receitas através de recebíveis, e, havendo recursos 
excedentes, serão utilizados nos investimentos necessários à adequação da infraestrutura 
e dos espaços esportivos para atender à eventual demanda adicional, sugeriu  que, 
primeiramente, sejam feitas as adequações necessárias para receber os novos 
associados, e, depois disso, construída a nova garagem. 
 
Francisco Flaquer Filho (aparte) - Perguntou se os títulos comercializados fora do 
Edital Especial não poderiam mais ser vendidos para terceiros. 
 
Presidente – Respondeu que isso é direito de propriedade, então os terceiros 
praticam como quiser. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Ponderou que se após o período de 
carência for permitida a venda do título exclusivamente para associado ou filho de 
associado, cairemos no mesmo problema hoje existente, porque o título será vendido a 
preço de mercado. Por isso que propôs a obrigatoriedade de venda para o Clube, que 
vai determinar o valor venal. 
 
Presidente – Informou ao orador que sua emenda seria colocada em votação 
oportunamente. 
 
Cândido Padim Neto (aparte) – Entendeu acertadas as preocupações dos 
Conselheiros e as emendas formuladas em Plenário, bem como o valor de venda dos 
títulos proposto pela Diretoria, permitindo a mantença da união da família 
pinheirense. 
 
Marcelo Favalli – Disse acreditar que a matéria seria aprovada. Aliás, isso certamente 
evitaria o desembolso mensal de eventual taxa de obras, para construir o 
estacionamento.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Ponderou que o preço do título está em 
torno de 27, 30.000 mil reais, porque não há títulos no mercado. Aumentando a oferta, 
certamente o preço reduziria bastante. Portanto, o valor de 14.000 reais lhe parecia 
razoável. 
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Marcelo Giordano Beyruth – Parabenizou a Diretoria pela iniciativa e rapidez com 
que apresentou a proposta, porém lamentou pela forma com que o assunto foi 
conduzido e por não ter tido oportunidade de opinar. Reportou que ele e outros 
Conselheiros tinham proposto a criação de uma Comissão suprapartidária para 
estudar a questão, mas informaram que o projeto já estava pronto e seria discutido 
nesta reunião. Considerou precário o tempo para discutir profundamente e resolver o 
problema, não pensando apenas no presente, mas a longo prazo. Pediu ao Plenário que 
analisasse cuidadosamente a proposta e as emendas. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Desejou feliz gestão ao Presidente José Manssur. 
Manifestou-se pela necessidade de aprovação da proposta, destacando que a ideia não 
era emitir novos títulos, mas repor a perda de contribuintes e priorizar os associados 
que não conseguiam ser contemplados no edital normal. Com relação à 
inalienabilidade, perguntou se não seria injusto manter a carência para os filhos que 
comprassem títulos neste Edital, quando não há carência para aqueles que tenham se 
tornado titulares pelo edital normal. 
 
Presidente – Respondeu ao orador fazendo remissão ao Art. 217 da Constituição 
Federal - que estabelece que é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e 
não-formais, como direito de cada um, observados: I – a autonomia das entidades 
desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento. As 
normas do Clube são regidas estatutariamente, e não contratualmente. Na 
transferência para a categoria Veteranos, por exemplo, o Estatuto, em seu Art. 6º, V, 
além do tempo de contribuição e da idade, exige a alienação do título para cônjuge, 
ascendente ou descente. E nunca questionaram a regularidade deste dispositivo. Além 
disso, o edital é um contrato de adesão; quem aderir às suas normas estará compelido 
a observá-las. E é uma edição especial, para beneficiar o núcleo familiar da entidade, e 
coibir a especulação do mercado externo. Vender o título a R$ 14.000,00, nas 
condições previstas no edital, exclusivamente para cônjuges e para filhos. Assim, onde 
a lei não diz que é proibido, obviamente é permitido. Ressalvadas eventuais opiniões 
em contrário, está de acordo com as normas Constitucionais e com o Código Civil 
Brasileiro, que dispõe que em seu Estatuto as associações devem se regrar de acordo 
com as normas que nela são estabelecidas.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Manifestou-se favorável à solução do problema de 
falta de títulos para filhos de associados, mas entendeu necessário que se mantenha a 
segurança jurídica da deliberação do Conselho sobre a matéria. Discordou da 
presidência quanto à possibilidade de onerar o título com clausula de inalienabilidade. 
Defendeu que acordo com o Código Civil vigente, a cláusula de inalienabilidade só pode 
ser constituída por meio de liberalidade, ou seja, através de doação ou testamento. Não 
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é lícita a imposição de cláusulas em contrato de compra e venda, permuta ou outra 
modalidade aquisitiva onerosa. O caráter oneroso da venda desses títulos especiais é 
inegável, R$ 14.000,00; implica numa contraprestação, portanto, não é um ato de mera 
liberalidade. O próprio Estatuto Social dispõe que o título é individual e que o 
associado tem o direito de transferi-lo. Sugeriu fosse constituída uma comissão de 
Conselheiros para, com a Diretoria, trabalhar na solução do problema, eventualmente 
estudando uma alteração do Regulamento Geral para criar uma categoria de títulos 
especiais, que assim que alienados, necessariamente, retornariam para o estoque, para 
servir a outros filhos ou cônjuges de associados. Instituindo uma cláusula de 
inalienabilidade, estaríamos apenas protelando o problema. Algumas ações não estão 
expressas, mas são proibidas, como alugar o título social, porque, na verdade, dentro 
do princípio da autonomia associativa existe um entendimento que é justamente a 
vinculação ao Estatuto. Falou sobre a importância de se restringir a alienação do título 
para descendentes, ascendentes ou cônjuges de associados, no caso de transferência 
para Veterano, bem como salientou que a Comissão de Sindicância deve fazer cumprir 
a exigência regulamentar para comprovação de união estável. Sugeriu que a proposta 
fosse devolvida à Diretoria, para que fosse nomeada uma Comissão de Conselheiros, 
para trabalhar em conjunto com a Diretoria na solução do problema. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Posicionou-se a favor da criação de 
títulos para os filhos e aos cônjuges, um tipo de categoria especial, mas, eventualmente 
com uma cláusula restritiva que, na venda, seja destinado somente a filhos ou cônjuges 
de associados, recomendando muito critério na votação da matéria, eventualmente 
transformando a reunião em sessão permanente. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu. Continuando, referiu que o artigo 1.911 
do Código Civil dispõe que a cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de 
liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade; outro artigo dispõe que 
para testamentos e doações, a imposição de inalienabilidade reclama uma justa causa. 
Com relação à construção do estacionamento, para não atrasar seu andamento poderia 
ser instituída uma taxa de obras. Finalizando, reiterando sua proposta de retirada da 
matéria, lembrou que está em vigor a Resolução do Conselho nº 18/93, que criou os 
descontos sobre o valor referencial de taxa de transferência em função do tempo do 
associado responsável. Como a proposta prevê que a taxa de transferência embutida 
no valor do título, sem precisar de que modo isso se dá, correríamos o risco de alguém 
imaginar que nos 14.000 reais estaria incluída aquela taxa máxima, e, portanto, pedir 
uma diminuição de preço ou criar condições que trariam insegurança quanto ao preço, 
porque isso também é norma do Clube.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Ponderou que a equação para 
construção do estacionamento não é a primeira prioridade da venda desses títulos, 
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mas, sim, atender aos filhos e cônjuges de associados. E se justifica só pela necessidade 
e pelo anseio da família pinheirense, e porque há ex-contribuintes sem títulos que 
deixaram o Clube. Ressaltou que o Conselho tinha condições de resolver o assunto 
nesta oportunidade. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Reiterou que o assunto demandava maiores estudos 
e alterações regulamentares.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Entendeu extremamente oportuna a retirada 
do processo, que deveria retornar ao Conselho melhor instruído, inclusive com estudos 
sobre eventual aumento de frequência. 
 
Cândido Padim Neto – Pediu à Presidência que explicasse qual o efeito se não fosse 
aplicada a inalienabilidade. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Pensando na responsabilidade financeira do 
associado com dois ou mais filhos, propôs que nesses casos o pagamento pudesse ser 
parcelado em até vinte e oito vezes. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Para evitar especulação, propôs fosse criada multa 
de 70% do valor pago no caso de necessidade de venda do título. Não lhe parecendo 
que um associado com um mês de contribuição tivesse o mesmo direito que um 
associado com mais de 10 anos de Clube, propôs que o título custasse 12.000 reais, 
acrescidos da taxa de transferência conforme a tabela vigente. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Solicitou que o Sr. Presidente da Diretoria se 
manifestasse. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que a Diretoria estava tentando resolver um 
problema da família pinheirense, que anseia que seus filhos, seus cônjuges participem, 
criando uma série especial de títulos, portanto, o Clube poderia, sim, restringir a 
alienação a filhos e cônjuges de associados. Trata-se de uma condição especial, como o 
título vindo dos Veteranos é especial. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (aparte) – Fazendo uma analogia, citou a isenção de 
impostos concedida pelo Governo, na compra de veículos por pessoas com limitação de 
capacidade física, e estabelece a inalienabilidade por 3 anos. O associado que adquirir 
títulos para os seus filhos ou cônjuge numa condição especial, não entenderá de 
maneira negativa que esse título especial seja inalienável por 5 anos, pois justifica o 
benefício que ele está recebendo. Não há nada de ilegal, muito pelo contrário. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Agradeceu. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Comunicou ter entregado à Mesa proposta 
estabelecendo que os títulos só poderiam ser vendidos para filhos e cônjuges dos 
associados, mas sem carência.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Consignou que não estava seguro com relação à 
inalienabilidade, mas concordava em definir que se tratava de títulos de uma classe 
especial e deveriam ser vendidos para filhos e cônjuges de associados. Concordou com 
a ideia do Conselheiro Montoro. 
 
Reinaldo Fernandes Campos (aparte) – Ponderou que seria necessário um período 
de restrição para que o título não fosse comercializado novamente, inflacionado.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Defendeu que o Conselho deveria aprovar nesta 
oportunidade a criação desses títulos especiais, sabendo da intenção dessa criação, e, 
em momento oportuno, uma Comissão cuidaria de sua regulamentação, abrangendo 
todos os pontos necessários. A propósito da consideração do Conselheiro Bandeira, 
informou que a Diretoria encaminhou com sua proposta a relação dos ex-contribuintes 
sem título, que deu origem ao número de títulos pleiteado. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Entendeu que referida relação deveria ter 
sido encaminhada aos Conselheiros com a convocação. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Reiterou que o material esta à disposição na sede 
do Conselho. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Diversamente do entendimento exposto pelo 
Conselheiro Francisco Collet, disse que se tratava exclusivamente de um contrato de 
adesão: quem tiver interesse em adquirir esses títulos terá que fazê-lo dentro das 
cláusulas estabelecidas. Isso é permitido, inclusive em função da própria possibilidade 
de o Clube gerir internamente os seus assuntos. Não há gravidade em manter a 
cláusula de inalienabilidade. E se no futuro algum associado porventura entender que 
estaria sendo prejudicado, poderia recorrer aos poderes competentes. Não seria 
necessário devolver o processo à Diretoria para um novo exame, constituir Comissão, 
etc; isso leva tempo e o problema requer solução rápida para atender ao pleito do 
associado. Com relação às peças enviadas com a convocação, lembrou que estava 
consignado que o processo integral encontrava-se à disposição para consulta na 
Secretaria do Conselho. Recomendou que a matéria fosse votada nesta oportunidade. 
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Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Reiterou que era favorável ao 
favorecimento dos filhos de associados, mas o Clube não pode admitir cometer um 
ilícito. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Esclareceu ao Plenário que o aparteante não 
se referia a um ilícito penal, mas um ilícito no sentido figurado, eventualmente, de um 
desatendimento ao Estatuto. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Ratificou o que disse o orador. Entretanto, 
reiterou que o clube não deveria correr o risco de fazer no ilícito por imaginar que 
haveria pouca reclamação judicial. O Clube tem que agir com probidade administrativa 
e procurar elucidar. Sua preocupação era exclusivamente com a higidez e a segurança 
jurídica das decisões do Conselho. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Agradeceu ao aparteante. Encerrando, disse 
que não via impedimento em deixar consignada a cláusula de inalienabilidade. 
 
Presidente – A pedido, concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Diretoria. 
 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Preliminarmente, declarou que 
não aceitava absolutamente a afirmação do Conselheiro Luiz Koji Ohara quanto ao seu 
comportamento, comparando-o a “um Presidente de um clube de várzea”, solicitando 
que o Conselheiro repensasse aquela postura e se retratasse. Passando à matéria, 
esclareceu que a Diretoria concluiu pelos 1950 títulos depois de apurar o número de 
associados de 0 a 10 anos ingressaram no Clube uma ou mais vezes, cujo pai, mãe, ou 
pai e mãe são associados = 1.453; número de filhos de associados da classe Familiar 
que gostariam de adquirir um título se se enquadrassem nesse edital especial = 860; 
número de cônjuges inscritos nos últimos três editais = 192; somando 2.500 
interessados. Considerando 20% de possibilidade de não inscrição = 1.950. Mencionou 
requerimento assinado por 400 mães, pais e crianças, pleiteando o envio de proposta 
ao Conselho neste sentido. Então, tudo foi estudado profundamente. Obviamente a 
frequência deverá aumentar, mas não em grande proporção, porque são pessoas que 
de uma forma ou de outra já frequentam o Clube. Foi estudado o impacto com nas 
atividades esportivas, CAD e Escolinha, sendo que o maior problema está na Natação, 
mas a Diretoria pensa em propor ao Conselho a construção de uma nova piscina, 
exclusivamente para treinos e o início das atividades de natação das crianças. Como 
relação ao preço de 14.000 reais, no último edital o título custou 12.000 reais, e a 
transferência, principalmente da primeira prioridade, 1.000 reais, daria um total de 
13.000 reais. Verificou-se há quanto tempo os pais dessas 1.453 crianças são 
associados; de 85 a 90% têm 8 a 9 anos de admissão, que são os apresentantes das 
crianças. Então, acresceu-se mais 1.000 reais, e o parcelamento em 14 vezes. Aumentar 
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o número de parcelas seria injusto com quem já adquiriu título. Quanto ao aspecto da 
inalienabilidade, disse que deixaria a critério do Conselho, mas a ideia é coibir o 
comércio de títulos. Quanto à partilha dos títulos, imaginou-se um número que atenda 
à ansiedade da família pinheirense. Por oportuno, comunicou que a Diretoria 
encaminhará proposta de aumento da taxa de transferência, que está congelada há 
muito tempo, principalmente para terceiros. Afirmou que os estudos demonstram que 
a venda desses títulos não trará grandes consequências no que diz respeito ao uso do 
estacionamento. Quanto aos recursos para a construção do estacionamento, lembrou 
que a Diretoria já enviou uma proposta de R$ 10.000.000,00, que já está no Fundo de 
Investimento, e mais R$ 17.000.000,00 de antecipação de recebíveis perante uma 
instituição financeira, que foi aprovada no Bradesco; está à disposição do Clube. Se as 
receitas advindas da venda dos títulos puderem reduzir ou evitar essa antecipação de 
recebíveis, não haverá juros sobre essa antecipação, que está prevista inclusive na 
proposta. E os recebíveis poderão ajudar muito no Custeio, quando o estacionamento 
estiver funcionando. Mas a prioridade de amortização é a verificação da conveniência 
ou não de pagar uma taxa financeira.  
 
Marcelo Favalli (aparte) – Ponderou que os recursos deveriam ser destinados, 
prioritariamente, ao aumento da capacidade do Clube para receber os novos 
associados e aqueles que não têm freqüentado (cerca de 5.500 nos últimos 12 meses). 
 
Antonio Moreno Neto – Informou que a Diretoria vem contatando esses 5.500 
associados, inclusive porque há casos de falecimento que as famílias não comunicam 
ao Clube. Quanto à adequação das instalações, reiterou que o maior problema será com 
relação às crianças, principalmente o CAD, a natação e a escolinha. Isso será estudado 
criteriosamente, conforme a necessidade e de acordo com o Plano Diretor de 
Desenvolvimento. 
 
Marcelo Favalli – Agradeceu. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Disse que havia reclamado da falta de dados, 
estranhando porque que com relação ao item anterior, um processo disciplinar, tenha 
sido enviado vasto material (104 páginas), e, neste caso, que implica no atendimento 
de filhos de associados e no aumento do quadro social, vieram poucas páginas (12). 
 
Antonio Moreno Neto – Agradeceu. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Perguntou se não seria interessante 
adotar a proposta do Conselheiro Antonio Carlos Marini Teixeira, estipulando em 
12.000 reais o valor do título, mais a taxa de transferência atual, dentro dos critérios 
vigentes. 
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Antonio Moreno Neto – Respondeu que poderá até haver alguma injustiça, mas em 
90% dos casos não deverá ter esse problema. Então, não cabe essa diferenciação, 
porque todos estão numa taxa igual. Questionado, esclareceu ao Conselheiro Antonio 
Carlos Marini Teixeira que a Diretoria acrescentou 8% sobre o valor da taxa 
exatamente para não ter esse problema. 
 
Presidente – Deu por encerrada a discussão. Antes de passar à votação, referiu-se à 
manifestação do Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva, esclarecendo que o Art. 
1911 do Código Civil Brasileiro dispõe que a cláusula de inalienabilidade imposta aos 
bens por ato de liberalidade. Ato de liberalidade é aquele gratuito, doação. Implica 
impenhorabilidade e incomunicabilidade. O Clube, neste edital especial não estava 
praticando nenhum ato de liberalidade, mas um ato de alienação onerosa de título 
especial, devidamente regrado no princípio da autonomia associativa que a 
Constituição da República estabelece.  A doutrina trazida à colação diz que a cláusula 
de inalienabilidade só pode ser constituída por meio de liberalidade, ou seja, através 
de doação ou testamento. E neste ato contratual que o Clube não estava praticando 
qualquer ato de doação ou de disposição testamentária. Ademais, o princípio 
constitucional, que manda observar a autonomia das associações tem como escopo 
permitir que elas próprias resolvam seus problemas, enriquecendo a convivência e a 
integração associativas, acrescentando à entidade idéias criativas e soluções 
inovadoras, adequadas às peculiaridades de sua conformação jurídica, organização e 
de sua atuação, funcionamento, observada a ordem jurídica vigente. Realmente, o Art. 
10 do Estatuto Social estabelece que  o título é individual, o associado titular terá o 
direito de transferir o título, mas ele continua, dizendo: a transferência inter vivos ou 
causa mortis far-se-á nos termos da lei, do Estatuto Social e do Regulamento Geral. As 
disposições são estatutárias, não são contratuais. Razão pela qual entendia que este 
edital especial não se compadecia de nenhuma ilegalidade ao impor a cláusula de 
inalienabilidade por cinco anos ou pelo tempo que fosse estabelecido na venda de 
títulos. Citou como exemplo situação verificada em um órgão governamental destinado 
à venda de unidades habitacionais para os segmentos mais carentes da população, que 
tinham que ter um prévio exame de assistentes sociais para ver se eles preenchiam 
aqueles requisitos de 1 a 5 salários mínimos para fazer jus ao benefício. E havia uma 
cláusula no contrato que eles não poderiam alienar para pessoas que não estivessem 
mais dentro desse segmento. E esta cláusula já fora submetida ao Judiciário e nunca 
acoimada de ilícita ou de ilegal. Submeteu a matéria à votação. 
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Votação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro, André Franco Montoro Filho, André Perego Fiore, Antonio Carlos 
Marini Teixeira (que retirou a parte da emenda que apresentou com relação à 
inalienabilidade e à multa de 100% na venda do título), Arlindo Virgílio Machado 
Moura, Carlos Edmundo Miller Neto, Francisco Carlos Collet e Silva, João Benedicto de 
Azevedo Marques, Jorge Roberto Corrêa Zantut, José Roberto Coutinho de Arruda, Luiz 
Guilherme Laraya Kawall, Marcelo Favalli, Peter Alfredo Burmester, Sergio Henrique 
de Sá e Tarcísio de Barros Bandeira.  
 
Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu o seguinte: 

- rejeitar proposta formulada pelo Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva e 
secundada pelo Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira, no sentido de que a 
matéria fosse retirada de pauta para maiores estudos por parte da Diretoria, 
mediante, inclusive, a constituição de comissão especial do Conselho Deliberativo, 
com a mesma finalidade; 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro Peter Alfredo Burmester e outros 
quarenta e três Conselheiros, que pretendiam que, ao invés de “Prioritariamente”, 
a utilização dos recursos obtidos com a venda dos títulos do Edital Especial fosse 
“Exclusivamente” aplicada na construção do novo estacionamento e evitar a 
antecipação de receitas, através de recebíveis, (eliminando-se as despesas 
financeiras) e que, havendo recursos excedentes, seriam utilizados nos 
investimentos necessários à adequação da infraestrutura e dos espaços esportivos 
para atender à eventual demanda adicional; 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro André Franco Montoro Filho, que 
pretendia estabelecer que o título adquirido no Edital Especial somente poderia 
ser alienado para filhos e cônjuges de associados, mas desde que adquiridos 
poderiam ser alienados a qualquer tempo. 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza, 
que pretendia estabelecer que o título adquirido através do Edital Especial 
permaneceria inalienável por dez (10) anos, contados do início do pagamento das 
respectivas contribuições sociais. 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro Antonio Carlos Marini Teixeira, 
pretendendo fixar o valor do título do Edital Especial em R$12.000,00 (doze mil 
reais), acrescidos da taxa de transferência vigente. 



19/20 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, 
que pretendia estabelecer que a aquisição de dois ou mais títulos pelo mesmo 
responsável poderia ser parcelada em até vinte e oito (28) vezes. 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro André Perego Fiore e outros quarenta 
e três Conselheiros, que pretendiam fixar o valor do título do Edital Especial em 
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescidos da taxa de transferência 
vigente, parcelada em dez vezes. 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa e 
outros quarenta e seis Conselheiros, que pretendiam cobrar, separadamente do 
valor do título objeto do Edital Especial, a taxa de transferência vigente. 

- rejeitar emenda formulada pelo Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto, que 
buscava incluir como primeira prioridade do Edital Especial a contemplação para 
filhos de associados com até doze anos de idade. 

- rejeitar emendas formuladas pelo Conselheiro Luiz Guilherme Laraya Kawall, a 
saber: 1) reduzindo de um mil e novecentos e cinquenta para um mil o número de 
títulos a serem emitidos para venda; 2) pretendendo excepcionar a 
inalienabilidade do título em caso de falecimento do titular ou comprovada 
mudança de domicílio para localidade distante da Capital, situação em que seria 
readquirido pelo Clube pelo mesmo preço de venda do Edital, corrigido pelo índice 
de correção das mensalidades; e, 3) pretendendo conferir ao Clube preferência na 
compra do título adquirido pelo Edital Especial, após o transcurso do período de 
carência; 

- aprovar emenda do Conselheiro Marcelo Favalli e da Presidência, neste caso 
formulada com fundamento Precedente 01/95, estabelecendo que, em caso de 
morte do associado contemplado, seu sucessor hereditário, a quem vier a ser 
conferida a propriedade do título, objeto do presente Edital Especial, já sendo 
associado, poderá aliená-lo, desde que o faça a cônjuge ou filho de associado, de 
qualquer idade e independentemente da classe social a que pertençam. 

- aprovar emenda do Conselheiro Marcelo Favalli e da Presidência, neste caso 
formulada com fundamento Precedente 01/95, estabelecendo que, findo o prazo 
de carência dentro do qual é inalienável o título, objeto do presente Edital 
Especial, seu titular poderá dele dispor, desde que o faça a cônjuge ou filho de 
associado, de qualquer idade e independentemente da classe social a que 
pertençam. 

- aprovar, com as duas emendas antes mencionadas, relativas à alienação do título 
objeto do presente Edital Especial, pedido de autorização formulado pela Diretoria 
com fundamento no Art. 18, IV e §3º, alíneas “a” e “b”, do Regulamento Geral, para 
emitir e vender um mil e novecentos e cinquenta  Títulos Sociais, destinados 
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exclusivamente a filhos e cônjuges de associados, com o objetivo de repor a perda 
de contribuintes sem títulos e preservar a integração familiar, observando-se as 
condições e critérios originalmente propostos. 

 
 
Item 4 - Várias. 

Não houve. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião à 01h15 do dia 29 de junho de 2010. 
 
 

*** 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 585ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 26 de julho de 2010. 

 
 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

Apparecido Teixeira 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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