
ATA RESUMIDA DA 592ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de fevereiro do ano dois mil e onze, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
cinquenta 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, comunicando que manteria o Livro 
de Presença aberto, em razão da forte chuva que assolava a Cidade. 
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  

Presidente – Preliminarmente, registrou a presença dos Srs. Ademir Scarpin, 
Edilberto Porto e José Carlos Luxo, que compareceram a convite representando 
o Conselho Fiscal. 
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Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a associada Rosa Maria Mira 
Santos, Suplente do Grupo B pela Chapa Fala Pinheiros-MCI. 

 
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: a) pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Decio De Felippo; b) pelo falecimento da 
associada Dina Pinto Teixeira Mesquita, mãe do Conselheiro Paulo Sergio 
Teixeira Mesquita, Diretor Adjunto de Futebol Adulto; 2) de iniciativa da 
Conselheira Dulce Arena Avancini, pelo falecimento do associado Marco Antonio 
de Souza Ferreira, da Seção de Tênis, tendo subscrito o voto o Conselheiro 
Gilberto De Luccia; votos de louvor formulados pelo Conselheiro Luís Alberto 
Figueiredo de Sousa, aos associados que representaram o Clube na Meia 
Maratona da Cidade de São Paulo, realizada no último dia 27, a saber: 
Conselheiros Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira e Carlos Edmundo Miller Neto, e 
associados Tery Gurgel, Antonio Augusto Rabello, Marília Rabello, Walter 
Lemmi, Fernando Leme, Wladmir Popoff, Bruna Popoff, Marcelo Saraiva, Paulo 
Rodrigues Dantas, Mario Mamprim, José Carlos Bullara, Ricardo Pini, José 
Arthur Guerra, Roberto Carnevalle, Patrícia Nadais, Gilberto Polizio e Rocco 
Dias. Leu correspondência enviada pela Diretoria, solicitando a inclusão, na 
pauta desta reunião, de uma apresentação sobre a implantação do Cartão 
Pinheiros. Explicou que não foi possível atender ao pedido, pois recebera a 
carta depois de elaborar a Ordem do Dia. Entretanto, em razão de 
esclarecimentos pleiteados na reunião anterior, e por se tratar de assunto 
relevante e de interesse coletivo, merecendo a audiência do maior número de 
Conselheiros possível, propôs que a exposição fosse realizada no início do 
Expediente. Aprovado. 
 
Assessor de Planejamento da Diretoria, Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt – Designado pelo Sr. Presidente da Diretoria, procedeu a ampla 
explanação, abrangendo desde o desenvolvimento do projeto, em 2007, até a 
implantação efetiva do Cartão Pinheiros, que será feita por etapas, a saber: 
14/03 - não associados; 02/05 - associados temporários e associados de clubes 
conveniados; 30/05 - estacionamento atual, com a nova metodologia; 01/06 - 
pré-militantes e militantes; e, finalmente; 01/07 - acompanhantes, babás, 
públicos de competição, delegações esportivas ou eventos sociais culturais e 
terceiros. Esclareceu que dentro de quinze dias a Diretoria responderia aos 
eventuais questionamentos apresentados por escrito pelos Srs. Conselheiros.  
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Presidente – Agradeceu ao Sr. Assessor de Planejamento pela explicação e, 
sobretudo, pela compreensão do Plenário em permitir que o assunto fosse 
abordado no Expediente. 
 
Edgard Ozon – Propôs votos de louvor aos seguintes atletas da Seção de Judô: 
Rafael Carlos da Silva (categoria Peso Pesado): Medalha de Ouro na Copa do 
Mundo de Budapeste (Hungria, 12 e 13/02/2011); Medalha de Bronze no Ouro 
no Grand Prix de Düsseldorf (Alemanha 19 e 20/02/2011); e, Medalha de Bronze 
na Copa do Mundo de Varsóvia (Polônia - 16 e 17/02/2011); Tiago Camilo: 
Medalha de Prata – Grand Slam de Paris (França - 5 e 6/02/2011). Estendeu os 
votos ao Diretor Adjunto Marcos Martins Curi e aos Técnicos Sérgio Malhado 
Baldijão e Mauro Santos de Oliveira. Proposta aprovada. 
 
Antonio Carlos Foschini – Propôs votos de louvor à Diretoria de Esportes, 
mais especificamente à Seção de Levantamento de Peso, em virtude de matéria 
publicada na última edição da revista “Época”, a respeito de um Pré-Militante do 
Clube, filho de um funcionário, que aos 10 anos de idade já está levantando um 
peso de 20 Kg, portanto uma promessa esportiva, que, certamente será um 
campeão, se espelhar-se no campeão pinheirense Fernando Saraiva Reis. 
Proposta aprovada. 
 
Fábio Castello Branco Mariz de Oliveira – – Propôs votos de louvor aos 
seguintes pinheirenses: 1) Werner Grau, Vice-Presidente da Confederação 
Brasileira de Rugby, pelo trabalho que vem realizando e pelos resultados que a 
equipe brasileira da modalidade tem conquistado – 3º Lugar no Sul-Americano 
de Rugby, classificando-se para o Campeonato Pan-americano; e, no Feminino, 
Campeão Sul-americano; Gabriel Vella de Freitas, Campeão da primeira etapa 
do Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu. Proposta aprovada. 
 
Marcelo Giordano Beyryth – Propôs votos de louvor aos Diretores Adjuntos 
Carlos Alberto Costa Oliveira e Paulo Sergio Teixeira de Mesquita, do Futebol, 
em função da Festa do Futebol, em dezembro do ano passado. Votos 
aprovados. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Discorreu sobre a influência da equipe Máster 
de Polo Aquático na formação dos atletas, elogiou evento realizado no Conjunto 
Desportivo no último final de semana (3ª edição do Carnaval Open de Polo 
Aquático), que reuniu mais de 150 atletas, ocasião em que foram 
homenageados campeões pinheirenses, como Manoel dos Santos, Medalhista 
Olímpico, em Roma – 1960; a equipe Medalha de Ouro no Polo Aquático, em 
1963: Luís Eduardo Pinheiro Lima, João Gonçalves Filho, Paulo Kesselring 
Carotini, Ivo Kesselring Carotini, Flavio Ribeiro Ratto, Ricardo Ribeiro dos 
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Santos; e Luís Daniel, Aladar Szabo, Márvio Kelly. Propôs votos às 
mencionadas equipes de atletas, ao Presidente Antonio Moreno Neto, ao Diretor 
de Esportes Aquáticos e Individuais, Marcos Macedo Maynard Araújo e ao 
Diretor Adjunto de Polo Aquático, José Luís de Toledo Barros, bem como ao 
atleta Pier Paulo Fontana, que introduziu o Triathlon no Clube, citando, ainda, o 
pinheirense Antônio Manssur Filho, um dos maiores triatletas brasileiros. 
Proposta aprovada. 
 
Vicente Mandia – Elogiando o evento, propôs voto de louvor à Diretoria, pela 
realização da Feijoada Carnavalesca. Aprovado. 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário os seguintes votos de louvor formulados 
pela Conselheira Cleide Frasco Marrese: 1) a funcionários do Restaurante do 
CCR, a saber: Laurindo Teixeira de Carvalho, cozinheiro chefe, Megumy Murata, 
gerente, e Jorge Gonçalves Cerqueira, responsável geral, pelo ótimo 
desempenho de suas funções; à Diretoria Jovem, pela apresentação da Bateria 
Pinheiros na Feijoada Carnavalesca. Proposta aprovada. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Marcelo Giordano Beyruth – Pediu providências da Diretoria com relação ao 
seguinte: 1) estacionamento: a) motoristas que ficam parados na frente da 
Portaria das Araras, incomodando a entrada de associados, em especial das 
mulheres, que têm reclamado da segurança, em razão de sentir que estão 
sendo observadas; b) motoristas que ficam dormindo dentro dos carros, 
tomando lugar do associado nos horários de pico; 2) Hidroginástica: a) 
colocação de piso antiderrapante; b) reformulação da escala das aulas, unindo-
se os grupos pequenos, para abrir horários para as aulas da Natação infantil; 3) 
substituição de lajotas quebradas no piso do espelho d’água no Restaurante da 
Piscina; 4) cobertura de toda a parte externa da Praia do CCR, para abrigar as 
pessoas nos dias de chuva, evitando superlotar a Lanchonete do Boliche; 5) 
roubos que vêm ocorrendo nas dependências do Clube, comentando sobre 
ocorrência específica, perguntando se existe algum procedimento para atender 
ao associado que passou por esse tipo de constrangimento, e qual a área 
limitada para o trânsito de não associados em dias de jogos abertos ao público. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – Solicitou ações da Diretoria quanto ao seguinte: 1) 
existência de uma piscina na Sauna, que pode ser usada por qualquer pessoa, 
inclusive por convidados, sem exame médico, em detrimento dos associados, 
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que só podem frequentar as demais piscinas do Clube se estiverem com o 
exame médico atualizado; 2) aumento das opções de horário e espaço para a 
prática de Pilates, reduzidos em razão das obras de ampliação do Fitness; 3) 
tratamento acústico adequado no Conjunto Desportivo, em razão de reclamação 
dos associados que residem na Rua Hans Nobiling, pois, aparentemente, o nível 
de ruído, em especial em dias de eventos, excede ao permitido pela Legislação; 
4) isenção da mensalidade de dezembro, que normalmente é do mesmo calor 
da matrícula, para os inscritos nos cursos promovidos pelo Clube, visando 
diminuir encargo para aqueles que completarem o ano todo e estejam quites 
com as mensalidades. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Peter Alfredo Burmester – Pediu esclarecimentos da Diretoria sobre o 
aumento da taxa de Tênis – GARE, em 71%, e a redução do grupo, de quatro 
para três pessoas, sem qualquer comunicação ou consulta aos interessados. 
Para minimizar o problema de frequência das babás, sugeriu que o ingresso 
dessas acompanhantes seja proibido nos fins de semana e feriados. Solicitou 
esclarecimento sobre preocupação manifestada por alguns associados, de que 
a Diretoria estaria pretendendo terceirizar os serviços da Brinquedoteca, hoje 
realizados por estagiários de artes cênicas e artes plásticas, que, na realidade, 
são os professores das crianças. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Para dar mais transparência ao 
processo eleitoral, sugeriu à Mesa do Conselho que os candidatos à Presidência 
da Diretoria comparecessem a uma sessão plenária, apresentando sua proposta 
de gestão para conhecimento dos Conselheiros e associados em geral. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 591ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

31 de janeiro de 2011. 

Tarcísio de Barros Bandeira – Pediu retificação do pronunciamento do 
Conselheiro Roberto Cappellano na Ordem do Dia da 590ª Reunião, corrigindo 
“... BDI – Bonificação de Despesas Indiretas -” para “... BDI – Bonificação e 
Despesas Indiretas –“. 
 
Presidente – Consignou a manifestação do orador. Não havendo objeção 
quanto à ata da 591ª Reunião, declarou-a aprovada. 
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Item 3 - Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associado, 

contra penalidade de suspensão aplicada pela Diretoria, em 
decorrência do processo P.D. 07/09 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria, informando que naquele 
dia havia recebido recebeu uma carta do recorrente, reiterando o seu pedido no 
sentido de que a pena de suspensão por dez dias fosse convertida em 
advertência, observando que, com o provimento do recurso, se sentiria 
plenamente reparado moralmente, nada tendo a postular, a que título fosse, em 
relação à penalidade anteriormente aplicada.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que examinou o processo e, 
tomando conhecimento das razões do recurso, e, ainda, em função da 
informação de que o recorrente se sentia satisfeito e reiterava seu pedido de 
conversão da penalidade em advertência, encaminhou seu voto favorável ao 
acolhimento do pleito. Por oportuno, penitenciou-se pelo fato de que esse tipo 
de recurso poderia estar sendo julgado por uma Comissão que viesse a ser 
constituída pelo próprio Conselho. Reportou que quando era Presidente 
pretendeu criar Comissão para apreciar matérias não relativas à revisão de 
penalidades aplicadas pela Diretoria, como também para julgar processos 
envolvendo associados com foro privilegiado (Diretores, Conselheiros, Atletas 
Beneméritos, etc). Comentou que na época procurou unificar os dois processos 
e constituir uma Comissão, mas não foi possível chegar a bom termo e acabou-
se não aprovando nenhuma das Comissões. A propósito, recentemente o 
Presidente José Manssur informou ter criado uma Comissão para, efetivamente, 
resolver esse assunto, o que evitará que o Conselho se reúna para julgar a 
aplicação de uma penalidade de dez dias de suspensão a uma testemunha. 
Entretanto, não vislumbrava nenhum equívoco no trabalho da Comissão 
Processante, apenas discordando da dosimetria da pena. Considerou, ainda, o 
argumento do recorrente, de que desconhecia a obrigatoriedade de 
comparecimento, o que poderia ter-lhe sido comunicada, para que tivesse a 
oportunidade de ser mais cuidadoso. Acolhendo o recurso e aplicando a 
advertência, o Conselho estaria fazendo justiça. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Corroborando o entendimento do orador, comentou 
que na ocasião presidia a Comissão Jurídica, que manifestou-se pela 
manutenção da pena. Entretanto, diante dos argumentos trazidos hoje pelo 
recorrente, reconhecia que o pedido deveria ser aceito. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Agradeceu. 
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Cândido Padin Neto – Defendeu que uma testemunha não deveria ter sido 
penalizada. Aliás, entendeu que o recorrente foi corajoso quando se apresentou 
para testemunhar uma ocorrência no Futebol. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a 
discussão e submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário resolveu conhecer do recurso porque interposto tempestivamente; e, 
no mérito, dar provimento ao recurso, reduzindo para advertência a penalidade 
de suspensão por dez dias que havia sido aplicada ao recorrente. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-22/2010 – Primeira discussão e 

votação de proposta subscrita por sessenta e quatro 
Conselheiros, de alteração do artigo 45 do Regulamento Geral e 
do artigo 34 do Regimento Processual Disciplinar 

Presidente – Fez uma ampla exposição sobre a matéria, desde logo lembrando 
que o Conselheiro Andreas de Souza Fein havia solicitado a retirada da emenda 
que apresentou, pelo fato de que a mesma estava contemplada na emenda 
formulada pelo Conselheiro Apparecido Teixeira. Submeteu o pedido ao 
Plenário, que aprovou a retirada. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Mesmo respeitando o parecer da Comissão 
Jurídica, pela rejeição da emenda do Conselheiro Apparecido Teixeira, disse 
que os institutos penais não são por si só merecedores de necessária ou 
imprescindível aplicação aos dispositivos regentes do Clube. Ponderou que ao 
apreciar infrações eventualmente cometidas por associados, a Diretoria não 
aplica as normas penais em sentido estrito, nem o faz segundo as normas do 
Código de Processo Penal; tão somente aprecia o fato administrativamente, 
segundo normas substantivas e procedimentais próprias. Caso o associado 
advertido ou suspenso julgue ter sofrido ato de injustiça, poderá utilizar-se de 
ação judicial cível contra a decisão do Clube, mas nunca em foro criminal. 
Utilizando-se de argumentos técnicos, defendeu que o Clube, como entidade 
privada, é regido pelo Código Civil, e não pelo Código Penal ou de Processo 
Penal. Manifestou-se pela aprovação da emenda do Conselheiro Apparecido 
Teixeira, explicando que a proposta tratava de uma questão interna muito 
simples: por quanto tempo as anotações do prontuário do associado deverão ali 
permanecer registradas. Entre outras ponderações, colocou à reflexão do 
Plenário o peso punitivo que deve merecer um ato de indisciplina ocorrido dentro 
do Clube. Referiu que com a aprovação da emenda, prevendo que as anotações 
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das infrações disciplinares permaneçam definitivamente no prontuário dos 
associados, o Conselho poderá apreciar com muito mais propriedade os 
eventuais processos disciplinares. 
 
Presidente – Esclareceu ao Plenário que o Parecer da Comissão Jurídica dizia 
que a proposta principal estava em termos para ser votada. E, com relação à 
emenda do Conselheiro Apparecido Teixeira, entendeu a Comissão que dentro 
do Clube deveriam ser aplicados o instituto da reabilitação previsto na 
Legislação Ordinária do País, que prevê que após o cumprimento lá da pena, 
aqui da sanção, decorrido determinado prazo, o reabilitando pode solicitar este 
benefício, para que inicie a sua vida a partir daí em branco. 
 
Apparecido Teixeira – Defendendo sua emenda, consignou que é justo que as 
indisciplinas julgadas pelas Comissões Processantes fiquem registradas nos 
prontuários, da mesma forma que os títulos conquistados pelos associados. A 
ideia não é divulgar esses registros, ou prejudicar o associado. 
 
Lais Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Manifestou-se contrária à 
aprovação da emenda do Conselheiro Apparecido Teixeira, por entender que 
todos podem errar em determinado momento da vida, mas devem pagam por 
seus erros e ter a oportunidade de se reabilitar. O associado conviver com uma 
mácula em seu prontuário não traz qualquer benefício à sociedade Pinheirense. 
 
Apparecido Teixeira – Disse que respeitava a opinião da aparteante, mas 
entendia que eliminar o registro de infrações depois de cinco anos prejudicaria o 
sistema processante, porque essas anotações ajudam na análise da conduta do 
associado. O próprio Direito Penal facilita as infrações de pequenos potenciais 
ofensivos, isentando de punições. O fato de constar no prontuário que o 
associado se envolveu em uma briga ou teve alguma atitude indevida que vai 
prejudicá-lo no seu comportamento. Não podemos, dentro de uma sociedade 
como o Clube, levar em consideração exageradamente o Direito Penal e o 
Direito Processual Penal; temos é que corrigir as infrações que acontecem no 
dia a dia, e a revisão e a reabilitação estão previstas no Código Penal. Não 
devemos aplicar esses dois institutos, civilmente, no Clube; isso deve ser 
deixado para o foro criminal. Finalmente, enfatizou que o objetivo da emenda 
não é penalizar o associado, mas proporcionar elementos para a análise da 
Comissão Processante 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) –  Concordou com Conselheira Laís, 
porque faz parte da reabilitação o esquecimento dos ocorridos durante certo 
período, e se usa isso como os últimos cinco anos, para que se tenha uma 
reabilitação desde que o cidadão não tenha cometido outros ilícitos. O registro 
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desses ilícitos mantidos permanentemente em seu prontuário nunca o 
reabilitarão, porque sempre os levarão em consideração mesmo fatos ocorridos 
há muitos anos. Se for assim, será necessário levantar uma memória inclusive 
no passado. 
 
Apparecido Teixeira – Agradeceu. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Entendeu que a emenda não tinha 
nada a ver com a impossibilidade de reabilitação do eventual infrator punido, 
mas pretendia que os registros dos acontecimentos das infrações cometidas no 
Clube ficassem perenes, mais ou menos na linha do que ocorre fora do Clube. 
Isto é, quando há um processo crime e o réu absolvido, apaga-se o registro. 
Caso contrário, existe o registro, existe a certidão, informando que ele cumpriu a 
pena, portanto, já foi reabilitado.  
 
Presidente – Pediu ao orador que esclarecesse se a emenda pretendia que 
toda e qualquer infração disciplinar cometida deveria permanecer no prontuário, 
ou somente aquelas em que o infrator definitivamente viesse a ser apenado, 
como entendeu o Dr. Collet. 
 
Apparecido Teixeira – Complementou, explicando que não pretendia apagar ou 
proibir o uso da reabilitação, mas que as faltas disciplinares ficassem relatadas 
no prontuário. 
 
Presidente – Ponderou que, neste caso, não caberia reabilitação fora do Clube 
em juízo outro, a menos com outra ação. 
 
Apparecido Teixeira – Afirmou que não era contra a reabilitação e revisão. 
 
André Franco Montoro Filho – Comentou que não constou da proposta 
principal a ressalva no sentido de que o cancelamento do registro seria 
concedido somente se o associado não tivesse sofrido outra punição nesse 
interregno, como prevê o dispositivo vigente, acreditando que esse acréscimo 
resolveria a questão. 
 
Presidente – Assentiu. Acrescentou que o requerimento mencionado na 
proposta deveria ser endereçado à Diretoria, ou ao Conselho Deliberativo, 
conforme a competência privativa de cada órgão, e poderia ou não ser deferido. 
Se o infrator estiver no curso de um procedimento disciplinar, fugirá à lógica do 
razoável deferir a reabilitação de quem já reincidira genérica ou especificamente 
numa sanção. 
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André Franco Montoro Filho – Ponderou na redação vigente esse prazo 
estava implícito, mas, como o mesmo não ocorria com a proposta de alteração, 
por medida de cautela, seria interessante que isso ficasse expresso. 
 
Presidente – Lembrou que poderia ter sido formulada uma emenda aditiva na 
oportunidade regimental. Ressaltou que interpretação do orador ficaria suprida 
com a seguinte colocação, quer à Diretoria, quer à Presidência do Conselho, se 
vier a ser aprovada a proposta principal: somente serão apagados dos registros 
os assentamentos punidos, se, porventura, neste período em que ele deverá 
comprovar que já está reconduzido à observância dos regramentos disciplinares 
do Clube, de que ele está reconduzido a não mais praticar atos infracionais. Se 
ele pratica, por óbvio, não estará reabilitado e o requerimento será indeferido. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendeu que a proposta original, na 
verdade, facilitava um pouco a situação, porque a redação vigente prevê o 
cancelamento automático do registro se decorridos dois e cinco anos do efetivo 
cumprimento da pena (advertência e suspensão), e não tenha o associado 
infrator sofrido outra punição. E a proposta principal não está fazendo referência 
à circunstancia do associado ter nesse período sofrido outra punição, 
interpretação que não parecia a mais adequada, a menos que a Mesa, 
eventualmente, corrigisse o problema com uma emenda. 
 
Presidente – Levando em consideração as manifestações dos Conselheiros 
Montoro e Fasanaro, com base no Precedente 01/95, se aprovada a proposta 
principal, formularia uma emenda no sentido de introduzir um aposto, desde que 
neste período não esteja em curso ou respondendo a um ato infracional.  Antes, 
porém, seria votada a emenda do Conselheiro Apparecido. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Comentou que o dispositivo anterior ao vigente 
falava exatamente o que pretendia a emenda.  A Comissão Jurídica, à época 
presidida pelo Conselheiro Ovídio Lopes Guimarães Júnior, manifestou-se 
contra a mudança, por entender que a automaticidade do cancelamento do 
registro atribuiria muita responsabilidade ao Clube, que estaria sujeito a 
responder por indenizações se houvesse alguma falha e os registros não 
fossem apagados. 
 
Presidente – Reiterou que requerimento é passível de deferimento ou não, mas 
que, por amor à clareza, no momento oportuno a Mesa proporia a introdução 
desse aposto: desde que neste período de cinco anos não esteja respondendo a 
qualquer ato infracional. Não havendo mais oradores inscritos, submeteu a 
matéria à votação. 
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Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, o Plenário resolveu rejeitar a emenda do 
Conselheiro Apparecido Teixeira; aprovar, integralmente, a proposta original, 
com emenda aditiva formulada pela Presidência, em nome da Mesa do 
Conselho, com fundamento no Precedente nº 01/95, de 15/09/1995, ficando 
assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos objeto da presente 
alteração regulamentar e regimental: Regulamento Geral - Art. 45 - Havendo 
sanção disciplinar da qual não caiba mais recurso, as respectivas anotações 
deverão permanecer no prontuário do associado por um período de cinco (5) 
anos, desde o seu efetivo cumprimento, e que não tenha o infrator, neste 
período, sofrido outra punição, somente podendo ser canceladas, mediante 
requerimento do interessado ao órgão prolator da decisão. Regimento 
Processual Disciplinar - Art. 34 - Havendo sanção disciplinar da qual não caiba 
mais recurso, as respectivas anotações deverão permanecer no prontuário do 
associado por um período de cinco (5) anos, desde o seu efetivo cumprimento, e 
que não tenha o infrator, neste período, sofrido outra punição, somente podendo 
ser canceladas, mediante requerimento do interessado ao órgão prolator da 
decisão. 
Para compor a Comissão Especial de Redação foram designados os 
Conselheiros José Geraldo Louzã Prado, Eduardo Sampaio d ´Utra Vaz e 
Francisco Flaquer Filho. 
Apresentou declaração de voto o Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira, a 
saber: “Votei a favor da emenda do Conselheiro Apparecido Teixeira, por 
entender que do prontuário do associado nada se apaga. Você pode sobrestar 
os efeitos de alguma ocorrência.” 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-02/2011, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para celebrar contrato de 
comissão, por prazo superior a trinta dias, objetivando a 
prestação de serviços de culinária japonesa no Restaurante do 
Lago. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Para celeridade dos 
trabalhos, por se tratar de assunto da mesma natureza, propôs a fusão deste 
item com o item 6. Considerando a manifestação contrária do Conselheiro 
Alexandre Perrone Lomonaco, consultou o plenário, informando que os itens 
seriam apreciados individualmente. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Focando na questão do Restaurante 
Japonês, destacou a celeridade e a diligência com que a Diretoria estava 
conduzindo o processo, e elogiou a observação da Comissão de Saúde e 
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Higiene, no sentido de que o Clube deva se assegurar de que existam 
mecanismos eficientes de controle e de saúde. Observou que o Art. 45 (XVII) do 
Estatuto atribui ao Conselho deliberar sobre concessão de serviços, que não 
existe no Direito privado, somente no Direito público. Comentou que em seu 
pedido, a Diretoria pede para celebrar um contrato de concessão de serviços; 
adiante descreve o concessionário como um comissário, e coloca algumas 
características, o que cabe ao Clube como fiscalização, com o que concordava. 
Entretanto, ela não coloca que se observem as condições de habilitação, nem o 
Acordo de Nível de Atendimento (SLA - Service Level Agreement), ferramenta 
que serve pressionar para que o serviço seja mantido com qualidade. Disse que 
preocupava o fato de que a Diretoria, ao final, justificava o pedido de 
terceirização. Entendeu necessário corrigir o pedido da Diretoria, por uma 
questão de uniformidade dos códigos, adotando-se a comissão, que está 
regulada no Código Civil, que é posterior à criação do Estatuto, bem como 
deixando expresso se é comissão, concessão ou prestação de serviços. 
Comentou que o assusta, particularmente, na prestação de serviços, a questão 
de regresso de direitos trabalhistas e previdenciários que o Clube estará sujeito 
em eventual rompimento de contrato. Comentando a respeito, entendeu que a 
linguagem deveria também ser uniformizada e tornada pura e limpa nos 
pareceres das Comissões técnicas – Financeira, de Obras e Jurídica - bem 
como na solicitação da Diretoria, para evitar qualquer questionamento. Caso 
este seu primeiro pedido não fosse aceito, solicitou que fossem incluídas como 
cláusulas que deveriam ser observadas as questões relacionadas à habilitação 
desse comissário, ao cuidado que se deve ter com a devolução, e que fosse 
levado em conta também o Service Level Agreement (SLA). 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Ponderou que o orador 
havia dito que a Comissão Jurídica falou em comissão, concessão e 
terceirização, mas ele não citou que esses termos tinham sido utilizados quando 
da citação de artigos do Regulamento Geral. 
 
Presidente – Quanto à uniformização vocabular: concessão, comissão, explicou 
que isso depende de reforma regimental, sujeita a um trâmite normal. Com 
relação aos pareceres da Comissão de Saúde e Higiene e da Comissão de 
Obras, no despacho da Presidência verifica-se que foram encaminhados aos 
Conselheiros e também à Diretoria, que, certamente, no exercício pleno de seu 
ato de gestão, haverá de observar a colocação do Conselheiro. Sobre as 
manifestações de vontade, disse que manifestação de vontade é contrato, dá-se 
mais valor à intenção das partes contraentes do que ao nome jurídico do 
contrato que se busca celebrar. Não adianta fazer um contrato de comodato, 
que é o empréstimo gratuito da coisa - e constar lá: pagará ao comodatário, ao 
comodante a remuneração mensal de tanto, porque se isso for ao Poder 
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Judiciário, o Juiz vai dizer que se trata de um contrato de locação. Não é 
comodato. Comodato é o nome, o que vale é a intenção das partes. Se for feito 
um empréstimo oneroso de uma coisa, portanto, por um prazo específico, com 
pagamento mensal, é locação. Então, no contrato mais vale a intenção do que o 
nome. Com relação ao contrato de concessão e comissão, esclareceu que no 
Estatuto, que é anterior ao Código Civil Brasileiro, constava a expressão 
concessão. Com advento do Código Civil, que trouxera do Código Comercial do 
Império o contrato de comissão, e que em tese poderia servir para modalidades 
contratuais deste tipo, fala-se em comissão, e ainda não se fez o 
aperfeiçoamento, que depende evidentemente de reforma estatutária. A título de 
ilustração, reportou que em pesquisa verificou que em 2003, na gestão do 
Presidente Antonio Rudge, mesmo pedido foi formulado, com a mesma 
autorização do Conselho, que mereceu parecer na mesma linha da Comissão 
Jurídica, na época sob a presidência do Conselheiro Francisco Collet, subscrito 
pelo Desembargador Aloísio de Toledo César. Houve outros pedidos da mesma 
natureza, que mereceram pareceres na mesma linha, relatados por eminente 
magistrado, Dr. Renato Corrêa Meyer Marino, ainda na presidência do Dr. 
Francisco Collet. Na votação de um desses pedidos, que restou aprovado por 
unanimidade, relativo à instalação da Livraria do Conjunto Desportivo, o 
Presidente Sergio Lazzarini assim encaminhou: “Não há inscritos. Não há 
ninguém para falar ao debate. Antes de colocar em votação, eu gostaria de 
lembrar que há um parecer da Comissão Permanente Jurídica, cujo Relator foi o 
eminente desembargador Aloísio Paraná Toledo César, que recomenda que a 
expressão concessão, que é uma expressão que está incorporada ao nosso 
Estatuto há muitos anos, que seja alterada essa expressão concessão porque 
hoje ela diz respeito a um contrato de Direito Público, e dentro do Clube os 
contratos são de natureza privada. O Conselheiro Aloísio Paraná Toledo César 
recomenda que seja aprovado, está em termos de ser aprovado o pedido da 
Diretoria, mas que a expressão concessão seja retirada (?) para a expressão 
comissão, como recomendado pela Comissão Jurídica. Eu vou colocar em 
votação, então, a proposta da Diretoria, com as recomendações sugeridas pela 
Comissão Permanente Jurídica. Os Senhores que estiverem de acordo 
permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram-se levantar.” 
Informou que havia citado nominalmente o Conselheiro Sergio Lazzarini, mas 
que o tinha avisado com antecedência que mencionaria este episódio se 
porventura fosse ventilada a matéria. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Para simplificar, defendeu que o Estatuto 
e os termos fossem ajustados. 
 
Presidente – Acrescentou que, de acordo com o Artigo 694 do Código Civil, que 
é o que regula a espécie, o comissário, que seria o contratado, fica diretamente 
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obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham 
ação contra o comitente, que no caso seria o Clube, nem este contra elas, salvo 
se o comissário ceder seus direitos. Não era o caso. Então, a dúvida do orador 
com relação à responsabilização estava superada. Em prosseguimento ao que 
ocorrera na gestão anterior, que havia citado, foi celebrado um contrato de 
comissão, cuja cópia dispunha, e, certamente, serviria de paradigma à Diretoria, 
para observá-lo também naquilo que fosse aproveitável. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Disse que votaria favoravelmente ao 
pedido, mas entendia necessárias certas cautelas, já que não é bom o histórico 
das autorizações para que terceiros explorassem os serviços de Bares e 
Restaurantes; recomendando que as obrigações do comissário sejam muito 
bem disciplinadas e o contrato muito bem redigido, de forma a permitir que o 
Clube, havendo necessidade, rescinda o contrato e volte ao serviço da 
exploração direta de Bares e Restaurantes, que é um setor bastante difícil. 
 
Presidente – Referiu que no contrato anterior, precedente, portanto, havia 
várias obrigações ao comissário, e é justamente esta criação que se fez para 
que não confundir o que vai se dar com locação, cuja disponibilidade de área, 
se, porventura, os serviços não estiverem bem prestados, é muito mais 
complexa do que a obtenção, em se tratando de contrato de comissão. 
 
Presidente – Perguntado, respondeu ao Conselheiro Alexandre Perrone 
Lomonaco que não havia sido solicitada a retirada do processo da pauta, mas a 
aprovação com as observações da Comissão de Saúde e Higiene.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Disse que havia pedido a retirada e o 
refazimento da proposta, e, se isso não fosse aprovado, que se observasse o 
que foi dito pela Comissão de Saúde e Higiene. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Observou que essas questões seriam 
pertinentes quanto a esta e à proposta seguinte. Ponderou que em 2009, foi 
aprovado um Orçamento, onde constava a possibilidade de se fazer o 
Restaurante Japonês. Em 2010, foi aprovado um Plano Diretor, que não 
contempla o Restaurante Japonês. Então, por questão de princípio, informou 
que se absteria de votar. 
 
Presidente – Não havendo oradores inscritos, deu por encerrada a discussão e 
passou à votação. 
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Deliberação: 

Submetida à votação pelo Sr. Presidente, foi rejeitada a proposta de retirada do 
pedido de pauta, para refazimento, formulada pelo Conselheiro Luis Alberto 
Figueiredo de Sousa. 
O Sr. Presidente não colocou em votação o pedido de introdução das 
recomendações das Comissões, porque em se tratando de ato de gestão, será 
submetido ao binômio, oportunidade e conveniência por parte da Diretoria. Em 
segundo lugar, porque encaminhou previamente os pareceres à Diretoria, para 
eventual observância, se possível for.  
Por maioria de votos, o Conselho resolveu autorizar a Diretoria a celebrar 
contrato de comissão, por prazo superior a trinta dias, objetivando a prestação 
de serviços de culinária japonesa no Restaurante do Lago. 
Absteram-se de votar os Conselheiros Alexandre Perrone Lomonaco, Luiz 
Guilherme Laraya Kawall e Tarcísio de Barros Bandeira. 
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-03/2011, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para celebrar contrato de 
comissão, por prazo superior a trinta dias, objetivando a 
prestação de serviços do gênero Bomboniere, a ser instalada no 
térreo do CCR. 

Presidente – Lembrou que discussão da matéria era da mesma natureza 
jurídica que a do item anterior. Não havendo inscritos, submeteu o pedido à 
votação. 
 
Deliberação: 

Contra quatro votos, o Plenário resolveu autorizar a Diretoria a celebrar contrato 
de comissão, por prazo superior a trinta dias, objetivando a prestação de 
serviços do gênero Bomboniere, a ser instalada no térreo do Centro Cultural e 
Recreativo. 
 
 
Item 7 - Várias. 

Andreas de Souza Fein – Observou que o balancete de dezembro de 2010 não 
foi publicado na Revista Pinheiros de fevereiro, instrumento que permite ao 
associado acompanhar a situação financeira e patrimonial do Clube, dizendo 
esperar que tenha havido apenas um lapso organizacional e que a publicação 
retorne imediatamente, pois essa atitude desrespeita o associado e o Conselho 
e é um retrocesso numa questão básica, fundamental de governança 
corporativa.  
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Peter Alfredo Burmester – Pediu atenção para o estado de abandono em que 
se encontra a Seção de Tênis, em que pesem algumas recentes modificações 
administrativas. O Clube não tem mais nenhum tenista de base, com aspirações 
ou interessado em dar continuidade a esse esporte de uma forma acentuada, 
mais orientada, e tem falhado nas competições, até com WO, aqui dentro, coisa 
que não ocorria antigamente. Os aprendizes não têm mais nenhuma orientação, 
porque os dois supervisores são homens de segurança, não são jogadores de 
Tênis; só cuidam da disciplina, permanência no Clube, etc. Comentou, ainda, do 
desinteresse dos jogadores e da quantidade de associados inscritos, tudo 
demonstrando a decadência da Seção. O Clube tem uma área expressiva de 24 
quadras, e no novo Plano estão previstas 28, e algo deve ser feito a partir de 
agora. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Concordando com o orador, reportou que 
participou de reunião específica com outros tenistas e o assunto foi levado à 
Diretoria, aguardando-se a tomada de medidas que já estão planejadas. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Referiu-se à fila de interessados que se formou no 
último dia 22, data de inscrições para o CAD, quando pode observar, desde 
cedo, um grande transtorno nos arredores do Clube, tumultuando o trânsito 
local. Sugerindo que essas inscrições sejam feitas pela Internet, que é uma 
forma viável, segura e moderna. Alguns recomendam que as inscrições sejam 
feitas no Salão de Festas, para atender à demanda. Além disso, enquanto não 
ficar pronta a nova garagem, sugeriu sejam disponibilizados mais vallets no 
estacionamento, com maior frequência. Relatou episódio havido no último 
sábado, dia 26, em virtude do acesso e saída pelo estacionamento da Rua 
Tucumã, também inviabilizando o trânsito, inclusive com ocorrência disciplinar, o 
que pode verificar, é um fato recorrente.  Para solucionar o problema, ao invés 
dos cones colocados no começo da fila, poderiam ser instalados alambrados de 
ferro, de fácil remoção, como se coloca na quina, onde os carros ficam 
estacionados e têm umas vagas onde não se pode parar.  
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Ponderou que o próprio Clube deveria 
exigir o cumprimento da legislação municipal vigente, que determina que a faixa 
dupla não pode ser cruzada, proibindo a entrada de quem vem da marginal, ou 
procurar modificar a sinalização horizontal de trânsito. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Acrescentou que com a instalação dos alambrados, 
mais seguros que cones, ninguém vai se arriscar para danificar o próprio 
veículo. 
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Presidente – Complementou, lembrando que, na realidade, devido à falta de 
ética e de educação, o Clube é pego de surpresa. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Fazendo referência a um ato de indisciplina de uma 
associada no estacionamento, que havia relatado antes, disse que o Clube deve 
rigoroso na punição desses casos. Pediu que seja afixada um a placa, talvez na 
esquina da Tucumã com a Hans Nobiling, informando que nos finais de semana, 
informando que a garagem permanecerá fechada para o fluxo vindo da 
marginal. Quanto às senhas para acesso à Internet, que devem ser cadastradas 
na Central de Atendimento, sugeriu que sejam também disponibilizadas senhas 
provisórias, válidas para determinado número de horas. 
 
Nice de Lima – Reiterou algumas reivindicações de associados, a saber: 
instalação de uma rampa na lateral de entrada das canchas de Boliche, em 
especial para o acesso de cadeirantes e atendimento de emergência com maca; 
aumento do cumprimento dos corrimões existentes, mais adequado para 
amenizar a passagem de carrinhos de bebês e cadeirantes; e, construção de um 
banheiro no Salão de Beleza da Sede Social. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se à proposta feita pelo 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, no sentido de que os 
candidatos à Presidência da Diretoria apresentem sua plataforma de campanha 
aos Conselheiros e associados interessados, em reunião a ser realizada antes 
da eleição. 
 
Presidente – Esclareceu que atenderá ao pedido na medida do possível, 
consultando previamente os candidatos, lembrando que o Regimento estabelece 
que os registros de candidaturas sejam feitos até dez dias antes da eleição. 
Haverá uma reunião em março e duas em abril, a última delas para a eleição. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Agradeceu. Prosseguindo, concordou com o 
Conselheiro Peter Alfredo Burmester, no sentido de que a Diretoria promova 
uma campanha para incentivar os associados, em especial os mais jovens, a 
praticar Tênis, mencionando tenistas que iniciaram no Pinheiros, ganharam 
bolsa de estudos no Exterior e tiveram uma ascensão profissional graças ao 
esporte.  
 
Walter Silva – Pediu à Diretoria que acelere a reforma da Seção de Bocha, para 
que os praticantes possam voltar a treinar. Associou-se ao voto de louvor 
proposto pelo Conselheiro Vicente Mandia, pelo sucesso da Feijoada 
Carnavalesca, recomendando maior divulgação do evento. 
 



18/18 

José Ricardo Pinheiro Lima – A par de parabenizar o Assessor de 
Planejamento Jorge Augusto de Albuquerque Erhardt pela exposição sobre a 
implantação do Cartão Pinheiros, sugeriu que se estude um aumento sensível 
do preço do convite seja, em especial no fim de semana. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Pediu providências da Diretoria no sentido de 
priorizar o uso das piscinas externa para os associados, o que não tem sido 
possível em razão do treino dos atletas. Solicitou, ainda, que seja divulgada na 
revista do Clube uma reportagem publicada em um periódico em dezembro do 
ano passado, a respeito da vida esportiva de João Gonçalves Filho, seu falecido 
marido, conhecido como “João Grandão”, isso para que os atletas novos 
possam se espelhar em campeões pinheirenses. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Deu por encerrada a reunião às 24h00. 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 592ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 28 de março de 2011, com as alterações já dela constantes. 

 
 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

Apparecido Teixeira 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

 
 
 
mlf 


