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ATA DA 701ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 30 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segundo Secretário: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do Hino do Esporte 
Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco Roberto Pignatari). 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplente Convocada  

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Analice Cajueiro Fernandes, Suplente 
do Grupo A pela Chapa Pinheirenses. Não compareceu para tomar posse, embora devidamente 
convocada, a Associada Susan Palma Simões de Oliveira, Suplente do Grupo B pela Chapa 
Participação Viva. 
 
Presidente – Informou que a Mesa do Conselho, seguindo procedimento adotado em reuniões 
anteriores, deliberou, “ad referendum” do Plenário, que nesta reunião serão apreciados 
exclusivamente os itens 1 e 2 da Ordem do Dia, que tratam, respectivamente, da Ata da reunião 
anterior, de 26 de agosto, e da segunda discussão e votação das alterações estatutária, 
regulamentar e regimental proposta pela Diretoria - para adaptação do nosso ordenamento 
jurídico às mudanças introduzidas na Pelé pela Lei nº 13.756/18 - e que no Expediente serão feitas 
apenas as comunicações da Mesa. Isso porquê pretende-se elaborar a Ata desta reunião e 
submetê-la ao Plenário no item 1 da reunião que se seguirá, a fim de que, se aprovada a matéria 
em segunda discussão, seja possível convocar a Assembleia Geral para referendar tal decisão, 
proceder ao registro legal e regularizar a documentação necessária perante o Ministério do 
Esporte. Da mesma forma, para facilitar a elaboração da Ata, serão suprimidos os itens “A Voz do 
Conselheiro” e Várias. Submeteu a decisão da Mesa à votação, tendo o Plenário a referendado. 
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter cívico, 

votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs ao Plenário, tendo sido observado um minuto de silêncio e consignados votos 
de pesar pelo falecimento da Conselheira Ana Maria Lisboa Mortari, ex-Diretora Adjunta Cultural, 
bem como do Associado Veterano Alberto Caruso, ex-Conselheiro e ex-Membro das Comissões 
Permanentes de Sindicância e Financeira.  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta na Secretaria, 
cartas enviadas pela Diretoria, a saber: 1) informando alterações em sua composição no biênio 
2019/2021; 2) encaminhando o Relatório de Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as 
Demonstrações Contábeis de agosto de 2019; bem como disponibilizando sua equipe funcional 
para esclarecimentos de dúvidas a respeito, por intermédio do Gerente Financeiro Eduardo 
Coutinho, no próximo dia 14/10/2019, em horário e local preestabelecidos, aduzindo que 
eventuais dados complementares, não disponíveis imediatamente, serão enviados posteriormente 
ao solicitante, dando conhecimento à Presidência do Conselho das informações prestadas. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 700ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de agosto de 

2019. 

Presidente – Submeteu ao Plenário retificação proposta pelo Conselheiro Rodolfo José Sanchez 
Serine, no sentido de incluir, no item Várias, antes da última fala do Presidente, sua manifestação 
fora do microfone, nos seguintes termos: Apenas repeti as palavras que me disseram. Não 
havendo contestação, declarou a ata aprovada, com a retificação supra. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-13/2019 - Primeira discussão e votação de proposta 

formulada pela Diretoria, de criação de parágrafo único, no Art. 46 do Estatuto Social; 

de §3º, no Art. 83 do Regulamento Geral e de parágrafo único, no Art. 4º do 

Regimento Interno da Diretoria, visando adequar o Ordenamento Jurídico do Esporte 

Clube Pinheiros às alterações introduzidas à Lei nº 9.615/98 (“Lei Pelé”), pela Lei nº 

13.756/18. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo e abriu a discussão. Não 
havendo oradores inscritos para falar, encerrou a discussão e colocou a proposta em segunda 
votação. 
 
Votação/Deliberação 
O Plenário aprovou integralmente a proposta em segunda discussão. 
 
Presidente – Em seguida, submeteu à votação o projeto da Comissão Especial de Redação. 
 
Votação/Deliberação 
O Plenário resolveu aprovar integralmente a proposta de redação final formulada pela Comissão 
Especial de Redação, ficando assim redigidos os dispositivos regimentais objeto desta alteração: 
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ESTATUTO SOCIAL 
“Art. 46 – ... 

Parágrafo Único – Fica assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme 

Regulamento Geral e Regimento Interno da Diretoria.” 

 
REGULAMENTO GERAL 
“Art. 83 - ... 

§3º - Fica assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme Regimento 

Interno da Diretoria.” 

 
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 
“Art. 4º - ... 

Parágrafo único – A Diretoria da Área Esportiva nomeará, em pelo menos um terço de seus cargos 

voluntários, atletas que tenham representado o clube em competições oficiais.” 

 
 
Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Alexandre Perrone Lomonaco, André Perego Fiore e 
Zilda Angela Ramos Costa, pela colaboração prestada nos trabalhos da Comissão Especial de 
Redação. 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de presença e deu por 
encerrados os trabalhos 20:22 horas. 
 

 
Obs.: Esta Ata foi integralmente aprovada na 702º Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 30 de setembro de 2019. 
 

 

 

 

 

CÉLIO CÁSSIO DOS SANTOS 

Presidente do Conselho Deliberativo 

ESPORTE CLUBE PINHEIROS 

OAB/SP 184942 

 

 

 

CLAUDIO VITA NETO 

Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

ESPORTE CLUBE PINHEIROS 

OAB/SP 173112 
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