
ATA  RESUMIDA  DA  482ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2002

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de janeiro do ano dois mil e dois, com início em segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e 
vinte e sete Conselheiros.

2)2) MESA DIRETORA
Presidente                            : Sergio Lazzarini
Vice-Presidente em exercício : Paulo Roberto Taglianetti
Primeiro Secretário “ad hoc”   : Hugo Nivaldo Napoli
Segundo Secretário “ad hoc”  : Luiz Koji Ohara

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS
Presidente -  Justificou  a  ausência  do  Vice-Presidente  Paulo  Cesar  de 
Arruda Castanho e da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, ambos por 
motivo  de  viagem.  Para  compor  a  mesa  dos  trabalhos,  submeteu  ao 
plenário que o Segundo Secretário Paulo Roberto Taglianetti assumisse a 
Vice-Presidência e que os Conselheiros Hugo Nivaldo Napoli e Luiz Koji 
Ohara, ocupassem, respectivamente, as Primeira e Segunda Secretarias. 
Aprovado.

4)4) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente –  Em nome da Mesa Diretora, propôs e o plenário concordou 
que fosse consignado em ata voto de pesar e observado um minuto de 
silêncio  em  virtude  do  falecimento  do  Conselheiro  Efetivo  Renato 
Taglianetti,  pai  dos  Conselheiros  Francisco  Luiz  e  Paulo  Roberto 
Taglianetti, tendo subscrito o voto o Conselheiro José Roberto Coutinho de 
Arruda. Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 

1



1) votos de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento do 
Sr. Nestor Villaça Filho, irmão da Conselheira Maria José Villaça; b) pelo 
falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Pedro Paulo de Rezende Porto, 
subscrito pelos Conselheiros Luiz Koji  Ohara,  José Roberto Coutinho de 
Arruda, Antonio de Alcântara Machado Rudge e Paulo Roberto Taglianetti; 
c)  pelo  falecimento do sócio  Veterano Ruy Campos,  pai  do Conselheiro 
Reinaldo Fernandes Campos, subscrito pelos Conselheiros Luiz Koji Ohara, 
José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  e  Hugo  Nivaldo  Napoli;  d)  pelo 
falecimento  da  Sra.  Philomena Juliano Morales,  esposa do  Suplente  de 
Conselheiro  Manoel  Morales  Filho  e  avó  do  Diretor  Adjunto  de 
Comunicações  Antides  Baroni  Neto;  2)  voto  de  pesar  de  iniciativa  da 
Conselheira Dulce Arena Avancini, pelo falecimento do ex-Conselheiro Nilo 
Cottini,  subscrito  pelos  Conselheiros  Luiz  Koji  Ohara  e  José  Roberto 
Coutinho  de  Arruda;  3)  votos  de  louvor  de  autoria  da  Comissão  de 
Esportes,  a  destaques  esportivos  das  seções  de  Esgrima,  Judô,  Saltos 
Ornamentais,  Tênis  e  Voleibol,  conforme  relação  enviada  com  a 
convocação, a saber:  Esgrima: ao Diretor Adjunto Ney Roberto Caminha 
David,  à  Assessora  Vera  Lúcia  Gomes  Santos  Vallinoto,  aos  Técnicos 
Márcia  da  Silva  Leonelli  e  Miakotnykh  Guennad  e  aos  Atletas  Paula 
Lazzarini (1º lugar – Individual, prova  Espada, categoria Livre) e Rodrigo 
José  Marcondes  Pedrosa  Oliveira  (1º  lugar  –Individual,  prova   Florete, 
categoria Livre), pelos resultados alcançados no Campeonato Paulista - A-1 
e A-2 (São Paulo/SP - 10 e 11/11/2001);Judô: ao Assessor Marcelo Ferro 
Catapani, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e 
Mauro  Santos  Oliveira  e  aos  Atletas  Adriano  Ricardo  dos  Santos, 
Alexsander  José  Guedes,  Cláudio  Haruo  Ikemori,  Daniel  Andrey 
Hernandes, Daniel Fausto Dell Áquila, Denílson Moraes Lourenço, Eugênio 
Diniz Ribeiro, Fábio Kazuo Ikemori, Giovanni da Cunha, Gustavo Nogueira 
Rodrigues,  Leandro  Arello  de  Andrade,  Reinaldo  Vicente  dos  Santos, 
Renato Dagnino e Sérgio Ricardo de Souza Oliveira, todos da equipe que 
se sagrou Campeã,  categoria Sênior,  no Grand Prix Paulista de Judô – 
Final (Guapira – SP – 13/10/2001);Saltos Ornamentais: Assessora Wilma 
de Almeida Gonçalves, aos Técnicos Roberto Gonçalves e Cristina Almeida 
Gonçalves  de  Freitas  Guimarães  e  aos  Atletas  que  participaram  e  se 
destacaram  no  Campeonato  Estadual  –  5ª  Etapa  (Campinas  –  SP  – 
10/11/2001), categorias A, B, C, D e Adulto, a saber: Emerson Souza Neves 
(1º lugar – Individual, na prova Trampolim 3m, categoria Adulto (acima de 
18  anos);  Ubirajara  Nogueira  Barbosa  (1º  lugar  –  individual,  na  prova 
Trampolim 3m, categoria “A” (até 18 anos) e Evelyn  Wallace Winkler (1º 
lugar – Individual, na prova Trampolim 3m,  categoria Adulto (acima de 18 
anos);  Voleibol: ao Diretor Adjunto de Esportes Coletivos Carlos Eduardo 
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Ferraro,  ao  Assessor  Juracy  Telles  de  Menezes,  aos  Técnicos  Silvio 
Roberto Forti e Lourival Soares Feitosa e aos Atletas da categoria Mirim, 
que conquistaram o título de Vice-Campeão no Campeonato Metropolitano 
(São Caetano do Sul – SP – 08/11/2001), a saber:  Camilo Pasquini, Eric 
Morelatto  Correa,  Marco  Bernardini  Moulatlet,  Fábio  Romero  Figueredo, 
Bruno  Baldin  Coelho,  Igor  Ruiz  Herczfeld,  Carlos  Roberto  Kulakauskas 
Júnior,  Rodrigo Eugênio Sampaio Corrêa e Dhiego Gestich Gemi;  Tênis: 
Diretor Adjunto Gilberto de Luccia, à Assessora Marilena Simões Queiroz, 
ao Técnico Otávio Antonio Della e à Atleta Gabriela Bonfim Almeida Braga, 
pela  conquista  do  título  de  Campeã,  categoria  12  Anos (Simples)  no  X 
ABERTO ARFORD – Paulista (São Paulo/SP – 06 e 07/10/2001); 4) votos 
de louvor de iniciativa do Mesa do Conselho: aos Atletas que participaram e 
se destacaram na 21ª Taça São Paulo de Duplas (23 a 27/01/2002 – São 
Paulo – SP), a saber: Fernanda Ortiz e Melissa Araújo (3ªs colocadas - 3ª 
Divisão  Feminina  de  Duplas),  Sérgio  Henrique  de  Sá  e  Fábio  Andrade 
Reinbold (3ºs colocados – 5ª Divisão Masculina), Geraldo Paes de Barros 
Couto Neto e Igor Pizzoli (Dupla Campeã – Divisão Juvenil Masculina "A") e 
Geraldo de Couto e João Carneiro (Dupla Campeã – 1ª Divisão Masculina) 
e Luiz Roberto Arruda (Vice-Campeão – 5ª Divisão Masculina); 5) voto de 
louvor  de  autoria  dos  Conselheiros  José  Maradei  Neto  e  Roberto 
Albuquerque Ribeiro, ao tenista Harry Ufer, 1ª colocado do Ranking Mundial 
da  ITF,  categoria  45 anos Masculino;  6)  voto  de  louvor  de  iniciativa  do 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, a pinheirenses de várias 
idades que participaram de competições de Atletismo, a saber: “Corrida São 
Paulo Classic” (São Paulo – SP – novembro/2001): Eliana Reinert (técnica-
funcionária), Octavio Ribeiro Ratto Júnior, Francisco Lamussi Júnior, Paula 
A F Moreira Lima, Albert David Alhanat, André Furquim Araújo Souza Lima, 
Antonio Carmo Graziosi, Arturo Dario Moreira Olivares, Ary Lopes Cardoso, 
Carlos Alberto Camarotte da Silva, Carlos Alberto Lima de Oliveira, Carlos 
Edmundo  Miller  Neto,  Carlos  Eduardo  Alexandre  Peão,  Carmen Regina 
Azpeitia Flosi, Celso Pochen Mugnela, Cláudio Andres Moreira Monardes, 
Daniel Eduardo Locatelli Gasparian, Daniela S Franco, Eduardo Cox Villela, 
Gian  Vittorio  Giaquinto  Taralli,  Gonzalo  Moreira  Monardes,  Hossein  Alli, 
lvan Carlos da Silva Mano, João Alessio, Juliano Perfeito, João Leme da 
Silva  de  Godoy,  João  Paulo  Antunes  Baleizão,  Jorge  Zarif  Netto,  José 
Hernani Arrym Filho, Leonardo de Fazio, Leonel Mota Ribas, Ligia Vampre 
Humberg, Luiz Filippo Ferrari Tudisco, Marcelo Amarante Mendes, Marcelo 
Gozzo  Pereira,  Marcio  Martins  Bonilha  Filho,  Marcos  Alberto  Penna 
Trindade,  Marcos  Domanico  Borba,  Maria  Angela  Lopes  Paulino,  Maria 
Eloísa  Refinetti,  Maria  Isabel  Murguel  Miller,  Marina  Bonilha  de  Toledo 
Leite,  Moacyr de Azevedo Silva Filho,  Mônica Platzeck, Paulo Francisco 
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Figueiredo, Renato Limberte, Roberto Azevedo Júnior, Roberto José Lobo 
de Queiroz, Simone Prado Certain, Sylvio Renan Monteiro de Barros, Tito F 
de  Araújo  Cintra,  Walter  Lemmi,  Helio  Biancalana Júnior,  Eduardo José 
Lobo  Queiroz,  Roseli  Bastei  li  Botechia  Schweizer,  Cristina  Andrade 
Christiano, Cristina Esther Marun, Fernando Rouston C Fahham, Francesca 
Solari  Delmue, Graziela Silva Pedreschi, Mario Medeiros Stein Mamprim, 
Nelson Bernardini  Filho, Silvia Rangel Marcondes Bianca, Sonia Almeida 
Alterthum e Erico da Silva Guerra; caminhantes: Maria Cristina de Andrade, 
Claudia Bezerra Lima Per, Patrícia Moraes Aude, José Luiz Bicudo Pereira, 
Maria Augusta Mahfuz, Marcio Martins Bonilha Neto, Rafael M M Bonilha, 
Neusa  Melillio  Bicudo  Per  e  Maria  Cristina  de  Andrade;  "77ª  Corrida 
Internacional de São Silvestre” (São Paulo – SP – 31/12/2001):: Fábio de 
Souza Santos ,  Roberto José Lobo Queiroz, Tito Felix de Araújo Cintra, 
José Hernani Arryam Filho, Alexandre Villaboim, Ivan Carlos da Silva Mano, 
Arturo Dario Moreira Olivares, Paulo Francisco Figueiredo, Carlos Eduardo 
Cox  Villela,  Celso  Pochen  Mugnela,  Eduardo  Cox  Villela,  Fabio  Dias 
Bastos,   Carlos  Alberto  Camarotte  Silva,  Nivaldo  Bertoncini,  Norberto 
Bertoncini, Manuel Morgado Cutolo, Carlos Alberto L. de Oliveira, Rodrigo 
Bertoncini,  Alexandre  Faisal  Cury,  Mauricio  Zanetti,  Alexandre  Lorenço, 
Walter Lemmi, Ricardo de Sá e Silva, José Luiz Dias Gherpelli, Rosa Ruas, 
Lucia  Cerqueira  Barbosa,  Carmem A.  Flosi,  Mônica  Platzeck,  Fernanda 
Florence Lelot, Cristiano Lelot, Renato Maldonado Hoop Granieri, Roberto 
Carlos Vespoli Martello e Ary Lopes Cardoso; votos de louvor de iniciativa 
do Conselheiro Cláudio Damasceno Júnior, a Edson Luiz Vismona, Antonio 
Inácio  Angarita  Ferreira  da  Silva  e  André  Franco  Montoro  Filho,  pela 
atuação à frente  das Secretarias  de  Estado da Justiça e da  Defesa da 
Cidadania,  do  Governo  e  Gestão  Estratégica  e  de  Economia  e 
Planejamento, respectivamente.

Primeiro  Secretário  –  Informou  que  a  Diretoria  enviou  carta  anexando 
pedido  de  demissão  formulado  pelo  Sr.  Victorio  Pelliciari,  do  cargo  de 
Diretor  Adjunto  de  Bocha,  no  qual  foi  juntada  a  relação  dos  títulos 
conquistados  pela  seção  durante  a  sua  gestão.  Comunicou  que  o  Sr. 
Presidente do Conselho constituiu uma Comissão Especial composta pelos 
Conselheiros Nelly Mourão Netto, Leon Majer e João Bacchin Neto,  para 
estudar a viabilidade de atendimento da proposta encaminhada à Mesa no 
item A Voz do Conselheiro  da  reunião  de  outubro/2001,  relacionada às 
eleições  para  renovação  parcial  do  Conselho,  bem  como  que  referida 
Comissão  apresentou  seu  relatório  e  que  a  Presidência  do  Conselho 
decidirá a respeito.  Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta 
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na Secretaria,  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da Variação Orçamentária)  do 
mês de novembro e o Balanço Patrimonial em 30/11/2001.

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Propôs votos de congratulações 
com as equipes de Boliche Campeãs de 2001, a saber: 1º - Strike, 2º - Tiny 
Toons, 3º - Destemidos (Mista A);  1º - Carajás, 2º Golfinhos, 3º - Iaualapitis 
(Mista B); 1º - Fênix, 2º - Amazonas, 3º - Sempre Vivas (Feminina A); 1 – 
Piratas, 2º - Bandeirantes, 3º - Alegria Alegria (Feminina B); 1º - Caçadores, 
2º - Gente Fyna, 3º - Lobos (Masculino). Aprovado. Transmitiu reclamação 
do Conselheiro Italo Della Manna, que foi atropelado por um dos sócios que 
correm nas alamedas do Clube. 

Nice de Lima –  Homenageou o falecido Conselheiro Renato Taglianetti, 
dizendo: “...  Não poderia deixar de prestar a minha homenagem a um dos 
melhores amigos que tive dentro deste Conselho, qual seja, o Dr. Renato 
Taglianetti.  Coincidentemente,  comungamos  com  a  mesma  linha  de 
pensamento a respeito do nosso Clube. Talvez, por pertencermos a uma 
geração  de  pessoas  sem  radicalismos,  onde  se  respeitavam  valores  e 
conceitos individuais,  este  Conselho perde um digno representante,  que 
sempre respeitou os seus Pares e bem representou esta Casa. Sua pessoa 
sempre  estará  em pensamento  entre  nós,  por  seu  trabalho  em prol  do 
nosso Clube, e suas  ações dentro deste Conselho deverão ser sempre 
lembradas. Que assim seja.”.

José Manssur –  Prestou a seguinte homenagem póstuma ao Dr. Renato 
Taglianetti: “... Entre a última reunião, Senhor Presidente, do ano findo, e 
esta  primeira  do  novo  tempo,  o  vigoroso  corpo  associativo  de  nossa 
entidade  enfraqueceu-se  bastante.  Dentre  os  ilustres  associados 
nominados  por  Vossa  Excelência,  todos  do  mais  alto  teor  de 
representatividade  de  nosso  Clube,  pediria  licença  para  me  deter,  por 
motivos pessoais meus, esforçando-se para não ser traído pela emoção, 
particularmente em dois. Primeiro, figura esportiva de renome nacional, que 
integrou uma Seleção de Ouro de  nosso País,  que fazia  parte  de  uma 
lenda, quando nos domingos passados, bem antigos, papai dizia que ia ao 
Pacaembu ver o Trio de Ouro de São Paulo, composto por Rui, Bauer e 
Noronha. Rui, pude conhecê-lo algum tempo neste Clube, vizinho meu de 
onde  morava,  exemplo  de  dignidade e  de  ética,  e  que  nos  legou  essa 
dignidade e essa ética na figura querida de seu filho, nosso companheiro 
Reinaldo, e que por certo saberá honrar a tradição que o pai  soube-lhe 
legar como ninguém, como exemplo de virtude e de compostura social e 
esportiva.  Fica  aqui,  pois,  a  singela  homenagem.  A  segunda,  Senhor 
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Presidente, é a de um homem que quando eu assumi esta tribuna, via de 
regra  fitava  meus  modestos  e  singelos  olhos  a  primeira  cadeira  bem 
defronte à minha, onde buscava comungar sempre de seus mesmos ideais 
e seus mesmos princípios, e acima de tudo, de seus exemplos marcantes 
de vida e acima de tudo de companheiro e de amizade. Refiro-me à figura 
extraordinária de Renato Taglianetti.  Sem sombra de dúvida, uma perda 
praticamente irreparável. O consolo que nos resta, neste canto lúgubre, que 
desta  tribuna  que  de  há  muito  não  me  utilizava,  fica  na  expressão  do 
Professor Miguel Reale, e que me serve de consolo, no sentido de que a 
morte não representa o termo final da pessoa que nos deixou, pois de sua 
memória  emerge  a  obrigação  de  viver  como  se  ela  ainda  estivesse 
presente, substituindo-a por inteiro.  Essa é a herança mais alta, a única 
que  tem  valor  real.  Como  me  disse  há  pouco  Vossa  Excelência, 
Desembargador Cimino, o simples enunciar do nome de Renato Taglianetti 
basta. Não se precisa dizer muito de um homem desse porte.  Mas eu vou-
me  permitir,  com  a  licença  de  Vossa  Excelência,  Senhor  Presidente, 
declamar  um  canto,  Canto  Fúnebre  Sem  Música,  de  Edna  St.  Vincent 
Millay, traduzido por Carlos Drumond de Andrade, e que há de expressar 
todo  o  sentimento  de  tristeza  que  guardei  para  este  momento,  Senhor 
Presidente.  E se porventura a emoção mais ainda me afligir,  eu digo a 
Vossa Excelência que não há sentimento mais puro de um homem senão o 
de expressar o seu sentimento sincero de saudade e de emoção:

“Não me conformo em ver baixarem à terra dura os corações amorosos, 
É assim, assim há de ser, pois assim tem sido desde tempos imemoriais:
Partem para a treva os sábios e os encantadores
Coroados de louros e de lírios,
Partem; porém, não me conformo com isso.
Amantes, pensadores, misturados com terra!
Unificados com a triste, indistinta poeira.
Um fragmentos do que sentíeis, e do que sabíeis. 
Uma fórmula, uma frase resta – porém o melhor se perdeu.
As réplicas vivas, rápidas, o olhar sincero, o riso,
O amor foram se embora, foram-se para alimento das rosas.
Elegante, ondulosa é a flor. Perfumada é a flor.
Eu sei. Porém, não estou de acordo.
Mais preciosa era a luz em vossos olhos do que todas as roas do mundo.
Vão baixando, baixando, à escuridão do túmulo
Suavemente, os belos, os carinhosos, os bons.
Tranqüilamente baixam, espirituosos, os engraçados, os valorosos.
Eu sei. Porém não estou de acordo. E não me conformo.”
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E é com este inconformismo, Senhor Presidente, que eu não tenho receio, 
finalizando, de dizer que com o passamento de Renato Taglianetti,  este 
Clube ficou um pouco, como diz o poeta, como um barco sem mar, como 
um jardim sem flor, como um campo sem luar, um pouco como uma chama 
sem luz....”.

Cezar Roberto Leão Granieri – Também registrou preito de saudade do 
Dr. Renato Taglianetti.

José Edmur Vianna Coutinho – A par de se associar aos votos de pesar 
pelo falecimento do Conselheiro Renato Taglianetti, assim se pronunciou: 
“... o que me  traz à tribuna é também o preito de saudade que eu quero 
testemunhar em relação a Renato Taglianetti. Quero desde logo, Senhor 
Presidente,  associar-me  às  demais  propostas  de  votos  de  pesar  dos 
demais  homenageados.  Mas  não  poderia  silenciar-me  com  relação  ao 
Renato, dando um pequeno testemunho de vida. O Renato, desculpem-me 
os seus filhos aqui, e me desculpe o Plenário se falo neste tom mais íntimo. 
O Renato praticamente me presenteou com a sua companhia nos últimos 
sete  anos.  Desde  que  eu  fui  guindado  à  Presidência  do  Conselho,  ele 
freqüentava a Sala do Conselho constantemente e aos sábados eu tinha 
certeza que o Renato estaria lá para conversar comigo. Nessas centenas e 
centenas de conversas que eu tive com ele, eu pude testemunhar primeiro 
a  grandiosidade  do  espírito  desse  homem.  Ele  tinha  uma  profunda 
preocupação  pelos  jovens.  Mas  uma  profunda  preocupação.  A  cada 
momento, a cada proposta que ia ser colocada no Conselho, ele vinha e 
dizia: “Mas, escuta, como que a gente pode fazer para que esta proposta 
atenda às necessidades dos nossos jovens? Nós precisamos dar a eles o 
nosso exemplo etc. e assim ele foi conversando comigo nesses anos. E aos 
poucos, instilando em mim um profundo reconhecimento por aquilo que ele 
dizia, que eram as conversas em que ele modestamente procurava expor 
alguns de seus pontos de vista. Na realidade, eu fui um aluno atento. Várias 
vezes  tive  ocasião  de  estar  junto  com  ele,  e  com  o  Francisco,  que  o 
acompanhava  sempre.  E  testemunhando,  primeiro,  um  poliglota,  um 
poliglota  emérito.  Falava  várias  Línguas  com  uma  fluência  realmente 
invejável.  E  também preocupado sempre  com as  coisas  importantes  da 
vida. Ele trazia sempre textos de jornal, livros, tudo aquilo que ele lia, ele 
procurava, de uma forma ou de outra, compartilhar comigo. Tenho certeza 
de que ele fez isso não só comigo, mas também soube que ele era também 
um acompanhante constante do Dr.  Roberto  Luiz Pinto e Silva,  que me 
antecedeu,  e  com quem eu tive  o  prazer  de  partilhar  a  Presidência  do 
Conselho.  É  um  homem  que  mereceu  o  profundo  amor  e  a  profunda 
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reverência  de  todos  aqueles  que  com  ele  tiveram  ocasião  de  estar 
presentes.  Por  isso,  Senhor  Presidente,  dando  o  testemunho  da  minha 
grande admiração por esse homem, e secundando as palavras daqueles 
que me antecederam, quero dizer que realmente não só o Pinheiros, mas 
eu acho quer todos nós, pessoas, perdemos algo de importante na nossa 
vida. Foi um homem que, como já se disse aqui, vai fazer muita falta. “.

Presidente –  Ressaltou que todas as palavras, todas as homenagens da 
Mesa  e  de  todos  os  Conselheiros  foram  unânimes  em  manifestar  o 
profundo pesar pelo passamento do Dr. Renato Taglianetti, que certamente 
já faz parte da história do Clube Pinheiros.

Francisco Luiz Taglianetti – “... Em meu nome e no de minha Família, eu 
quero agradecer a todos vocês, companheiros de Conselho e amigos, pelas 
manifestações de estima e de carinho expressas não somente hoje, aqui, 
nesta reunião, mas também por ocasião do falecimento de meu pai, Renato 
Taglianetti.  Eu  tenho  também uma menção  especial  para  agradecer  ao 
nosso Presidente do Conselho, Dr. Sérgio Lazzarini, que teve um tocante 
gesto,  ao levar,  naquele momento,  ao Conselheiro    Renato Taglianetti, 
como  última  homenagem,  a  Bandeira  do  nosso  Clube.  Obrigado, 
Presidente.  Depois  de  uma  longa  e  profícua  existência,  sua  partida, 
realmente, nos deixou uma grande lacuna, mas também nos deixou muitas 
lições que sempre deveremos nos lembrar. Meu pai, Dr. Renato, em seus 
91 anos, insistia e procurava nos chamar a atenção de que os interesses do 
Clube,  de  seus  sócios  e  dirigentes,  deveriam  sempre  estar  acima  de 
situação  ou  oposição,  visando  e  zelando  tão  somente  pelos  interesses 
deste Clube. Confiando na sua sabedoria, resultado de um longo exercício 
de vida, e ainda procurando seguir seus ensinamentos e manter vivos seus 
conselhos,  poderemos,  nós,  Conselheiros,  como  a  melhor  homenagem 
possível a esse velho batalhador, nos unirmos cada vez mais, para fazer 
deste Clube  um refúgio de paz, onde nos encontraremos como membros 
de  uma  grande  família.  Um  verdadeiro  grupo  de  amigos,  preocupados 
apenas, volto a repetir, com o bem maior do nosso Clube, que é o próprio 
Clube Pinheiros e seus Associados. Os senhores devem lembrar-se que as 
últimas  manifestações  de  Renato  Taglianetti,  ele  estava  sempre 
preocupado com esse assunto,  que não deveria  existir  oposição e nem 
situação. Eu quero também deixar aqui um grande agradecimento de nossa 
Família ao Conselheiro   Dr. Antônio Avelino Luz Pessoa de Souza, que na 
ocasião do falecimento de meu pai nos deu um grande apoio. Eu quero aqui 
agradecer especialmente as palavras ditas por Nice de Lima, José Manssur 
e pelo nosso amigo Muca, que terminou de falar....”.
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4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Silvia Schuster – Disse que estava preocupada por ter participado de uma 
reunião plenária,  em que os convidados, Diretores, foram advertidos por 
externar as suas emoções através de aplausos, como se fossem pessoas 
convidadas para um jantar previamente advertidas que talvez não tivessem 
direito à sobremesa. Perguntou se isso teria sido democrático, sensato e 
bom para o andamento da discussão. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, pediu 
que este não inibisse os convidados, mas que fizesse com que as emoções 
de  todos  fossem  as  melhores  representações  de  seus  sentimentos  e 
emoções e que as diretrizes políticas não viessem mais gerar mal estar e 
desconforto naqueles que acreditam na boa conduta e nos procedimentos 
éticos do Conselho.

Presidente – Pediu que a oradora esclarecesse o que pretendia que fosse 
votado pelo plenário.

Silvia Schuster – Respondeu que estava propondo que fosse determinado 
como se poderia fazer aclamação: através de aplausos, ou não, e que os 
convidados tivessem o direito de fazer isso.

Presidente  – Esclareceu  que  se  a  oradora  quisesse  que  houvesse 
aplausos, ou não, deveria apresentar proposta de alteração do Regimento 
Interno  do  Conselho  neste  sentido.  Sobre  a  referência  feita  à  Mesa, 
explicou que na ocasião teve oportunidade de ressaltar que tem a maior 
admiração  pelos  Membros  da  Diretoria  e  pelos  Conselheiros  que  dela 
fazem parte, que lá tem muitos amigos que respeita muito, mas que tem 
que respeitar e cumprir o Regimento do Conselho. Acrescentou que quando 
se  faz  uma  analogia  com convidados  para  um jantar  e  sobremesa,  se 
espera que esses convidados também se comportem no jantar, e até na 
sobremesa, sem necessidade de serem chamados à atenção por quem os 
convidou. É uma questão de civilidade. Reiterou que a independência de 
poderes  tem  que  ser  observada.  Deve  haver  harmonia,  mas  neste 
Conselho aplaudem, criticam e votam somente Conselheiros no exercício 
efetivo do mandato. Lamentavelmente, quem se afasta do Conselho não 
pode se manifestar. Disse que tem que preservar a higidez e o respeito dos 
Conselheiros e que não pode admitir vaias. É falta de educação e ninguém 
que é convidado faz isso.

Silvia Schuster  – Explicou que na ocasião houve pessoas falando que 
foram vaiadas, mas não houve repreensão a quem vaiava. E que este era o 
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sentimento  que ela,  oradora,  estava colocando e  queria  que fosse bem 
definido.  Que esta era a sua proposta.

Presidente –  Reiterou que tem admiração pelos Conselheiros Diretores, 
inclusive pela oradora. Que manter a ordem dos trabalhos é obrigação da 
Mesa  do  Conselho,  para  preservar  o  respeito  e  a  dignidade  dos 
Conselheiros e que é isso que busca, tão somente isso. Que não permitirá 
aplausos, nem vaias aos Conselheiros quando livremente forem à tribuna, a 
não ser que seja dos próprios Conselheiros. 

Silvia Schuster – Disse esperar que isso fosse cumprido.

Presidente – Respondeu que sem dúvida será, custe o que custar.

Wilma de Almeida Gonçalves – Considerando que o horário estabelecido 
para se realizar exame médico não atende exatamente a todos os sócios, 
propôs que esse horário fosse prorrogado até às 20 horas, ao menos uma 
vez por semana.

Item 2 - Apreciação da ata da 481ª reunião ordinária, realizada no dia 
27 de novembro de 2001.

Presidente  –  Não  havendo  manifestação  em  contrário,  declarou  a  ata 
aprovada, conforme apresentada.

Item 3 - Apreciação do processo CD-09/2001 – Segunda discussão e 
votação da redação final da proposta de alteração do Art. 64 
do  Regimento  Interno  da  Diretoria,  resultante  de  decisão 
tomada  na  reunião  de  30/10/  2001,  objeto  de  proposição 
subscrita por cinqüenta e cinco Conselheiros no exercício do 
mandato.

Presidente –  Não havendo oradores inscritos para falar sobre a matéria, 
submeteu a proposta à votação.

Deliberação:
Por  unanimidade  de  votos,  o  plenário  resolveu  aprovar  em  segunda 
discussão,  integralmente,  a  decisão  tomada  por  ocasião  da  primeira 
discussão; aprovar, integralmente, o texto proposto pela Comissão Especial 
de  Redação  aos  §§4º,  §5º  e  6º  da  proposta  aprovada  em  primeira 
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discussão. Em conseqüência destas deliberações, ficou assim redigido o 
Art. 64 do Regimento Interno da Diretoria:
“Art. 64 - São modalidades de licitação:

I - CONVITE, dirigido a pelo menos três (3) interessados, convocados  
com antecedência mínima de três (3) dias úteis;

II - TOMADA DE PREÇOS, convocados, no mínimo, seis (6) convidados 
pré-qualificados,  com antecedência de oito (8) dias corridos,  mediante razoável  
divulgação;

III -CONCORRÊNCIA,  destinada  à  contratação  de  vulto,  mediante  
ampla  divulgação,  com antecedência  mínima de  quinze  (15)  dias  corridos,  que  
assegure a participação de maior número de interessados.

§1º - Os editais,  convites  e  convocações  serão  elaborados  e  expedidos  
pelo órgão competente ou por comissão especial - que poderá ser permanente - e  
que ficará encarregada, também, de julgar a licitação.

§2º - Os  julgamentos  de  convites,  tomadas  de  preços  e  concorrências  
deverão ser homologados pelo Presidente.

§3º - A  elaboração  de  projetos  poderá  ser  objeto  de  concurso,  com 
estipulação de prêmios aos classificados, na forma estabelecida no edital;

§4º - Os  procedimentos  licitatórios,  quer  sejam  convites,  tomadas  de 
preços e concorrências deverão, pelos prazos previstos, ser afixados nos quadros  
de divulgação existentes no Clube, bem como disponibilizados na sua página da 
Internet em item distinto, ou de chamada para página criada especialmente para 
essa finalidade, dando-se conhecimento ao Conselho Deliberativo.

§5º - Deverão ser enviadas, mensalmente, ao Conselho Deliberativo além 
de disponibilizados, na Revista Pinheiros sob a forma de encarte, e na sua página 
da Internet, a relação dos contratos efetivados, extratos dos mesmos com indicação 
do seu objeto, valor, prazo de execução, nome da empresa ou pessoa contratada e  
número do registro no órgão profissional respectivo.

§6º - Nas  obras  realizadas  no  recinto  do  Clube  serão  afixadas  placas 
consignando o início e o prazo da obra, o valor do contrato, a empresa contratada,  
os nomes, e os respectivos registros no órgão de representação profissional, dos  
responsáveis técnicos.¨.

Item 4 - Apreciação do processo CD-15/2001, referente à proposta da 
Diretoria de concessão de ingresso da atleta Fabiana Izumi 
Hashimoto,  da  seção  de  Saltos  Ornamentais,  como  sócia 
Contribuinte,  na  classe  Individual,  independentemente  da 
aquisição de título.

Wilma de Almeida Gonçalves – Informou que a interessada, professora 
formada pela Universidade de São Paulo, é pessoa de sinceridade e talento 
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inegáveis, que obteve resultados importantes – há pouco o 10º título de 
Campeões  do  Troféu  Brasil;  levantou  mais  de  15  títulos  de  Campeã 
Brasileira,  5  de Campeã Sul-americana,  7º  lugar  nos Campeonato Pan-
americano  e  teve  várias  participações  em competições internacionais  e, 
mesmo tendo sido assediada por  outros clubes,  jamais nos abandonou. 
Finalmente, agradeceu a Atleta pelas vitórias trazidas para a história do 
Clube.

Votação/Deliberação:
Presidente – Submeteu a matéria à votação,  tendo o plenário resolvido 
aprovar a proposta da Diretoria, no sentido de conceder o ingresso da atleta 
Fabiana Izumi Hashimoto, da seção de Saltos Ornamentais,  como sócia 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de título 
social. Votação unânime.

Item 5 - Apreciação do processo CD-17/2001, referente à proposta da 
Diretoria de concessão de ingresso da atleta Manuela Leis 
Balsalobre,  da  seção  de  Saltos  Ornamentais,  como  sócia 
Contribuinte,  na  classe  Individual,  independentemente  da 
aquisição de título.

Wilma de Almeida Gonçalves – Manifestou-se reiterando os elogios que 
havia feito à Atleta antes agraciada,  dizendo que Manuela participou de 
vários campeonatos Troféu Brasil,  foi  Campeã Brasileira e  Campeã Sul-
americana. Agradeceu a interessada pelas conquistas obtidas para o Clube. 
Aproveitou para informar que naquela semana no Clube estariam reunidos 
os melhores atletas de Saltos Ornamentais, em virtude da Seletiva para o 
Campeonato Sul-americano, desde logo convidando os Srs. Conselheiros 
para  assistir  às  disputas,  a  fim  de  comprovar  que  os  melhores  atletas 
brasileiros da modalidade são pinheirenses.

Votação/Deliberação:
Presidente – Colocou a matéria em votação e o plenário resolveu aprovar a 
proposta  da  Diretoria,  concedendo  o  ingresso  da  atleta  Manuela  Leis 
Balsalobre, da seção de Saltos Ornamentais, como sócia Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente da aquisição de título social. Votação 
unânime.
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Item 6 - Apreciação do processo CD-18/2001, referente à proposta da 
Diretoria  de  concessão  de  ingresso  da  atleta  Marialice  de 
Barros  Pereira  Alonso,  da  seção  de  Tênis,  como  sócia 
Contribuinte,  na  classe  Individual,  independentemente  da 
aquisição de título.

Presidente – Como não houve inscrições de oradores, passou ao processo 
de votação.

Deliberação:
Submetida  a  proposta  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  plenário,  por 
unanimidade  de  votos,  aprovou  a  proposta  da  Diretoria,  concedendo  o 
ingresso da atleta Marialice de Barros Pereira Alonso, da seção de Tênis, 
como  sócia  Contribuinte,  na  classe  Individual, independentemente  da 
aquisição de título social.

Item 7 - Apreciação do processo CD-20/2001, referente à proposta da 
Diretoria de concessão de ingresso do atleta Julio Calil, da 
seção  de  Handebol,  como  sócio  Contribuinte,  na  classe 
Individual, independentemente da aquisição de título.

Presidente – Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, submeteu 
a matéria à votação.

Deliberação:
A proposta da Diretoria, no sentido de conceder o ingresso do atleta Julio 
Calil, da seção de Handebol, como sócio Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente  da  aquisição  de  título  social, foi  aprovada  por 
unanimidade de votos.

Item 8 - Várias.
Luiz Eduardo Fernandes – Leu parecer emitido pela Comissão de Saúde 
e Higiene com referência aos convênios médico e odontológico mantidos 
pelo Clube, conclusivo no sentido de que os contratos  em vigor, embora 
estejam de acordo com a legislação, apresentam muitas restrições técnicas 
e para uma melhor assistência aos funcionários seria interessante que se 
estudasse  a  celebração  de  novos  contratos;  anexando  o  rol  de 
procedimentos  odontológicos  referência  básica  de  plano  odontológico 
aprovado pela ANS; finalmente, observando que no contrato de assistência 
odontológica  deveria  constar  registro  no  CRO,  descrição  de  suas 
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instalações e equipamentos destinados à prestação dos serviços, alvarás 
da Vigilância Sanitária e deveria ter sido firmado por prazo determinado. 
Depois da leitura, argumentou que há alguns anos vem tentando alertar a 
Diretoria para essa situação e que agora encontra eco junto à Comissão. 
Ressaltou que sua preocupação maior é com relação ao contrato da Blue-
Life,  em que o Clube paga mais de R$1.000.000,00/ano e que,  na sua 
opinião, além de mais caro que os similares no mercado, não atinge os 
interesses dos funcionários e é oneroso para o associado. Solicitou que 
fosse  aberta  licitação  para  esses  contratos  novos,  bem  como  que  se 
acatasse as recomendações da Comissão.

Marcelo  Grassi  –  Também  homenageou  os  associados  falecidos, 
destacando os Srs. Ruy Campos e Nilo Cottini, e, em especial, Dr. Renato 
Taglianetti. Explicou que na última reunião, por ocasião da apreciação da 
Proposta Orçamentária/2002, não se manifestou a respeito porque um seu 
problema de saúde mereceu atendimento  de  urgência,  mas que o  faria 
oportunamente,  nas  eleições.  Pediu  à  Presidência  que  nas  próximas 
eleições seja democraticamente garantida a liberdade de expressão, já que 
em maio/2000 isso não aconteceu com a chapa à qual pertencia, passando 
a discorrer sobre esses fatos e suas conseqüências, inclusive se dirigindo 
ao ex-Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri e mencionando 
ação que tramita na Justiça Comum. Dizendo ser inadmissível  que uma 
pessoa  se  furte  a  prestar  esclarecimentos  quando  é  questionada  em 
plenário,  contou que na apreciação do Relatório da Diretoria/2000 havia 
denunciado irregularidades, tendo o então Presidente da Diretoria reagido 
com o envio de carta aos Conselheiros, condenando-o e ponderando que o 
Conselho havia aprovado o Relatório. Observou que a aprovação não tinha 
sido unânime, mas por maioria de votos. Pediu que se analisasse bem não 
só o Relatório, mas quem realmente quer o bem do Clube e para o futuro 
do Clube.

Presidente – Deixou consignado que a Mesa do Conselho fará o possível e 
o impossível e que estiver ao seu alcance para garantir que em maio se 
tenha um processo democrático, civilizado dentro do Clube e que espera 
que alguns excessos e abusos, talvez involuntários mas emocionados do 
passado, não se repitam. O processo democrático é um processo difícil, 
porque nos impõe ouvir pessoas e opiniões discordantes. E quando todos 
se compenetram que o processo democrático de eleição é uma simples 
renovação de mandatos, com respeito às decisões de todos e as posições 
sem  abusos,  sem  excessos,  isto  é  o  que  faz  a  grandeza  de  qualquer 
entidade. Há Regimentos que também devem ser obedecidos para evitar 
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abusos eleitorais na campanha e que no fim acabam desaguando até a 
Justiça, o que é muito triste para todos. Que se empenhará para que na 
eleição não haja mais incidentes desse tipo que saiam do Clube. Que se 
depender da Mesa e da sua Presidência, haja o que houver, ganhe quem 
ganhar, todos comemorarão juntos o final de uma eleição democrática. Em 
segundo  lugar,  o  direito  ao  uso  da  palavra  na  tribuna  é  que  dá  ao 
Conselheiro, exatamente, a possibilidade de se manifestar de acordo com 
as suas convicções, que nem sempre são as de todos.

Marcelo Grassi  –  Encerrando,  disse que confiaria no Sr.  Presidente no 
sentido de que o Regimento Interno seria cumprido.

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur  –  Falou  sobre  o  Reveillon/2001, 
discorrendo sobre a decoração feita no Salão de Festas, o coquetel que se 
realizou,  o  cardápio  então  selecionado,  o  jantar  em  si,  os  serviços 
prestados, atração musical contratada e as comemorações havidas durante 
o evento,  parabenizando o Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil,  o 
Diretor de Promoções Sociais Luís Eduardo Dutra Rodrigues, a Gerente da 
Área Rosana Moreno e todos aqueles que se envolveram para o sucesso 
da festa. Alfinal, transmitiu uma mensagem de Ano Novo.

Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Lamentou a ausência do Dr. 
Renato  Taglianetti  em plenário.  Em segundo lugar,  explicou  que deixou 
para  se  inscrever  após  a  aprovação  da  ata,  esperando  que  houvesse 
alguma  alteração  do  que  foi  dito  durante  a  última  reunião,  quando  se 
aprovou  o  Orçamento/2002.  Lembrou  que  na  ocasião  perguntou  ao  Sr. 
Presidente da Diretoria qual era a situação do depósito do INSS, se houve 
decisão em primeira  instância  e  qual  tinha sido o  resultado,  tendo este 
respondido que não houve julgamento de primeira instância. Explicou que 
na oportunidade não quis polemizar, porque lhe faltavam elementos, mas 
procurou  se  inteirar  da  verdade  e  trouxe  a  sentença  proferida  pelo  Dr. 
Luciano de Souza Godoy,  da 22ª Vara Federal  Cível  de São Paulo em 
22/07/200,  negando ao Clube os direitos pretendidos na ação do INSS, 
documento  que  recomendou  à  Presidência  que  disponibilizasse  para 
consulta dos Srs. Conselheiros e enviasse oficialmente à Diretoria. Frisou 
que  algumas  pessoas  andam  dizendo  que  o  Clube  receberia  os 
R$25.000.000,00 que estão depositados a curto prazo, o que salvaria  o 
Clube e que teríamos dinheiro  para fazer  muitas coisas.  Ponderou que, 
como se vê, essa possibilidade está distante, sendo provável que desse 
dinheiro, por lei,  como o próprio Sr. Presidente da Diretoria havia dito, o 
Governo já se apossou e nunca mais volte para o Clube. Portanto, não se 
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deve contar em receber esses depósitos,  mas, sim, se conformar que o 
Clube terá que contribuir  com o INSS como empresa como determina a 
legislação atual.

José Edmur Vianna Coutinho – Disse que o que foi dito na tribuna por 
alguns oradores anteriores deu a impressão de que haveria algum mal em 
se falar algo que não fosse exatamente de acordo com a Diretoria, ou seja, 
a palavra oposição surgiu como um xingamento. Ora, o dirigente que for 
inteligente deve ficar contente que haja pessoas que não pensem como ele, 
e  venham  dizer  o  que  pensam,  porque  é  possível  que  dessas 
manifestações ele colha frutos e alguns deles muito proveitosos. Lembrou 
sobre as normas estatutárias que definem a competência e a atribuição do 
Conselho  Fiscal,  passando  a  se  referir  ao  relatório  sobre  os  fatos  que 
envolveram  a  demissão  de  funcionário  do  Clube,  no  qual  foram 
enumeradas as infrações que teriam sido praticadas pela Diretoria às leis 
que regem o FGTS, bem como sugerido que houvesse uma reconsideração 
“pelos responsáveis  pela gestão imprópria”  dos atos praticados e que a 
multa paga ao funcionário, no valor de R$43.027,00, fosse ressarcida aos 
cofres  do  Clube.  Reportou-se  à  resposta  da  Diretoria,  que  não  só  não 
contestou, não impugnou qualquer dos elementos do relatório, como não 
prestou ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo a consideração que 
ambos  órgãos  do  Clube  merecem,  pois  não  analisou  qualquer  desses 
elementos  e  valores  detalhadamente  enumerados.  Acrescentou  que 
respondendo “Entendemos tão somente que tais  atos internos ao Clube 
devam  ser  analisados  no  seu  contexto  mais  amplo,  envoltos  na 
confidencialidade que a matéria  recomenda e segundo as etapas que a 
hierarquia dos dirigentes julga prudente”, a Diretoria dava a entender que os 
Conselheiros e os Sócios não podem ter conhecimento do que lá acontece, 
principalmente no manuseio do dinheiro que é do Clube, que é do Sócio, e 
não dela. Com relação ao pensamento da Diretoria, de que a despeito da 
avaliação jurídico trabalhista do caso, não persiste razão de ferimento à 
ética que justifique revisão dos procedimentos adotados, ora ou outrora, 
pela  inexistência   de implicações penalizadoras  registradas nos atos  do 
Clube,  ponderou  que  com isso  a  Diretoria,  novamente  não  analisava  o 
relatório do Conselho Fiscal como só fez confirmá-lo sem, porém, atender a 
sua sugestão final. Finalmente,  disse que estaria sendo encaminhado um 
abaixo-assinado  de  Conselheiros,  no  sentido  de  compelir  a  Diretoria  a 
promover o ressarcimento do Clube do valor da multa, que é um dinheiro 
dos sócios.
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Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Hugo Nivaldo Napoli e Luiz Koji 
Ohara pela colaboração prestada nos trabalhos das Primeira e Segunda 
Secretarias, bem como aos Conselheiros Adriano Amaral Resende, Antonio 
Toloza de Oliveira e Costa Filho e Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, que 
fizeram parte da Comissão Especial de Redação que elaborou o projeto de 
alteração do Art. 64 do Regimento Interno da Diretoria. Informou quantos 
Conselheiros haviam assinado a lista de presença e deu por encerrados os 
trabalhos às 21h41.

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  483ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo,  realizada  no  dia  25  de  fevereiro  de  2002,  com  as 
retificações já dela constantes.

DULCE ARENA AVANCINI SERGIO LAZZARINI
Primeira Secretária Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
OAB/SP 18614
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