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ATA RESUMIDA DA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO,
REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2004.

1)

DATA E PRESENÇA
Dia vinte e seis de abril do ano dois mil e quatro, com início em segunda
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e
oitenta e um Conselheiros.

2)

MESA DIRETORA
Presidente:
Vice-Presidente:
Primeira Secretária:
Segunda Secretaria:

3)

Sergio Lazzarini
Paulo Cesar de Arruda Castanho
Dulce Arena Avancini
Amarilis Pacheco Orsi

ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião.

4)

EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo).
Presidente – Em nome da Mesa, propôs e foram aprovadas as seguintes
moções: 1) voto de pesar de iniciativa da Conselheira Denise de Mattos
Faro Migliore, pelo falecimento da Sra. Alice Miranda Lopes de Almeida,
esposa do Sr. Moacyr Lopes de Almeida, Consultor de Artes; 2) votos de
pronto restabelecimento de iniciativa da Mesa, aos Conselheiros Décio
Cecílio da Silva, Pedro Paulo Salles de Oliveira, Manfred Adolf Sauer,
bem como ao Diretor de Serviços Gerais Antonio Julio Martins Lemos, e
ao Diretor Social Synésio Alves de Lima, que estava presente, voto este
subscrito pela Primeira Secretária Dulce Arena Avancini e pelo
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall; 3) votos de louvor: a) de
iniciativa do Conselheiro Renato Lazzarini, ao Diretor de Higiene e Saúde,
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Severiano Atanes Netto, pela brilhante campanha de vacinação
ocorrida no Clube no mês de abril, que atendeu a cerca de 2.200
associados; b) de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de
Miranda Bório, ao Diretor Adjunto César Palermo Kassab, à Técnica e
atleta Eliana Reinert e aos atletas que se destacaram na Maratona de
Paris/França (04/04/2004): Ricardo Barone Lopes Cardoso, Mário
Medeiros Stein Mamprim, Marcelo Gozzo Pereira, Marcos Alberto Penna
Trindade, Carlos Edmundo Miller Neto, Glaucon Dias Pereira, Jorge Zarif
Netto, José Luiz Dias Gherpelli, Wladimir Popoff Neto, Paulo Francisco
Figueredo, Fernando Antonio Leme, Marco Antonio Muniz Oliveira,
Marina Bonilha Toledo Leite, Walter Lemmi, Mônica Rosana Platzeck
Oliveira, Joubert. Rovai, Sônia Maria Farhat e Guilherme Farhat; ao
Diretor Adjunto César Palermo Kassab, ao Técnico Galdolfo e aos atletas
que se destacaram no Troféu Tripaulista de Triathlon – Nível Estadual
(Garujá/SP, 18/04/2004): Antonio Manssur Filho e Carlos Alberto Viana.
Em seguida, considerando que naquela noite haveria duas reuniões,
uma ordinária seguida de outra, extraordinária, para otimizar os
trabalhos propôs que se realizasse um só Expediente, bem como uma
única “A Voz do Conselheiro” e um item Várias. Aprovado.
Primeira Secretária – Comunicou que o Sr. Presidente do Conselho, em
atenção ao pedido formulado pelo Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi
Filho, no item “A Voz do Conselheiro”, da reunião de 16 de fevereiro,
baixou a Resolução nº 01/2004, distribuída na entrada da reunião,
constituindo Comissão Especial composta pelos Conselheiros Fernando
Silva Rohrs, atual Diretor Financeiro, que a presidirá, Ayrton Orsi, Maria
Lúcia Toledo Collet e Silva, Edgard de Lemos Britto Martins e Peter
Alfredo Burmester, incumbida de estudar e propor medidas tendentes a
estancar a evasão de associados contribuintes no Clube. Colocou à
disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria, o relatório
A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) de março deste ano e o
Balanço Patrimonial do Clube em 30/03/2004.
Presidente – Convidou os presentes, em especial os candidatos, a
participar da simulação do processo eleitoral de 15 de maio, a se
realizar no Ginásio de Yoga nos dias 8 e 9 daquele mês.
Reiterou pedido que havia feito no dia anterior, quando do
encerramento das inscrições, no sentido de que a eleição do dia 15
fosse uma festa cívica, que os associados se respeitassem, guardadas as
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naturais ênfases dadas às suas candidaturas, que houvesse respeito dos
associados, porque nesse dia todos comemorariam juntos a grande
festa do Clube; sua sincera aspiração.
Sérgio Vergueiro – “Eu, hoje, vou cometer duas coisas que não costumo
cometer. Uma insubordinação e uma traição. Insubordinação porque
talvez eu fale um pouquinho mais do que dois minutos, e peço vênia
desde já aos prezados companheiros que tolerem esta insubordinação.
Eu tenho certeza de que tolerarão quando souberem a razão dela. E
uma traição porque eu conheço a característica de modéstia da
pessoa a quem eu vou-me referir, e, conseqüentemente, vou trair essa
modéstia que só as pessoas que realmente têm qualidades, nominadas
as vaidades que nós temos, que possam ostentar esta honra da glória.
Gostaria de lembrar a todos os companheiros deste Conselho que estas
serão as duas últimas reuniões que serão presididas integralmente pelo
nosso Presidente Sergio Lazzarini. Na próxima em que nos reunirmos aqui
estaremos escolhendo aquele a quem caberá a honra e a enorme
tarefa de substituí-lo nesta Mesa. Independentemente de qualquer linha
de opinião que abracemos, tenho a certeza de que a unanimidade
desta Casa sabe, reconhece a liberdade de expressão, a liberdade do
contraditório, o equilíbrio, a isenção, o espírito pinheirense de justiça
com que o nosso companheiro Sergio Lazzarini presidiu este Conselho
durante estes quatro anos que se passaram. Em situações, em
momentos extremamente delicados e que serviram apenas para
demonstrar que na sua modéstia, na sua simplicidade, no seu amor ao
debate, no seu respeito aos componentes desta Casa, nós sempre
tivemos nesta Presidência a condução equânime, a condução firme, a
condução daqueles que, suplantando as vaidades que são peculiares a
todos nós, conseguem se dar a uma missão, a um múnus de dirigir um
Conselho como o nosso, tão rico de idéias e de pessoas, e dar a nós
ainda maior projeção e maior autoridade, pela condução firme,
democrática, amiga e equânime. Portanto, eu não poderia deixar de
me expressar aqui, Sr. Presidente, que com a singeleza que caracteriza o
seu caráter, cumprimentá-lo e à sua família, porque nós sabemos o
quanto pesa também para a família, para a sua senhora, para os seus
filhos, que participam do ônus de corresponder à responsabilidade que
recebem aqueles que se sentam a esta Mesa, para presidir este Plenário.
Nós, Senhor Presidente, saímos daqui enriquecidos, na nossa amizade,
no nosso respeito, no nosso espírito pinheirense, pelo exemplo de Vossa
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Excelência. Portanto, a única homenagem que me ocorre a Vossa
Excelência é pedir a todos os companheiros que, em pé, me
acompanhem numa salva de palmas, graças ao Senhor Presidente.
(Palmas prolongadas).”
Presidente – Em agradecimento, atribuiu àquela salva de palmas sua
satisfação em servir ao Clube.
Luiz Koji Ohara – Ao encerrar sua segunda gestão na Presidência da
Comissão de Esportes, agradeceu aqueles que com ele trabalharam e
se dedicaram aos assuntos do Clube de competência da Comissão nos
últimos quatro anos: João Paulo Rossi, Vice-Presidente nesses quatro
anos; Mário dos Santos Guitti, atual Diretor de Esportes Coletivos e
Raquetes, à época Secretário da Comissão; Flávio Alterthum e Marcos
Martins Paulino, Membros da Comissão no biênio 2000/2002; e, no biênio
2002/2004: José Ricardo Pinheiro Lima, Secretário; Alexandre Perrone
Lomonaco, Paulo Henrique Braga Serzedo, que participou a partir de
13/05/2003, Arnaldo Luz de Queiroz Pereira, que atuou na Comissão até
maio/2003, quando foi nomeado como Diretor de Esportes Aquáticos e
Individuais. Agradeceu, também, o Presidente do Conselho, Sergio
Lazzarini, o Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado
Rudge, Conselheiros, atuais Diretores e Diretoria anterior, funcionários do
Conselho, Lurdinha, Lílian, Jorge e, especialmente, Edinalva, destacada
para atender às Comissões. Finalmente, sua esposa, Liseth, e seus filhos,
pelo apoio e incentivo, e pela compreensão quando da sua ausência
para tratar de assuntos de interesse do Clube.
Francisco Carlos Collet e Silva – Prestou contas de sua gestão na
Presidência da Comissão Jurídica, agradecendo e enaltecendo seus
demais companheiros de Comissão, Drs. Renato Corrêa Meyer Marino
(Vice-Presidente), Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (Secretário),
Aloísio Paraná de Toledo César e Renato Lazzarini (Membros),
lembrando, ainda, a inestimável contribuição prestada pela Dra. Maria
Lúcia Mazzei de Alencar, que vice-presidiu a Comissão antes de assumir
a Diretoria Cultural. Informou que nos últimos dois anos a Comissão
Jurídica emitiu 92 Pareceres, além de diversos outros encaminhamentos,
sempre observando os prazos estatutários para manifestação,
independentemente do volume e dificuldades dos processos,
consoante meta que ela própria se impôs na primeira reunião,
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enfrentando, unida, época de turbulência política, mantendo, em
homenagem ao Conselho e respeito ao nosso Grau, sempre,
honestidade ideológica e de propósitos, independentemente de
interesses de coloração política. “Lutamos o bom combate e
guardamos a nossa fé”. Desde o início decidindo emitir pareceres de
maneira conclusiva, expressa em opinião de mérito, exceto em
processos em que lhe competia apenas a verificação de requisitos
formais. Houve assuntos em que manifestou divergência de
entendimentos, porém, sempre, os votos “vencidos” e “vencedores”
foram devidamente declarados e fundamentados e submetidos ao
Conselho para deliberação, assim com mais elementos. As divergências
manifestadas e os intensos e profícuos debates encetados ensejaram
forte união e respeito, reciprocamente, entre todos os membros da
Comissão, mais do que isto: somos todos amigos e desfrutamos
momentos inesquecíveis. A Comissão Jurídica se regozija com as
divergências que manifestou e com a produção intelectual que este
sistema suscitou, inclusive em relação aos pareceres emitidos acerca do
Novo Código Civil Brasileiro, de grande repercussão no mundo jurídico.
Mesmo as novas regras eleitorais do Clube que apropriam, na esteira da
representatividade, o sistema proporcional de votos – adotado com a
colaboração próxima da Comissão Jurídica – denota que o confronto
de pensamentos conduz, não à cizânia ou à desordem, mas ao trabalho
produtivo que a todos congrega e estimula. Assim, na expectativa de
haver satisfeito os votos de confiança em mim depositados, em meu
nome e de meus companheiros e amigos da Comissão Permanente
Jurídica, agradeço sinceramente a oportunidade de servir ao Esporte
Clube Pinheiros.
Presidente – Lembrou que naquele dia aniversariava a Conselheira Nice
de Lima, que estava presente, tendo sido a mesma aplaudida.
Roberto Cappellano – Comentou que a associada Maria Júlia Herklotz,
esgrimista, em meados de 1990, foi proibida de participar de
competições pela Supervisora Técnica da Seção, respaldada na antiga
Diretoria, assim como muitos outros associados. A atual Diretoria garantiu
expressamente que os atletas não seriam prejudicados novamente,
como ocorrera num passado recente, os quais deixaram a Esgrima por
não concordar com o sistema imposto pela Técnica. Elogiou o Diretor de
Esportes Aquáticos e Individuais, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, pelo
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irrestrito apoio à seção, propiciando, em dez meses, que fosse dobrado
o número de atletas associados, hoje com 105 praticantes da
modalidade, que voltou a realizar competições e adquiriu materiais
básicos, entre outras tantas medidas. Após 12 anos de insucessos (a
última vez foi em Barcelona-92), ontem, no Pré-Olímpico das Américas
(Rio de Janeiro – RJ), no qual se classificavam apenas duas atletas de
todo o continente americano, a Esgrima do Clube conseguiu classificar
uma atleta para as Olimpíadas de Atenas-2004, no Florete Feminino,
justamente Maria Júlia Herklotz, acompanhada pelo Técnico Miakotykh
Guennadi nesta competição. Finalmente, propôs votos de louvor à
atleta olímpica Maria Júlia Herklotz, ao Técnico Miakotykh Guennadi e
ao Diretor Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira. Aprovado.
Paulo Roberto Taglianetti – Propôs que se estendesse este voto de louvor
ao Diretor Adjunto de Esgrima, Giovanni Cappellano. Aprovado.
Claudio Damasceno Júnior - Como Presidente da Comissão Financeira,
externou profundo agradecimento à equipe que com ele trabalhou nos
últimos dois anos: Adriano Amaral Resende, Julio Ricardo Magalhães,
Marcos da Rocha Ferreira Mendes e Ralph Jordan. Também agradeceu
a dois diretores que fizeram parte da Comissão inicialmente, José Maria
de Almeida Prado e Fernando Rohrs, atuais Assessor de Planejamento e
Tecnologia e Diretor Financeiro. Finalmente, agradeceu aos
Conselheiros, que sempre acolheram os pareceres e sugestões da
Comissão Financeira, e afirmou que tinha a sensação de que esse
período de aprendizado lhe trouxe uma grande satisfação social e a
sensação de um dever cumprido.
5) ORDEM DO DIA
Item 1 -

“A Voz do Conselheiro”.

Gustavo dos Santos Cruz Rocha – A par de agradecer a Mesa do
Conselho e a Diretoria pelo enorme apoio recebido, enfatizou que nos
oito meses de atividades da Comissão de Jovens por ele presidida, pôde
ver muitos de seus projetos serem abraçados pela Diretoria, como o
Cyber Café, que talvez fosse aprovado juntamente com o Fitness, o Lan
House, o Pré Carnaval Jovem, a melhoria na programação do Cinema,
atraindo um maior público, através de filmes atuais e pré-estréias.
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Informou que a Comissão realizou dez reuniões, discutindo sempre o
espaço de atuação do jovem pinheirense nas atividades do Clube.
Assim, propôs à Mesa do Conselho que promova uma alteração
estatutária, criando a Comissão Permanente de Jovens, com a intenção
de fazer com que o associado entre 18 e 35 anos participe mais
ativamente das atividades do Clube. Justificando, disse que, no período
em que esteve à frente da Comissão, constatou grande interesse de
associados em fazer parte da Comissão. Acrescentou que o futuro e a
perpetuidade do Clube estão nas mãos dos jovens pinheirenses. Por isso,
propunha que fosse aberto espaço ao jovem, que hoje têm pouquíssima
representatividade no Conselho, e que, através de uma Comissão,
poderia iniciar um processo de renovação da Casa. Agradeceu
também aos seus companheiros de Comissão: Roberto Cappellano
(Vice-Presidente), Marília Pellegrino Camargo Mello (Relatora), Ana
Biselli, Carolina Emilia Isoldi Pohl, Christian Claudius Ferreira van Riemsdijik
e Marcelo da Rocha Ferreira Mendes (Membros), que atuaram
defendendo arduamente os interesses dos jovens pinheirenses.
Aprovado o encaminhamento da proposição.
Claudio Damasceno Júnior – Ponderando que vivemos em um Clube
privilegiado, com condições de usufruir não só de atividades esportivas,
como culturais e sociais; e que lá fora há tantas desigualdades e
injustiças, propôs que seja estudada a possibilidade de se viabilizar um
Núcleo de Voluntariado, dirigido ao Terceiro Setor, que é um segmento
que cada vez mais emprega profissionalmente pessoas e está cada vez
mais capacitando pessoas para um trabalho profissional efetivo, através
do voluntariado. O Clube estaria dando a sua parcela de contribuição
para a sociedade, ao mesmo tempo em que esse grupo de voluntários
estaria se capacitando para um trabalho qualificado nas áreas de
treinamento, de gestão financeira, de Administração, e assim por
diante. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
Vicente Mandia – Inicialmente, associou-se às palavras do Sr. Presidente,
no sentido de que a eleição de 15 de maio transcorra em um ambiente
sem calúnias, sem difamações, sem injúrias, sem mentiras, que seja uma
campanha limpa, de ambos os lados, de todas as chapas inscritas, para
que tenhamos no Clube um exemplo para as demais agremiações
existentes no País. Porque em uma eleição não há necessidade de se
transmitir ódio, nem mentiras. A sociedade em comum é muito gostosa
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quando vivida em harmonia, sem mentiras, sem calúnias, sem
difamações e sem ataques, que não cabem no momento de uma
eleição. Em seguida, reportou-se a um requerimento que havia
apresentado na última sessão, explicando que não lhe foram
informadas as metas feitas no sentido de que foi direcionado, com
relação às pessoas que cruzam as portarias do Clube. Acrescentou que
isso o preocupa, porque neste lapso de tempo de dois meses duas
pessoas já foram ali atropeladas, não podendo afirmar se são
associadas.
Presidente - Respondeu que a Mesa reiteraria o pedido do orador à
Diretoria.
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Referindo-se a um pedido que
apresentou juntamente com outros 55 Conselheiros, no sentido de que
fosse realizado um estudo sobre a possibilidade de cobrar-se a Sauna de
forma diferenciada, a completa a R$ 13,00 e a Sauna sem ducha a
R$ 12,00. Disse que como o pedido foi formulado por 55 Conselheiros e
representava o anseio de um grande número de associados, causou-lhe
surpresa os termos da resposta da Diretoria, que lembra um pouco
resposta de um político muito conhecido nas nossas plagas, que
quando se perguntava uma coisa, ele respondia outra. Explicou que
foram solicitados especificamente estudos para se aferir a possibilidade
dessa cobrança diferenciada. E a resposta diz que o comparativo deve
ocorrer entre os preços cobrados em 1998, R$ 8,00, e janeiro de 2004, de
R$ 13,00, com um percentual de aumento de 62,50 muito abaixo de
qualquer índice financeiro. Mas no requerimento estava-se fazendo uma
proposta dessa cobrança diferenciada. Então, a resposta, infelizmente,
não atende a esses anseios dos associados, anseios dos Conselheiros,
mesmo porque até a informação que constou na resposta também é
uma meia verdade, pois dá conta de que esse aumento de 62,50% foi
muito abaixo de qualquer índice financeiro, como teve o cuidado de
verificar. O INPC foi de 61,14, o IPC da Fundação Getúlio Vargas foi de
55,35. E o do DIEESE foi de 59,77. Nessas condições, pediu que fosse
reiterada a solicitação à Diretoria, para que agora, em tempo oportuno,
responda efetivamente ao pedido. Aprovado o encaminhamento da
matéria à Diretoria.
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Item 2 - Apreciação da ata da 508ª Reunião Extraordinária, realizada
no dia 29 de março de 2004.
Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata
aprovada, conforme apresentada.
Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2004, referente ao Relatório
da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita
e despesa do exercício de 2003
Claudio Damasceno Junior – Disse que o resultado financeiro (página
63), denota uma profunda modificação com relação à demonstração
de dezembro/2002. Chamou atenção à receita financeira, que
aumentou em R$ 700.000,00, de R$ 193.000,00 para R$ 914.000,00. Disse
que isso é importante, porque se pode questionar números e uma série
de coisas. Mas o volume de receita financeira tirado do exercício
demonstra que tinha dinheiro aplicado, e, portanto, havia essa receita.
Vale a pena destacar isso, porque o Clube, ao longo do ano, tem um
fluxo de recursos financeiros que se concentram no início do ano. E hoje
vemos o reflexo de um trabalho que começou há dois anos, quando
Fernando da Silva Rohrs fez uma análise, a Comissão Financeira, de um
modo geral, e o Conselho, com muita coragem, implementou uma
medida chamada Resolução nº 24, que colocou algumas amarras na
Diretoria, que valem até hoje, dentre as quais a obrigatoriedade de se
usar, proporcionalmente, a cada mês, somente a dotação
orçamentária do próprio mês, e a necessidade de se ter constituído um
Fundo Orçamentário para cada obra que fosse iniciada. São medidas
singelas que se refletem no balanço, mas que temos, hoje, com certeza,
como oposição aguerrida e uma situação ainda bastante motivada no
processo de implementação de novo projeto de gestão. Temos um
argumento sadio de que hoje quem está ganhando é o Pinheiros. Temos
hoje um Clube sólido, que responde às incertezas que o Brasil está
atravessando. E temos a certeza de que as perspectivas para o próximo
ano, e quiçá para os próximos anos, são sempre as mais alvissareiras
possíveis. Então, na próxima eleição, podemos falar muito, debater,
discutir, mas, seguramente, que o Clube, em 31/12/2003, apresenta, sob
quaisquer aspectos, uma situação invejável, dentro do contexto
esportivo paulista e brasileiro.
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Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu
aprovar o relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de
receita e despesa do exercício de 2003.
Presidente – Confirmou que as manifestações em Várias seriam
encaminhadas para esclarecimentos da Diretoria. Informou quantos
Conselheiros tinham assinado a lista de presença e declarou encerrada
a reunião às 21h07m.
***
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 511ª Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo, realizada no dia 31 de maio de 2004.

Sergio Lazzarini
Presidente
Conselho Deliberativo
mlf

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária
Conselho Deliberativo

