
ATA  DA  527ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2005.

1)DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  nove  de  agosto  do  ano  dois  mil  e  cinco,  com início  em 
segunda convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a 
lista de presença cento e quarenta e sete Conselheiros.

2)MESA DIRETORA
Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho 
Vice-Presidente: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretária: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

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
Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente – Inicialmente, registrou a presença do Conselheiro José 
Roberto Carneiro Novaes, que esteve afastado para tratamento de 
saúde. Propôs voto de profundo pesar pelo falecimento do Conselheiro e 
ex-Diretor Andrea Amato, e que se observasse um minuto de silêncio em 
sua memória, o que foi feito em seguida, tendo todo o plenário subscrito 
a proposta. Submeteu ao plenário e foram acolhidas as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho 
subscrita pelo Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, pelo 
falecimento do Dr. Rosario Benedicto Pellegrini, sogro do Conselheiro 
Sérgio Vergueiro e pai do ex-Conselheiro Luiz César Gama Pellegrini; 2) de 
autoria Primeira Secretária Dulce Arena Avancini subscrita pelo Segundo 
Secretário Paulo Roberto Taglianetti, pelo falecimento do associado Hans 
Adolf Abeling, esposo da associada Úrsula Iracema Beck Abeling, e pelo 
falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Adjunto de Halterofilismo 
Arthur Alves Júnior; 3) de iniciativa do Conselheiro Paulo Eduardo Vargas 
Machado Sartorelli, subscrita pela Mesa do Conselho e pelo Conselheiro 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, pelo falecimento do Sr. Francisco 
Mandia, irmão do Conselheiro Vicente Mandia; votos de louvor: 1) 
propostos pela Comissão de Esportes, a destaques esportivos das seções 
de Saltos Ornamentais, Atletismo, Bolão, Esgrima, Ginástica Olímpica, 



Handebol, Judô, Pólo Aquático, Tênis e Voleibol, conforme relação 
previamente distribuída; 2) de iniciativa do Conselheiro Francisco Luiz 
Taglianetti, Presidente da Comissão Especial de Estudos da Câmara de 
Julgamento, à Secretária Lílian Viana da Silva, pela dedicação e 
competência com que assessorou a Comissão em seus trabalhos; 3) de 
autoria do Conselheiro Antonio Tadeu Avelino, à Sociedade Esportiva 
Palmeiras, pela passagem de seus 91 anos de fundação. 

Primeira Secretária – Retificou, no Movimento da Secretaria, o nome do 
Conselheiro  Jorge  Roberto  Corrêa Zantut  e  a data de seu pedido de 
licença  (o  correto  é  a  partir  de  20/07/2005),  bem  como  registrou  a 
justificativa  de  ausência  do  Conselheiro  Clovis  Bérgamo  na  última 
reunião,  apresentada  com  a  devida  antecedência.  Colocou  à 
disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria o relatório A.V.O. 
(Análise da Variação Orçamentária) de julho, o Balanço Patrimonial do 
Clube em 31/07/2005 e o Relatório de Análise dos estudos preliminares 
encaminhado  à  Presidência  da  Diretoria  pela  Comissão  Especial 
Executiva  do Plano Diretor  de  Obras.  Informou que a Diretoria  oficiou 
dando conhecimento  das  seguintes  nomeações  e  alterações  em sua 
composição até maio de 2007:Roberto Monteiro Ferreira Braga -  Diretor 
Adjunto de Videokê;  Eduardo Henrique de Macedo - Diretor Adjunto de 
Handebol; João Gilberto Pacces - Diretor Adjunto de Saúde Bucal; Paulo 
Daruj - Diretor Adjunto de Auto-Defesa; Wagner Castropil - Diretor Adjunto 
de Medicina Esportiva; Eliana Campos Lameiro - Diretora Adjunta de Artes 
Plásticas; Diva Esteves - Diretora Adjunta do Jardim da Infância; Marcos 
Martins Curi - Assessor da Seção de Judô; Gilberto Ratto Ferreira Leite - 
Assessor  da  Seção  de  Futebol  Society;  Valdir  José  Barbanti  -  Diretor 
Adjunto de Ginásticas; Demissão de José Maria de Almeida Prado Netto 
do  cargo  de  Diretor  Social;  Álvaro  Buoro  –  Diretor  Social,  tendo 
renunciado  ao  cargo  de  Membro  Suplente  do  Conselho  Fiscal. 
Finalmente,  comunicou que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho,  com 
fundamento  no  Art.  19,  II  e  III  e  Art.  11,  parágrafo  único,  II,  todos  do 
Regimento  Processual  Disciplinar,  determinou  o  arquivamento  dos 
seguintes  expedientes:1)  Representação formulada  pelo  Conselheiro 
Sergio  Lazzarini  e  pelo  associado  Rogério  Garcia  Poppi  em  face  da 
Conselheira  Giselda  Puglisi  Nápoli,  objeto  do  processo  CD-07/2005;  2) 
Processo CD-38/2004, de interesse do Conselheiro Luiz Roberto Martinez; 
3)  Registros de Ocorrências nºs  075,  087,  158 e 190/05,  de interesse do 
Conselheiro Eduardo Luiz  Malato;  4) Registros de Ocorrências nºs 201 e 
205/04, de interesse do Suplente de Conselheiro Antonio José de Pádua 
de Oliveira Bulgarelli.

Presidente  – A  par  de  ter  distribuído  aos  Conselheiros  o  Relatório  de 
Atividades do Conselho 2004/2005, cumprindo uma obrigação prevista 
no Art. 14, XXIV, do Regimento Interno, esclareceu tratar-se de exigência 
regimental. A intenção da Mesa era enviar o Relatório pela Internet, mas 
em levantamento feito pela Secretaria para remessa da convocação 
completa  por  meio  eletrônico,  a  maioria  dos  Conselheiros  optou  por 
receber  os  documentos  convencionalmente,  daí  ter  remetido  dessa 



forma o Relatório.

Synésio Alves de Lima – Prestou homenagem póstuma ao Conselheiro 
Andrea Amato, nascido em 27/04/1921, em São Paulo, Capital, filho de 
José Amato e de Olga Amato. Tinha como esposa D. Inês Amato. Os 
filhos: Andrea Amato Júnior, Alexandre Amato e Annete Amato. Os netos 
Andrea Amato Neto, João Paulo Amato, Renata Amato, Natália Amato 
Santoro e Maísa Amato Santoro. Era empresário, industrial, e participou 
diretamente das operações da 2º Grande Guerra nos anos de 1944 e 
1945, na Itália; era um dos nossos pracinhas. Atingiu a graduação de 1º 
Sargento,  incorporado  ao  3º  Grupo  105,  2º  Regimento  de  Obuses 
Rebocados,  exercendo  inicialmente  a  função  de  artilheiro. 
Posteriormente,  passou  a  uma função mais  importante,  mais  técnica, 
servindo  nos  PAs  (Postos  Avançados),  como  observador  avançado. 
Participou ativamente em operações de ataque em Montese, Montelo e 
Monte Bufone, na Itália. Recebeu todas as medalhas e condecorações 
de guerra e elogios individuais e coletivos, conforme consta na relação 
de alterações ocorridas em sua passagem militar. Faixa preta de Judô, 
pela Academia Yamasaki,  de Vila Mariana. Sócio fundador do Clube 
Indiano, em Guarapiranga. Tenista por adoção. Pinheirense por coração; 
amor e dedicação que não há como adjetivar. O Clube foi sua grande 
paixão.  Aos  amigos  sempre  falou  com  muito  carinho,  respeito  e 
companheirismo. Associado matrícula nº 3/382226000, admitido no Clube 
em 5/7/1974. Foi Suplente de Conselheiro nas eleições de maio de 1986 e 
2.000; eleito Conselheiro para os mandatos de 1988/1994, 1994/2000 e 
2002/2008. Exerceu o cargo de Diretor Adjunto do Tênis, nos biênios de 
1987/1989, a partir de agosto de 1988; 1989/1991 e 1991/1995; Diretor de 
Controladoria Financeira e Tesouraria nos biênios 1993/1995 e 1995/1997. 
Assessor de Controladoria no biênio 2003/2005, a partir de 16/5/2003 até 
4/7/2003.  Este  é  o  preito  que prestamos ao nosso  prezado e  querido 
companheiro Andrea Amato, ilustre pinheirense que se vai fisicamente, 
mas que permanecerá na memória de todos. Reiterou o voto de pesar 
consignado  pelo  Conselho  pelo  falecimento  do  Conselheiro  Andrea 
Amato, registrando a subscrição de seu filho, o Conselheiro Luiz Fernando 
Pugliesi Alves de Lima. Aprovado.

Vicente Mandia – Agradeceu a todos pelas manifestações de pesar que 
recebeu por ocasião do falecimento de seu irmão, Francisco Mandia, 
bem como pelo voto de pesar consignado por iniciativa do Conselheiro 
Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli.

Waldir Lachowski – Registrou sua satisfação pelo retorno do Conselheiro 
José Roberto Carneiro Novaes. Destacou o caráter exemplar da atleta e 
propôs voto de louvor à futebolista Carolina Hungria Moreno,  filha do 
Conselheiro  Antonio  Moreno  Neto,  convocada  para  a  Seleção 
Universitária Feminina de Futebol que se sagrou campeã das Universíades 
de 2005 (Yzmin – Turquia), campeonato mundial que se encerrou no dia 
21 de agosto passado. Explicou tratar-se de competição disputada por 
170 países, 9.000 atletas, na qual o Brasil  competiu em quase todas as 



modalidades. Lembrou que há oito anos, juntamente com o Conselheiro 
Antonio  Moreno  Neto,  implantou  o  Futebol  Feminino  no  Pinheiros, 
modalidade que já rendeu diversos frutos; nossas atletas foram três vezes 
campeãs da Associação Paulista Interclubes. Voto aprovado.

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  – Propôs  menção de  mérito  aos 
atletas  que  participaram  da  competição Nissan  X  Terra  Brazil  2005 
(Ilhabela/SP – 31/07/2005), uma das maiores competições do planeta; a 
maior  prova de Triathlon Country,  a saber:  associados Adriana Piacek, 
Carolina  Villaboim de  Carvalho  Hess,  Marina  Bonilha  de  Toledo  Leite, 
Ricardo  Barone  Lopes  Cardoso,  Paulo  Francisco  Figueiredo,  Evandro 
Simões de Queiroz; e Paulo Sérgio Noto e Luiz Alberto de Campos (não 
associados). Informou que foi a primeira participação brasileira sediando 
esse evento e  que participaram da mesma prova atletas  de diversas 
modalidades, inclusive Carolina Villaboim de Carvalho Hess, ex-atleta de 
Saltos  Ornamentais  e  nossa  atual  Técnica  de  Corrida  de  Aventura. 
Destacou, também, o  15º Troféu Brasil de Triatlon – 4ª Etapa2005 (Nova 
Lima/MG – 21/08/2005),  que também contou com a participação dos 
pinheirenses  Carlos  Alberto  Viana,  Eduardo  Altieri  Beretta,  Arthur 
Marcondes Ferraz Silva, Rogério Camargo Arruda, Alexandre Takenaka, 
Vanessa Villarinhos Bley e Luciana Ferronato; um deles classificado em 
sexto lugar, um em quarto, dois em terceiros e dois em segundo lugares. 
Finalmente,  mencionou  a  Meia  Maratona  do  Rio  de  Janeiro  (Rio  de 
Janeiro/RJ – 21/08/2005), com a participação de 24 pinheirenses, a saber: 
Fernando Fioravanti, Margarida Maria Harada Mirra, Angel Luís M. Ibanez, 
Luís Vicente D. Amato, Patrícia Fonseca Nadais,  Vanessa Villarinhos Bley, 
Ana Silvia Davini Paller, Flávia Heller, Ricardo P. de Seixas Queiroz, André 
Furquim de A. S. Lima, Paulo Dantas Rodrigues, Claudia Nemoto Matsui, 
Paulo Francisco Figueiredo, Simone Ferraz, Helena Martinez Ibanez, Luiz 
Antonio  Ferreira  de  Almeida,  Áurea  Lúcia  Ferronato,  Aldo  Ferronato, 
Patrícia Cardoso de A.  Moura,  Carlos  Eduardo Alexandre Peão,  Maria 
Fernanda G. Isoldi,  Mário Barila Filho,  Flávio Ortuno e Marina de Seixas 
Queiroz. Deu destaque especial ao primeiro colocado dentre os atletas 
do Clube,  Fernando Fioravanti,  atual  Diretor  de Triathlon,  que vem se 
sobressaindo inclusive pela sua gestão. Votos aprovados.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Nice  de  Lima –  Reiterou  reivindicação  no  sentido  de  que  a  Diretoria 
estude a implantação do sistema de comida a quilo, diariamente, em um 
dos restaurantes do Clube, com um cardápio variado, como servem os 
restaurantes especializados nesse tipo de atendimento. Comentou que a 
recente  introdução do  sistema  “self  service”  no  Restaurante  da  Sede 
Social  trouxe alguns  avanços  na qualidade da comida e  presteza no 
atendimento.  Entretanto,  o  valor  cobrado  é  exorbitante;  tornou-se 



impraticável  utilizar  diariamente os  nossos  restaurantes.  Exemplificando, 
ponderou que na região existem bons restaurantes servindo refeições a 
preços  mais  acessíveis,  que  variam  de  R$21,00  e  R$15,70  por  quilo. 
Estranhou a afirmação da Diretoria de que o serviço aqui no sábado é 
subsidiado  pelo  Clube,  pois  é  o  mesmo preço  praticado em  diversos 
restaurantes de São Paulo, inclusive não temos despesas com aluguel, luz, 
água,  gás,  condomínio,  IPTU,  Taxa  de  Lixo  e  manutenção -  que  está 
embutida nas mensalidades cobradas dos associados. Ponderou que o 
sistema  proposto  não  inviabiliza  que  tenhamos  do  Clube  Atlético 
Paulistano um restaurante social servido a la carte, onde poderemos ter 
ainda em anexo um bar para que os associados possam também usufruir 
serviços mais requintados. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria.

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Apresentou as seguintes reivindicações: 1) 
que a Diretoria de Higiene e Saúde promova um novo curso de primeiros 
socorros para os encarregados da utilização dos desfibriladores, para que 
o atendimento seja mais rápido e que não tenham dificuldades no uso 
do aparelho, como verificado na quinta-feira passada, ao meio dia, no 
Boliche;  2)  que  a  Diretoria  de  Relações  Esportivas  promova  a 
administração de aulas de Voleibol para adultos, nos moldes do CAD, no 
período da noit; 3) que sejam providenciadas placas com a lembrança 
de colocação de cinto de segurança na saída do estacionamento; 4) 
aumento dos horários de ginástica de academia, nas terças e quintas-
feiras, até às 20h30, como ocorre nos demais dias da semana, para não 
prejudicar as associadas que só podem freqüentar o Clube nesses dias. 
Aprovado o encaminhamento dos pedidos à Diretoria.

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Pronunciou-se a pedido de mães 
de alunos da Escolinha, que solicitaram reservas de vagas para crianças 
no  mini-maternal  para  2006,  solicitando  esclarecimentos  da  Diretoria 
sobre  informação  prestada  pela  Direção  do  Jardim  da  Infância, 
alegando que o mini-maternal só existiria no período da tarde, devido ao 
grande número de crianças para o Pré, que neste ano, no período da 
manhã, conta somente com 7 alunos. Disse acreditar que o intuito da 
Diretoria  seja  exatamente  o  contrário:  fazer  com  que  o  associado 
freqüente  o  Clube  desde  tenra  idade.  Entregou  à  Mesa  carta  da 
associada  Adriana  Pessotti  Ariolli  Campos,  uma  das  mães  que  o 
procurou. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Francisco Carlos Collet e Silva – Referindo-se à alteração estatutária que 
contemplou o instituto da união estável no Clube, informou que tem sido 
indagado  por  associados  sobre  o  que  é  necessário  para  que  essa 
situação se caracterize. Ponderou que o assunto foi muito discutido no 
Conselho para que ficasse bem delineado no Clube, e merece ser bem 
examinado  antes  que  se  reconheça  a  situação  da  união  estável. 
Inclusive  alguns  membros  da  Comissão  de  Sindicância  chegaram  a 
manifestar  certa preocupação a respeito daquilo que seria necessário 
caracterizar a união estável. Disse acreditar que no próprio Estatuto estão 



os  requisitos  necessários;  quando foi  feita  a  alteração foram  previstos 
todos os requisitos. Porém, a prática aparentemente nos impôs uma nova 
situação. Parece que para o reconhecimento da união estável no Clube 
basta uma mera escritura de declaração. Ou seja, no futuro poderá ser 
desfeita ou rescindida ou cancelada no dia seguinte.  A união estável 
não tem natureza contratual; não é uma questão de manifestação de 
vontade  para  fazer  um  contrato.  É  uma  situação  que  precisa  ser 
comprovada  faticamente,  o  que,  aparentemente,  não  está 
acontecendo no Clube. No caso seria a união de um homem com uma 
mulher,  com  o  intuito  de  constituir  família  e  que  essa  união  seja 
duradoura  e  pública.  Entendendo tratar-se  de  problema sério,  propôs 
que  a  Diretoria,  aconselhando-se  com  a  Comissão  de  Sindicância, 
normatize  uma forma de  conduta  que dificulte  a  utilização da união 
estável para expedientes que não são os melhores, evitando que esse 
artifício  seja  utilizado  para  conseguir  vantagens  no  ingresso  como 
associado, ou para se obter a veteranice. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 526ª reunião extraordinária, realizada no 
dia 25 de julho de 2005.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pediu que em seu pronunciamento 
no item “A Voz do Conselheiro” fosse feita a seguinte retificação: onde se 
lê: “Informou ter tomado conhecimento ... elevado. Considere-se, também,  
que aqui no Clube não se paga aluguel, ... se ouve, de que ele, orador, 
só  comparece para criticar  a Diretoria,  principalmente amparado nas 
diversas reclamações  ...”  leia-se:  “Informou,  também, ter  tomado 
conhecimento ... elevado, considerando-se, também, que aqui no Clube 
não se paga aluguel, ...  se ouve, de que ele, orador, só comparece para 
criticar  a  Diretoria,  neste  caso  o  comparecimento  também  se  justifica, 
principalmente amparado nas diversas reclamações ...”.

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, com 
as retificações solicitadas.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-08/2005  -  Proposta  subscrita  por 
cinqüenta  Conselheiros  no  exercício  do  mandato,  visando 
instituir o “Dia do Presidente”, a ser comemorado anualmente, no 
dia 16 de abril.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Abriu a discussão, 
mas não houve quem quisesse fazer uso da palavra. Deu por encerrada 
a discussão e anunciou a votação.

Deliberação:
Submetido à  votação pelo  Sr.  Presidente,  o  plenário  resolveu  aprovar 
proposição  subscrita  pelo  Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall  e 



outros quarenta e nove Conselheiros no exercício do mandato, instituindo 
o Dia do Presidente, a ser comemorado anualmente no dia 16 de abril.

Item 4 - Apreciação  do  processo  P.D.  02/05  –  Recurso  Ordinário 
interposto por Associado, contra a pena de suspensão de 30 dias 
aplicada pela Diretoria.

Presidente –  Informou  que  o  associado  Nagibe  José  Adaime  desistiu 
formalmente do recurso, considerando já ter cumprido a pena e para 
evitar situação desnecessária para ele, recorrente, de constrangimento, e 
para os Srs. Conselheiros. Por se tratar de um ato unilateral, a Presidência 
aceitou a desistência.

Item 5 - Várias.
Vicente Mandia – A respeito da união estável, esclareceu que, 
juntamente com outros Conselheiros elaborou minuta da alteração que 
restou aprovada pelo Conselho, oportunidade em que o problema foi 
abordado de toda forma, para evitar que ocorressem fatos como 
aqueles narrados pelo Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva. 
Inclusive, na ocasião foi instituída a necessidade de três testemunhas 
para validar a união estável trazida a público. Então, diante da 
colocação do Conselheiro Collet e daquilo que foi decidido, disse que 
trazia novamente o assunto à baila, para que seja analisado com mais 
cautela.

Encerramento da Reunião
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrados os trabalhos às 21h15.

* * *

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 528ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 26 de setembro de 2005.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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