
1

ATA  DA  533ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO,ATA  DA  533ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO,  
REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2006.REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2006.

1) ATA E PRESENÇA
Dia  seis  de  março  do  ano  dois  mil  e  seis,  com  início  em  segunda 
convocação  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  tendo  assinado  a  lista  de 
presença cento e cinqüenta 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  – Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as  seguintes 
proposições:  1)  voto  de pesar  de iniciativa  da Mesa do Conselho,  pelo 
falecimento do casal Glauber Tavares Sinkus Gomes e Eloísa Sinkus Gomes, 
ele sobrinho da Conselheira Irene Sinkus Calil e filho da Sra. Ivone Sinkus; 2) 
voto de pronto restabelecimento do Conselheiro José Roberto Inserra, que 
se encontra hospitalizado, proposto pela Mesa do Conselho; 3) votos de 
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louvor  de  iniciativa  da  Comissão  de  Esportes,  a  destaques  esportivos, 
conforme  relação  detalhada  previamente  distribuída,  a  saber: 
Biathlon/Triathlon:  ao  Diretor  Adjunto  Fernando  Fioravanti  e  aos  atletas 
Arthur  Marcondes  Ferraz  Silva,  Vanessa Villarinho Bley,  Luciana Ferronato, 
Antonio  Manssur  Filho,  Evandro  Simões  Queiroz  e  Ana  Silvia  Paller,  pela 
participação  e  resultados  obtidos  na  competição  Short  /  Long  Triathlon 
(Pirassununga/SP  -  26  e  27/11/2005);  Bolão:  ao  Diretor  Adjunto  Randolf 
Hettfleisch, que também competiu, Artur José Silva, Sérgio Ott Sandri, Sérgio 
Sposito,  Marcos  Peixoto  Silva e  Ricardo Braga Ignatti,  pela  conquista  do 
Campeonato  Estadual  Sênior  (São  Caetano  do  Sul/SP  –  29/11/2005); 
Handebol: ao Diretor Adjunto Eduardo Henrique de Macedo, aos Técnicos 
Sidiney Alves de Souza, Morten Soubak e Sérgio Hortelan (Auxiliar Técnico) e 
aos  handebolistas  Lucas  Benedito  Cândido,  Arthur  Medeiros  de  Sousa, 
Matheus Perrella Filho, Osvaldo Maestro Sarrion dos Santos Guimarães, Acao 
Pessoa Constantino, Arthur Flosi Alexandre Peão, Frederico Tardin Vita, Lucas 
José  Pinto  Santos,  Pedro  Carvalho  Donato,  Ricardo  Luque  Pereira  Leite, 
César Augusto Oliveira de Almeida, Roberto Dorsa Crestana, Leonardo Briza 
Paes Manso, Rodrigo Torres Laroca, Luiz Guilherme Silveira Savastano, Bruno 
Caetano Magnani,  Lucas  Falconi  Rezende,  Guliherme Zallio  Santos,  José 
Henrique Silva Carneiro Novaes e Píer Luigi Bei, Campeões do Campeonato 
Paulista  -  Categoria  Cadete  (ECP/SP-  03/12/2005)  e  Rodrigo  Gazola, 
Alexandre Flavio Rodrigues Folhas,  Guilherme Rosa de Oliveira,  Carlos  de 
Macedo Pereira Neto, Luiz Antonio Luisi Turisco, Gustavo Silva Melo, Rogério 
Araújo  Xavier  da  Costa,  Luís  Felipe  Barbosa  Campos,  Franklin  Roberto 
Bezerra  Filho,  Alex  Lúcio  Archivaldo  Aprile,  Rômulo  da  Silva  Dias,  Jorge 
Raphael  Gatti  Pereira  Rodrigues,  Felipe  Luiz  José  dos  Santos,  Gustavo 
Henrique Lopes da Silva, Jardel Pizzinato, André Vinícius Mendes Silva, Fábio 
Ferraresi  Vanini,  Anderson  Seidel,  Luiz  Felipe  de  Oliveira  Gaeta,  Estevão 
Cunha  Casasanta  e  Gilson  Martins  Junqueira,  Vice-Campeões  da  Liga 
Nacional de Handebol (Londrina/PR - 04/12/2005); Judô: ao Diretor Adjunto 
Stathis Scretas, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão 
e Mauro Santos Oliveira e ao judoca Daniel Andrey Hernandes, convocado 
pela Seleção Brasileira,  pela conquista de Medalha de Ouro no Circuito 
Mundial - Fase Coréia (Jeju/Coréia do Sul - 05 e 06/12/2005); Levantamento 
de  Peso:  ao  Diretor  Adjunto  Horácio  Soares  dos  Reis,  ao  Técnico 
Convocado, Edmilson da Silva Dantas e aos atletas Alexandre de Freitas 
Hoffmann,  Fabrício  Francisco  Mafra,  Edilson  Leão  dos  Reis  e  Fernando 
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Saraiva Reis, que conquistaram o título de Campeão no Campeonato Azes 
de  Ouro  (São  Paulo/SP  -  17/12/2005);  Natação:  ao  Diretor  Adjunto  de 
Natação -  Categorias  de Base Ivo Nascimento Júnior,  aos Técnicos José 
Ricardo Monteiro  e Tiago Moreno da Silva e aos  atletas  Nabíla  Ocanha 
Perez Peixoto, Giuliana Biselli Monteiro, Bruno Felipe de Sousa Barbosa, Diego 
Antonio Marinho Bertagni, Daniel Corrêa de Benedetti, Pedro Luis Toscano 
Aranha Pereira,  Carolina Malavazzi  Penteado e Aline Prado de Almeida, 
pela conquista do Campeonato Brasileiro Infantil de Verão -Troféu Maurício 
Bekenn (Fortaleza/CE - 01 a 04/12/2005); ao Diretor Adjunto de Natação de 
Alto  Rendimento  André  Perego  Fiore,  aos  Técnicos  Alberto  Pinto  Silva, 
Fernando  Antonio  Vanzella  e  Arílson  Soares  da  Silva  e  aos  atletas  Alan 
Massao Nagaoka, André Schultz, Bruna Camilo Turi, Bruno Bonfim, Carolina 
Hurga Mussi, César Augusto Cielo Filho, Daniela Panisi de Oliveira, Eric Soares 
Marcondes,  Felipe  Alves  França  da  Silva,  Fernanda  Nunes  Alvarenga, 
Fernanda  Piedade  Fernandes,  Fernando  Sousa  da  Silva,  Flávia  Renata 
Delaroli Cazziolato, Frederico Kumbis Filho, Giseli Caetano Pereira, Guilherme 
Augusto Guido, Isabella Elba Carneiro Marcello, Jader José da Silva Souza, 
Júlia Oliveira Pereira de Souza Leão, Juliana Machado, Leonardo Alves dos 
Santos Fim, Lucas Vinícius Yokoo Salatta, Marcello Giutini  Popoff,  Mariana 
Ueno  Pimenta  Katsuno,  Nicholas  Araújo  Dias  dos  Santos,  Paula  Baracho 
Rosas  Ribeiro,  Poliana  Okimoto,  Rebecca  Silva  Nascimento,  Renato 
Guimarães Gueraldi, Rubens Kenji Yoshioka, Tatiana Lemos de Lima Barbosa, 
Tatiane Mayumi Sakemi e Walleska Luctke Facincani Villarim, pela conquista 
do título de Vice-Campeão no Campeonato Paulista Júnior I e II e Sênior de 
Verão - Absoluto - Troféu Alberto Martins Perez (ECP/SP - 01 a 04/12/2005); 
Pólo Aquático: ao Diretor Adjunto Luciano Jorge Hamuche, aos Técnicos: 
Tiago Ribeiro de Almeida e Gilberto Marques de Freitas Guimarães Júnior 
(Auxiliar Técnico) e aos aquapolistas Lucas Gregory Sawaya Castro, Pedro 
Del  Negro  Tayer,  Caetano  Mckenzie  Smith  Rezende,  Ricardo  Freitas 
Guimarães, Fábio Sandeville Marcos, Otávio Freitas Jatene, Teodoro Rivetti 
David, Stefano Perez Salomone, Gustavo Freitas Guimarães e Caíque Ribeiro 
Barboza, que conquistaram o título de Vice-Campeões no Festival Brasileiro 
Infantil  (Rio  de  Janeiro/RJ  -  17  e  18/12/2005);  Tênis:  à  Diretora  Adjunta 
Marilena Simões  Queiroz  e  aos  tenistas  que  se  sobressaíram em diversas 
competições, a saber: Campeonato Paulista Interclubes - Duplas 2ª Classe 
Masculino  2M2D  (ECP/SP  -  05/11/2005):  Paulo  Eduardo  Sampaio  Vianna 
Pardini, Robert Christian Koch, Pedro Luis Saade Detolvo, Renato Bernasconi 
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Zuccari,  André  Mendonça  Osser,  Lo  Sz  Hsien  e  John  Helal  Júnior; 
Campeonato Paulista Interclubes- Duplas 3ª Classe Masculino 3M2D (Clube 
Athlético Paulistano - 20/11/2005): Layr Barci Filho, Eduardo Oliveira Marques, 
Pedro Luis Saade Detolvo, Pedro Augusto Avancine, Wilson Secali, Gilberto 
De Luccia e Ulisses Bianchi; XII Torneio ITF Seniors- Copa Hermenegildo Grassi 
-Nível  Internacional  (Sorocaba/SP  -  26/09  a  01/10/2005):  Ricardo  Amorim 
Schutt;  Torneio  Seniors  Internacional  de  Punta  Del  Este  (Punta  Del 
Este/Uruguai- 21 a 28/11/2005): Ricardo Amorim Schutt e Mariângela Drouet 
Feliciano;  Torneio  Seniors  Internacional  -  Elias  Deik  2005  (Santiago/Chile  - 
28/11 a 04/12/2005): Ricardo Amorim Schutt e Mariângela Drouet Feliciano. 

Primeira Secretária – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta 
na  Secretaria  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação Orçamentária)  de 
janeiro e o Balanço Patrimonial do Clube em 31/01/2006. Informou que o 
Conselheiro  Peter  Alfredo  Burmester  foi  nomeado Membro  da  Comissão 
Financeira,  em  substituição  ao  Conselheiro  Julio  Ricardo  Magalhães, 
demissionário; o Associado Sergio  Fontes Veloso de Almeida demitiu-se da 
Comissão de Obras;  os Conselheiros Marcelo Giordano Beyruth e Reinaldo 
Bongiovanni  foram  nomeados  Membros  da  Comissão  de  Esportes,  em 
substituição  aos  Conselheiros  João  Paulo  Rossi  e  Luiz  Koji  Ohara, 
demissionários,  ficando  a  Comissão  assim  constituída  depois  de  eleição 
interna: Sergio Ricardo Spina – Vice-Presidente; Mário Montenegro Gasparini 
– Secretário;Marcelo Giordano Beyruth e Reinaldo Bongiovanni – Membros. 
Comunicou  que  a  Diretoria  oficiou  dando  conhecimento  das  seguintes 
alterações na sua composição até maio/2007:  demissão de José Luiz Toloza 
Oliveira Costa do cargo de Diretor de Recursos Humanos; demissão de João 
Fernando  Rossi  do  cargo  de  Diretor  de  Esportes  Coletivos  e  Raquetes; 
nomeação  de  Antonio  Luiz  de  Toledo  Pinto  como  Diretor  de  Recursos 
Humanos;  nomeação de  José  Henrique  Souza  Amorim como Diretor  de 
Esportes Coletivos e Raquetes; nomeação de Durval Vieira de Souza Neto 
como  Assessor  de  Planejamento  e  Tecnologia,  sendo  que  o  cargo  de 
Diretor de Patrimônio passou a ser ocupado por Nelson de Barros Pereira 
Júnior; nomeação de Cristian Jaty Silva como Assessor da Seção de Remo; 
nomeações  de  Elizabeth  Medeiros  Bax,  Maria  Luisa  Amando  de  Barros, 
Randolf  Hettfleisch,  Renata Alvarenga Lepage e  Sergio  Ott  Sandri  como 
Assessores  do  Bolão;  nomeação  de  José  Walter  Niemeyer  como  Diretor 
Adjunto  de  Patrimônio;  que Eliana  Campos  Lameiro  assumiu  a  Diretoria 
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Adjunta de Patrimônio, declinando do cargo de Diretora Adjunta de Artes 
Plásticas. Também informou que a Diretoria enviou carta comunicando que, 
conforme  acordado  com  a  Diretoria  de  Patrimônio,  está  sendo 
providenciado  um  local  no  hall  do  2º  andar  do  Conjunto  Desportivo 
Henrique Villaboim para utilizarmos como depósito de materiais/arquivos do 
Conselho, em atenção à nossa solicitação feita no final do ano passado. 
Finalmente,  que,  segundo  informação  do  setor  de  Administração  de 
Cadastro, os Suplentes de Conselheiros Luiz Roberto Grassi e Carlos Alberto 
Cinquegrana foram desligados do Clube.

Lúcia Maria Nagasawa –  Cumprimentou a Diretoria pela eficiente gestão, 
destacando que além de o Clube gozar de uma saúde financeira que há 
muito não tinha, pode-se verificar obras de base, como a do novo Ginásio 
de Fitness,  tão debatida e de difícil  aprovação pelo Conselho, mas que 
agradou a todas as tendências;  bem como a providencial  recuperação 
das alamedas e a informatização de todos os serviços do Clube.

Mário Montenegro Gasparini – Enalteceu as recentes conquistas do Clube e 
propôs  votos  de  louvor  aos  seguintes  destaques  esportivos:  Natação: 
Campeonato Sul americano Absoluto – dos 26 atletas da Seleção Brasileira, 
12 eram pinheirenses, 7 no feminino: Poliana Okimoto, Manuella Duarte Lyrio, 
Fernanda Nunes Alvarenga, Tatiane Mayumi Sakemi, Flávia Renata Delaroli 
Cazziolato,  Gabriella  Machado e   Silva,  Mariana Ueno Pimenta Katsuno, 
mais  5  no  masculino:  Lucas  Vinícius  Yokoo  Salatta,  Guilherme  Augusto 
Guido, Felipe Ferreira Lima, César Augusto Cielo Filho, Nicholas Araújo Dias 
Santos,  sendo  os  atletas  do  Clube  conquistaram  25  medalhas;  Judô:  6 
judocas do Clube integraram a equipe principal do Brasil,  com destaque 
para  Daniel  Andrey  Hernandes,  Campeão -  categoria  acima de  100Kg, 
Medalha de Ouro na etapa do Campeonato Mundial que se realizou no 
último  final  de  semana  em  Praga/Tchescolovaquia;  Pólo-Aquático:  no 
masculino, 5 aquapolistas integraram a Seleção Brasileira que conquistou o 
título de Campeão no Campeonato Sul-americano Absoluto:  André Luiz 
Pessanha Cordeiro, Fábio Amante Chidiquimo, Erik Michael Seegerer, Daniel 
Polidoro  Mameri  e  Luis  Maurício  Capelache  Santos;  no  feminino,  8 
pinheirenses:  Tess  Flore  Badocco  Helene  Oliveira,  Ana  Carolina  Silveira 
Vasconcelos,  Flávia  Alvarenga  Fernandes,  Rubi    Lira  Miranda  Palmieri, 
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Denise Martins Costa, Catherine Amanda Badocco Helene Oliveira, Melina 
Martins Teno, o Técnico Roberto Bruno Sérgio Chiapinni e o Auxiliar Técnico 
Gilberto Marques Freitas Guimarães Júnior, sendo que o Brasil sagrou-se bi-
Campeão  no  Campeonato  Sul-americano;  Saltos  Ornamentais:  dois 
pinheirenses  competiram  dentre  os  6  atletas  da  Seleção  Brasileira  no 
Campeonato Sul-americano Absoluto, com destaque para Cássius Ricardo 
Duran, 3º  Lugar na prova Trampolim - 3m, 6º Lugar na prova Trampolim - 1m, 
2º Lugar na prova Plataforma, 3º Lugar no Salto Sincronizado plataforma, 
em  dupla  com  Parisi,  e  Evelyn  Wallace  Winkler,  2º  Lugar  no  Salto 
Sincronizado Plataforma, em dupla com Milena Canto. Votos aprovados.

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  –  Associou-se  ao  voto  de  pronto 
restabelecimento  do  Conselheiro  José  Roberto  Inserra.  Propôs  votos  de 
congratulações  com  os  pinheirenses  que  participaram  da  competição 
Flanax Run - 12Km Abertura do Circuito Corpore (05/03/2006), a saber: Jose 
Marques  Neto,  André  Algranti,  Leonel  Mota  Ribas,  Mauricio  Rabello  da 
Motta,  William  Chamas  Junior,  Roberto  Jose  Lobo  de  Queiroz,  Fernando 
Fioravanti,  Cassiano  Inserra  Bernini,  Mario  Medeiros  S.  Mamprim,  Ricardo 
Polisaitis Oliveira, Luiz Fernando B. Abrahão, Fernando R. C. Fahham, Rodrigo 
G.  Lacerda,  Maria  Eliana  Marchetti  Berna,  Alexandre  de  Vicente  Bittar, 
Maria Tereza do A G Prado Santos, Wladimir Popoff Neto, Antonio Augusto 
Rabello, Luis Alberto F. de Sousa, Ricardo Pompilio S. Queiroz, Erico da Silva 
Guerra,  Jorge  Zarif  Netto,  Mário  César  Schmitt,  Fernando Antonio  Leme, 
Glaucon Dias Pereira, Lucio Fabio Muller Valente, Patrícia Fonseca Nadais, 
Paulo Francisco Figueiredo, Adriana Santos Vianna, Cláudia Nemoto Matsui, 
Daniela Gregolin Giannotti, Hugo Prata, Arthur Guerra de Andrade, Marina 
Bonilha de Toledo Leite, Walter Lemmi, Carlos E. Miller Neto, Carolina Roxo 
Nobre  Barreira,  Osmar  Piedade,  Juan  Manuel  Troccoli,  Salvador  Pastore 
Neto, Marcelo Abrantes Giannotti, João Paulo Antunes Baleizão, Mario de 
Melo Galvão Filho, Rubia Mara Cineze, Flavia Dias de Aguiar Boggio, Carlos 
Henrique  Aguiar  Rodrigues,  Cláudia  Schaeffter,  Dagoberto  Bertachini, 
Miriam L. Sequerra, Rogerio Person Filho, Aide Lapa Claro de Simone, Priscila 
Schott, Luiz Francisco Saragiotto Junior, Fernando de Almeida Torres, Andre 
Bella,  Ernesto  Pousada,  Felipe  Buckup,  Flávio  Madureira  Padula,  Lilian 
Gurgel, Marina de Seixas Queiroz, Karen Kornilovicz de Toledo Lara, Gilberto 
Turcato  Júnior,  Flavia  Maria  Galvão  Bertachini,  Francisco  Luiz  Egypto 
Cerqueira, Anna Luisa Brant de Carvalho, Christina S T Pousada, Ivan Carlos 
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da Silva Mano, Rui Pires dos Santos, Renata Puzzilli, Camilla Rodrigues Netto 
da  Costa,  Alexandre  Krisztan,  Dimas  Bianchi,  André  Ramos  de  Stefano, 
Adriana  Maria  Porro,  Sharon  Ann  Sulzbeck,  Deborah  Ribeiro  Dias,  Levi 
Zylberman,  Denise  Aparecida  do  Nascimento,  Carlos  Eduardo  Monteiro 
Peluso e Sonia Maria Farhat. Proposta aprovada.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 “A Voz do Conselheiro”.
Nice de Lima – Agradeceu à Diretoria por ter atendido a antigo anseio dos 
associados,  implantando o  sistema "comida por quilo”.  Aproveitou para 
sugerir algumas melhorias, a saber: 1º) colocar o sistema de recebimento 
(caixas)  na  saída,  inclusive  com pagamento  por  cartão,  a  exemplo  do 
Restaurante  do  CCR  aos  sábados;  2º)  separar  o  serviço  “a  la  carte”, 
implantando um restaurante com esta modalidade de serviço, diariamente, 
no Ponto de Encontro,  para almoço e jantar,  onde inclusive poderia ser 
instalado  um  bar  (tipo  bar  inglês).  Reiterou  resposta  de   pedido 
anteriormente feito à Diretoria,  quanto à não realização dos tradicionais 
bazares beneficentes, “Sinhazinha Meirelles” e da Igreja Nossa Senhora do 
Brasil. Explicou que esses eventos, além de atender a uma comunidade de 
crianças  carentes,  trazem  renda  ao  Clube  e  o  projeta  como  Entidade 
participante  na  resolução  dos  problemas  da  Cidade.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Visando o conforto e a segurança dos 
associados, reivindicou a instalação de outros bancos eletrônicos no Clube, 
como  o  Banco  24  Horas,  que  atende  a  mais  de  quarenta  bancos. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Vicente Mandia –  Agradeceu à Diretoria por ter providenciando faixas de 
proteção para pedestres em frente às portarias do Clube. Ocorre que a rua 
foi remodelada e essas faixas ficaram deslocadas. Considerando a época 
oportuna, propôs que a Diretoria oficie ao Órgão competente para corrigir 
o problema, evitando futuros dissabores. A pedido dos freqüentadores da 
seção,  reivindicou  a  instalação  de  bebedouro  no  recinto  da  piscina 
elevada,  pois  o  mais  próximo  fica  na  portaria.  Finalmente,  solicitou  ao 
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Presidente  da  Diretoria  que  revise  a  resolução  referente  à  entrada  de 
convidados de Veteranos, associados que evidenciam o Clube e sempre 
tiveram esse privilégio. Então, por que impedir agora? Além disso, se cada 
associado  pode  trazer  dois  convidados,  haverá  congestionamento  de 
convidados com tantos associados novos.  Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria.

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Reportando-se aos esclarecimentos 
prestados na reunião anterior pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques,  Presidente  da  Comissão  Executiva  do  Plano  Diretor  de  Obras, 
consignando que  entre o fim de março e abril estaremos em  condições de 
realizar as audiências públicas ..., ponderou que, na realidade, na reunião 
de 29/08/2005 o Conselho decidiu estabelecendo que a verba do Fundo Especial  
no valor de R$76.500,00, solicitada pela Diretoria, fosse utilizada em todos os itens 
do Plano Diretor de Obras a ser apresentado pela Comissão Especial Executiva, e  
que,  depois  de  gerado,  este  documento  seria  encaminhado  ao  Conselho,  para  
definição  das  prioridades. Portanto,  a  informação  do  Sr.  Presidente  da 
Comissão estava em desacordo com o determinado pelo Conselho e não 
lhe  parecia  a  forma  mais  adequada  de  encaminhamento.  Primeiro,  o 
Conselho terá que receber todas as informações e, a partir de então, definir 
quais as prioridades. Então, no momento oportuno, essa matéria ser levada 
à audiência pública – que é mais uma formalidade, uma homologação. Em 
respeito àquela decisão, propôs que o Presidente do Conselho oficiasse à 
Presidência  da  Comissão  de  Obras  para  que  procedesse  dessa  forma, 
trazendo o material primeiro ao Conselho.

Presidente  –  Disse  que  imaginava  que  se  tratava  de  reivindicação  de 
associados.

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Respondeu que falou a pedido de 
associados e Conselheiros presentes naquela reunião, que discordaram das 
informações  prestadas  em  face  da  decisão  do  Conselho.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria.
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Item 2 - Apreciação da ata da 532ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 30 de janeiro de 2006.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Pediu retificação de uma data que 
havia  mencionado  no  item  “A  Voz  do  Conselheiro”,  na  realidade 
26/04/2004 (e não  25/10/2002 como lançado no resumo),  aproveitando 
para reiterar  pedido de manifestação da Diretoria  a  respeito,  mas  o  Sr. 
Presidente esclareceu que era impertinente.

Tarcísio de Barros Bandeira – Discordou do resumo de seu pronunciamento 
em Várias, pedindo para constar, como havia dito, que aquela proposta “é 
uma contrafação tremenda.”.

Francisco Carlos Collet e Silva –  Pediu retificação do seu pronunciamento 
no item 2 da Ordem do Dia, onde se lê: “intempestivamente”, corrigir para: 
“tempestivamente. Quanto ao resumo da resposta do Sr. Presidente (parte 
final do item 2), discordou, pretendendo que constasse que a proposta era 
uma  preliminar  acolhida  e  tão  responsável  que  foi  aprovada,  pois  a 
resposta  que  constava  dava  a  entender  que  sua  proposta  não  era 
responsável.

Presidente  –  Lembrou  que  naquela  oportunidade  havia  dito  que  o 
Conselheiro  teria  que ser  responsável  pela contrapartida no Orçamento. 
Caso contrário, seria uma irresponsabilidade fazer uma emenda sem essa 
contrapartida.

Francisco Carlos Collet e Silva –  Discordou, observando que como estava 
escrito parecia que a proposta aprovada pelo Conselho é que não era 
responsável.

Presidente –  Leu ao plenário a íntegra de sua fala nas notas taquigráficas, 
confirmando o resumo com a anotação. Afirmou que não alteraria o que 
havia falado.

Francisco Carlos Collet e Silva – Lamentou.
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Presidente – Não havendo contestação, deu a Ata por aprovada, com as 
retificações acolhidas.

Item 3 - Eleição  para  complementação  de  mandato  do  cargo  de 
Presidente da Comissão Permanente de Obras, a ser exercido 
até o mês de maio de 2006, em face de vacância.

Célio Cássio dos Santos (pela ordem) – Considerando que havia apenas um 
candidato inscrito, pessoa capacitada para exercer o cargo, propôs fosse 
realizada votação simbólica.

Presidente – Lembrou que havia precedentes anteriores, comentando que 
a  medida  otimizaria  os  trabalhos  da  reunião.  Submeteu  a  proposta  ao 
plenário, que foi aprovada. Em seguida, consultou o plenário, que aclamou 
o  Conselheiro  Zarath  Maggiorini  de  Jesus  Glass,  Presidente  da Comissão 
Permanente  de  Obras,  com  mandato  até  maio/2006.  Prosseguindo, 
proclamou eleito  o  Conselheiro  Zarath  Maggiorini  de Jesus  Glass,  inscrito 
pela  Chapa  Mobilização  Pinheirense,  e,  nos  termos  do  Art.  28  do 
Regulamento  Eleitoral,  o  declarou  empossado  no  cargo,  desde  logo 
convidando-o para assinar o Termo de Posse, o que ocorreu na seqüência.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-06/2005  -  Primeira  discussão  e 
votação  de  proposta  formulada  pela  Mesa  do  Conselho,  de 
alteração  do  Regimento  das  Eleições  Realizadas  no  Conselho 
Deliberativo visando à efetiva implantação do sistema eletrônico.

Presidente  –   Esclareceu  tratar-se  de  trabalho  elaborado  por  Comissão 
Especial  nomeada  com  finalidade  específica,  mas  que  não  se  ateve 
exclusivamente à questão da implantação do sistema eletrônico; procedeu 
a outros aperfeiçoamentos no Regimento. A despeito de ter sido lançada 
polêmica relacionada à aplicabilidade das alterações objeto deste e dos 
dois itens seguintes da pauta, todos referentes a eleições, em especial em 
face de dispositivo constitucional, deixou claro que nesta oportunidade o 
Conselho  estaria  discutindo  somente  sobre  o  mérito  dessas  propostas; 
futuramente decidir-se-ia sobre sua a aplicabilidade. Lembrou que em seu 
parecer,  assinado  por  três  de  seus  membros,  a  Comissão  Jurídica  se 
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pronunciou  favoravelmente  à  aplicação  imediata  das  alterações,  caso 
aprovadas.  Acrescentou  que  o  artigo  16  da  Constituição  Federal,  que 
regulamente o prazo de vigência de modificações  eleitorais,  refere-se a 
eleições de caráter público, e não privado.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Comentou que no final 
de  semana  havia  conversado  com  inúmeros  Conselheiros,  que  em  sua 
totalidade  entendiam  que  não  seria  conveniente  e  oportuno  colocar 
alterações eleitorais, tendo em vista que estamos a menos de 60 dias das 
eleições no Clube. Sem entrar no mérito da juridicidade da aplicação das 
alterações, para evitar, inclusive, contestações judiciais, com base no Art. 
39  do  Regimento  Interno  propôs  o  adiamento  da  discussão  dessas 
alterações  para  a  primeira  reunião  após  a  posse  da  nova  Mesa  do 
Conselho.

Presidente –  Esclareceu que a aprovação das alterações não poderia ser 
contestada; apenas sua aplicabilidade nas próximas eleições. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Eu sei, mas de toda forma, para não 
entrarmos nessa minudência, eu reitero a minha proposta.

Francisco Carlos Collet e Silva – Associou-se à proposição do orador.

Sergio Lazzarini –  Disse que concordava com o adiamento da votação - 
fruto de amplas discussões entre Conselheiros de todas as áreas e dos mais 
representativos  –  não porque se trate de matéria  eleitoral  que,  como a 
Comissão Jurídica havia dito, poderia ser votada, mas com a preocupação 
de fazer justiça à Comissão Especial, supra-partidária, que vem trabalhando 
há um ano na elaboração do projeto,  bem como em homenagem aos 
Conselheiros que apresentaram propostas e aos que formularam emendas, 
para  que  não  pareça  que  essas  alterações  chegaram  às  vésperas  da 
eleição. O objetivo de todos foi  aperfeiçoar o processo eleitoral no Clube. 
Deixou consignado que não havia intenção de tirar uma carta da manga, 
ou  fazer  uma  surpresa  nas  próximas  eleições.  Concordamos  com  o 
adiamento  porque  estamos  seguros  e  cientes  que  a  eleição  será 
democrática: quem tiver voto será votado.
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José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Entendeu que a Comissão Especial  que 
elaborou  o  projeto  tinha  sido  nomeada  pelo  Sr.  Presidente.  Portanto, 
somente  à Presidência cabia propor a retirada do processo da pauta.

Presidente  –   Esclareceu  ao  orador  que  se  tratava  de  proposta  de 
adiamento  da  discussão,  conforme  prevê  o  Art.  39  do  Regimento  do 
Conselho, cujo teor leu em seguida; e não de retirada de pauta. Submeteu 
a proposta ao plenário.

Deliberação:
O  Conselho  resolveu  aprovar  a  proposta  de  adiamento  da discussão  e 
votação    dos itens 4, 5 e 6 da Ordem do Dia, estabelecendo que tais 
matérias deverão ser incluídas na pauta da primeira reunião que se seguir 
após a posse da nova Mesa do Conselho.

Item 6 - Várias.
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Alertou para o que vem acontecendo nesses 
últimos  três  anos,  que  é  um  número  excessivo  de  Diretores  Adjuntos, 
Colaboradores e Assessores, cerca de 130, isto atualmente, porque ainda 
estamos no começo do ano, em março. Isso faz com que a Diretoria passe 
de um patamar de 600 votos nas próximas eleições. Talvez o Conselho, por 
meio de Comissão pertinente, consiga normatizar essa situação, que ele, 
orador, vê como um problema político, pois não é possível que nos 100 anos 
anteriores de existência do Pinheiros, em número aproximado de 40 a 50 
Diretores  não  tenham  sido  capazes  de  manter  o  Clube  em  constante 
ascensão.  Se  essa  situação  perdurar,  nada  impede  que  um  próximo 
Presidente nomeie o dobro dos já existentes, e quem sabe um dia existirem 
mais Diretores do que Associados sem cargo.

Presidente – Pediu aos Conselheiros que entregassem à Secretaria as senhas 
que não foram utilizadas na eleição (Item 3).

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório –  Comentou que tramita no Comitê 
Olímpico Internacional um estudo vindo da Itália, propondo que a Bocha se 
torne esporte olímpico. Assim, solicitou especial atenção da Diretoria para 
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com esta modalidade no Clube, pois, ao contrário do que se pensa, não é 
um esporte praticado apenas  por  idosos;  não é isso  que ocorre lá  fora; 
todas as  agremiações do Sul  já  estão se preparando para uma possível 
modalidade olímpica e o Pinheiros não pode ficar fora disso. Pediu que a 
Diretoria verifique a possibilidade de fornecer novos uniformes aos atletas 
da seção, que vêm usando produtos próprios para manter o padrão, já que 
os uniformes que utilizam foram fornecidos na gestão do Conselheiro Paulo 
Eduardo  Vargas  Machado  Sartorelli,  há  cerca  de  três  anos.  Quanto  ao 
ingresso de convidados, esse número está crescendo e a própria Diretoria 
pode ter a estatística. Comentou que em determinado dia estava na Pista 
de  Atletismo  e  deparou  com  um  rapaz  que  trabalha  em  uma  loja  da 
periferia próxima ao Clube, cuja namorada e família são associadas, que 
disse que freqüenta o Clube, ingressando cada vez como convidado de 
um dos membros dessa família. Mesmo não sendo contrário a associados 
novos ou convidados,  acredita que seria prudente normatizar,  para que 
haja um controle maior, não somente com relação ao Associado que está 
trazendo  convidado,  mas  com  relação  aos  seus  convidados.  Para  isso 
existem as  inscrições,  crachás,  CPF,  RG;  controles  que podemos  adotar. 
Não é agradável, nem confortável para os Associados, arcar com os custos 
de  pessoas  que  freqüentam  o  Clube,  praticam  atividades,  até  mesmo 
usufruem o nosso espaço, a nossa água. Informou que tem registros que no 
próprio Futebol há terceiros participando do Racha.

Severiano Atanes Netto – Pediu esclarecimentos da Diretoria com relação 
um assunto que teria criado uma reação entre os Associados e Conselheiros 
que  dele  tiveram  conhecimento,  e  se  trata  de  bem  móvel  do  Clube, 
colocado em penhora para cobrir  uma dívida relacionada a Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço de dezembro/2000. Foram colocados bens 
a penhora, os quais então relacionou, perfazendo uma avaliação total de 
31 mil e quinhentos reais. Recentemente esses bens foram  reavaliados e, na 
ocasião do leilão, não houve lance para cobertura total da dívida do FGTS, 
que já estava em torno de 43 mil  reais.  Foi  feito o lance para arremate, 
talvez do veículo que lhe pareceu mais interessante, que era uma Kombi 
ECP 1998, valor atual de mercado entre 13 mil/13 mil e 500 reais, reavaliada 
por 11 mil e 35 reais. Foi dado um arremate de 30% do valor - 3 mil 310 reais 
e 50 centavos - e há um mandato de entrega de bens arrematados. Em 
2003 tentou-se um embargo, porém houve perda do prazo - o embargo 
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entrou em 04.08.2003 e o prazo expirava em 01.08.2003. Consta, ainda, que 
não  houve  pedido  de  embargo  na  arrematação.  Finalmente,  o  Clube 
pediu reconsideração da petição por incompetência, mas o juiz manteve a 
decisão por entender que a multa aplicada é tributária e não trabalhista. 

Tarcísio de Barros Bandeira – Referindo-se a uma emenda que apresentou 
ao Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, explicou que 
é necessária a correção de uma impropriedade violenta que é o sistema 
de contagem de voto individual, que é uma excrescência à lógica;não tem 
nenhuma razão de ser esse voto individual, porque é um voto que a soma 
deles dá uma porcentagem e ele não é expresso em porcentagem, quer 
dizer,  está errado.  Então,  oportunamente vai  reiterar  os  seus pedidos  de 
correção, não de modificação do sistema de apuração.

Zarath Maggiorini de Jesus Glass – Agradeceu ao plenário pela sua eleição 
para  a  Presidência  da  Comissão  Permanente  de  Obras,  propondo-se  a 
cumprir  o  seu  dever  como  pinheirense,  para  que  tudo  saia  da  melhor 
maneira possível, afirmando que fará o máximo para corresponder à sua 
indicação.

Afonso Lopes Quintana – Transmitiu questionamento de Associados, sobre o 
personal trainner, tanto na academia quanto na pista. Perguntou se existe 
algum estudo  para  regulamentação,  porque  às  vezes  as  pessoas  estão 
fazendo  do  Clube  uma  forma  do  seu  trabalho,  não  são  devidamente 
uniformizadas. Citou como exemplo o Club Athético Paulistano, onde cada 
personal paga uma taxa de 200 reais/mês e tem o nome afixado para que 
os próprios Associados possam saber quem são esses profissionais e ter um 
controle melhor, se estão cadastrados e têm o devido preparo para estar 
atendendo ao Associado.

Vicente  Mandia  – Parabenizou  o  Conselho  pelo  bom  senso  com  que 
conduziu  esta  reunião,  principalmente  os  Conselheiros  Alberto  Antonio 
Pascarelli Fasanaro, Sergio Lazzarini e  Francisco Carlos Collet e Silva, pela 
oportunidade do adiamento proposto para solucionar um problema que 
poderia causar diversas discussões em plenário.
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José Luiz Toloza Oliveira Costa – Elogiou o adiamento do projeto eleitoral, 
dizendo que lhe trouxe dúvida e perplexidade alguns tópicos desse projeto, 
principalmente algumas emendas oferecidas. Exemplificando, no capítulo 
das  inelegibilidades  foram  apresentadas  cinco  emendas.  Uma  dessas 
emendas,  de autoria do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal  e outro 
que a circundou, pedia que fosse incluída a inexigibilidade de pessoas que 
tinham  condenação  em  processo  criminal  e  também  de  pessoas  que 
respondiam a processos com denúncias recebidas pelo Juiz. Essa emenda 
foi examinada pela Comissão Jurídica e não recebeu nenhum comentário 
sobre este aspecto, somente no que tange a falência. Disse que o que o 
preocupou  foi  que,  se  essa  emenda  fosse  aprovada,  criminosos  como 
estupradores ou contraventores de jogo do bicho, ou contraventores por 
importunação ofensiva ao pudor não estariam abrangidos pela emenda. 
Então, subscreveu com outros Conselheiros uma substitutiva dessa emenda, 
que enviou ao Conselho por fax no sábado anterior,  tentando modificar 
essa  inexigibilidade  no  sentido  que  fossem  contempladas  não  só  as 
denúncias,  mas também a queixa-crime, contravenções,  no sentido que 
não ficassem isentos ou que pudessem ser candidatos a Conselheiros que 
tivessem uma ficha criminal  desse naipe.  Explicou que havia solicitado à 
Mesa do Conselho para retirar o projeto, e não adiar a votação, porque 
não  só  essa  emenda,  como  alguns  outros  tópicos  que  não  competia 
apreciar no momento, causavam muita preocupação. 

Leila  Eleny  Amaro  Marques  – Também  parabenizou  o  Conselho  pela 
condução  da  reunião,  quando  se  pôde  ver  facções  convergindo  para 
uma situação pró Pinheiros. Cumprimentou os Conselheiros Alberto Antonio 
Pascarelli  Fasanaro  e  Sergio  Lazzarini.  Aduziu  que  diversas  situações  e 
pedidos  que  estão  sendo  convergidos  pela  Diretoria,  e  todos  os 
Conselheiros se tornaram grandes auditores do Clube; acabam ajudando a 
Diretoria e isso demonstra a que vieram. Todos os reclames do Clube vêm 
por intermédio dos Conselheiros, portanto, quando acontece um resultado 
num  setor,  os  efeitos  são  para  todos,  não  têm  dono  e  nem  bandeira, 
porque o Pinheiros é maior do que a vaidade de cada um.
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Encerramento da Reunião
Presidente – Antes de encerrar, prestou homenagem lembrando que em 8 
de  março  seria  comemorado  o  Dia  Internacional  da  Mulher.  Informou 
quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de  presença  e  deu  por 
encerrados os trabalhos às 21h50.

***

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  534ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 27 de março de 2006, com as retificações já dela constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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