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ATA  DA  546ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO,  EM  SESSÃO  PERMANENTE,  INICIADA  EM  26  DE 
FEVEREIRO E ENCERRADA EM 05 DE MARÇO DE 2007.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e seis de fevereiro do ano dois mil e sete, tendo assinado a lista de presença 
cento e quarenta e seis Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda
Segundo Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima
Terceira Secretária: Nice de Lima

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 –  Esclareceu que devido às chuvas   e a problemas na rede elétrica, a 
iluminação  estava  deficitária  e  sendo  mantida  por  gerador,  portanto,  poderia  ser 
interrompida  a  qualquer  instante.  Dando  prosseguimento  à  reunião,  submeteu  ao 
Plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: vot  os de pesar  : 1) de autoria da 
Mesa do Conselho, pelo falecimento do Sr. Roberto Schleier, irmão do Conselheiro 
Ernesto  Júlio  Santos  Corrêa  Schleier,  Presidente  da  Comissão  de  Veteranos;  2) 
formulada pelo Conselheiro Antonio Moreno Neto, pelo falecimento da Sra. Maria 
Bernadete  de  Luca  Artigas,  tia  do  Conselheiro  José  Luiz  Trebilcock  Tavares  de 



2/15

Luca; 3) de iniciativa da Conselheira Dulce Avancini, pelo falecimento da Sra. Iole 
Giometti,  viúva  do  Sr.  Edgard  Giometti,  ex-Diretor  Social;  4)  de  autoria  dos 
Conselheiros  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  e  Mario  Lima Cardoso,  pelo 
falecimento  da  Sra.  Madalena  Gesuína  Muzetti  Nebó,  Bolicheira  da  Equipe 
Botocudos, esposa do Sr. Flerts Nebó; votos de louvor: a) propostos pela Comissão 
de Esportes, a destaques esportivos das seguintes Seções:  Badminton: ao Assessor 
Fábio Rogério Moreira, ao Técnico Thiago Louro Foresi e ao atleta Fábio Rogério 
Moreira, campeão - categoria Sênior “A” - Simples, no III Torneio de Badminton de 
São Bernardo do Campo (São Bernardo do Campo/SP - 09 e 10/12/2006); Basquete: 
ao Diretor Adjunto de Basquete - Categorias de Base, José Otávio Pinto e Silva, ao 
Técnico  Danilo  Korber  Padovani  e  aos  atletas  da  categoria  Mini  Masculino  que 
conquistaram o Campeonato Grande São Paulo (ECP/SP – 26/11/2006): André Silva 
Minioli,  Caio  Martins  Nogueira,  Daniel  Bludeni,  Giovanni  Martini  Lomonaco 
Gonçalves,  Henrique  Queiroz  Moraes  Barros,  Igor  Murad  Mertens,  João  Batista 
Carvalho Brito Cruz, Lucas Sarpe Silva,  Nicholas Splendore Fullen, Rafael Lima 
Zanini, Ricardo Freitas de Oliveira e Roberto Hsu Rocha; Bolão: ao Diretor Adjunto 
Marcos Peixoto Silva e aos bolonistas que conquistaram o Campeonato Estadual - 
Divisão Sênior Mista (São Paulo/ SP- 09/11/2006): Silvia Schuster, Marcos Peixoto 
Silva, Vera Hammer, Sérgio Spósito, Elizabeth Medeiros Bax, Ricardo Braga Ignatti, 
Luiz  Fernando  Pugliesi  Alves  de  Lima;  Handebol:  ao  Diretor  Adjunto  Eduardo 
Henrique de Macedo,  aos Técnicos Morten Roneklint  Soubak,  Sérgio Hortelan e 
Sidiney Alves de Souza  e aos atletas que se destacaram nas seguintes competições: 
Campeonato  Paulista  (Esporte  Clube  Pinheiros  -  São  Paulo/SP  –  03/12/006)  - 
categoria Juvenil – Campeã: Arthur Medeiros Sousa, Marcelo Didier Fecarotta Alves 
da Silva, Oswaldo Maestro Sarrion Santos Guimarães, Felipe Roberto Peroni, Lucas 
Benedito Cândido, Lair Otavio da Silva Sereno, Acao Pessoa Constantino, Arthur 
Flosi  Alexandre  Peão,  Carlos  Bragatto,  Roberto Dorsa Crestana,  Bruno Carvalho 
Donato, César Augusto Oliveira Almeida, Rubens Rinaldo Amaro, Matheus Perrella 
Filho, Pedro Carvalho Donato, Alexandre Aumiller, Lucas José Pinto Santos, André 
Martins Nogueira e  Vinicius Blanco da Silva;  Torneio Revelação (Ginásio Ponte 
Grande  -  Guarulhos/  SP-  21/10/2006)  –  equipe  Campeã:  Lucas  Macedo,  Oliver 
Hesketh Braun, Gabriel Dias Castro Salles Penteado, Stefano Medici Araújo Toledo 
Bandoni,  Otavio  Amaral  Gurgel  Carneiro  Oliveira,  Renato  Bekmessian  Widmer, 
Felipe Oliveira Antunes, Henrique Filardi Jesus e Thiago Quintanilha Almeida; Liga 
Nacional (Londrina / PR- 25/11/2006) - categoria Adulto - 3º lugar: Rodrigo Gazola, 
Alexandre  Flávio  Rodrigues  Folhas,  Guilherme Rosa  Oliveira,  Winglitton  Rocha 
Barros,  Luiz  Antônio  Luisi  Turisco,  Fábio  Ferraresi  Vanini,  Carlos  de  Macedo 
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Pereira  Neto,  Luiz  Felipe  Oliveira  Gaeta,  Gustavo  Silva  Mello,  Rogério  Araújo 
Xavier da Costa, Eduardo Henrique Reis, Maik Ferreira dos Santos, Jorge Raphael 
Gatti Pereira Rodrigues, Willian Teixeira Mendes, Franklin Roberto Bezerra Filho, 
José  Martiniano Azevedo,  Alex  Lúcio  Archivaldo  Aprile,  Diógenes  Cruz  Júnior, 
Silvestre Pierozan Neto,  Claudio Machado Pinto Silva e Estevão Cunha Casasanta; 
Jogos  Abertos  do  Interior  (São  Bernardo  do  Campo/  SP-  23/09/2006)  –  equipe 
Campeã: Alexandre Flávio Rodrigo Folhas,  Guilherme Rosa de Oliveira,  Rogério 
Araújo Xavier da Costa, Luís Antônio Luisi Turisco, Fabio Ferraresi Vanini, Luiz 
Felipe  Oliveira  Gaeta,  Gustavo  Silva  Mello,  Rodrigo  Gazola,  Winglitton  Barros, 
Eduardo Henrique dos Reis, Maik Fereira dos Santos, Jorge Raphael Gatti Pereira 
Rodrigues, Carlos de Macedo Pereira Neto e Claudio Machado Pinto Silva; Squash: 
ao  Diretor  Adjunto  Hudson  Alves  Ferreira,  ao  Técnico  Alexandre  Colgnaghi 
Rodrigues  e  aos  atletas  da  categoria  Sênior  que  conquistaram  o  Campeonato 
Sulamericano  (Buenos  Aires/Argentina  -  16  a  19/11/2006):  Adib  Farid  Assrauy, 
Jonas Franco Salgado e José Luiz Vaques Di Lascio;  Voleibol: ao Diretor Adjunto 
Antonio Berardino dos Santos,  aos Técnicos Hairton Cabral  de Oliveira e Mauro 
Grasso,  aos Auxiliares Técnicos Almyr Ferreira de Souza e Sérgio Veloso e aos 
voleibolistas  que  se  sobressaíram  nas  seguintes  competições:  Copa  São  Paulo  - 
Adulto Feminino (São Paulo/SP – 05/08/2006) – equipe Vice-Campeã: Alessandra 
Guerra Franco, Daniele Cristine Marcelo de Oliveira, Fernanda Berti Alves, Flávia 
Cristina  Gonçalves  de  Assis,  Flávia  Fernanda  de  Lima,  Joanne  Christine  Marras 
Tate, Juliana Odilon da Silva, Ligia Ronca Centeno,  Nikolle Del Rio Aid Correa, 
Paula  Cristina Ferreira,  Sabrina Bado e Thais  Mariely Custódio de Souza;  Jogos 
Regionais (Lorena/ SP - 24 a 29/07/2006) - categoria Masculina – Campeã: Alberto 
Pedra Mendes, Deivid Júnior Costa, Henrique Santos Hubner, Jair Amintas Pereira 
Neto, Leandro Melo de Andrade Lima, Leonardo Gomes Batista, Luiz Araújo Zech 
Coelho,  Rafael  Martins de Almeida,  Roberto Minuzzi  Júnior,  Rodrigo Alves dos 
Santos, Samuel Fuchs e Sérgio Luiz Seixas Nogueira; Jogos Regionais (Lorena/SP - 
24  a  29/07/2006)  -  categoria  Feminina  –  Campeã:  Alessandra  Guerra  Franco, 
Daniele  Cristine  Marcelo  de  Oliveira,  Fernanda  Berti  Alves,  Flávia  Cristina 
Gonçalves de Assis, Flávia Fernanda de Lima, Joanne Christine Marras Tate, Juliana 
Odilon da Silva, Ligia Ronca Centeno,  Nikolle Del Rio Aid Correa,  Paula Cristina 
Ferreira, Sabrina Bado e Thaís Mariely Custódio; Tênis: à Diretora Adjunta Marilena 
Simões e aos tenistas que se destacaram nas seguintes competições: Torneio Seniors 
Internacional  (Porto  Alegre/RS  -  06  A  11/11/2006):  Beatrice  Mira  Chrystman  - 
categoria  50  Anos  Feminino  –  Simples  –  Campeã  e  Duplas  –  Campeã;  Ursula 
Iracema  Beck  Abeling  -  categoria  70  Anos  Feminino  -  Duplas-  Vice-Campeã  e 
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Simples  –  Semi-Final,  Andiara  Maria  Roessle  Guimarães  -  categoria  60  Anos 
Feminino - Duplas – Vice-Campeã e Simples - 4ª de Final, Jorge Coelho de Menezes 
- categoria 75 Anos Masculino - Duplas – Vice-Campeão e Simples -  4ª de Final, 
Marcelo Grassi - categoria 55 Anos Masculino - Simples – Vice-Campeão e Duplas - 
4ª de Final, Maria Celia Velloso Carneiro - categoria 65 Anos Feminino - Simples – 
Semi-Final, Luci Morelli do Rego Freitas - categoria 45 Anos Feminino - Simples - 
4ª de Final e Duplas -  Semi-Final, Maria Cristina Oria Carneiro - categoria 60 Anos 
Feminino - Simples - 4ª de Final e Duplas  -Semi-Final, Mariangela Drouet Feliciano 
- categoria 55 Anos Feminino - Simples- 4ª de Final e categoria 50 Anos Feminino - 
Duplas – Semi-Final, Eliana Maria Ziviani - categoria 45 Anos Feminino - Simples- 
8ª  de  Final  e  Duplas  Semi-Final,  Claudio Marcus  Sylvestre  -  categoria  65 Anos 
Masculino - Simples - 4ª de Final, Márcia Mitiko Ajimura Yanagi - categoria 40 
Anos Feminino - Simples - 4ª de Final e Duplas - 4ª de Final, Rosa Inez Vargas 
Gonzales - categoria 50 Anos Feminino - Simples - 4ª de Final, Tikara Tanaami - 
categoria 75 Anos Masculino - Duplas - 4ª de Final, José Américo da Silva e Souza - 
categoria 70 Anos Masculino - Simples - 8ª de Final, e Sérgio Tavares - categoria 65 
Anos Masculino - Simples -16ª de Final; Copa Fininho de Tênis (Tamboré/ SP - 02 a 
12/11/2006): Carolina Camargo de Luca - categoria 16 Anos Feminino - Simples – 
Campeã, Gilberto Campos Azevedo Neto - categoria 14 Anos Masculino - Duplas – 
Campeão, Thomas Jun Facchini Takemoto - categoria 14 Anos Masculino - Duplas- 
Campeão,  Vivian  de  Mattos  Pietraroia  -  categoria  14  Anos Feminino -  Simples- 
Campeã  e  Duplas  –  Campeã,  Marina  Camargo  de  Luca  -  categoria  18  Anos 
Feminino - Duplas – Vice-Campeã, e Rogério Barrozo Ribeiro - categoria 14 Anos 
Masculino  -  Duplas  –  Vice-Campeão;  Campeonato  Paulista  InterClubes  (São 
Caetano do Sul/ SP – 25/11/2006) - categoria 3ª Classe Feminina 34 anos - Simples – 
Campeã:  Fernanda  Azevedo  Dias,  Maria  Fernanda  Mendes,  Vivian  de  Mattos 
Pietraroia e  Rafaella Braga Sinisgalli; Campeonato Paulista InterClubes (ECP/SP – 
18/11/2006) - categoria 2ª Classe Masculina 35 anos - Simples/Duplas – Campeã: 
André  Ferreira  Osser,  André  Mendonça  Osser,  Antônio  Franco  Salgado,  Carlos 
Eduardo Teixeira da Silva, Fábio Egidio Oliveira Pedroso, John Helal Júnior, Lo Sz 
Hsien, Paulo Eduardo Sampaio Vianna Pardini e Pedro Luis Saade Detolvo; Torneio 
Aberto Academia Meyer Tennis (Cotia/ SP - 28 e 29/10/2006): Sérgio Brasil Tufik - 
categoria 16 anos Masculino “B” - Simples – Campeão; Torneio Acesc de Tênis (São 
Paulo /SP – 18/11/2006): Frederico Antônio Schmalz Cardillo - categoria 14 anos 
Masculino “C” - Duplas- Campeão, Guilherme Siqueira Calazans Freitas - categoria 
14 anos Masculino “C” - Duplas – Campeão, Linus Eric Grasel - categoria 11 anos 
Masculino “B” - Duplas – Campeão, e Vitor Almeida Cacciatore - categoria 11 anos 
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Masculino “B” - Duplas – Campeão; Copa Otto Hauser - Circuito Seniors (Punta Del 
Leste/  UR -  20  a  26/11/2006):  Mariangela  Drouet  Feliciano  -  categoria  Seniors 
Feminina 50/54 Anos - Duplas- Campeã; Campeonato Estadual (São Paulo/ SP - 07 a 
10/11/2006): José Homero Moreira Filho - categoria 4ª Classe Masculino - Simples – 
Campeão,  Marcos  Liebentritt  Almeida  Braga  -  categoria  45  anos  Masculino  - 
Simples – Campeão, Neusa Longarço - categoria 40 anos Feminino “A” - Simples – 
Campeã, e Rovena Laves - categoria 2ª Classe Feminino - Simples – Vice-Campeã; 
23º  Torneio  Internacional  Seniors  San  Isidro  (Buenos  Aires/Argentina  -  06  a 
14/11/2006): Beatrice Mira Chrystman - categoria Feminina 50/54 Anos - Duplas – 
Campeã; Campeonato Paulista InterClubes - Seniors 45/49-C (ECP/SP- 10/09/2006) 
-  Simples  -  equipe  Campeã:  Fernando  Avventurato  Júnior,  Marcos  Liebentrit 
Almeida Braga, Ricardo Amorim Schutt e Romeu Barbosa Junior; IX Torneio Acesc 
de Tênis InterClubes - Adultos (ECP/SP – 12/08/2006) - categoria Idades e Classes - 
Simples / Duplas - equipe Campeã: Ana Rita Cunha Esteves, André Gonçalves De 
Freitas, Andrés Erosa Fernandez Caula, Cândido Padin Neto, Claudia Guerra Pereira 
Penna,  Eduardo  Azevedo  Marques  Alvarenga,  Eduardo  Homsi,  Eduardo  Zini 
Campanella, Fernando Pupo Campos Maia, Flávio Di Cesare, Giuliano Del Posso, 
Hide Moriya, Layr Barci Filho, Luíz Edson de Castro, Luíz Edson de Castro Filho, 
Marcelo Korkischko Brigagão, Maria Cristina Benitez Rego, Maria Fernanda Izzo 
Arbex,  Michel  Arkie,  Miguel  Csar  Victorino,  Nelson da Cruz Santos,  Rosa Inez 
Vargas  Gonzales,  Telma  Magalhães  Buckup,  Vicente  Pimentel  Sampaio  Góes  e 
Vitor Renaux Hering; Circuito Credicard Mastercard Jr Cup - 5ª Etapa (Brasília/DF - 
21 a 27/08/2006) - Fernanda Azevedo Dias - categoria 16 anos Feminino - Simples – 
Campeã; Campeonato Paulista InterClubes (Santos/ SP – 26/11/2006) - categoria 3ª 
Classe Masculino Até 34 anos - Simples/ Duplas - equipe Campeã: Eduardo Saguas 
Miller , Gilberto Campos de Azevedo Neto, Pedro Henrique Ribeiro Albuquerque e 
Thomas Jun Facchini Takemoto; Torneio Seniors de São Paulo (São Paulo/ SP- 09 a 
14/10/2006): Beatrice Mira Chrystman - categoria 50 Anos Feminino - Simples – 
Campeã,  Marcelo  Grassi  -  categoria  55  Anos  Masculino  -  Duplas  –  Campeão, 
Marcos  Liebentritt  Almeida  Braga  -  categoria  45  Anos  Masculino  -  Simples  – 
Campeão e Duplas – Campeão, Maria Celia Velloso Carneiro - categoria 65 Anos 
Feminino -  Simples – Campeã,  Andiara Maria Roessle Guimarães -  categoria 60 
Anos Feminino - Simples - Vice-Campeã, Claudio Marcus Sylvestre - categoria 65 
Anos Masculino - Duplas - Vice -Campeão, Mariangela Drouet Feliciano - categoria 
40 Anos Feminino - Duplas - Vice -Campeã e Neusa Longarço - categoria 40 Anos 
Feminino-   Simples  -  Vice -Campeã;  Campeonato Paulista  InterClubes -  Seniors 
Masculino  50/54-C  (ECP/SP –  24/09/2006)  -  categoria  Seniors  Masculino  50/54 
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anos “A” - Simples - equipe Campeã: Álvaro Povoa, José Cláudio Ribeiro Oliveira e 
Fernando  Pupo  Campos  Maia;  Campeonato  Paulista  InterClubes  (Barueri/SP  – 
22/09/2006)  -  categoria  de  13  a  14  anos  Feminino  -  Simples/  Duplas  -  equipe 
Campeã:  Bruna  Vasconcelos  Monteiro,  Fernando  Azevedo  Dias,  Ligia  Lobo 
Rodrigues  de  Souza,  Maria  Fernanda  Mendes,  Mila  Mendes  Lopes,  Nikaelli 
Vilarouca  Maciel  e  Rafaella  Braga  Sinisgalli;  Campeonato  Paulista  InterClubes 
(ECP/SP – 28/09/2006) - categoria 13/14 anos Feminino - Simples - equipe Campeã: 
Juliana Ribas Tchalian, Mila Mendes Lopes, Nikaelli Vilarouca Maciel e Rafaella 
Scurtti  Varela,  Campeonato  Paulista  InterClubes  (São  Paulo/SP  –  17/09/2006)  - 
categoria Adulto Masculino 19/34 anos “C” - Simples – Campeã: André Gonçalves 
de Freitas, Alessandro Lopes, Cristiano de Araújo Almeida, Eduardo Azevedo M. De 
Alvarenga e Flávio Di Cesare; Campeonato Paulista InterClubes (São Caetano do 
Sul/ SP- 17/09/2006) - categoria 2ª Classe Feminino Acima de 35 anos- Simples/ 
Duplas  -  equipe  Campeã:  Alcina  Perpetua  Bernardes  Muller,  Cristina  Andrade 
Christiano,  Eliana  Maria  Ziviani,  Heloísa  De  Paula  Leite  Morais,  Priscila  Mello 
Alvares Sacchi, Rovena Laves e Vera Lúcia Pereira Leite Zacharias; Campeonato 
Paulista InterClubes (ECP/SP – 01/10/2006) - categoria Principiante Feminino até 34 
anos- Simples - equipe Campeã:  Giuliana Yamin Gobbetti, Juliana Ribas Tchalian, 
Lais  Eun  Jung  Kim,  Rafaella  Scurti  Varella  e  Renata  Pecora  Maynard  Araújo; 
Circuito Paulista de Tênis - Etapa Master (Santos/ SP - 07 a 10/09/2006): Thomas 
Jun Facchini Takemoto - categoria 14 anos Masculino - Simples – Campeão; Torneio 
Seniors de Porto Seguro (Porto Seguro/ BA - 21 a 28/08/2006): José Maradei Neto - 
categoria  65  anos  Masculino  -  Simples  –  Campeão  e  Duplas  –  Vice-Campeão, 
Claudio Marcus Sylvestre - categoria 65 anos Masculino - Simples - Vice -Campeão, 
Jorge Coelho de Menezes - categoria 75 anos Masculino - Duplas - Vice -Campeão, 
e  Tikara  Tanaami  -  categoria  80  anos  Masculino  -  Simples  -Vice  -Campeão; 
Campeonato  Paulista  InterClubes  (Santos/  SP-  29/10/2006)  -  categoria  2ª  Classe 
Masculino Até 34 anos - Simples - equipe Campeã: Alberto Gentil Almeida Pedroso 
e Rafael  Yada Rodrigues;  Torneio Meyer Tennis  (Cotia /SP - 21 e 22/10/2006): 
Rogério Barrozo Ribeiro - categoria 14 anos Masculino “A” - Simples – Campeão; 
IV Torneio  Aberto  Clube  Venâncio  Ayres  (Itapetininga/  SP  -  14  e  15/10/2006): 
Rafael  Azevedo Dias - categoria Infanto-Juvenil 13 Anos Masculino -  Simples – 
Campeão,  e  Victor  Sá  Pereira  de  Oliveira  -  categoria  Infanto-Juvenil  14  Anos 
Masculino  -  Simples  –  Campeão;  Campeonato  Paulista  InterClubes  (ECP/SP  – 
22/10/2006) - categoria 2ªClasse Masculino Até 34 Anos - Duplas - equipe Campeã: 
Alberto Gentil Almeida Pedroso, André Ignotti Pellegrino, Pedro Henrique Ribeiro 
Albuquerque  e  Rafael  Yada Rodrigues;  Circuito  Credicard  Mastercard  Jrs  Cup - 
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Etapa Masters (São Paulo/SP - 17 a 21/10/2006): Gilberto Campos de Azevedo Neto 
-  categoria 14 Anos Masculino -  Simples – Vice-Campeão; Circuito Cosat  -  Till 
Tennis Cup (Londrina/ PR- 06 a 15/10/2006): Rogério Barrozo Ribeiro - categoria 
14 Anos Masculino - Duplas – Campeão; Campeonato Paulista InterClubes (ECP/SP 
– 12/11/2006) - categoria 5ª Classe Masculino Acima de 35 Anos - Simples - equipe 
Campeã: Cândido Padin Neto, Fernando Contieri, Giuliano Del Posso, José Homero 
Moreira Filho e Vitor Renaux Hering; Campeonato Paulista InterClubes (ECP/SP- 
05/11/2006) - categoria 2ª Classe Feminino Acima de 35 Anos- Simples - equipe 
Campeã:  Ana  Rita  Cunha  Esteves,  Cristina  Andrade  Christiano,  Eliana  Maria 
Ziviani,  Roberta  Paula  Gomes  Silva  e  Rovena  Lave;  voto  de  congratulações 
formulado pelos Conselheiros Carlos Roberto Sá de Miranda Bório e Paulo Palo, 
pela passagem do 80º aniversário de Cid Costacurta,  destacando o “Reveillon do 
Cidão”,  congraçamento  que  referido  Associado  promove  para  os  associados 
participantes da Corrida de São Silvestre. 
Em seguida, informou que baixou a Resolução nº 04/2007, constituindo Comissão 
Especial,  integrada pelos  Conselheiros  Celso Campos Petroni  (Presidente),  Mario 
Montenegro Gasparini  e  Paulo  Sérgio Uchôa Fagundes  Ferraz  de  Camargo,  para 
promover estudos e apresentar propostas objetivando a criação de uma Comissão 
Permanente que decidirá em grau de recurso, processos disciplinares, visando liberar 
as pautas das reuniões do Conselho Deliberativo. Reportou-se à resposta que havia 
formulado em plenário, em atenção à manifestação do Conselheiro Sérgio Vergueiro 
sobre  os  brindes  enviados  aos  Conselheiros  e  esposas  no  final  do  ano  passado, 
esclarecendo que diante da surpresa daquele questionamento acabou informando que 
a Mesa do Conselho teria  gasto com despesas de Representações  e Homenagens 
menos do que a Mesa anterior, , quando na realidade, o que pretendia consignar, é 
que esta mesa gastou menos do  que a Mesa anterior havia previsto para o exercício 
de  2006.  Interrompeu  seu  esclarecimento,  porque  o  gerador  parou  de  funcionar. 
Aguardou  um  pouco  e,  não  havendo  retorno  da  energia  elétrica,  suspendeu  os 
trabalhos, sendo a reunião transformada em Sessão Permanente, ficando determinada 
sua continuidade para a segunda-feira seguinte, dia 05/03/2007.

ENCERRAMENTO: 
Os trabalhos foram suspensos às 20h50.



8/15

ATA  DA  CONTINUAÇÃO  DA  546ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO 
CONSELHO DELIBERATIVO, EM SESSÃO PERMANENTE, INICIADA EM 26 
DE FEVEREIRO E ENCERRADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2007.

1) DATA E PRESENÇA
Dia cinco de março do ano dois mil e sete, com início às vinte horas e trinta minutos, 
registrada a  presença de cem Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda
Segundo Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima
Terceira Secretária: Nice de Lima

3) CONTINUAÇÃO DO EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente –  Iniciou  dando  prosseguimento  aos  esclarecimentos  que  prestava 
quando os trabalhos da última segunda-feira, a respeito de sua manifestação após o 
pronunciamento do Conselheiro Sérgio Vergueiro, no item “A Voz do Conselheiro” 
da  última  reunião  do  ano  passado.  Retomando  o  assunto,  registrou  que  naquela 
oportunidade, surpreso com o pronunciamento, informou que a presente Mesa do 
Conselho iria gastar com despesas de Representações e Homenagens menos do que a 
Mesa anterior, quando na realidade, o que pretendia consignar, é que esta Mesa iria 
gastar  menos do que a Mesa anterior havia previsto para 2006, o que efetivamente 
ocorreu, com uma redução de 28,63% do total aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
Ainda, a título de esclarecimento, informou que a Mesa anterior gastou com despesas 
de Representações e Homenagens, R$56.081,11 e R$50.856,30, respectivamente, nos 
exercícios  de  2005  e  2004  ,  e  a  presente  Mesa  gastou  em  2006,  R$71.791,00, 
lembrando que no ano passado, foram realizados 2 coqueteis ao invés de 1, em razão 
das eleições para a Presidência e Vice Presidência, terem ocorrido em dois turnos.
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Primeiro  Secretário  -  Comunicou  que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho,  com 
fundamento, por analogia, ao disposto no Art. 11, parágrafo único, II, do Regimento 
Processual  Disciplinar,  determinou o arquivamento  do  Registro  de  Ocorrência  nº 
006/07, de interesse do Conselheiro Bruno Minioli. Aproveitou para cumprimentar a 
Conselheira Anna Rocha Lima Nacarato pela passagem de seu aniversário, naquele 
dia.

Presidente – Antes de conceder a palavra aos inscritos, leu os §§1º e 6º do Art. 36 do 
Regimento do Conselho e pediu aos oradores que se ativessem à finalidade e ao 
prazo estabelecidos no mencionado Regimento.

João Benedito  de Azevedo Marques  – Como Presidente  da  Comissão  Especial 
Executiva do Plano Diretor de Obras, teceu comentários e entregou à Mesa  laudos 
de avaliação atualizados do imóvel da D. José de Barros, elaborados pelas empresas 
EMBRAESP  e  Bolsa  de  Móveis,  com  avaliações  de  R$2.800.000,00  e 
R$2.100.000,00,  diferindo  provavelmente  pela  metodologia  empregada.  Lembrou 
que  em 2002  a  avaliação  foi  de  R$  1.800.000,00,  portanto  houve  uma  sensível 
valorização, que considerou muito importante já que no projeto de Plano Diretor a 
Comissão concebeu esse imóvel como uma reserva estratégica, além de entender que 
ele deverá ser vendido no fim de 2009 ou no início de 2010 caso a primeira obra a 
ser  realizada  seja  o  estacionamento,  se  considerarmos  que  já  temos  os  recursos 
necessários no Fundo Especial. Cumprimentou o Sr. Presidente do Conselho pelo 
andamento  dado  ao   processo  após  reunião  que  realizou  com  ele,  orador,  e  o 
Conselheiro José Manssur, remetendo a matéria para exame e parecer das Comissões 
técnicas previamente à apreciação pelo Conselho. A par de comentar que o trabalho 
de  elaboração do Plano em si  envolveu vários  Conselheiros  e  Associados,  leu e 
entregou ao Sr. Presidente correspondência que recebeu do renomado arquiteto José 
Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá,  ex-Diretor do Clube, elogiando e apoiando o 
projeto  da  Comissão,  parabenizando  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de 
Alcântara Machado Rudge pelo trabalho e colocando-se à disposição para colaborar 
no que for necessário. Reiterou cumprimentos ao Sr. Presidente do Conselho pela 
deliberação determinando o envio do processo para manifestação das Comissões na 
forma do Estatuto e do Regimento Interno. 

Evandro  Antonio  Cimino  –  Agradeceu  ao  Conselho  e  à  Diretoria  pelas 
manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua mãe, Sra. Annita 
Basile Cimino.
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5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Luís Eduardo Pinheiro Lima -  Leu carta que recebeu de um associado, tecendo 
comentários sobre a divulgação de dados na Revista Pinheiros que reputa incorretos, 
e ressaltando que no Relatório da Diretoria/2006, no item receita de patrocínios e 
parcerias, o valor foi de R$ 1.694.149,20. E, verificando a previsão para 2007 no 
mesmo item, o valor encontrado é de R$656.784,00, contradizendo o exposto na 
página 37, que apregoa um aumento de 20% em relação a 2006. Outras perguntas 
surgem: Por que uma receita tão tímida? Quais são as razões de tal previsão? Como a 
receita total para o esporte competitivo é de R$ 9.687.325,00, depreende-se que a 
receita de patrocínio cobre apenas 6,78% do total, revelando um fraco trabalho de 
marketing. O associado comenta, ainda, que o valor estimado para toda receita de 
patrocínio não cobre nem os custos da equipe de voleibol feminino e estranha o fato 
de a Diretoria se manifestar na edição de fevereiro/2007 da seguinte maneira: “Eis 
que o crescimento constante em números e valores das participações e patrocínios 
por  parte  das empresas reflete  com exatidão o acerto das políticas de marketing, 
aliviando  sobremaneira  que  a  carga  recaia  quase  que  unicamente  sobre  taxas  e 
mensalidades”. Em seu nome e em nome do signatário, pediu que a Diretoria tome 
mais cuidado ao lançar esses dados na revista, procurando ser fiel à realidade.

Roberto  Gasparini  –  Transmitiu  questionamentos  que  há  muito  vêm  sendo 
formulados por associados, sobre a verdadeira situação financeira do Clube quando 
da mudança da Diretoria anterior para a atual, e pelo fato de terem lido inúmeras 
mensagens  na  Revista  Pinheiros  desde  julho/2003,  dando  conta  que  medidas  de 
impacto  e  austeridade  tomadas  pela  gestão  que  assumiu  em  maio  daquele  ano, 
tivessem produzido em curto espaço de tempo efeitos tão positivos que reverteram 
um situação deficitária para uma posição financeira positiva. Ponderou que insiste-se 
em comparar a posição financeira do Clube em 31/12/2002, como se essa tivesse 
sido a data  de transição do comando.  Esclareceu que a nova gestão assumiu em 
12/05/2003,  quando  já  tinham  sido  tomadas  medidas  duras  de  gestão,  que 
produziram  a  reversão  do  status  financeiro,  aduzindo  que  naquele  momento  os 
registros  oficiais  do  Clube  acusam a  seguinte  posição:  Saldo  financeiro  positivo 
superior  a  R$6.200.000,00  (cash  flow de  09/05/2003);  Superávits  orçamentários 
superiores a R$9.200.000,00 (balanço de 30/04/2003); Reservas líquidas superiores a 
R$35.000.000,00 (sob custódia da Justiça Federal para suportar o contencioso com o 
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INSS); Fundo de Emergência reconstituído no valor de R$1.200.000,00. Ressaltou 
que este valor de R$1.200.000,00 foi aplicado em banco de primeira linha, passível 
de  resgate  somente  após  180  dias,  já  então  sob  o  controle  da  atual  Diretoria. 
Registrou, também, que em 2005 o Conselho autorizou a venda de 2.000 títulos, a 
pedido da Diretoria, que geraram uma receita adicional de R$14.000.000,00, para 
incrementar o Fundo Especial (de Investimento).  Lembrou que, pela releitura dos 
relatórios  recentes,  o  resultado  de  caixa  no  encerramento  do  exercício  de  2006 
acusou  um  montante  positivo  de  R$584.000,00.  Deste  total  foram  deduzidos 
R$452.000,00  para  repor  o  Fundo  de  Emergência,  que  foi  usado  para  fechar  o 
balanço de 2005. Pediu à Mesa que distribuísse cópia deste pronunciamento aos Srs. 
Conselheiros.

Paulo Cesar de Arruda Castanho –  Apresentou duas manifestações. A primeira, 
referindo-se à retificação feita pelo Sr. Presidente no início da reunião, da declaração 
de que havia gasto menos do que a gestão anterior no jantar de 2006, mencionando 
inclusive percentagem sobre o valor estimado de gastos para 2006; explicou que a 
Mesa anterior tinha estimado 90 e poucos mil reais, e a atual gastou R$ 72.638,00. 
No ano anterior, gastamos R$ 50.856,00, ou seja, a atual Mesa gastou R$ 40% a mais 
do que a anterior. Só em brindes, a Mesa anterior gastou R$ 4.995,00, a atual, R$ 
24.718,00. Entendeu que a retificação feita pelo Sr. Presidente deveria ter constado 
da  resposta ao Conselheiro Vergueiro distribuída  aos Conselheiros.  Solicitou que 
fosse enviada a todos os Conselheiros a prestação de contas dos jantares de 2005 e de 
2006. A segunda, falando em nome de associados, reivindicou a construção de uma 
nova garagem, ressalvando que não sente o problema porque mora ao lado do Clube, 
mas pode observar que existe uma superlotação. Ponderou que embora a  construção 
de  novo  estacionamento  conste  do  projeto  de  Plano  Diretor  de  Obras,  dada  sua 
premência talvez essa obra pudesse ser proposta ao Conselho separadamente, com a 
máxima urgência.

Presidente – Esclareceu que recebia as duas manifestações, a primeira considerando 
como  matéria  de  Várias  e,  a  segunda,  como  efetivamente  do  item  “A  Voz  do 
Conselheiro”.  Aduziu,  ainda,  que não impediu a  fala do orador,  como este  fazia 
quando era Presidente – impedindo pronunciamentos que entendia impertinentes – 
porque sentiu que o Conselheiro gostaria de reafirmar aquilo que a Presidência já 
havia  consignado  anteriormente,  acrescentando  que  também  permitiu  que 
continuasse porque seu feitio é de sempre propiciar, permitir, facilitar e encorajar 
quanto sempre e quanto mais o pronunciamento de todos os Conselheiros.
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Em seguida, como o Conselheiro Pedro Antonio Badra havia se inscrito na reunião 
inicial  e  não  estava  presente,  declarou  que  estava  aberta  uma  vaga  para  quem 
quisesse se pronunciar neste item, tendo o Conselheiro Waldir Lachowski solicitado 
a palavra. Considerando que a Conselheira Ana Paula Barreiros Araújo informou que 
o  Conselheiro Luciano Prata Magalhães pretendia se manifestar, lembrou-a que o 
Conselheiro  Waldir  tinha  demonstrado  interesse  primeiro,  e  que  o  Conselheiro 
Luciano já estava inscrito para falar em Várias.

Ana  Paula  Barreiros  Araújo  –  Sugeriu  que  os  pronunciamentos  fossem 
previamente entregues à Mesa, para que se pudesse aferir sua pertinência em Várias 
ou no item “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Apreciando a sugestão da Conselheira, ponderou que tal procedimento 
seria quase que uma censura prévia, portanto inadequado. Talvez fosse o caso de 
uma alteração regimental, invertendo o momento da “A Voz do Conselheiro”, ou 
retornando à situação anterior, de existência somente do item Várias, porque a única 
diferença que lhe parecia mais relevante é que quando da apreciação do item “A Voz 
do Conselheiro”  sempre há mais Conselheiros  em Plenário,  e  dá mais ibope.  Os 
pronunciamentos  em Várias,  normalmente,  acabam sendo  prejudicados.  Talvez  a 
solução seja eventualmente aumentar o número de pronunciamentos neste item, mas 
é  certo  que  temos  que  encontrar  uma  solução  para  esse  problema,  que  tem  se 
repetido.  Desculpou-se com o Conselheiro Luciano,  dizendo que ele  não poderia 
falar neste item.

João Paulo Rossi –  Ponderou que o Sr. Presidente tinha deixado falar quem não 
tinha que falar e isso não estava certo.

Presidente –  Explicou que a manifestação do Conselheiro Paulo Cesar de Arruda 
Castanho continha parte pertinente, de interesse de associados. Como o Conselheiro 
João  Paulo  Rossi  insistiu  na  oitiva  do  Conselheiro  Luciano  Prata  Magalhães, 
esclareceu que era questão de cumprir o Regimento, porque qualquer outra medida 
que se tomasse a respeito, mesmo que referendada pelo Plenário, estaria sujeita, e 
com razão, aos zeladores do Estatuto, no sentido de descumprimento. Ponderou que 
poderia, inclusive em homenagem à manifestação do orador, excepcionalmente,  e 
que isso não se caracterizasse um precedente para as próximas reuniões, submeter ao 
Conselho a possibilidade da manifestação também do Conselheiro Luciano, no item 
“A Voz do Conselheiro”. 
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José Roberto Pacheco França –  Para evitar esse problema todo, indagou se não 
seria o caso de consultar se o Conselheiro Waldir abriria mão da palavra.

Presidente – Respondeu que assim estaria cassando a palavra de dois Conselheiros. 
Então, preferia submeter ao Conselho, em caráter excepcional, e que não constituísse 
precedente, permitir que o Conselheiro Luciano também se manifestasse.

Waldemar Antonaccio Júnior –  Observou que não existe essa afirmação de não 
constituir precedente.

Presidente  –  Informou que  o  Conselheiro  Sergio  Lazzarini,  sentado à  frente  do 
orador,  que  serve  de  parâmetro  para  ele,  Presidente,  sempre  na  condução  dos 
trabalhos,  certamente  teria  condição  de  esclarecer-lhe  o  que  significava  aquela 
consideração que ele estava fazendo, no sentido de que não constituiria precedente. 
Submeteu ao Plenário e foi aprovado que a título excepcional fosse ouvido também o 
Conselheiro Luciano Prata Magalhães. 

Waldir  Lachowski  -  Teceu  comentários  a  respeito  do  uso  da  Revista  Pinheiros 
como uma ferramenta de propaganda política por parte da Diretoria. Comentou sobre 
a matéria que falava de austeridade e racionalidade no trato das coisas do Clube. 
Indagou  se  seria  austeridade  fazer  uma  reforma  na  pista,  consumindo  quase 
R$200.000,00  para  descartá-la  logo em seguida.  Perguntou se  seria  racional  não 
ouvir o pedido de associados e do próprio Presidente do Conselho, que pediam a 
paralisação dos trabalhos para uma análise mais profunda. Com relação à afirmação 
do  acerto  da  política  de  marketing  que  aliviou  sobremaneira  a  carga  nas 
mensalidades e taxas,  questionou por que então os custos do esporte competitivo 
consomem quase 20% do orçamento. Outra informação que reputou enganosa, foi 
quanto ao número de refeições servidas diariamente no Clube. Através da mensagem 
do Presidente sabe-se que 3.050 refeições são servidas, enquanto no site oficial o 
número divulgado é de 1369. Perguntou qual das duas afirmações é correta. Todavia, 
o que reputou mais grave foi a afirmação contida no último parágrafo da edição de 
janeiro  da  Revista,  quando  o  Presidente  conclama  os  associados  para  vigilância 
constante dos rumos que estão sendo seguidos. Com isso o Presidente abandona a 
postura  executiva  inerente  ao  cargo,  para  fazer  previsões  e  propaganda  política 
visando  às  próximas  eleições.  Finalizando,  disse  que  se  ele  estiver  de  posse  de 
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informações que comprovem o que afirmou, o Conselho tem direito de conhecê-las. 
E foi isso que solicitou, com as devidas comprovações.

Luciano Prata Magalhães –  Apresentou questionamento de associados, sobre as 
diferentes   propostas  para  o  Clube  no  próximo  exercício,  quais  os  projetos  dos 
presidenciáveis  para  a  próxima  gestão.  Relatou  que  percebeu  não  ser  praxe  no 
Conselho o debate de idéias. Revelou-se entristecido com a constatação de que a 
política feita dentro do Clube é, por vezes, igual ou pior ao que se vê fora. Propôs um 
debate entre os presidenciáveis, que assim terão oportunidade de apresentar o seu 
plano  de  ação  e  responder  a  perguntas  de  Conselheiros.  Requereu  fossem feitos 
estudos nesse sentido.

Item 2 - Apreciação  da ata da 545ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
29 de janeiro de 2007.

Presidente  –  Não  havendo  contestação,  considerou  a  ata  aprovada,  conforme 
apresentada.

Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2005 - Segunda discussão e votação da 
proposição formulada  pela  Mesa  do  Conselho,  de  alteração  do 
Regimento das Eleições Realizadas no Conselho Deliberativo visando à 
efetiva  implantação  do  sistema  eletrônico  (nos  termos  da  decisão 
proferida na reunião anterior, que deu provimento a recurso de revisão 
contra  a  aprovação,  por  ocasião  da  primeira  discussão,  de  emenda  
criando as alíneas g e h ao inciso I, do Art. 8º), e deliberação sobre a 
redação final proposta pela Comissão Especial de Redação.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão, mas não 
havia oradores inscritos. Encerrou a discussão e submeteu a matéria à votação.

Deliberação:
O Plenário resolveu o seguinte: 1) aprovar, em segunda discussão, a decisão tomada 
por  ocasião  da  primeira  discussão,  com  a  supressão  dos  seguintes  dispositivos 
sugeridas pela Comissão de Redação e proposta pela Mesa do Conselho:  Art. 7º, 
parte do parágrafo único do Art. 11º; parágrafo único do Art. 12; e, ainda, a inserção 
do numeral 18, entre parêntesis, e depois da palavra dezoito, na alínea “a”, do inciso 
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I, do Art. 8º; 2) aprovar integralmente a proposta da Comissão Especial de Redação, 
cujo texto integral passa a fazer parte desta Ata, como Anexo Único.

Presidente  –  Agradeceu  aos  membros  da  Comissão  Especial  de  Redação, 
Conselheiros  Antonio Alberto Foschini, Dora Maria de Aguiar Whitaker e Roberto 
Della Manna, e também ao Conselheiro José Manssur, pela importante colaboração 
prestada à Comissão e ao Conselho.

Item 4 - Apreciação do processo P.D. 09/06 – Recurso Ordinário interposto por 
Associado, contra penalidade de suspensão por quarenta e cinco dias 
que lhe foi aplicada pela Diretoria.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Enalteceu a idoneidade moral e conduta esportiva 
do recorrente, atleta da Natação e do Pólo Aquático, onde foi técnico por 11anos, 
bem como sobre sua atuação como técnico das seleções da Secretaria de Esporte e 
Turismo nos Jogos Estudantis Brasileiros, tendo sido campeão por diversas vezes, e 
também foi técnico do Ministério de Educação e Esportes, com várias excursões com 
atletas  para  a  Europa.  Quanto   aos  registros  de  ocorrência  em que  o  recorrente 
constou como envolvido, comentou que nesses  casos a sentença praticamente parte 
dos funcionários que elaboram esses registros, porque às vezes não são precisos e os 
fatos relatados não correspondem com a realidade. A despeito de ter ingressado pela 
porta  dos  fundos  da  piscina  para  poder  dar  treinamento  ou  mesmo  para  nadar, 
explicou  que  o  recorrente  é  técnico  da  equipe  Máster  de  Pinheiros  e  ministra 
treinamentos no Clube nas terças, das 08:00 às 10:00 horas e nos sábados, das 11:00 
às 14:00 horas, e é remunerado indiretamente, o que é irregular, salário que chega às 
suas mãos da seguinte forma: existe uma ajuda de custo para atletas; uma vez por 
mês,  um atleta  recebe um valor  a  mais  e  o  repassa  para  o  recorrente.  Ora,  isso 
caracteriza vínculo empregatício; o recorrente é, portanto, um empregado do Clube: 
trabalha com horário fixo e recebe por isso, o que pode ser comprovado. Então, ele 
tem todo direito de entrar do lado do fundo da piscina, como todos os técnicos de 
natação  e  de  pólo  aquático  fazem,  porque  é  um  técnico  do  Clube.  A  piscina 
normalmente fecha às 8:00 horas da noite, horário de início do treino. Então, ele é 
obrigado a pular a cerca, ou entrar pela saída da casa de máquinas, porque não há ali 
um funcionário para abrir a porta. E o funcionário, que não está avisado disso, fez a 
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atuação. Mas ele confessou à Segurança que errou quando entrou pela porta do fundo 
do Fitness, onde, irregularmente, ministra treinamentos remunerados, como Personal 
Trainner – embora a Comissão de Esportes já ter feito um trabalho e apresentado à 
Diretoria,  que  não  tomou  nenhuma  providência  para  regularizar  esses  casos  no 
Clube;  inclusive  foi  convidada,  mas  se  negou  a  participar  das  reuniões  que 
precederam esses estudos. Estes fatos não teriam ocorrido se a condição de Personal 
Trainner  já  estivesse  regularizada,  porque  o  recorrente  estaria  uniformizado, 
devidamente identificado e ministrando treinamento em nome do Pinheiros. Pediu 
que os Conselheiros considerassem a retidão das atitudes do recorrente, até hoje que 
nada o desabone, que ele já cumpriu suspensão de 45 dias, que tinha razão em três 
ocorrências anteriores a essa, mas foi levado à Diretoria por funcionários que não 
sabiam o que estava acontecendo nem como se comporta ou se adentra a seção de 
Pólo Aquático, e por isso o puniram. 

Presidente – Com relação a eventual problema trabalhista com relação ao recorrente, 
deixou consignado que se tratava de um entendimento particular do orador. 

Mário  Lima  Cardoso  –  Concordou  com  orador  que  o  antecedeu  no  tocante  à 
personalidade e caráter do recorrente. Em síntese, comentou que em seu parecer a 
Comissão  Jurídica  não  abordou  o  mérito  do  recurso,  entretanto,  o  recorrente 
pretendia era que seus antecedentes fossem eliminados de seu prontuário. Lembrou 
que  há  anos  vem  lutando  para  aprovar  proposta  de  alteração  estatutária  e  do 
Regimento  Processual  Disciplinar  estabelecendo  a  reabilitação  automática  do 
associado. Pediu ao Sr.Presidente, que leu os termos dos dispositivos legais a que se 
referia  (Art.  45  do  Regulamento  Geral  e  Art.  34  do  Regimento  Processual 
Disciplinar): “Mediante requerimento do associado, serão canceladas as penalidades 
de advertência e de suspensão, desde que transcorridos, respectivamente, dois (2) e 
cinco  (5)  anos  de  sua  efetivação  e  não  tenha  o  infrator  sofrido  outra  punição, 
eliminando-se  os  respectivos  registros  de  seu  prontuário.”  Ora,  o  texto  vigente 
permite a eternização de uma seqüência de penalidades no prontuário do associado. 
Sua emenda de alteração depende apenas de futura discussão sobre o problema da 
automatização.  Leu  a  exposição  de  motivos  da  alteração  e  um  parecer  técnico 
defendendo  a  sua  aprovação.  (O  Sr.  Presidente  o  interrompeu,  pedindo  que 
concluísse, inclusive porque o Conselheiro Marcos Martins Paulino, zelador que é do 
Estatuto,  já  estava  questionando  sobre  o  tempo).  Concluiu  a  leitura  do  referido 
parecer e propôs a absolvição do recorrente. 
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Presidente –  Registrou  que  utilizou  o  termo  “zelador”  quando  se  referiu  ao 
Conselheiro Marcos Martins Paulino quis dizer “guardião”, como “tomador de conta 
do Estatuto”. Entendeu que a intenção do Conselheiro Mário Lima Cardoso em seu 
pronunciamento, foi registrar que se a emenda mencionada já tivesse sido aprovada, 
dispensaria o requerimento do interessado e certamente não estariam registradas as 
penalidades que constam nos antecedentes do recorrente. 

Severiano Atanes Neto – Preliminarmente, observou que em 2003, quando iniciou 
sua gestão como Diretor de Higiene e Saúde que foi, foi abordado o problema do 
Personal Trainer, houve reuniões, as opiniões eram diversas, mas até hoje isso não 
houve solução. Disse esperar que a próxima Diretoria consiga encaixar todas essas 
situações e resolver o problema definitivamente. Quando à penalidade, ponderou que 
deve ter pesado contra o recorrente o fato de ele, além de ter girado a catraca ao 
contrário, ter ido ministrar uma atividade na qual era remunerado. O segundo aspecto 
que  abordou  foi  com  relação  aos  prazos  que  o  associado  tem  para  entrar  nos 
diferentes locais, em especial da piscina. Aliás,  no último ano de sua gestão o prazo 
de  validade  do  exame  médico  passou  de  3  para  4  meses.  Comentou  que  para 
beneficiar  o  associado  havia  sugerido,  mas  não  conseguiu  implantar,  que  no 
momento em que o associado chegasse à catraca, se o seu exame médico estivesse 
vencido ou pagamento atrasado dentro de um mês, ele poderia utilizar a piscina ou o 
Fitness  naquele  dia,  mas  seria  imediatamente  avisado sobre  o  vencimento  e  não 
poderia usufruir esta oportunidade uma segunda vez. 

Presidente  –  Não  havendo  mais  Conselheiros  inscritos,  declarou  encerrada  a 
discussão e o início da votação. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu conhecer o 
recurso porque interposto tempestivamente;e negar provimento ao pedido de revisão 
da penalidade, mantendo a decisão recorrida.

Item 5 - Várias.
Wilma de Almeida Gonçalves – Explicando tecnicamente as razões, a pedido de 
associados tornou a pleitear à Diretoria a permanência da escada na piscina externa, 
não só para os saltos ornamentais, como também para os atletas que a utilizam para 
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evitar problemas musculares e articulares. Entre outros argumentos,  defendeu que 
todas  as  piscinas  do  mundo  têm  uma  escada,  tipo  Jacuzzi,  em  vários  lugares 
estratégicos, e principalmente na parte onde não temos acesso ao fundo então, não há 
condições de sair na impulsão. 

Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva  (aparte)  – Lembrou  que  na  reforma  foi 
solicitado que se retirasse o quebra-ondas, que muito beneficiava todos para subir e 
ter impulsão. Aduziu que ficou surpresa em ver a grande reforma, com influência de 
algumas poucas pessoas, e não terem perguntado para que servia um quebra-ondas. 
Explicou  que  o  quebra-ondas  não  serve  apenas  para  manter  a  piscina  limpa  – 
atualmente inclusive está muito suja, porque deixaram sem o quebra-ondas e com 
uma fileira só de azul e uma fileira branca. 

Wilma de Almeida Gonçalves – Discordou da oradora com relação à limpeza da 
piscina. Reiterando seu pedido, ponderou que a escada é uma necessidade pelo local 
estratégico que foi colocada, porque é na parte mais funda e no braço é muito difícil 
sair.

Marcelo Grassi – Disse que a eleição para Presidente do Clube se aproxima e não 
sabe  responder  para  os  associados  quais  serão  os  candidatos.  Parabenizou  o 
Conselheiro  Luciano  Prata  Magalhães  por  ter  proposto  um  debate  entre  os 
Conselheiros  e  defendeu  ampla  divulgação  das  propostas  dos  candidatos,  pois  é 
direito  do  associado  saber  disso.  Elencando  alguns  tópicos,  comentou  que  tem 
apresentado  sem  sucesso  propostas  de  mudanças  em  vários  setores  do  Clube. 
Referindo-se a assuntos de gestão, mencionou que na última edição da Revista foram 
divulgados vários contratos efetuados até o final  do ano, mas um deles salta aos 
olhos:  uma  assessoria  de  limpeza,  no  valor  anual  de  R$781.464,00  cerca  de 
R$65.122,00/mês. Entendeu absurdo o Clube não ter treinado alguém para servir na 
limpeza. Questionou o cumprimento de dispositivos estatutários e regimentais, como 
o  plantão  de  Diretoria,  e  comentou sobre  a  redação dos  registros  de  ocorrência. 
Mencionou mudanças que também pretendeu implantar na Seção de Tênis, e citou 
nomes de ilustres pinheirenses que atuaram como dirigentes da modalidade, como 
Sílvio Iasi, Wanderlei Seckler, Vicente Longarço, Rubens Branco, José Paulo Pereira 
e seu pai, Hermenegildo Grassi, que serviram de base à sua formação esportiva e 
moral. Fez referências à administração da atual Diretoria desde a sua assunção, no 
que  diz  respeito  à  Seção  de  Tênis,  e  comentou  que  não  recebeu  respostas  que 
solicitou sobre os balanços dos Pinheirões. Pediu ao Sr.Presidente do Conselho que 
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instasse a Diretoria a se pronunciar, já que o prazo para responder expirou. Disse que 
foi formado dentro do Clube e como conquistou diversos títulos oficiais no Tênis, 
almejava atingir a benemerência, título máximo na história do Pinheiros. Mas suas 
conquistas  não  foram  publicadas  em  nenhuma  Revista,  e  o  Presidente  ainda 
questionou se ele tinha como comprovar esses títulos. Defendeu que a história do 
Clube deve ser preservada e se todo atleta tivesse seu currículo esportivo atualizado 
isso  não  teria  acontecido.  Ponderando  que  Diretoria  e  Diretores  estão  sujeitos  a 
críticas  e  questionamentos,  citando  que  determinada  área  teria  dado  prejuízo 
sucessivamente  e  mesmo assim seu  Diretor  foi  mantido  no  cargo.  Questionou  a 
responsabilidade  desse  Diretor  e  do  Presidente  que  o  nomeou.  Mencionou  que 
contratos teriam sido renovados até 2.013, e o episódio da primeira contratação da 
reforma  da  pista  de  atletismo.  Fez  comentários  sobre  a  expressão  “e  enaltece  a 
transparência”  utilizada  pelo  Sr.  Presidente  em  sua  mensagem  na  Revista, 
defendendo  que  isso  não  corresponde  à  verdade  já  que   o  Estatuto  é  a  maior 
instituição do Clube e a quem devemos obediência e respeito. Defendeu a mudança 
da  Presidência  da  Diretoria,  necessária  para  acabar  com  o  ciclo  vicioso  de 
administração. Concluindo, entendeu que o Conselho, que deveria ser soberano como 
representante dos associados, não o é. Sendo assim, como pode ser soberano para 
decidir nas eleições para Presidente? Disse que há anos pleiteia eleições diretas para 
Presidente e informou que sua chapa apresentará candidato nas próximas eleições. 
Perguntou ao Sr. Presidente sobre a possibilidade de colocar painéis com os nomes e 
propostas dos candidatos que concorrerão às próximas eleições

Presidente -  Respondeu que permitirá tudo aquilo que o novo Regimento autoriza. 
Solicitou que orador concluísse.

Marcelo Grassi – Encerrando, transmitiu reclamação sobre o horário de fechamento 
do bar da piscina no verão e os preços praticados.

Lucia Maria Nagasawa – Elogiou a Revista Pinheiros como um todo, entendendo-a 
muito  bem  elaborada  e  que  permite  avaliar  o  sucesso  que  foi  essa  Diretoria. 
Ponderou que essa Diretoria pegou um Clube que estava no vermelho durante cerca 
de  16  anos,  fez  inúmeras  obras  e  o  colocou  funcionando  perfeitamente  bem, 
contemplando  todas  as  seções  com  obras,  com melhorias  e  serviços  excelentes. 
Então,entendeu modesta a avaliação que o Presidente fez dessa gestão. 
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Luiz Eduardo do Amaral Cardia –  Fez questão de consignar que se associava 
integralmente à proposta de debate entre os candidatos formulada pelo Conselheiro 
Luciano Prata Magalhães, entendendo realmente importante que o colégio eleitoral 
ouça  de  forma  aberta,  democrática,  ou  um  debate  ou  um  pronunciamento  dos 
candidatos. Pediu que o Sr.Presidente estudasse como implantar a idéia.

Presidente – Afirmou que a sugestão também o agradou e informou que verificará a 
possibilidade de viabilizá-la. 

José Ricardo Pinheiro Lima – Solicitou que seja antecipado o horário de abertura 
da piscina externa,  entre  outros fatores considerando o aumento da freqüência,  o 
ingresso de novos associados e a reforma da pista de atletismo.

Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva  –  Apresentou  detalhadamente  situações  e 
formulou  as  seguintes  sugestões:  1)  que  o  atendimento  de  personal  trainer  seja 
qualificado  como  prestador  de  serviços  na  seção,  devidamente  identificado,  não 
somente  com crachá,  mas  também com uniforme  de  outra  cor  diferenciada  dos 
funcionários  contratados  pela  empresa  responsável;  2)  que  apenas  uma  empresa, 
devidamente licitada, seja responsável por todo o serviço, porque há uma forma de 
trabalho diferenciada entre o pessoal da musculação e o pessoal da ginástica e nem 
sempre é a mesma qualidade de serviço; 3) as inscrições sejam limitadas, no Fitness, 
nos horários de pico. Sugestão: os preços promocionais para os horários de 10:00 às 
16:00 horas, que são os horários de menos atendimento, com lista de espera para os 
demais horários, a exemplo das demais atividades que o Clube tem; 4) estudo para 
uma futura transferência da ampliação do Fitness, imaginando-se que vai continuar 
aumentando o número de alunos; 5) quanto aos associados que praticam o balé e as 
aulas de dança,  a  composição de  horários das salas de ginástica  do Fitness,  têm 
horários  ociosos  durante  o  dia,  portanto,  sugeriu  que  se  disponibilizem  alguns 
horários também nas  salas  de Fitness.  Quanto ao projeto de  ampliação do CCR, 
sugeriu que seja  aumentado em pelo menos 200 cadeiras.  Com relação às festas 
infantis, propôs que seja destinado um espaço específico, com lanchonete e serviço 
adequado  para  realização  de  tais  eventos,  evitando  com  isso  as  constantes 
improvisações e transtornos em locais não projetados para este fim, talvez no parque 
infantil.  Quanto  à  sauna  feminina,  a  ampliação  de  alguns  espaços;  separar  a 
massagem da sauna,  inclusive ampliando os tipos de massagem e os horários de 
funcionamento. Repensar o projeto antigo do beauty center e  submetê-lo à opinião 
das associadas antes que se conclua a reforma da sauna. Em relação ao acesso às 
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portarias, pede-se um local de forma segura, coberto, que possibilite adentrar o Clube 
de forma a desembarcar e embarcar associados. 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião às 23:00 horas.

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 547ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo,  
realizada no dia 26 de março de 2007.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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