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ATA DA 550ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 28 DE MAIO DE 2007.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de maio do ano dois mil e sete, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e oitenta e 
dois 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
Posse de Suplentes convocados para a reunião.
Presidente  –  Empossou  no  cargo  de  Conselheiro  os  seguintes  Suplentes  do 
Grupo B pela Chapa Pinheiros Sempre, convocados para esta reunião: Carlos 
Alexandre Brazolin, Oswaldo Martins Pereira Neto, Liliane Arcuri  Elias Monteiro, 
Fábio  Egídio  de  Oliveira  Pedroso,  Mauro  Caffaro  Giuzio,  Sérgio  de  Oliveira 
Coutinho,  Oswaldo  Cocchi,  Marcelo  Amarante  Mendes  Filho  e  Leonardo 
Assumpção Ferraz.
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente –  Em primeiro lugar, prestou esclarecimentos sobre documentação 
distribuída aos Conselheiros na entrada da reunião, contendo cópia de carta 
de 04/05, recebida da Diretoria anterior; Ata de reunião realizada no último dia 
24, da qual participaram os Presidentes das Comissões Jurídica, Financeira e de 
Obras,  respectivamente,  Conselheiros  Vicente  Mandia,  Adriano  Amaral 
Resende  e  Antonio  Julio  Martins  Lemos,  e  o  Vice-Presidente  da  Comissão 
Financeira,  Peter  Alfredo  Burmester,  e  correspondência  da  Presidência  do 
Conselho  enviada  para  a  atual  Diretoria  naquele  dia.  Lembrou  que  a 
Resolução nº  06/2007,  tomada pelo Conselho em 16/04 passado, aprovou o 
Relatório Anual e a prestação de contas da Diretoria, com restrição e ressalva 
expressas no tocante às obras e reformas realizadas parcial ou integralmente 
em  2006,  e  determinou  à  Diretoria  que,  até  04/05/2007,  informasse, 
detalhadamente,  os  custos  de  cada  qual,  com  material  e  mão-de-obra, 
apresentando  correspondente  orçamento  prévio,  projeto  arquitetônico  e 
executivo,  licitação  realizada,  propostas  recebidas  e  julgamento,  contrato 
firmado  e  documentos  comprobatórios  dos  pagamentos  realizados; 
apresentasse de forma detalhada a composição das despesas que constam 
do Orçamento de Investimento, de modo a permitir visualizar o valor de cada 
obra  realizada,  parcial  ou  integralmente  naquele  exercício;  e  informasse  se 
alguma  obra  ou  reforma  onerou  a  conta  de  Custeio.  Em  caso  afirmativo, 
detalhasse os custos de cada qual com material e mão-de-obra, apresentando 
correspondente orçamento prévio, projeto arquitetônico e executivo, licitação 
realizada, propostas recebidas e julgamento, contrato firmado e documentos 
comprobatórios dos pagamentos realizados. Dentro do prazo estabelecido, a 
anterior  Diretoria  encaminhou  os  documentos  relativos  ao  Orçamento  de 
Investimento, e informou que a obra da Pista de Skate foi apropriada na conta 
de  Custeio,  sem  encaminhar  qualquer  dos  documentos  solicitados  na 
Resolução.  Feita  uma  análise  preliminar  do  material  encaminhado,  foi 
determinada  a  sua  devolução  à  Diretoria,  para  que  proceda  à 
complementação  da  documentação  enviada,  com  relação  às  obras  que 
oneraram  o  Fundo  Especial  (Investimento),  observando  ainda  que  foram 
encontradas  diversas  falhas  nos  procedimentos  licitatórios  e  contratações 
realizadas.  Quanto  à obra da Pista de Skate,  que onerou o Orçamento  de 
Custeio, determinou-se que a Diretoria encaminhe toda a documentação, pois 
não foi juntado à resposta qualquer material. Foi fixado o prazo de trinta dias 
para que a Diretoria complemente as informações e apresente os documentos 
faltantes. Dando prosseguimento, submeteu ao Conselho e foram aprovadas as 
seguintes proposições:  voto de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho, pelo 
falecimento  do ex-Conselheiro  Oswaldo  Leão;  cumprimentos de autoria  dos 
Conselheiros  Arnaldo  dos  Santos  Nucci  e  André  Franco  Montoro,  ao  Diretor 
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Adjunto de Futebol, José Ricardo Penteado Aranha, que depois de mais de 10 
anos  conseguiu  viabilizar  o  Campeonato  de  Super  Masters  de  Futebol  de 
Campo. Comunicou o recebimento de correspondências da Diretoria, dando 
conta de nomeações e alterações em sua composição 2007/2009.

Primeiro  Secretário  –  Comunicou  a  composição  do  Conselho  Fiscal  após 
eleição  realizada  em  sua  primeira  reunião;  informou  sobre  a  demissão  do 
Associado Renato Corrêa Meyer Marino da Comissão Permanente Jurídica, a 
nomeação do Associado José Geraldo Louzã Prado para substituí-lo, e a nova 
composição  da  Comissão  após  eleição  interna.  Finalmente,  colocou  à 
disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na  Secretaria:  o  relatório  A.V.O. 
(Análise  da  Variação Orçamentária)  e  o  Balanço  Patrimonial  do  Clube  em 
30/04/2007.

Presidente –  Antes de dar a palavra aos oradores, pediu aos inscritos que se 
restringissem às finalidades e ao tempo regimental do Expediente. 

Dulce  Arena  Avancini  –  Propôs  voto  de  louvor  ao  Conselheiro  Luiz  Ernesto 
Machado Kawall,  ex-Presidente do Centro Pró-Memória “Hans Nobiling”, pela 
forma  com  que  conduziu  o  Centro  nos  últimos  quatro  anos,  extensivo  aos 
funcionários Yara Rovai, Cristina Franco de Matos, Daniel Marques de Azevedo, 
pelo esforço dedicado em suas atividades,  e aos demais membros,  Jurandir 
Índio  do  Brasil  Goldschimidt,  Waldemar  Pasqua,  Tarsila  Pousa  Machado, 
Raphael  Falcone e Pedro Geretto.  Aproveitou para convidar os Conselheiros 
para visitarem aquela dependência. Aprovado.

Fernando  Silva  Rohrs  –  Esclareceu  que,  desde  21/07/2003,  quando  o  Clube 
formalmente aderiu ao REFIS (Plano de Recuperação Fiscal instituído pela Lei nº 
10.684), a Diretoria considerava que o débito era de cerca de R$ 48.600.000,00, 
para ser pago em 15 anos, ou 180 meses. Dividindo o valor pelo número de 
meses,  daria R$ 270.000,00.  A lei  determinava que se pagasse mensalmente 
1,5%  da  arrecadação  bruta.  Com  base  na  arrecadação  de  junho/2003,  o 
Clube começou a contribuir com uma importância de R$ 105.900,00, e passou 
a capitalizar a diferença de valores em um Fundo, denominado Fundo do REFIS, 
a título de reserva técnica, para eventual necessidade de um aporte maior. 
Então,  de  junho/2003  até  abril  deste  ano,  o  Clube  havia  depositado  R$ 
5.775.000,00, e possuía R$ 8.000.000,00 nesse Fundo. Disse que foi informado pelo 
Sr. Presidente da Diretoria que, no mês de maio, havia sido feito o depósito, mas 
não sabia precisar o valor. Fato interessante é que, em 2006, o Clube recebeu 
uma cobrança do INSS, no valor de R$ 6.810.000,00, na qual constava que a 
consolidação estava feita, mas não dizia quanto era, e intimava que o Pinheiros 
fizesse um pagamento de R$ 6.000.000,00,  dentro de dois dias, sob pena de 
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ficar  alijado  do  REFIS.  A  Diretoria  não  concordou  com  aquela  notificação, 
porque  não  sabia  o  valor  da  consolidação,  e  impetrou  um  mandado  de 
segurança  preventivo,  com  pedido  de  liminar,  solicitando  que  fossem 
procedidas a depuração do débito, a aplicação dos índices de multa previsto 
na lei, que reduzia a multa em 50%, e a consolidação do parcelamento. Isso 
porque,  se  o  Clube  fizesse  aquele  pagamento  de  R$  6.810.000,00,  estaria 
concordando em pagar sem nenhuma redução, quando a lei o beneficiava. 
Além disso,  não existe  nenhuma correspondência  oficial  do  INSS,  em papel 
timbrado e assinado por autoridade competente, dizendo que a consolidação 
foi  efetuada e qual  o  valor  da  consolidação.  A  Diretoria  passou  a  receber 
recados,  cópias  de  folhas  de  computador,  sistema,  dizendo  que  a 
consolidação é de R$ 56 milhões, é de R$ 57 milhões, sem nenhum fundamento, 
sem nenhuma redução da multa, sem nenhum benefício que o Clube tinha. 
Informou  ter  tomado  conhecimento  que  esse  mandado  está  prestes  a  ser 
julgado e o que assunto vem sendo acompanhado pela atual Diretoria com 
muita competência, a qual certamente saberá equacionar o problema. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Como Presidente da Comissão de Esportes, propôs 
voto  de louvor  aos  atletas  da categoria Juniores  de  Pólo  Aquático,  que se 
sagraram Campeões em competição realizada na semana retrasada. Registrou 
que essa conquista valoriza o trabalho que a Comissão vem desenvolvendo há 
um  ano,  com  a  finalidade  de  que  os  Associados  ingressem  nas  seções 
esportivas  e  compitam  pelo  Clube,  desde  a  tenra  idade.  Estendeu  a 
homenagem aos dirigentes e ao técnico. Aprovado.
 
Mario Montenegro Gasparini –  Reportou que o Clube hoje tem o privilégio de 
ostentar um título outorgado pelo General Comandante da Academia Militar 
de Agulhas Negras, na comemoração dos 196 anos daquela instituição, pelos 
serviços prestados na preparação da Equipe da AMAN que se sagrou Campeã 
da NAVAMAER, propiciando um relacionamento bastante profícuo no sentido 
de trazer ao Pinheiros outros integrantes das armas de Esgrima, para colaborar 
na  evolução  natural  que  a  modalidade  merece,  em  conjunto  com  nossos 
atletas.  Propôs  votos  de  louvor  ao  Diretor  Adjunto  e  demais  integrantes  da 
Seção de Esgrima, que colaboraram na preparação da Equipe do Exército. 
Aprovado.
 
Roberto Cappellano – Também propôs voto de louvor à Seção de Esgrima, aos 
dirigentes anteriores e atuais,  ao técnico e aos cinco esgrimistas classificados 
para o Pan-americano, Maria Julia Herklotz, Taís Rochel, Marcos Cardoso, Heitor 
Shimbo  e  Camila  Rodrigues,  acrescentando  que  provavelmente  o  Clube 
classifique mais 3 atletas, totalizando 8 convocados, dos quais 5 são associados 
e 3 são militantes, e que a Esgrima do clube vai estar representada em todas as 
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armas (sabre, florete e espada) no masculino e no feminino. Lembrou que há 
quatro anos o clube não tinha sabre e hoje provavelmente compita com 2 
atletas no Pan-americano. Aprovado.
 
Edgard  Ozon  –  Retornando  ao  Conselho  depois  de  4  anos  como  Vice-
Presidente,  consignou  que  ele  e  seus  companheiros  de  Diretoria,  sob  a 
presidência de Antonio de Alcântara Machado Rudge, cumpriram sua missão 
administrativa  e  deram  bom  exemplo.  Afirmou  que  permanecerá  como 
Conselheiro  atuante  e  respeitando  o  Estatuto  e  o  Regimento  Interno,  que 
normatiza a conduta e o relacionamento respeitoso entre os Conselheiros.
 
Laís  Helena  Pinheiros  Lima  e  Silva  –  Comunicou  conquistas  dos  atletas  da 
categoria Adulto de Ginástica Olímpica no Campeonato Brasileiro, realizado 
em  Curitiba,  seletiva  para  o  Pan-americano:  2º  lugar  por  equipe  e  várias 
medalhas  individuais,  com  destaque  a  Luiz  Augusto  dos  Anjos  -  3º  lugar 
Individual,  e  Adan  Soares  dos  Santos,  ambos  titulares  da  Seleção  Brasileira. 
Teceu  considerações  sobre  o  alto  nível  dos  atletas  que  participaram  da 
competição e particularidades da modalidade, observando que a baixa idade 
da equipe do Clube permite pressupor bons resultados a curto e médio prazos. 
Propôs votos de louvor aos referidos atletas, extensivos ao técnico Raimundo 
Blanco,  ao  auxiliar  técnico  Christiano  Albino,  ambos  da  Seleção  Brasileira 
Masculina,  e  a  Hilton  Schering,  também do Clube,  que atuou como Árbitro 
Internacional.  Aduziu  que  a  equipe  do  clube,  além  do  2º  lugar  individual, 
conquistou o 3º lugar geral, no solo 6º e 8º lugares, no cavalo com alça 3º, 4º e 
5º lugares, argola 3º e 6º lugares, no salto 2º e 4º lugares, nas paralelas 1º, 6º, 7º e 
8º lugares, na barra 2º e 7º lugares.
 
Presidente  –  Decorrido  o  tempo  regimental,  submeteu  ao  Plenário  e  foi 
aprovada a prorrogação do Expediente, para que os demais oradores inscritos 
se manifestassem.
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Propôs voto de pesar pelo recente falecimento 
do ex-Conselheiro Carlos Guastelli.
 
Presidente – Esclareceu que na reunião anterior foi proposto o mesmo voto de 
pesar, que considerou ratificado pelo Plenário.
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs e foi aprovado voto de louvor ao 
Conselheiro José Manssur,  pela independência, serenidade e eficiência com 
que presidiu a apuração das últimas eleições. Prosseguindo, na qualidade de 
Presidente  da  Comissão  Especial  que  elaborou  o  Plano  Diretor  de  Obras, 
entregue ao Conselho em 27/11/2006, que aguarda a manifestação de duas 
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Comissões, destacou que, em que pesem as dificuldades e sua complexidade, 
é necessário que seja submetido ao Conselho o mais breve possível, já que essa 
é uma cobrança dos Associados.
 
Presidente – Reafirmou sua homenagem ao Conselheiro José Manssur. Informou 
que o processo do Plano Diretor de Obras aguarda informações solicitadas à 
Diretoria desde março,  inclusive à  própria  Presidência da Comissão Especial 
que foi presidida pelo orador. Como o Conselheiro João Benedicto respondeu 
que a resposta da Comissão foi emitida em 48 horas, comentou que o assunto 
deveria estar  parado na Diretoria, e desde logo pediu  à nova Diretoria  que 
encaminhe com rapidez tais informações.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Anamaria Andrade Damasceno (transcrição integral, a pedido da Conselheira deferido pela  
Presidência) – Sr. Presidente do Conselho, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da 
Diretoria,  Srs.  Diretores,  Srs.  Conselheiros,  Associados.  Venho  a  esta  Tribuna, 
ocupar  este  espaço  e  esse  tempo  tão  ciosamente  controlado  e  desejado, 
onde só poucos conseguem se inscrever a este néctar dos deuses, conseguir 
estar entre os quatro inscritos. Antes que eu seja interpretada, que seja dito que 
este não é espaço adequado para minhas falas, quero dizer que é, pois o bem-
estar emocional do associado está em questão. Primeiramente, eu quero tecer 
considerações  a  respeito  da  peça  publicitária  que  nos  foi  enviada 
recentemente, às vésperas da última eleição Clube. Recebemos com surpresa, 
pois estando o Clube tão bem, o maior fator de aceitação é o constatado, 
avaliado  e  aprovado  pelos  próprios  associados.  Ora,  com  esta  matéria  foi 
enfatizado  o  desempenho  da  gestão  que  então  se  findava,  com  material 
reciclável,  fotos  primorosas,  ângulos  perfeitos,  bela  disposição  da  matéria, 
acrescentado de um DVD, que quem recebeu sabe. E ainda de uma pequena 
revista  a  respeito  de  pesquisa  de  opinião,  com  gráficos  muito  bem 
apresentados e claros. Ficam as questões. Qual foi o benefício que o associado 
teve ao receber este material? Com que intuito foi enviado? Seria para termos 
um pouco  mais  de  orgulho  do  nosso  Clube  tão  formidável?  Ou  seria  para 
plataforma  para  futuras  eleições?  Os  profissionais  de  todas  as  áreas  que 
colaboraram com tão bem cuidada obra, Peça, seriam funcionários do Clube 
que deixaram por um espaço de tempo de exercer as funções para as quais 
foram contratados, e se ocuparam deste objetivo de realizar esta pesquisa? Ou 
foram  contratadas  empresas  externas  para  realizar  especificamente  esse 
trabalho? Outro item que chama atenção, é que em toda relação de Diretores 
aqui, Conselheiros, Adjuntos e Associados que colaboraram, ou como está na 
Peça, que contribuíram com a Diretoria, foram ignorados nomes como: Pedro 
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Lousan  Badra,  Claudio  Damasceno  Junior  e  Dora  Whitaker,  que  deram seu 
tempo,  seu  conhecimento  e  sua  contribuição  sem dúvida,  valiosa,  para  as 
Comissões  do  Plano  Diretor,  como  acabou  de  ser  citado  pelo  Conselheiro 
Benedicto de Azevedo Marques. Dos estudos e projetos da garagem, que o 
Rubens Catelli se estivesse aqui poderia dizer, e a ser provavelmente construída 
a garagem. Também quando se cogitou a mudança do logotipo do Clube 
foram  convidados  nomes  da  mais  alta  relevância  no  cenário  nacional  da 
arquitetura, graças unicamente ao relacionamento da Arquiteta Dora Whitaker, 
para, vejam, bem graciosamente virem analisar e dar seu parecer a respeito 
dos  vários  trabalhos  apresentados.  Estes  nomes  destes  três  Conselheiros  não 
foram elencados aqui. Pena, né? Enfim, toda esta peroração é para nos alertar, 
a todos nós, eu me incluo, Diretores, Conselheiros, Associados, que o Clube não 
é uma cidade qualquer, é uma cidade especial. O Clube existe com o objetivo 
precípuo  da  confraternização,  encontro  de  pessoas  numa São  Paulo  difícil, 
agressiva, poluída, estressante. A vocação do Clube é a de ser um oásis, como 
tantos a definem: onde não há violência; onde há vida verde; onde há jardins; 
onde  se  caminha  sem  medo  de  assalto,  e  principalmente  é  a  nossa 
cidadezinha. Aqui nos cumprimentamos; sorrimos; voltamos a ser a criança que 
existe dentro de cada um de nós: ao torcer no jogo de boliche; ao ficar bravo 
consigo próprio no jogo de Tênis; a falar bobagens com os companheiros da 
ginástica; a jogar conversa fora; contar casos; até chorar com os amigos. O 
Clube é tudo isso. Mas é muito delicado o fio tênue que pode-se romper e fazer 
com que nosso Clube seja invadido pela maledicência, desconfiança, tristeza e 
decepção.  Muitas  vezes  nos  esquecemos  que após  as  eleições  a  vida e  o 
Clube  continuam.  E  no  empenho  da  disputa  cometemos  arbitrariedades  e 
injustiças, que muitas vezes não são esquecidas. O Conselho é o órgão que dá 
o  diapasão  da  saúde  emocional  do  Clube.  Nós,  Conselheiros,  que  ou  por 
muitos ou por poucos votos fomos eleitos, nós, que recebemos a delegação da 
representação de Associados: muitos votaram com seriedade, muitos votaram 
indiferentes. Mas o fato é que nós fomos eleitos e temos o dever de exercer 
nossa  atribuição  com  seriedade.  Tudo  aquilo  que  transmitimos  aos  demais 
Associados deve ser dentro de isenção. Tudo que afirmarmos deverá ter bases 
sólidas e verídicas. Se virmos, se soubermos de uma situação em que haja um 
desvio de conduta é nosso dever averiguar, e se for o caso, denunciar. Mas 
veja lá, às claras, olho no olho. Qualquer tipo de denúncia ou discordância, 
que se tenha hombridade de assinar embaixo. Quem não denuncia, peca pela 
omissão, e quem se vale de subterfúgio de utilizar-se de anonimato realmente é 
nada. Lançar boatos que se espalham como rastilho de pólvora,  denegrir  a 
imagem  das  pessoas  causa  males  às  famílias,  aos  amigos,  e  até  à  vida 
profissional da vítima. São nódoas que talvez nunca sejam removidas, então, 
por isso é que na “Voz do Conselheiro” nós abordamos este assunto, pois de 
uma campanha leviana podem restar inimizades, mágoas para toda uma vida. 
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E  acreditamos  que  lado  a  lado  com  boa  gestão  deve  estar  o  bem  mais 
precioso,  que  é  o  Associado,  que  somos  todos  nós,  o  Associado  feliz, 
descontraído,  leve,  amigo,  gente  satisfeita.  Então,  com  responsabilidade, 
critério, coragem e ética todos nós estaremos contribuindo para o bem desta 
comunidade.  É  o  que  eu  tinha  a  dizer.” Aprovado  o  encaminhamento  da 
matéria à Diretoria.
 
Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado  –  “Esclareceu  que  em  razão  da  falta  de 
resposta  oficial  por  parte  da  Diretoria  anterior,  reiterou  todos  os  pedidos  e 
reclamações que haviam sido feitos na reunião ocorrida no dia 26 de março de 
2007, de modo que a nova Diretoria, empossada no dia 07 de maio de 2007, 
viesse  a  tomar  conhecimento  e  se  pronunciasse  a  respeito,  e  trouxe novos 
pedidos e reclamações, relacionados abaixo: 1- Manter a iluminação da pista 
de atletismo, aos sábados e domingos, tal qual ocorre nos dias de semana; 2- 
Além  de  uma  melhor  limpeza  dos  banheiros,  foi  pedida  maior  atenção  à 
limpeza das salas de aula, tanto do poli, quanto dos "Hangares". O conselheiro 
sugeriu,  também,  uma  reestruturação  nos  horários  de  aula,  de  modo  a  se 
conseguir  intervalos  curtos  entre as mesmas,  para que uma limpeza,  mesmo 
que básica, fosse realizada; 3- Trouxe o pedido de informações por parte dos 
associados acerca de possível vazamento da piscina externa; 4- Pediu a volta 
dos "garfos longos de foundue" ao invés dos garfos simples, de metal ou das 
pinças utilizadas na churrascaria;  5-  Melhor  controle do uso das cadeiras  de 
roda motorizadas, que são vistas com certa freqüência, sendo manipuladas por 
crianças, em brincadeiras ou corridas; 6- Com relação à modalidade do Boxe, 
recentemente criada, foi trazido o pedido de associados, no sentido da possível 
criação de um novo horário (em face do atual já estar lotado), melhor e mais 
rápida manutenção dos equipamentos, levando-se em conta que com menos 
de  um  mês  de  uso,  já  temos  um  saco  rasgado  e  os  três  "pushing  balls" 
quebrados;  6-  Melhor  controle de acesso e segurança do prédio onde está 
instalada a modalidade, e orientação para que os praticantes tragam material 
próprio  (luvas);  7-  Com  relação  ao  Jiu  Jitsu,  além  do  pedido  já  feito 
anteriormente, visando sua implementação, foi pedido que a nova diretoria se 
preocupasse com o nível  dos  profissionais a serem contratados,  de modo a 
manter o elevado nível técnico dos que ensinam alguma modalidade no nosso 
clube; 8- Com relação às salas do quinto andar do poliesportivo, onde ocorrem 
as outras lutas, foi trazido pedido de associados, no sentido da instalação de, 
pelo menos, mais dois sacos iguais aos que lá estão atualmente e também foi 
pedido a disponibilização de luvas cirúrgicas, tal qual ocorre com os praticantes 
do Boxe.” Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
 
Gilberto De Luccia – Comunicou que a pedido de vários associados, procurou 
se inteirar com a Diretoria de Patrimônio para tratar de um possível vazamento 
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da água da piscina externa, tendo tomado conhecimento de que o problema 
existe e  foram feitos  reparos  provisórios;  estão estudando a implantação de 
nova rede de sucção e possíveis problemas estruturais de piso. Solicitou que a 
Diretoria, por intermédio do Conselho, mantenha o associado informado sobre 
o  andamento  das  providências  que  serão  tomadas  para  a  solução  dos 
problemas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
 
Presidente –  Tendo o Conselheiro Nelson de Barros  Pereira Junior pretendido 
prestar esclarecimentos ao orador, explicou que o momento não era oportuno. 
 
Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  – Entendeu  que  o  Regimento  do 
Conselho não impede apartes neste item da pauta.
 
Presidente - Informou que não era o seu entendimento,  porque o Art. 62 do 
Regimento dispõe que aparte é a interrupção do orador para indagação ou 
esclarecimento  relativo  à  matéria  em  debate,  e  o  pronunciamento  de 
Conselheiro no item “A Voz do Conselheiro” não trata de matéria em debate. 
Entretanto, consultaria a Comissão Jurídica a respeito.
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Agradeceu.
 
Marcelo  Grassi  -  Transmitiu  pedido  de  associados,  no  sentido  de  que  seja 
mantido  atualizado o  registro  esportivo  dos  atletas,  conforme  estabelece  o 
Regimento Interno do Departamento Esportivo em seu Art. 18, parágrafo único, 
pois, em resposta a um pronunciamento que havia feito em Plenário, a Diretoria 
anterior teria questionado seus feitos esportivos, quando é sabido que, além de 
ter  colaborado  na  Diretoria  de  Tênis,  juntamente  com  seu  pai,  o  falecido 
Conselheiro Hermenegildo Grassi, defendeu o Clube no Basquete, Handebol e 
até  hoje  compete  pelo  Tênis,  conquistando  vários  títulos. Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.
 
Ricardo  Carvalhal  Coutinho  –  Solicitou  ao  Sr.  Presidente  que  proíba 
manifestações não inerentes a este item da Ordem do Dia, específico para a 
apresentação de matérias de interesse dos associados, e não pessoais.
 
Presidente – Informou que apreciaria o pedido.
 

Item 2 - Apreciação das atas das 548ª e 549ª Reuniões Ordinárias, realizadas, 
respectivamente, em 16 e 23 de abril de 2007.

Presidente  –  Não  havendo  manifestação  em  contrário,  declarou  as  atas 
aprovadas, conforme apresentadas.
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Item 3 - Eleição  para  preenchimento  de  vaga  no  cargo  de  Presidente  da 

Comissão Permanente de Veteranos, a ser exercido até maio de 2008.
Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a eleição, aduzindo que a votação 
se  realizaria pelo  método tradicional  (com cédulas)  para evitar  gastos  com 
atualização  do  programa  utilizado  nas  eleições  de  abril.  Preliminarmente, 
submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovados  os  cinco  Conselheiros  que  os 
lrepresentantes  das  chapas  concorrentes  e  a  Presidência  indicaram  para 
integrar  a  Comissão  de  Recepção  e  Apuração  dos  votos:  José  Manssur, 
indicado pela Presidência para conduzir o processo até o final da apuração 
(Presidente); Membros: Ricardo Coutinho Carvalhal e Peter Alfredo Burmester, 
indicados  pela  Chapa  Mobilização  Pinheirense;  Anamaria  Andrade 
Damasceno  e  Achiles  Roberto  Miglioli,  indicados  pela  Chapa  Coligação 
Pinheiros.  Informou  os  nomes  dos  Conselheiros  indicados  pelas  chapas  para 
fiscalizar  o  processo  eleitoral: Chapa  Mobilização  Pinheirense:  Alexandre 
Barradas  de Oliveira,  Alexandre Perrone Lomonaco e Waldemar Antonaccio 
Junior;  Chapa Coligação Pinheiros:  Antonio da Silva Villarinhos, Eduardo Ribas 
Oliveira  Machado  e  Italo  Mário  Catani.  Todos  receberam  credenciais 
específicas para atuar nas suas funções. Transmitiu a condução dos trabalhos 
ao Conselheiro José Manssur, dirigindo-se ao plenário.
 
- Assume a Presidência do processo eleitoral o Conselheiro José Manssur.
 
Presidente  (José  Manssur)  -  Agradeceu  ao  Conselho  pela  distinção, 
anunciando que daria início à votação.
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (questão de ordem) – Com fundamento no Art. 
35, §4º, do Estatuto Social, considerando que os Conselheiros João Paulo Rossi, 
Synesio Alves de Lima e Luís Eduardo Pinheiro Lima foram nomeados Consultores 
Especiais da Presidência, diplomados e empossados no dia 7 de maio, pediu 
questionou se o cargo de Consultor Especial da Presidência se equiparava ao 
de Assessor, para efeito de convocação de Suplente.
 
Presidente  (José  Manssur)  –  Amparado  no  disposto  nos  Arts.  6º  e  14  do 
Regimento  das  Eleições  Realizadas  no  Conselho  Deliberativo,  mesmo 
considerando que aquela questão de ordem deveria ser suscitada antes do 
início do  processo  eleitoral,  que  se  deu  com a indicação da Comissão  de 
Recepção e Apuração de votos aprovada pelo Plenário, entendeu que lhe 
fenecia competência para apreciá-la. Nessas condições, remeteu a decisão 
ao Sr. Presidente do Conselho Deliberativo.
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Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia  –  Concordou,  desde  logo  submetendo  a 
questão ao Sr. Presidente do Conselho.
 
- Reassume a Presidência o Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro.
 
Presidente – Consignou que o momento para argüir a questão de ordem estaria 
precluso,  especialmente  considerando  os  argumentos  formulados  pelo 
Conselheiro José Manssur. Não obstante a preclusão ocorrida, entendeu tratar-
se de matéria interessante, informando que decidiria com o melhor prudente 
arbítrio  que  poderia  decidir.  Esclareceu  que  os  Consultores  Especiais  da 
Presidência  não foram nomeados  na Resolução da Presidência  da Diretoria 
feita nos termos do Art. 48, §3º,  do Estatuto Social, mas numa Resolução em 
apartado.  Disse  que  embora  não  tivesse  analisado  o  problema  em 
profundidade,  pois  não  imaginava  que  aquele  tipo  de  questão  seria 
apresentado neste momento, lembrava que os Consultores, na realidade, são 
conselheiros, aqueles que dão conselhos; eles não praticam o ato de gestão e 
não têm direito a voto no órgão do qual participam; emitem pareceres sem 
voto deliberativo. Independentemente desse aspecto, existe um precedente no 
Conselho, inclusive originário da época em que o Conselheiro Sergio Lazzarini, 
seu paradigma, era Presidente. Quando da posse do Conselheiro Sergio Calil 
como Presidente da Diretoria, também houve a nomeação, em apartado, de 
três Conselheiros como Consultores Especiais, que participaram e votaram em 
todas as reuniões presididas pelo Conselheiro Sergio Lazzarini. Então, já existe 
esse precedente na Casa, reiteradamente utilizado. Outro detalhe: por ocasião 
da  posse,  foi  nomeado  também  o  Presidente  do  Centro  Pró-Memória  Hans 
Nobiling,  Conselheiro  Helmut  Peter  Schütt,  da  mesma  forma  que  o  foi  o 
Presidente  do  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobiling  da  gestão  anterior, 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, que participou também de todas as 
reuniões.  Nessas  condições,  considerou  esclarecida  a  questão  de  ordem, 
devolvendo o comando dos trabalhos ao Conselheiro José Manssur, Presidente 
Manssur, lembrando de o orador poderia recorrer daquela decisão.
 
- Reassume a Presidência do processo eleitoral o Conselheiro José Manssur.
 
Presidente (José Manssur) – Deu início ao processo eleitoral.
 
- Realizou-se a  votação, seguida da apuração de votos.
 
Presidente  (José  Manssur)  - De posse  do  Mapa de  Apuração devidamente 
preenchido e  assinado pela  Comissão de Recepção e Apuração de votos, 
divulgou  os  resultados  da  eleição,  a  saber:  Chapa  Coligação  Pinheiros:  94 
votos; Chapa Mobilização Pinheirense: 86 votos; em branco: 1 voto; nulo: 1 voto; 
total: 182 votantes.
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Dulce Arena Avancini – Parabenizou seu adversário, desejando-lhe feliz gestão, 
e pediu ao Plenário que cessem as discórdias.
 
Presidente (José Manssur) – Agradeceu à Presidência e ao Conselho pela honra 
que lhe concederam, de presidir este processo eleitoral, bem como agradeceu 
aos  seus  companheiros  de  Comissão  de  Recepção  e  Apuração  de  votos. 
Devolveu a condução dos trabalhos ao Presidente Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, desde logo lhe entregando o Mapa de Apuração dos Resultados.
- Assume a Presidência o Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro.
 
Dulce Arena Avancini – Agradeceu aos seus eleitores, dizendo-se feliz.
 
Presidente -  Reassumindo a condução dos trabalhos,  agradeceu à Comissão 
de  Recepção  e  Apuração  pela  colaboração  prestada  neste  pleito,  em 
especial  ao  Conselheiro  José  Manssur.  Proclamou  eleito  e  empossou  o 
Conselheiro Laerte Leite Cordeiro, da Chapa Coligação Pinheiros, no cargo de 
Presidente da Comissão Permanente de Veteranos, a ser exercido até maio de 
2008, desde logo o convidando para assinar o Termo de Posse.
 
 

Item 4 - Apreciação do processo CD-29/2006 – Primeira discussão e votação 
de projeto de Regimento Interno da Comissão Permanente de Jovens, 
proposto pela própria Comissão.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite, formalidades e mérito da 
proposta, lembrando que  a Comissão Permanente de Jovens foi formalmente 
criada no Estatuto Social em 30/08/2004, e que nesta oportunidade o Conselho 
estaria votando seu Regimento Interno para regularizar o seu funcionamento e 
organização.

Discussão/Votação/Deliberação:
Para agilizar os trabalhos, o Sr. Presidente propôs e o Plenário concordou em, 
primeiramente, votar em bloco os dispositivos do projeto que não tinham sido 
objeto  de  emendas.  Nessas  condições,  submeteu  à  votação  referidos 
dispositivos (Arts. 1º ao 7º, 9º ao 28, 30 e 31 do projeto), que foram aprovados. 
Não havendo oradores  inscritos  para falar  sobre  a matéria,  foi  submetida a 
matéria à votação pelo Sr.  Presidente,  tendo o Plenário resolvido aprovar  o 
projeto, com emenda formulada pelo Conselheiro Bruno Minioli ao Art. 8º, bem 
como emenda apresentada pela Comissão Jurídica em seu parecer, ao Art. 29 
do projeto, que passa a fazer parte integrante desta Ata.
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Por indicação do Sr. Presidente aprovada pelo Plenário, foram nomeados para 
compor a Comissão Especial de Redação os Conselheiros Evandro Antonio 
Cimino, Antonio Alberto Foschini e Oswaldo Martins Pereira Neto.
 
 
Item 5 - Várias.
Sergio  Henrique de Sá –  A propósito  da manifestação do Conselheiro  João 
Benedicto de Azevedo Marques no Expediente, a respeito do Plano Diretor de 
Obras, comunicou que foi designado relator do processo dentro da Comissão 
Jurídica,  e  que  o  relatório  está  praticamente  pronto  desde  janeiro,  mas  o 
parecer  definitivo aguarda um estudo de impacto,  questão eminentemente 
técnica, solicitado à Diretoria pelo Presidente da Comissão Especial presidida 
pelo  Conselheiro  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura.  Tão  logo  concluída  a 
instrução, a Comissão Jurídica emitirá seu parecer para que essa matéria, tão 
reclamada  pelos  associados,  seja  submetida  ao  Conselho.  Disse  que  na 
próxima reunião detalhará melhor o assunto com relação a datas.
 
Presidente  –  Acrescentou  que  o  pedido  da  Comissão  Especial  foi  feito  em 
março e reiterado em abril, e o Conselho está ainda aguardando a resposta da 
Diretoria,  e  que  estava  solicitando  ao  Presidente  da  Diretoria  atual  que 
procurasse responder com a maior brevidade as informações.
 
Alexandre Perrone Lomonaco –  Referiu-se à proposta formulada pela Diretoria 
de  alteração  regulamentar,  recentemente  distribuída aos  Conselheiros  para 
emendas,  restringindo  o  acesso  à  categoria  Veteranos  somente  aos  atuais 
associados. Disse que referida proposta era idêntica a uma emenda que ele 
havia  formulado,  em  conjunto  com  o  Conselheiro  Ovídio  Lopes  Guimarães 
Junior, num processo que tratava da questão dos Veteranos apreciado pelo 
Conselho, que retornou à Comissão Especial para estudos, mas não voltou para 
apreciação do Plenário. A proposta não tinha que ser analisada pelo Conselho 
isoladamente,  mas  sim  o  assunto  “Veteranos”  como  um  todo.  Pediu  uma 
decisão do Sr. Presidente a respeito.
 
Presidente  –  Esclareceu  que,  no  encaminhamento  da  proposta,  a  Diretoria 
ponderou  que  ainda  não  foram  concluídos  os  estudos,  em  especial,  de 
natureza  atuarial,  determinados  pelo  Conselho  em  29/01/2007,  e  que 
demandarão  tempo  para  nova  apreciação  do  Plenário.  Ideal  seria  se  o 
Conselho dispusesse de todos os dados para decidir, até porque houve uma 
Comissão Especial, presidida pelo Conselheiro Rubens Catelli, da qual inclusive 
ele, Presidente, fez parte, que trabalhou incansavelmente na preparação do 
projeto.  Mas  esse  assunto  vem-se  arrastando  há  décadas,  porque  estamos 
sempre procurando fazer o ótimo, quando não conseguimos nem fazer o bom. 
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Informou que foi  consultado pelo  Presidente da Diretoria sobre  se  não seria 
prudente, já de um momento só, estancar essa possibilidade para o futuro. E 
essa  decisão  parece  ser  um  ponto  pacífico,  não  há  controvérsia,  e  nesse 
ínterim,  concluir  as  informações  necessárias,  que  acabaram  não  vindo  da 
Diretoria desde janeiro. Mas esse processo será retomado, e na oportunidade 
será feita referência à anterioridade da emenda dos Conselheiros e atribuído o 
devido crédito. Comentou que há anos que se tenta fazer algo a respeito, e 
que julgou corajosa a atitude da atual Presidência, de efetivamente enfrentar a 
questão, que é estancar, e, paralelamente, intensificar os estudos de natureza 
atuarial  e todas as outras informações,  para que o restante da matéria  seja 
apreciado.
 
Alexandre Perrone Lomonaco –  Dispensou aparecer como autor da proposta, 
atribuindo o crédito ao Conselheiro Ovídio. Entendeu que corajoso teria sido a 
Diretoria pedir que se destacasse uma parte do que está proposto no processo 
original  e  colocasse  imediatamente  ao  Plenário,  e  não  fazer  uma proposta 
isolada. Isso não é usual no Conselho, e lhe parecia um novo equívoco da Mesa 
se fosse decidido assim. É um precedente ruim, porque o Conselho passa a não 
valer  desse ponto de vista. Além disso, desprestigia o trabalho da Comissão, 
que tem que ser honrada com o resultado dessa discussão.
 
Presidente – Finalizando, disse formalmente não há possibilidade de “pinçar” 
uma parte do processo, porque é uma emenda aditiva. Seria necessário criar 
um outro processo, porque o processo antigo demanda ainda uma tramitação.
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Reiterou seu pensamento a respeito.

Presidente - Respondeu que quando da apreciação da matéria o orador teria 
oportunidade de defender seu ponto de vista.
 
Nelson de Barros  Pereira Junior  –  Com relação à piscina, esclareceu que as 
instalações  são muito antigas e nunca houve vazamento, portanto não havia 
motivo para quebrar  todo piso.  O vazamento apareceu 8 meses  depois  da 
reforma, há cerca de 30 dias, no final de sua gestão na Diretoria de Patrimônio. 
Na transição, encaminhou o problema ao Diretor Arnaldo Couto de Magalhães 
Ferraz,  e  antes  de  deixar  o  cargo  foram  feitos  testes  e  não  encontraram 
vazamento  no  tanque,  mas  ficou  comprovado  que  o  vazamento  era  na 
tubulação,  que  precisa  ser  substituída  porque  está  deteriorada.  Isso  deverá 
ocorrer em julho. Então, é importante esclarecer que a causa não foi a reforma. 
Foi contratada uma auditoria independente, técnica, que emitiu um laudo que 
está à disposição no Departamento de Patrimônio, atestando tudo que foi feito. 
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Pediu ao Sr. Presidente que, se a matéria fosse publicada na Revista Pinheiros, 
que o fossem suas explicações, sempre com intuito de esclarecer ao Associado.
 
Presidente – Informou que a Mesa apreciaria a solicitação. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Enfatizou que o que interessa é resolver o 
problema.  Disse que respeitava o Conselheiro Nelson Barros,  que encarou o 
problema sob um aspecto. Alguns imaginam que se pudesse eventualmente 
trocar toda tubulação, mexer mais profundamente. A Diretoria fará um relatório 
pormenorizado, inclusive para verificar há quanto tempo o vazamento existe. 
Hoje não é possível admitir se o vazamento é só da tubulação de retorno, se é 
da tubulação de retorno e mais do filtro dos ralos do fundo. É certo que essa 
tubulação tem mais de 70 anos e será totalmente substituída. Também ainda 
não é possível afirmar se há algum problema estrutural. Tudo isso tudo precisa 
ser  considerado e o  Conselho será  comunicado do problema no seu todo. 
Aduziu que assumiu a Diretoria há 3 semanas, mas ainda não conseguiu chegar 
a uma conclusão a respeito.
 
Nelson de Barros Pereira Junior –  Reiterou que os testes demonstraram que o 
problema não é na estrutura, mas na tubulação.
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz –  Disse que faria uma pesquisa, mas não 
tinha elementos para afirmar nada agora. 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrada a reunião às 23h35.

Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 551ª Reunião Extraordinária do Conselho  
Deliberativo, realizada no dia 25 de junho de 2007.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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