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ATA DA 553ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2007. 

 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de agosto do ano dois mil e sete, em segunda 

convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de 

presença cento e sessenta Conselheiros. 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 

Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 

Primeira Secretaria: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

Segunda Secretaria: Nice de Lima 

Terceira Secretaria “ad hoc”: Achiles Roberto Miglioli 

 

 

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 

 

Presidente – Justificou a ausência do Primeiro Secretário José Roberto 

Coutinho de Arruda, desde logo propondo que o Segundo Secretário 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima ocupasse a Primeira Secretaria, que 

a Terceira Secretária Nice de Lima ocupasse a Segunda Secretaria, e 

que o Conselheiro Achiles Roberto Miglioli ocupasse a Terceira Secretaria 

“ad hoc”. Aprovado.  
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4) EXPEDIENTE 

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 

do Grupo B convocados para esta reunião: Clovis Bergamo Filho e Marilá 

Melette, da Chapa Pinheiros Sempre. 

 

 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 

propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Apresentou ao Plenário e foram aprovadas as seguintes 

proposições: votos de pesar de iniciativa da Mesa do Conselho: pelo 

falecimento do Associado Honorário Jorge Pinto Corrêa, pelo 

falecimento do ex-Conselheiro Mário Fúlvio da Cunha Del Picchia, e pelo 

falecimento do funcionário Luiz Antonio Soares (Luizão da Segurança); 

votos de congratulações propostos pela Mesa do Conselho, à Atleta 

Benemérita e ex-Conselheira Zilda Ulbrich (Coca), irmã do Conselheiro 

Hugo Ulbrich Junior, pela passagem de seu 80º aniversário, e Associado 

Millo Zanni, que completou 90 anos de idade; voto de agradecimento 

proposto pelo Segundo Secretario Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, à 

Diretoria Médica, pelo pronto-atendimento prestado ao Associado 

Frederico Gailen Franco recentemente. Leu correspondência da 

Diretoria distribuída na entrada da reunião, referindo-se à exclusão do 

Clube do parcelamento especial do PAES/REFIS, ocorrida em 08/08/2007, 

informando que no último dia 15 propôs, perante a 19ª Vara Cível da 

Justiça Federal, Autos nº 20076100023538-2, medida cautelar com pedido 

de liminar, objetivando depósito judicial no prazo de 72 horas, das 

parcelas nº 48 e 49, correspondentes a junho e julho/2007, sem ônus ou 

acréscimo, bem como das demais parcelas, no montante de 1,5% da 

receita, re-inclusão do Clube no PAES, sua não inclusão no cadastro 

informativo de débitos não quitados de órgãos e entidades federais, o 

CADIM, e a expedição de certidão negativa de débitos, ou positiva com 

efeitos de negativa, para que o Clube possa continuar a exercer suas 

atividades normalmente. Que em exame inicial, o MM. Juiz daquela Vara 

deferiu parcialmente o requerimento, autorizando o depósito em juízo 

das parcelas de adesão, vencidas e vincendas, conforme postulado, 

sem ônus ou acréscimos até a vinda da contestação do INSS, 

reservando-se o ilustre prolator da respeitável decisão para apreciar os 
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demais pedidos após a juntada nos autos daquela peça processual. 

Que em cumprimento à determinação oficial, no dia 20/08/2007 a 

Diretoria depositou na Caixa Econômica Federal, à disposição do Juízo, o 

valor correspondente às parcelas de junho, julho e agosto/2007.  

 

Primeiro Secretário – Comunicou que a Diretoria encaminhou carta ao 

Conselho, na qual, nos termos do Art. 88 do Regulamento Geral, informa 

que está colocando à venda 100 títulos sociais, oriundos de exclusões, 

desistências, demissões, desligamentos, dações em pagamento, 

doações, e a pedido do possuidor. 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 

31/07/2007. Deu conhecimento que os Conselheiros Luís Eduardo Pinheiro 

Lima e Aguinaldo Lopes Quintana foram nomeados Presidente e 

Membro da Comissão Especial constituída pela Resolução da 

Presidência do Conselho nº 01/2007, em substituição aos Conselheiros 

Waldir Lachowski e Roberto Gasparini, respectivamente, que assumiram 

cargos diretivos. Leu correspondência enviada no dia 07/08/2007 pelo 

Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, que presidiu a 

Comissão Especial Executiva do Plano Diretor de Obras, o PDO, tecendo 

considerações sobre manifestação do Conselheiro Arlindo Virgílio 

Machado Moura na reunião plenária de 30/07/2007, bem como 

encarecendo a necessidade da imediata construção da baia de 

acomodação da Portaria Social, como já alertado no relatório do Plano 

Diretor de Obras, em 26/11/2006. 

 

Presidente – Como o Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira pretendeu 

levantar questão de ordem contestando a leitura da carta do 

Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, e ele, Presidente, 

imaginou que o orador não estivesse convocado para a reunião, 

desculpou-se pelo fato e explicou que a correspondência foi lida por se 

tratar de informação de Comissão Especial. Dando continuidade, pediu 

aos oradores inscritos limitassem seus pronunciamentos a matérias 

atinentes ao Expediente e ao tempo regimental. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs os seguintes votos de louvor 

aos seguintes atletas: 1) Arthur Marcondes Ferraz Silva e Alexandre 

Takenaka, que disputaram o Campeonato Brasileiro de Triatlon Olímpico 

(Vitória/ES) e se classificaram para o Mundial de Hamburgo/Alemanha, 
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que terá início na próxima semana; 2) Gustavo Tachibana, Alexandre 

Takenaka, Guilherme Fernandes, Adriana Neves, Amariles Manoli, Thomas 

Skirsten, Nazaré Ferreira, Arthur Marcondes e Vanessa Blei, que 

representaram o Clube no Troféu Brasil de Triatlon (19/08/2007 – 

Goiânia/GO); 3) Marcelo Butenas, Maurício Rabello, Cassiano Bernini, 

Alex de Franco, Luís Radial Filho, Paulo Freitas Pinto, Patrícia Nadais, 

Ricardo Queirós, Paulo Dantas, Arthur Andrade, Igor Calassa, Daril Ferraz, 

Paulo Figueiredo, Wendel Cota, Walter Guedes Júnior, Marina Queirós, 

Cláudia Ávila, Flávio Ortunho, Francisco Ilho, Marcelo Sodré, e o 

funcionário Adeílton Ribeiro Lima (funcionário), que participaram da 

Prova de Atletismo One Series (São Paulo/SP – 29/07/2007). Aprovado. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – A par de se associar ao voto de pesar pelo 

falecimento do funcionário Luiz Antonio Soares, propôs e foi observado 

um minuto de silêncio em sua homenagem e dos demais pinheirenses 

recém falecidos. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri – Associou-se aos votos de pesar pelo 

falecimento de Luiz Antonio Soares e de Jorge Pinto Corrêa. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Gilberto De Luccia – Pediu à Diretoria que realize estudos visando a 

reforma do Bar do Futebol - contemplando uma sala com TV, que seria 

utilizada para a guarda de troféus, acomodação e reunião dos 

coordenadores, técnicos e pais - bem como a construção de um 

vestiário feminino para a Seção de Futebol. Solicitou, também, a 

ampliação do horário de funcionamento do Tênis na segunda-feira, de 

18:00 para 22:30 horas. Aprovado o encaminhamento da matéria à 

Diretoria. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Solicitou a instalação no Clube de um 

terminal do Banco 24 horas, a exemplo dos dois caixas eletrônicos do 

Bradesco existentes. Pediu, ainda, que sejam afixados cartazes nas 

portarias das piscinas, informando os horários para treinos e os horários 

livres para Natação. Aprovado o encaminhamento da matéria à 

Diretoria. 
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Clovis Bergamo Filho – Apresentou as seguintes reivindicações: 1) 

reabertura do caixa e do balcão da Cabana do Pai Tomás voltados 

para as quadras, nos sábados, domingos e feriados; 2) contratação de 

um estagiário de Educação Física, para estimular a prática do Voleibol 

pelos associados (explicou que essa prática anteriormente ocupava de 

três a quatro quadras, hoje diminuiu para uma quadra); 3) colocação de 

um aparelho de TV na Cabana do Pai Tomás, a exemplo dos outros 

bares do Clube; 4) re-implantação da atividade do Biribol, com duas 

piscinas para essa prática. Aprovado o encaminhamento da matéria à 

Diretoria. 

 

Maria Lucia Mazzei de Alencar – Pretendeu tratar de assunto relacionado 

ao seu desligamento da ACESC, mas o Sr. Presidente esclareceu tratar-se 

de matéria impertinente, que seria considerada em Várias para efeito de 

ata. 

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 552ª Reunião Extraordinária, realizada 

no dia 30 de julho de 2007. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata 

aprovada, conforme apresentada. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-18/2007, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, de utilização de recursos 

do Fundo Especial para revitalização do piso do 

estacionamento do Salão de Festas; reincluído em pauta na 

forma do inciso V, do Art. 38, do Regimento Interno do 

Conselho Deliberativo. 

Presidente – Leu o parecer da Comissão de Obras, que havia recebido 

poucos minutos antes do início da reunião, concluindo que a matéria 

estava em condições de ser submetida ao Conselho, desde que 

houvesse recursos no Fundo Especial para fazer face à diferença de 

cálculo verificada na planilha de custos encaminhada pela Diretoria, no 

valor de R$11.782,38. Como o parecer estava assinado apenas pelos 

Conselheiros Luiz Roberto Martinez e Roberto Cappellano, pois o 

Conselheiro Antonio Julio Martins Lemos e o Associado Pedro Gherardi 
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Neto estavam viajando e o Conselheiro Zarath Maggiorini de Jesus Glass 

não tinha comparecido à reunião, para não procrastinar a seqüência 

dos trabalhos da Diretoria, propôs que a autorização fosse concedida, 

condicionada à colheita da assinatura, no parecer, de um terceiro 

membro da Comissão. Observou que o procedimento que estava 

adotando naquele momento não era inusitado; em pesquisa efetuada 

antes desta reunião pôde verificar que existiam alguns precedentes, 

inclusive no sentido de aprovação, mesmo sem o parecer de Comissão. 

 

Dora Maria de Aguiar Whitaker – Cumprimentou a Diretoria por estar 

solicitando autorização do Conselho para executar obras, reformas, 

revitalizações e requalificações, possibilitando aos Conselheiros uma 

visão geral da gestão, participar e aprovar esses pedidos e ter 

informações para prestar aos Associados quando indagados a respeito. 

Elogiou a iniciativa da Diretoria de criar vagas no estacionamento ao 

lado do Salão de Festas, aumentando o número de vagas com serviço 

de vallet e permitindo a aferição da real demanda, inclusive nos horários 

de pico. Entretanto, por se tratar de uma obra provisória entendeu que o 

valor proposto era muito alto. Isto não só pelo fato de o Plano Diretor a 

ser analisado pelo Conselho contemplar uma proposta diferente, mas 

porque esse estacionamento está localizado na parte da frente da Av. 

Brig. Faria Lima, que é a área mais valorizada do Clube, e um novo 

estacionamento certamente será construído no subsolo, nunca no nível 

da rua. Como 70% do piso existente está aproveitável, para gastar 

menos com essa obra, que é provisória, poderia ser feito apenas um 

reparo. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Entendeu que a proposta fugia ao 

aspecto estratégico de como o Clube deve investir. Ponderou que há 

alguns anos um grupo estudou a construção de um estacionamento e 

apresentou algumas opções. Posteriormente, a Comissão Especial 

elaborou o Plano Diretor, com outra solução, mas não foi satisfatório para 

a Casa. Então, elegeu-se um novo grupo para estudar o Plano Diretor, 

presidido pelo ex-Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura, que em 

nenhum momento se posicionou contrário à construção desse 

estacionamento. Então, ao invés de investir em uma reforma, algo 

provisório, poder-se-ia utilizar esse dinheiro no futuro estacionamento. Se 

o Conselho não decidir pela construção de um estacionamento, 

segundo Plano Diretor naquela área poderá entrar uma obra de 
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modernização do Salão de Festas, etc, mas a obra que se pretende fazer 

é provisória e certamente será destruída. Por uma questão de estratégia 

do Clube, manifestou-se contrário à proposta, entendendo que a 

Diretoria deveria fazer a reforma com recursos normais, e que seria 

desperdício investir em algo que provavelmente no ano será mexido 

novamente. 

 

Gilberto De Luccia (aparte) – Ponderou que a proposta previa uma 

reforma de rápida execução, feita com material tipo sextavado, 

aproveitando o contra-piso existente e desde já o estacionamento 

abrigaria setenta veículos com manobrista. Já o estacionamento previsto 

no Plano Diretor abrange seiscentas e quarenta vagas, e na melhor das 

hipóteses levará dois anos para ficar pronto. 

 

Presidente – Interveio, solicitando que se evitasse debate paralelo e que 

o orador concluísse. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Concluindo, disse que o aumento de 

poucas vagas não resolveria o problema, motivo pelo qual era contrário 

à aprovação do pedido. Reiterou a necessidade de se discutir e aprovar 

o Plano Diretor sem delongas. 

 

Dulce Arena Avancini – Posicionou-se contrária à proposta, considerando 

que o Plano Diretor, cuja votação enendia já deveria ter iniciado, 

contempla a construção de uma nova garagem, aquele local terá que 

ser destruído, inclusive para entrada e saída de caminhões, etc. Então, 

seria um desperdício gastar dinheiro agora com uma solução paliativa. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Disse que era a favor da proposta, 

porque essa obra viria a resolver um problema de estacionamento em 

curto prazo. Ponderou que a construção de uma garagem requer entre 

oito meses e um ano para aprovar a planta Prefeitura, porque vai 

envolver o sistema viário da Av. Brig. Faria Lima, etc. Então, na melhor das 

hipóteses a nova garagem seria inaugurada em 2009. Quanto à idéia da 

Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker, comentou que em 

Engenharia não existe reforma “meia-boca”, porque se a Diretoria de 

Patrimônio fizer assim, ela poderá ser acusada de imperícia e os 

Engenheiros do Clube penalizados pelo CREA. 
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Vicente Mandia (aparte) – Entendeu válida a colocação do orador, mas 

observou que o que é necessário tem que ser feito. E faltam vagas para 

os associados estacionarem seus veículos. A se falar em gastar dinheiro à 

toa, a piscina é uma prova de que foi muito dinheiro jogado fora; teve 

que ser reformada e o associado não está aproveitando. O mesmo 

ocorreu com a Pista de Atletismo. Então, não interessa essa discussão 

ideológica, se é a Diretoria atual ou a anterior, mas o bem-estar do 

associado.  

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Salientou que o associado quer vagas 

já e não quer reforma “meia-boca”. Como a Conselheira Dora Maria de 

Aguiar Whitaker discordou que a Diretoria pudesse ser acusada de 

imperícia, disse entender que tudo que é feito de “meia-boca” é 

imperícia. Alías, iria mais longe, verificaria as responsabilidades com 

relação à piscina, aquilo lá é imperícia.  

 

Presidente – Interrompeu, dizendo que a matéria não era pertinente 

naquele momento. Como o Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco 

pretendeu se manifestar, enfatizou que enquanto estiver na Presidência 

não permitirá discussão paralela. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Disse que não admitia que algo 

que fale seja considerado ideológico, pois nunca fala ideologicamente, 

mas o Conselheiro Vicente Mandia esclareceu que não tinha se referido 

a ele, aparteante. 

   

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Reiterou que era favorável à 

aprovação da verba. 

 

Alcides de Souza Amaral – Comentou que como Diretor Financeiro 

durante três meses teve oportunidade de conhecer o Clube mais 

profundamente. Temos um Clube organizado, com controles, com 

seriedade, com uma equipe profissional de primeira linha. Com relação 

ao estacionamento, o assunto é bastante polêmico e já vem de longa 

data. A questão é que a Diretoria anterior teve oportunidade de fazer 

muito mais obras que qualquer Administração pode ter feito, porque 

foram vendidos dois mil títulos adicionais - coisa que a atual Diretoria não 

pretende fazer, senão o Clube fica insustentável e quem compra um 

título pretende efetivamente freqüentar o Clube – e obteve uma verba 
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bastante significativa para fazer investimentos; hoje  o Fundo Especial 

dispõe de recursos no valor de R$ 12.000.000,00. Considerando as 

propostas aprovadas pela Diretoria anterior e aquelas aprovadas na 

última reunião e nesta, até o final deste ano devemos despender entre 

R$ 3.000.000,00 e R$ 4.000.000,00. Quer dizer, no final de 2007 o Fundo 

Especial terá R$ 8.000.000,00/R$9.000.000,00. Quando se fala de um novo 

estacionamento, fala-se de despesas em torno de R$ 13.000.000,00 no 

mínimo. Atualmente não há dinheiro para fazer uma obra deste porte, a 

menos que sejam emitidos e vendidos mais dois mil títulos, mas o Fitness, o 

Estacionamento já estão sobrecarregados e a situação ficará 

insuportável. A atual Diretoria recebeu o orçamento com um déficit de 

R$ 2.000.000,00 até abril, isto é, despesa de R$ 2.000.000,00 acima do que 

estava orçado, não superior à receita. Isto considerando que no começo 

do ano a receita é maior, porque entram recursos dos associados que 

pagam a anuidade. A Diretoria tem o desafio de zerar esse déficit até o 

fim do ano e está confiante disso. Uma de suas ações para tentar 

administrar a situação e evitar o caos de estacionamento que existe, foi 

implantar o sistema com manobrista na garagem, aumentando cento e 

cinqüenta vagas. Outra, será essa obra, que custará R$ 150.000,00 e 

aumentará cerca setenta vagas, mas o estacionamento será pago, 

então, o custo realmente será um pouco menor. Construir um novo 

estacionamento vai demorar cerca de três anos, e a Diretoria está 

propondo uma solução de médio prazo, não é uma solução definitiva, 

mas não há recursos para realizar o sonho de uma obra gigantesca.  

 

José Maria de Almeida Prado Netto (aparte) – Comentou que a venda 

dos dois mil títulos se deu para formar um lastro, tanto que a Diretoria 

anterior deixou o Fundo Especial com R$ 12.000.000,00, dos quais, 

utilizando para as obras que se pretende fazer, sobrarão cerca de R$ 

8.000.000,00. A receita total da proposta orçamentária deste ano é em 

torno de R$ 10.000.000,00. Tirando as despesas normais, de 

equipamentos, etc, tem há uma sobra de R$ 1.200.000,00 com a venda 

normal de títulos de reposição. Sobram R$ 2.200.000,00. A obra de um 

novo estacionamento deve demorar três, quatro anos. Se direcionar 

esses R$ 1.200.000 para completar esses R$ 13.000.000,00, até porque não 

é preciso pagar à vista, mesmo que termine a garagem, um ano depois 

termina de pagar. Então, desde que se faça uma Engenharia 

adequada, com o lastro que ficou, sem precisar vender mais dois mil 

títulos, simplesmente vendendo títulos de reposição e direcionando esse 
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dinheiro, havendo vontade política é perfeitamente possível fazer a 

garagem. 

 

Alcides de Souza Amaral – Ponderou que isso significaria que nenhuma 

outra obra seria feita nesse período. Seriam R$ 1.000.000 por mês para 

recuperar em quatro anos. 

 

José Maria de Almeida Prado Netto (aparte) – Discordou, dizendo que o 

Orçamento de Custeio tem uma verba para reforma. Inclusive, se a 

Diretoria quisesse, essa reforma do estacionamento poderia onerar o 

Custeio. 

 

Alcides de Souza Amaral – Lembrou que o Custeio já está estourado. 

Como o aparteante questionou tal afirmação, enfatizou que não estava 

pretendendo fazer política, mas defender aos interesses do Clube. 

 

Presidente – Tornou a intervir, reiterando que não fisessem debate 

paralelo. 

   

José Maria de Almeida Prado Netto (aparte) – Ratificou sua idéia.  

 

Cezar Roberto Leão Granieri (aparte) – Lembrou que a construção da 

garagem do Clube, na gestão do Presidente Celso Hahne, demandou a 

venda de cinco mil títulos.  

 

Alcides de Souza Amaral – A par de discordar do pensamento do 

Conselheiro José Maria de Almeida Prado Netto, ressaltou que durante 

quatro anos o Clube não poderia executar nenhuma obra, quando 

existem inúmeras obras e manutenção que se fazem necessárias para 

conservar a grandeza do Clube. 

 

Ivanilce Simeão Cappellano (aparte) – Observando que dispunha de 

informação diversa, demonstrou interesse em se reunir com o orador 

para que este prestasse esclarecimentos sobre a situação financeira do 

Clube, em especial de recursos para a construção de um novo.  

 

Alcides de Souza Amaral – Reiterou que sua passagem pela Diretoria 

Financeira propiciou condições de conhecer bastante o funcionamento 
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do Clube, inclusive o acompanhamento orçamentária. Colocou-se à 

disposição para a reunião.  

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Ponderou que para se construir uma 

garagem há necessidade de uma série de estudos. Hoje em dia uma 

garagem subterrânea custa R$ 25.000,00 a vaga. Se multiplicar este valor 

por seiscentos e setenta vagas é possível saber o valor dessa obra, que 

levará no mínimo três anos para ser executada. A proposta traz apenas 

uma tomada de preço; se aprovada, ainda será objeto de 

concorrência, que deve demorar em torno de noventa dias, e 

certamente gastaremos menos. E não está se pensando em fazer um 

estacionamento, mas aliviar setenta vagas do estacionamento atual. A 

Diretoria está propondo a mudança do piso. E a idéia da Conselheira 

Dora Maria de Aguiar Whitaker é completar o piso tradicional que existe 

hoje (lajotas de concreto). Perguntou se a Comissão de Obras não 

poderia ter sugerido que se complementasse o que já existe a um custo 

menor. O que está se propondo é uma solução paliativa, enquanto não 

se resolve o problema maior, que não é só o estacionamento, mas 

também a utilização do Salão de Festas. O problema maior não é um 

Plano Diretor, aliás, isso que foi feito é um plano de obras. Plano Diretor é 

quando se projeta o Clube por mais de dez anos. Destacou o mérito da 

Diretoria, de trazer para o Conselho a discussão de suas idéias, ao invés 

de jogar no Custeio obras desnecessárias, obras malfeitas. Enfatizou que 

era favorável à pretensão, certo de que a Diretoria saberá gastar menos 

do que estava propondo e melhor do que se gastou na Pista de 

Atletismo, para dispor de mais setenta vagas na garagem.  

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Destacou que a Diretoria está preocupada 

com o aumento da freqüência nos fins de semana de calor, em especial 

em decorrência da venda dos títulos ocorrida na gestão anterior, e está 

tomando algumas providências antes do verão que se aproxima, não só 

com relação ao estacionamento, mas aos bares e restaurantes. 

Entendeu que o aumento de vagas para setenta vai desafogar o 

estacionamento. Comentou que o Clube não tem provisão para 

construir o estacionamento previsto no Plano Diretor de Obras, que não 

custará exatamente conforme orçado, hoje em torno de R$ 

15.000.000/R$ 16.000.000. Além disso, é necessário adaptar o Clube para 

atender aos associados que o estão freqüentando assiduamente. 
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Quanto à execução da obra, é uma solução que provisória devido à 

questão técnica; pretende-se fazer um piso de concreto inter-travado, 

que permite inclusive o escoamento de água. Entendeu que a 

alternativa oferecida pela Diretoria era válida e solicitou a aprovação da 

proposta. 

 

Roberto Cappellano – A propósito do entendimento do Conselheiro 

Pedro Antonio Lousan Badra, de que a Comissão de Obras poderia ter 

recomendado outra solução, informou que a Comissão pediu 

informações da Diretoria para instrução do processo e foi atendida. Disse 

entender que a Comissão tem que se manifestar dizendo se a matéria 

está tecnicamente apta a ser votada pelo Conselho, mas não 

necessariamente abordar o mérito da proposta. Ao contrário do que se 

afirmou em plenário, esclareceu que será preciso demolir o piso 

existente. Quanto à construção do estacionamento proposto no Plano 

Diretor, não será feita em curto prazo e será necessário fazer um estudo 

de aporte e recurso. Quanto à solução proposta, há dados que a 

Comissão de Obras não pode levantar, e que a Diretoria pode enviar ou 

não para o Conselheiro estudar se atenderá às necessidades, tais como: 

a demanda veículo / vaga que vai atender; aonde chega a fila quando 

está na R. Tucumã; quantos carros são até a Av. Brig. Faria Lima. Informou 

que o projeto prevê setenta e duas vagas, sendo quarenta e duas sem 

manobrista, mais trinta com manobrista. Afirmou tratar-se de uma 

solução paliativa. O reaproveitamento do piso e outros questionamentos 

podem ser feitos. Agora, a Comissão de Obras solicitou e a Diretoria 

encaminhou um excelente projeto do EPT e a respectiva planilha de 

orçamentária atualizada. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Entendeu que a função da 

Comissão de Obras é assessorar tanto o Conselho quanto a Diretoria. 

Quanto se apresenta alguma proposta de obra, o Engenheiro visita o 

local e daí saem algumas sugestões. Ninguém estava contrário às 

sugestões fornecidas pelo EPT, das lajotas, por demais conhecidas em 

todas as calcadas de São Paulo. O que se discutia era se para um 

estacionamento que aliviará setenta vagas não seria melhor continuar 

com a mesma técnica. Fez outras ponderações de ordem técnica com 

o orador. 
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Roberto Cappellano – Enfatizou que o projeto atende às especificações 

técnicas. 

 

Francisco Flaquer Filho (aparte) – Ressaltou que não tinha conhecimento 

específico para discutir aspectos técnicos da proposta e concordou que 

existem muitas questões a serem discutidas futuramente quanto a Planos 

Diretores, mas o assunto requer uma solução imediata do Clube. 

Venderam dois mil títulos, agora é preciso resolver o problema. 

 

Roberto Cappellano – Deixou claro que a Comissão não era contrária à 

proposta, mas não podia assegurar que o problema de estacionamento 

seria solucionado. 

 

Presidente – Informou que encerraria a discussão depois da 

manifestação do próximo orador. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que concordava com a idéia da 

Diretoria de resolver o problema do estacionamento, mas discordava do 

orçamento apresentado. Como disse a Conselheira Dora Maria de 

Aguiar Whitaker, por se tratar de uma obra provisória o fato de gastar 

menos não significa que o Clube estará fazendo uma obra 

tecnicamente errada.  

 

Presidente – Demonstrando-se satisfeito, atribuiu aquela longa discussão 

ao fato de que o Plenário estava sentindo falta de discutir e deliberar 

sobre matérias pertinentes ao Conselho. A própria Comissão de Obras há 

muito não recebia pedidos de autorização para analisar. Isso foi muito 

importante, porque propicia um conhecimento maior, embora possa ser 

cansativo. É uma demonstração dos novos rumos que devem ser 

tomados; esse respeito mútuo entre a Diretoria e o Conselho; essa 

obrigação estatutária de a Diretoria apresentar ao Conselho sempre as 

solicitações de autorização. Observou o Conselheiro José Paulo de 

Camargo Mello, que da platéia teria feito uma colocação inadequada. 

Deu por encerrada a discussão e anunciou a votação. 

 

Votação/deliberação: 

Em determinado momento, o Sr. Presidente prescindiu da manifestação 

do Conselheiro Alcides de Souza Amaral. 
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O Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra pronunciou-se sobre a 

proposição formulada pela Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker, 

que também foi esclarecida pela própria proponente, a pedido do Sr. 

Presidente. 

No encaminhamento da votação, o Sr. Presidente prestou 

esclarecimentos ao Conselheiros Mário Lima Cardoso, Paulo Roberto 

Taglianetti e Dora Maria de Aguiar Whitaker. 

O Conselheiro Alcides de Souza Amaral registrou seu protesto contra o 

cerceamento de sua liberdade de falar, pois pretendeu se manifestar e o 

Sr. Presidente não permitiu, e três pessoas falaram depois dele. O Sr. 

Presidente registrou o protesto. 

O Conselheiro José Manssur, lendo o Art. 88 do Regulamento Geral, 

concordou com o encaminhamento do Sr. Presidente em considerar a 

proposição da Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker como uma 

recomendação à Diretoria: executar a obra gerindo a verba autorizada 

de forma a onerar menos possível os cofres do Clube. 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu 

autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor de até 

R$168.809,38, para revitalização do piso do estacionamento do Salão de 

Festas; condicionando a autorização à colheita da assinatura de um 

terceiro membro no parecer da Comissão de Obras e desde que haja 

recursos no Fundo para fazer face à diferença de cálculo verificada pela 

Comissão na planilha de custos encaminhada pela Diretoria, no valor de 

R$11.782,38; com a recomendação de que a Diretoria procure reduzir os 

custos quando da efetiva contratação da obra. 

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-19/2007, referente ao pedido 

de autorização formulado pela Diretoria, de utilização de 

recursos do Fundo Especial para instalação de piso flutuante 

nas quadras do 4º andar do Conjunto Desportivo; reincluído 

em pauta na forma do inciso V, do Art. 38, do Regimento 

Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Como não havia 

oradores inscritos, passou à votação. 
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Deliberação: 

O Plenário decidiu autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo 

Especial no valor de até R$270.000,00, para executar obra de instalação 

de piso flutuante nas quadras do 4º andar do Conjunto Desportivo. 

 

 

Item 5 - Apreciação do processo CD-20/2007, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, de utilização de 

recursos do Fundo Especial para demolição da área da 

antiga Vila de Manutenção e revitalização do local com nova 

jardinagem; reincluído em pauta na forma do inciso V, do Art. 

38, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo 

quem quisesse se manifestar, submeteu o pedido ao Plenário. 

 

 

Deliberação: 

O Conselho resolveu autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo 

Especial no valor de até R$50.300,00, para executar obra de demolição 

da área da antiga Vila de Manutenção e revitalização do local com 

nova jardinagem. 

 

Dulce Arena Avancini – Pretendeu se manifestar, mas o Sr. Presidente a 

esclareceu que a matéria já havia sido votada. 

 

 

Item 6 - Apreciação do processo CD-10/2007 – Segunda discussão e 

votação de proposta formulada pela Diretoria, de alteração 

dos artigos 6º, VII e 59 de seu Regimento Interno, e deliberação 

sobre a redação final proposta pela Comissão Especial de 

Redação. 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havia 

oradores inscritos, então, colocou a proposta em votação. 
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Deliberação: 

O Conselho decidiu o seguinte: 1) aprovar, em segunda discussão, 

integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira discussão; 

aprovar integralmente, o projeto de redação final proposto pela 

Comissão Especial de Redação, ficando assim redigidos referidos 

dispositivos do Regimento Interno da Diretoria: 

“Art. 6º - Compete ao Presidente: 

I - ... 

VII - assinar cheques, ordens de pagamento e quaisquer outros títulos de crédito, 

autorizar pagamento de obrigações, contas e compromissos em nome do Clube, em 

conjunto com um dos diretores da Área Financeira ou com Procurador especialmente 

nomeado para este fim;” 

 

“Art. 59 - O pagamento das obrigações, contas e compromissos em nome do Clube, 

serão efetuados por cheque nominativo e cruzado, ou por meio eletrônico, observadas a 

programação e conferência elaboradas pela Área Financeira. 

Parágrafo único - ...”. 

 

 

Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Paulo Roberto Taglianetti, 

Antonio da Silva Villarinhos e Alcides de Souza Amaral, membros da 

Comissão Especial de Redação. 

 

 

Item 7 - Apreciação do processo CD-11/2007 – Segunda discussão e 

votação de proposta subscrita por cinqüenta Conselheiros no 

exercício do mandato, de alteração do artigo 137 do 

Regulamento Geral e do artigo 60 do Regimento Interno do 

Conselho Deliberativo, e deliberação sobre a redação final 

proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente - Prestou esclarecimentos preliminares sobre a matéria. Neste 

caso, também não havia oradores inscritos para falar. Submeteu a 

proposta à votação. 

 

Deliberação: 

O Conselho resolveu o seguinte: aprovar, em segunda discussão, 

integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira discussão; 

aprovar, integralmente, o projeto de redação final proposto pela 
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Comissão Especial de Redação, ficando assim redigidos os dispositivos 

regulamentar e regimental objeto desta alteração: 

Regulamento Geral 

“Art. 137 - ... 

Parágrafo único - A proposta de alteração estatutária e regulamentar somente será 

considerada aprovada se obtiver votação favorável em duas (2) discussões do Conselho 

Deliberativo, em reuniões distintas.”. 

 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo 

“Art. 60 - ... 

I - alterações do Estatuto Social e do Regulamento Geral que, para serem consideradas 

aprovadas, deverão obter votações favoráveis em duas (2) reuniões distintas do 

Conselho, podendo ser apresentadas, na segunda reunião, exclusivamente emendas de 

redação;”. 

 

Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Ayrton Rodrigues Liberado, 

Edson Minioli e Jorge Roberto Corrêa Zantut, que integraram a Comissão 

Especial de Redação. 

 

 

Item 8 - Apreciação do processo CD-12/2007 – Segunda discussão e 

votação de proposta formulada pela Diretoria, de alteração 

do artigo 6º do Regulamento Geral, e deliberação sobre a 

redação final proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão, 

mas não houve quem quisesse fazer uso da palavra. Então, submeteu a 

proposta ao Plenário. 

 

Deliberação: 

O Conselho resolveu o seguinte: aprovar, em segunda discussão, 

integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira discussão; 

aprovar, integralmente, o projeto de redação final proposto pela 

Comissão Especial de Redação, ficando assim redigido o dispositivo do 

Regulamento Geral em questão: 
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“Art. 6º - ... 

§8º – Aqueles que forem admitidos ao quadro social a partir da data de vigência deste 

dispositivo, não terão direito de se transferir para a categoria Veteranos.”. 

 

 

Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Ovídio Lopes Guimarães Júnior, 

Edmundo Comino e Luiz Matarazzo Silva, que fizeram parte da Comissão 

Especial de Redação. 

 

 

Item 9 - Várias. 

Clovis Bergamo Filho – Comentou que hoje as empresas estão passando 

por uma revolução no processo administrativo, e cada vez mais a gestão 

é item fundamental e fator diferencial para atingir os resultados 

desejados. Neste sentido, destacou duas ações da Diretoria: a primeira, 

nas atividades praticadas no Fitness; anteriormente, caso o associado 

tivesse dúvida, o profissional da empresa prestadora de serviço estava 

disponível; hoje esse profissional presta assistência técnica pró-ativa ao 

associado usuário, possibilitando medir a performance para 

acompanhar a mudança. Foi implementada a medição de número de 

assistência por profissional, definindo para este uma meta de número de 

assistências. A segunda, quanto ao estacionamento; antigamente o 

Clube disponibilizava infra-estrutura física para estacionar o carro. Hoje a 

ação gerencial otimizou a utilização dos recursos disponíveis, com 

inclusão de manobristas, gerando um aumento expressivo no número de 

vagas, tendo os mesmos recursos físicos disponíveis.  

 

Maria Lucia Mazzei de Alencar – Detalhando o episódio, registrou sua 

indignação como Conselheira e Associada, pela forma em sua opinião, 

totalmente imprópria, humilhante e deselegante com que ocorreu o seu 

desligamento da Segunda Diretoria Cultural da ACESC, sobre o qual 

tomou conhecimento, por e-mail, somente no último dia 10 de agosto, 

quando encaminhou uma solicitação aprovando um layout de cartão 

de visita à Secretaria daquela Entidade. Aduziu que a ACESC a 

comunicou que sua substituição foi solicitada pela Presidência da 

Diretoria, pelo fato de aqui ela não exercer mais cargo diretivo. Disse 

entender que esse pedido era perseguição política, que o Conselho não 
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deve tolerar. Informou que formalizaria um pedido de explicações à 

Diretoria.  

 

Presidente – Consignou que era direito da Conselheira indagar e que a 

Diretoria deve e irá responder, não podendo precisar os termos dessa 

resposta. 

 

Maria Lucia Mazzei de Alencar – Reiterando sua indignação, entendeu 

que a situação era semelhante a um acontecimento anterior. Lembrou 

que por ocasião do falecimento do Presidente Sergio Fuchs Calil, o 

Presidente Antonio Moreno Neto, então Vice-Presidente da Diretoria, já 

não era mais Conselheiro, e a Comissão Jurídica foi consultada se ele 

poderia ou não assumir a Presidência nessas condições. E a Comissão 

Jurídica respondeu o que ele tinha que preencher os requisitos do cargo 

por ocasião da sua posse, porque isso então era o justo. O Conselho 

também deliberou assim. E agora, o Sr. Presidente se aproveita do fato 

de não tê-la nomeado Diretora ou Assessora para pedir à ACESC sua 

destituição, quando parece que o Regimento daquela Entidade 

estabelece que pode-se preencher o cargo sendo Diretora, Assessora ou 

Conselheira. Mesmo que assim não estabeleça, quando foi indicada o 

era. Requereu explicações e documentação formais do Sr. Presidente da 

Diretoria. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Refutou, dizendo que a 

oradora estava tornando público um problema pessoal, assunto 

impertinente, que não interessava aos Conselheiros. Em respeito ao 

Conselho, pediu que o Sr. Presidente não permitisse isso. 

 

Maria Lucia Mazzei de Alencar – Respondeu que se for constatado abuso 

de poder, o Conselho tem que tomar conhecimento. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri (aparte) – Como ex-Presidente da ACESC, 

esclareceu que lá os mandatos são de um ano, e não dois anos, como a 

oradora mencionou em sua narrativa. O Presidente do Conselho Superior 

tem a prerrogativa de nomear os Diretores, que são indicados pelos 

Presidentes da Diretoria dos clubes que compõem Entidade. Trata-se de 

uma Associação que congrega vinte clubes, todos da Zona Sul. O Órgão 

que representa oficialmente os clubes é o Sindicato dos Clubes do 

Estado de São Paulo. Como a oradora disse ter sido informada que 
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houve uma alteração nos Estatutos da ACESC, passando para dois anos 

o mandato dos diretores, garantiu que isso não ocorreu, nem proposta 

neste sentido. 

 

Dulce Arena Avancini – Sugeriu que a área ocupada pela antiga da Vila 

de Manutenção seja transformada em estacionamento, com entrada 

pela R. Hans Nobiling. O local é maior, caberiam mais carros e o trânsito 

seria muito mais fácil. 

 

Sr. Mario Lima Cardoso – Propôs que fosse enviada mensagem ao 

Conselheiro Marcelo Grassi, em reconhecimento pela sua atuação no 

Tênis, que vem promovendo o aumento da freqüência na Seção e da 

prática desta atividade por associados de diversas categorias. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Entendeu importante refletir sobre a 

necessidade de se enaltecer a postura do Conselheiro, pois que 

representante dos Associados. Discorrendo sobre a competição e a 

categoria, propôs voto de louvor a atletas da Seção de Basquete Máster 

convocados para integrar a Seleção Brasileira que participou e se 

destacou no 9º Campeonato Mundial de Máster Basquetebol (San 

Juan/Porto Rico - 01 a 12/08/2007): Henrique Horta - Campeão, categoria 

mais 45 anos; Décio Cecílio Silva Júnior - Vice-Campeão, categoria 55 

anos; Mauro Lima e Sérgio Gomes - Vice-Campeões, categoria mais de 

40 anos; e Laerte Gomes - 4º Lugar, categoria mais de 70 anos.  

 

Mario Lima Cardoso (aparte) – Entendendo que foi mal interpretado, 

esclareceu que pretendeu exclusivamente cumprimentar o Conselheiro 

Marcelo Grassi pelos serviços prestados ao Tênis do Clube. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Não compreendeu a intervenção do 

aparteante, mas respondeu que estava falando somente do Basquete. 

 

Mario Lima Cardoso – Desculpou-se.  

 

Cezar Roberto Leão Granieri – Cumprimentou o Presidente da Diretoria 

Antonio Moreno Neto e o Diretor Social Luís Eduardo Dutra Rodrigues, 

pela excelência do evento Festa Italiana, realizado no último sábado.  
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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 aprovada na 554ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 24 de setembro de 2007, com as retificações já dela constantes. 
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