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ATA DA 560ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 28 DE ABRIL DE 2008. 
 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de abril do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinqüenta e um 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidência: José Roberto Coutinho de Arruda 
Primeira Secretaria: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 
Segunda Secretaria: Nice de Lima 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Clovis Bergamo Filho 

 
 
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) COMPOSIÇÃO DA MESA 

Presidente – Justificou a ausência do Presidente Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, por motivo de saúde. Submeteu ao Plenário e foi aprovado que o Primeiro 
Secretário José Roberto Coutinho de Arruda ocupasse a Vice-Presidência; o Segundo 
Secretário Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, a Primeira Secretaria; a Terceira 
Secretária, Nice de Lima, a Segunda Secretaria, e o Conselheiro Clovis Bergamo Filho, 
a Terceira Secretaria “ad hoc”. 
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5) EXPEDIENTE 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Congratulou-se com os ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria, pela passagem do Dia do Presidente (16/04), instituído pela Resolução do 
Conselho Deliberativo nº 19/2005. Prosseguindo, propôs e foi aprovado que fosse 
observado um minuto de silêncio e consignado voto de pesar pelo falecimento do 
Conselheiro Edmundo Comino. Apresentou ao Conselho e foram aprovadas, com 
subscrições do Plenário, as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de autoria do 
Presidente Alberto Fasanaro, pelo falecimento do Associado Márcio Machado 
Rabello; 2) de iniciativa do Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva, do 
Segundo Secretário Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima e do Conselheiro Synésio 
Alves de Lima, pelo falecimento da Sra. Célia de Souza Aranha Machado, mãe do ex-
Conselheiro Luiz Henrique de Souza Aranha Machado; 3) de autoria da Mesa do 
Conselho, pelo falecimento do Sr. Antides Baroni Filho, ex-Conselheiro, ex-
Presidente da Comissão de Obras e ex-Diretor, pai do Associado Antides Baroni 
Neto, Diretor Adjunto de Comunicação Institucional; 4) de iniciativa da Mesa do 
Conselho, pelo falecimento da Sra. Maria Beatriz Iorio, Coordenadora do Ballet; 
votos de pronto restabelecimento do Presidente Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, proposto pelo Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva; voto de 
congratulações de autoria da Mesa do Conselho, a Sra. Priscila Ferraz, esposa do 
Conselheiro Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, Diretor de Patrimônio, pelo 
lançamento do livro Nuvem de Pó; voto de louvor proposto pela Conselheira Maria 
Helena Cruz MacCardel, a Sra. Maria Cristina Barbosa Bergonha, professora de Yoga, 
pela competência, qualidade e responsabilidade aplicadas nas aulas, extensivo ao 
seu Assistente de Sala, Sr. Ivan. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao mês de 
março e o Balanço Patrimonial do Clube em 31/03/2008. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – A par de reiterar o voto de pronto 
restabelecimento já aprovado, comunicou que o Presidente Alberto Fasanaro estava 
em plena recuperação e prestes a retornar ao convívio do Clube. Propôs voto de 
louvor ao Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto, pela entrega da Portaria 
Principal, estendendo o voto ao Diretor de Patrimônio, Arnaldo Couto Magalhães 
Ferraz, ao Diretor de Serviços Gerais, Nilson José Iasi, pela imediata recuperação do 
jardim, e ao Diretor Administrativo, Oswaldo Fontana Filho, pela reinstalação dos 
equipamentos de controle de entrada e saída. Votos aprovados. 
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Clóvis Bergamo Filho – Falando em nome de associados, propôs voto de louvor ao 
Diretor de Patrimônio, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, em reconhecimento 
pela sua dedicada atuação, como representante do Clube, na fiscalização dos 
contratos por este realizados. 
 
Célio Cássio dos Santos – Propôs fosse consignado voto de louvor à associada 
Martha Diederichsen Stickel, nora do ex-Presidente da Diretoria Arthur Stickel, que 
doou ao Centro Pró-Memória Hans Nobiling 61 fotos das décadas de 20 e 30, 
quando o Pinheiros ainda era o Germânia. Aprovado. 
 
Vicente Mandia – Reiterou o pleno restabelecimento do Presidente Alberto 
Fasanaro. Em segundo lugar, agradeceu aos membros da Comissão Jurídica que 
participaram na sua gestão como Presidente - Conselheiros Marcelo Luiz Del Grande 
Prícoli, Eduardo Ribas Oliveira Machado e Sérgio Henrique de Sá e Associado José 
Geraldo Louzã Prado. 
 
Sergio Henrique de Sá – Na qualidade de Secretário, prestou contas das atividades 
da Comissão Permanente Jurídica nos últimos vinte e um meses, agradecendo e 
enaltecendo o trabalho dos demais membros da Comissão, Conselheiros Marcelo 
Luiz Del Grande Prícoli e Eduardo Ribas Oliveira Machado e Associado José Geraldo 
Louzã Prado, bem como Dr. Renato Corrêa Meyer Marino, que atuou até maio de 
2007. Finalizando, propôs voto de louvor à Secretaria do Conselho, em especial a 
Edinalva Aparecida de Paula, Assistente Executiva, pela valiosa e sempre 
competente assessoria. Aprovado. 
 
Presidente – Parabenizou a Comissão Jurídica pelo trabalho desenvolvido.  
 
Synesio Alves de Lima – Elogiou trabalho que vem sendo desenvolvido pela Área 
de Serviços Gerais, de iniciativa do Diretor Nilson José Iasi, designando um 
associado para documentar com fotografias os próprios do Clube, uma delas 
utilizada na capa do Relatório da Diretoria. Propôs voto de louvor ao associado 
Eusébio Beleza, que vem executando esse trabalho fotográfico. Aprovado.  
 
Roberto Cappellano – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Regina Pires 
Montenegro, mãe do Conselheiro Mario Montenegro Gasparini, ocorrido naquela 
noite. Aprovado. 
 
Nelson da Cruz Santos – A par de prestar contas das atividades desenvolvidas sob sua 
Presidência, propôs fossem consignados votos de louvor aos demais membros da 
Comissão de Higiene e Saúde (Conselheiros Pedro Guilherme de Vergueiro Logo e Gil 
Vicente de Azevedo Sodré e Associados Maria Sylvia Ayrosa Galvão Mixeu e Danilo 
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Sanches), pela forma democrática e eclética com que atuou em favor dos associados. 
Aprovado. 
  
Laís Helena Pinheiro Lima – Prestou homenagem póstuma a Sra. Maria Beatriz 
Iorio, Coordenadora do Ballet. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Mario Lima Cardoso – A par de agradecer ao Presidente da Diretoria, Antonio 
Moreno Neto, pela dotação orçamentária para a implementação da modalidade 
Futsal, reivindicou aos setores competentes que equipes profissionais possam 
colaborar neste início de seletiva entre os associados, bem como a destinação de 
espaço adequado, não só para a prática desta modalidade, como para outras 
atividades. Em segundo lugar, considerando que se aproxima a eleição para 
renovação parcial do Conselho, conclamou que na campanha os candidatos 
mantenham o perfil harmonioso que vem sendo observado, sem emissão de textos 
irônicos, agressivos, meias verdades, meias mentiras, grandes mentiras. Com 
relação à obra da lanchonete da piscina, solicitou às Comissões competentes que 
acelerem a emissão de seus pareceres, evitando que a burocracia atrase a execução 
da obra. Aprovado o encaminhamento das matérias à Diretoria e à Mesa do 
Conselho. 
 

Denise de Mattos Faro Migliore – Solicitou providências da Diretoria, ou 
informações, sobre medidas que estariam sendo tomadas com relação aos pais e 
responsáveis de associados menores possuidores de títulos, que não são associados, 
e utilizam os serviços do Clube quando vêm acompanhar essas crianças. Também 
pediu providências quanto ao uso abusivo, pelas babás, dos carrinhos elétricos 
reservados para transportar internamente os associados idosos e portadores de 
necessidades especiais. Ainda quanto às babás, que a Diretoria destine um local 
adequado para que elas possam alimentar as crianças, pois acabam utilizando o 
Restaurante e os toaletes da Sede Social sem qualquer cuidado, provocando 
desconforto aos freqüentadores do local. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Apresentou duas reivindicações: 1) colocação 
de lombadas, ou algum tipo de sinalização, na saída do estacionamento, para 
impedir excesso de velocidade, propiciar mais segurança e evitar acidentes; 2) que 
seja estudada a possibilidade de os praticantes das diversas modalidades poderem 
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utilizar seus locais de treinos nos horários livres. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Sergio Henrique de Sá – Quanto ao vestiário familiar, pediu a adaptação de uma 
rampa de acesso em parte da escada e instalação de um corrimão duplo, em caráter 
de urgência, para o apoio dos usuários; bem como a adaptação dos chuveiros, a 
exemplo dos utilizados no fraldário, permitindo regulagem de altura dos jatos de 
água, que a criança não fique tão distante do jato e que o adulto não saia totalmente 
molhado ou encharcado após o banho num infante. No que diz respeito à eleição de 
Conselheiros prevista para 10 de maio próximo, solicitou seja dado maior destaque 
à sua divulgação no site do Clube. Aproveitou para sugerir que nas futuras eleições, 
os candidatos possam veicular suas propagandas através do site do Pinheiros. 
Quanto à nova Portaria Principal, reivindicou esclarecimentos sobre como 
funcionou, em 2004, a questão da realocação da verba destinada no Orçamento para 
construção da baia. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 559ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

31 de março de 2008. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Solicitou as seguintes correções: na Ordem do Dia, 
onde constou solicitou informação, deve constar que tenha representado associados 
que gostariam das informações que solicitou. Outrossim, conceitos que emitiu e 
valores que mencionou foram omitidos. Na última frase de seu pronunciamento, 
deve constar que teria solicitado da Diretoria informações relativas à Portaria, e se 
foi aprovada pelo Conselho, e não Pedindo informações relativas à construção da nova 
Portaria, que foi aprovada pelo Conselho. Comentando a respeito, na resposta do 
Presidente ao seu questionamento, que seja excluída a expressão: ... , deixando claro 
que a Presidência não está omissa a esse respeito. Na sua fala em Várias, que constar 
que .... novamente vim falar que eu gostaria que as respostas que foram solicitadas 
fossem me dadas por escrito. Ainda em Várias, substituir o termo empregando por 
empenhando.  

 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, com as 
retificações solicitadas. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-05/2008, referente ao Relatório da 

Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa 
do exercício de 2007. 

Presidente – Não havendo oradores inscritos, submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Plenário resolveu aprovar o relatório da Diretoria, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2007. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Maria Lucia Mazzei de Alencar – Agradeceu ao Conselho e ao ex-Presidente 
Antonio de Alcântara Machado Rudge, pela acolhida e incentivo que recebeu como 
Conselheira, durante sua gestão como Diretora Cultural e, posteriormente, como 
responsável pela programação do Cinema. Com relação à eleição de 10 de maio 
próximo futuro, também recomendou seja mais bem divulgada. No tocante à pré-
estréia do cinema, sugeriu que a Diretoria distribua senhas, com as cadeiras 
numeradas, para que o associado não fique sujeito a filas, tumulto, etc. 

 
Lúcia Maria Nagasawa – Reiterou o pedido de providências quanto ao uso 
indevido do carrinho elétrico por babás. Lembrou que em 2005 também havia 
solicitado a construção de uma baia para embarque e desembarque de associados, 
como está sendo feito pela atual Diretoria. Mas existe ainda uma dificuldade para 
pessoas com mais idade entrarem no Clube, pela ausência de um sinaleiro na frente 
da Portaria Principal. Assim, solicitou que seja instalada uma campainha do outro 
lado da rua Tucumã, para que as pessoas a acionem, e quem estiver na Portaria, as 
ajude a atravessar a rua com segurança. 
 
Walter Silva – Solicitou que a Diretoria proceda à poda das árvores do Solarium da 
Piscina. 
 
Cleide Frasco Marrese – Endossou as providências reclamadas pela Conselheira 
Denise de Mattos Faro Migliore, com relação à sujeira e à correria provocada no 
Restaurante da Sede Social pelas crianças acompanhadas por babás. Quanto à 
higiene nos toaletes, pediu que fosse verificada alguma forma para resolver o 
problema de adultos e crianças que não conseguem acionar as tampas das lixeiras 
com pedal - exigidas pela COVISA - e acabam jogando o papel usado no chão, ou 
sobre as tampas da lixeira. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Comunicou quando seriam celebradas as Missas de Sétimo dia de 
falecimento da Sra. Maria Beatriz Iorio e do Conselheiro Edmundo Comino. Agradeceu 
aos Conselheiros pela colaboração, em especial aos seus companheiros de Mesa pela 
ajuda na condução dos trabalhos. Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista 
de presença e deu por encerrada a reunião às 21:50 horas. 
 
 

*** 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 561ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 08 de maio de 2008, com as retificações já dela 
constantes. 

 
 

São Paulo, 12 de maio de 2008. 
 
 

 

 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

José Roberto Coutinho de Arruda 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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