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ATA DA 565ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 25 DE AGOSTO DE 2008. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de agosto do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e seis 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro  
Vice-Presidência “ad hoc”: José Roberto Coutinho de Arruda  
Primeira Secretaria “ad hoc”: Apparecido Teixeira 
Segunda Secretaria “ad hoc”: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Luiz Fernando Pugliesi Alves 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) COMPOSIÇÃO DA MESA 

Presidente – Justificou a ausência do Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 
Submeteu ao Plenário e foi aprovado que o Primeiro Secretário José Roberto Coutinho 
de Arruda ocupasse a Vice-Presidência; o Segundo Secretário Apparecido Teixeira, a 
Primeira Secretaria; o Terceiro Secretário, Eduardo Ribas Oliveira Machado, a Segunda 
Secretaria, e o Conselheiro Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, a Terceira Secretaria, 
“ad hoc”. 
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5) EXPEDIENTE  

Posse de Suplente convocada para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Nice de Lima, Suplente do 
Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre, convocada para esta reunião. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs ao Plenário, sendo aprovados: votos de pesar: 1) de iniciativa da 
Mesa do Conselho e da Diretoria, pelo falecimento da Sra. Helena Maria Pabst Vieira da 
Cunha, mãe da Conselheira Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger, Diretora Adjunta 
de Futebol Feminino; 2) de iniciativa da Presidência do Conselho, pelo falecimento do 
associado Millo Zani, ex-Membro do Conselho Fiscal; 3) de autoria da Mesa do 
Conselho: a) pelo falecimento da Sra. Julita Goulart Leão, esposa do Sr. Oswaldo Leão , 
ex-Conselheiro, ex-Vice-Presidente Administrativo e ex-Vice-Diretor de Patrimônio; b) 
pelo falecimento do Sr. Herbert Chrystman, pai da ex-Conselheira Beatrice Mira 
Chrystman; votos de pronto restabelecimento: 1) de iniciativa da Conselheira Dulce 
Arena Avancini, às Conselheiras Anamaria Andrade Damasceno e Ivanilce Simeão 
Cappellano; 2) de autoria da Mesa do Conselho, ao Conselheiro Walter Leonelli. 
Registrou votos de pesar e de louvor pelos serviços prestados, proposta pelo 
Conselheiro Marcelo Grassi, em memória de Jamil Zantut. Submeteu ao Conselho, 
ainda, proposta da Presidência da Diretoria, que a Mesa do Conselho subscreveu, 
consignando votos de louvor aos quarenta pinheirenses que integraram a maior 
delegação do Clube na história das Olimpíadas, em especial aos dois medalhistas, o 
nadador Cesar Cielo, Medalha de Ouro - 50 metros livre e medalha de Bronze - 100 
metros livre, e o judoca Leandro Guilheiro, Medalha de Bronze, categoria Leve. 
Delegação: Atletismo: atletas: Jadel Gregório (salto triplo) e José Telles (2h12m24s - 
maratona 42.195 metros), técnicos: Cláudio Roberto de Castilho e Pedro de Toledo; 
Esgrima: atleta: Renzo Agresta (sabre); Ginástica Artística: atletas: Daiane Garcia dos 
Santos (salto, paralela, trave e solo) e Lais da Silva Souza (salto, paralela, trave e solo); 
Handebol - atletas: Bruno Santana, Fernando Pacheco, Guilherme Rosa e Maik Ferreira 
dos Santos, Fisioterapeuta: Denis Mouta; Judô: atletas: Denilson Moraes Lourenço (-
60kg), Leandro Guilheiro (-73kg), Médico: Wagner Castropil; Levantamento de Peso: 
Técnico: Edmilson Dantas; Maratona Aquática: atleta: Poliana Okimoto, Técnico: 
Ricardo Silveira Cintra; Natação: atletas - Feminino: Flavia Delaroli (50 metros livre e 
4x100 metros livre), Gabriela Silva (100 metros borboleta e 4x100 metros medley), 
4x100 metros livre Feminino - Michele Lehart , Monique Ferreira, Tatiana Lemos 
Barbosa (Flavia), 4x100 metros medley Feminino - Tatiana Lemos Barbosa e Tatiana 
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Sakemi; Masculino: César Cielo (50 metros livre, 100 metros livre), Felipe França Silva 
(100 metros peito), Guilherme Guido (100 metros costas) , Henrique Barbosa (100 
metros peito), Lucas Salatta (200 metros costas), Nicholas Santos (50 metros livre), 
4x100 metros livre Masculino - César Cielo - Reserva: Fernando Silva, 4x200 metros livre 
Masculino - Lucas Salatta - Reserva: Phillip Cameron Morrison, 4x100 metros medley 
Masculino - Guilherme Guido (costas)/ Henrique Barbosa (peito)/ César Cielo (livre), 
4x100 metros livre Feminino - Michele Lehart , Monique Ferreira, Tatiana Lemos 
Barbosa e 4x100 metros medley Feminino: Tatiana Lemos Barbosa e Tatiana Sakemi, 
Técnicos: Alberto Pinto da Silva, Arilson Soares e Marco Aragão, Biomecânico: Paulo 
Cesar, atleta paraolímpico: André Brasil (50, 100 e 400 metros livre e 100 metros 
borboleta); Triathlon: atletas: Reinaldo Collucci e Mariana Ohata; Saltos Ornamentais: 
atleta: Cassius Duran (plataforma). Os votos foram aprovados. Prosseguindo, registrou 
que, no dia 26/08/2008, o Sub-Prefeito de Pinheiros, Nilton Nachle, compareceria ao 
Clube colocando-se à disposição para informações e serviços que poderão ser prestados 
aos pinheirenses. 

 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria 
o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao mês de julho e o 
Balanço Patrimonial do Clube em 31/07/2008. Comunicou que o Relatório anual das 
atividades do Conselho referente ao período de maio/2007 a maio/2008 estaria 
disponível para consulta no “site” do Conselho, a partir de 1º/09/2008, e que os 
Conselheiros que pretendessem, poderiam solicitar um exemplar à Secretaria. 
 
 
Esclarecimentos do Sr. Presidente da Diretoria, sobre as providências que estão sendo 
tomadas com relação à elaboração do Plano Diretor do Esporte Clube Pinheiros, à 
construção de novo estacionamento e outros assuntos que entender pertinentes. 

Presidente – Concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Diretoria. 
 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto - Agradeceu ao Conselho pela 
oportunidade de expor algumas diretrizes e ações que a Diretoria está realizando. Na 
última reunião do Conselho, foram aprovadas a reforma da segunda fase da piscina, 
com troca de tubulação e piso, e a reforma do novo Bar da Piscina. É importante 
destacar que a reforma do novo Bar da Piscina iniciou-se, com aprovação desta Casa, da 
impermeabilização do Solário e troca de piso, cuja execução foi iniciada, e para que não 
tivéssemos prejuízos financeiros, verificamos quais intervenções ocorreriam com o novo 
projeto; executamos as interferências, e aguardamos por 03 meses a aprovação do 
Conselho, para iniciarmos a reforma com o processo de demolição. Conforme solicitado 
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por Conselheiro, apresentaremos proposta do projeto de paisagismo na próxima 
reunião. Com relação ao Plano Diretor, gostaríamos de explicar o que a Diretoria está 
colocando como premissa, e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, com 
todos os fóruns, Planos Diretores, Planos Diretores de Obras, elementos técnicos, 
informações e pesquisas necessárias atualizadas, elaboraremos um Plano Diretor Geral, 
para ser apresentado ao Conselho, com as prioridades e objetivos para o Clube nos 
próximos 05 anos, com a revisão nos anos subseqüentes, definindo, entre outros, os 
seguintes aspectos: número de associados máximo que o Clube comporta; verificação 
de todas as áreas esportivas, sociais, culturais e de serviços necessárias para o bom 
atendimento ao Associado; prioridades e expectativas atuais dos associados com 
relação ao Clube; infra-estrutura necessária; programas ligados ao meio-ambiente; 
reposição de títulos veteranos e outros, que estão sendo discutidos pelo Conselho em 
Comissões já constituídas.  Estamos aguardando esse posicionamento. A proposta 
consiste em que o Plano Diretor Geral do Clube apresentado seja discutido e aprovado 
pelo Conselho, e as gestões atuais e futuras deverão atuar estritamente dentro do 
estabelecido no Plano Diretor, facultando a definição de suas prioridades dentro do seu 
mandato. A cada ano, o Plano Diretor será revisado para os próximos 5 anos e 
submetido ao Conselho. O Plano Diretor de Obras será conseqüência do Plano Diretor 
aprovado. Estacionamento: A definição do novo estacionamento deveria ser em função 
do Plano Diretor de Obras, precedido do Plano Diretor Geral. Mas, em função da sua 
prioridade e urgência de execução, com poucas alternativas para a sua localização, será 
apresentado a este Conselho, estudo objetivo com as vantagens e desvantagens, custos, 
e, principalmente, a viabilidade econômica financeira de cada opção. Mas é 
fundamental que tenhamos estudado e executado toda a infra-estrutura necessária 
para esse acréscimo de freqüência dos Associados em função de um novo 
estacionamento, antes e durante a obra. Em nossa gestão, já iniciamos este processo 
com os seguintes procedimentos: Reforma das lanchonetes e restaurantes - 
Reurbanização da Churrascaria. Já fizemos a remodelação do boliche, estamos 
executando a reforma do bar da piscina, e executaremos a reforma do ponto de 
encontro - (restaurante a la carte - matéria apresentada nesta reunião), a reforma do 
bar do tênis, cabana do pai Tomaz e do bar do futebol, objetivando que os Associados 
possam ser atendidos no seu próprio setor, não necessitando o  deslocamento para 
lanchonetes de outros setores causando esperas e filas no atendimento. Expansão dos 
locais para a prática de esporte. Com a execução da laje do 3º andar do poli-esportivo, 
(será apresentada na próxima reunião), conseguiremos acrescer uma área de 
aproximadamente 900 m². Vestiários - Todos os vestiários do Clube deverão ser 
redimensionados para a utilização, caso haja aumento de freqüência. Está sendo 
sempre considerado o impacto ambiental que todas as expansões/reformas podem 
causar e provendo as medidas compensatórias. Meio ambiente - Estão sendo estudadas 
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as diversas alternativas de energia, reaproveitamento de água, objetivando economia e 
também possibilidade de expansão, caso seja necessário. Enfim, estamos trabalhando 
para melhoria do atendimento aos anseios dos Associados, e preparando o Clube para 
aumento de freqüência em função de um futuro estacionamento. Não há dúvida de 
que, com o novo estacionamento, teremos mais freqüência, até pela facilidade. E temos 
que estar preparados com essas ações que estão sendo e serão feitas. Enviaremos até o 
final deste ano a proposta do Plano Diretor e estacionamento para análise e aprovação 
do Conselho. Acreditamos que também conseguiremos, com a participação dos 
Conselheiros, agilizar esse trabalho, porque em função dos trabalhos já existentes, com 
os fóruns, Planos Diretores apresentados, o recente projeto de Plano Diretor de Obras, 
temos muita facilidade de alcançar esse objetivo nesse prazo. Também gostaria de 
informar que na última quadra externa existe uma instalação coberta. Aquilo foi uma 
emergência. Fechamos o ginásio da prática de Ginástica Artística, porque existem dois 
arcos de madeira, já bem antigos, que estão apresentando uma deformação em cima, 
no centro, muito acentuada. Tivemos pareceres de empresas especializadas, tanto de 
fundação quanto de engenharia de estrutura, e vamos trocar aquela estrutura por 
estrutura metálica, como já foi feito no galpão ao lado. Enquanto isso, todos os atletas 
terão as atividades nesse galpão provisório, na quadra externa, por medida de 
segurança, apesar de não ter um perigo iminente. Informou que a Diretoria está 
estudando e realizando todas as alternativas que existem para, dentro do que o 
Estatuto permite, captar recursos pela recém aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte. 
No projeto já divulgado, para formação de atletas de 14 a 19 anos, o total chega a R$ 
11.700.000,00. São 800 atletas, a um custo aproximado de R$ 1.200,00/mês, que geram 
este valor. Já captamos R$ 4.600.000,00 desses R$ 11.700.000,00, e já iniciamos o 
projeto. E até o final do ano a nossa previsão é que conseguiremos o restante dos 
recursos. Isso premia o Esporte Clube Pinheiros pela sua tradição de 109 anos em 
formação de atletas. Sempre com pouco patrocínio. Mas o associado sempre bancou e 
pagou essas despesas. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, teremos um reconhecimento 
por todo esse esforço, e conseguiremos ter uma folga no Orçamento, com relação a 
recursos que serão aplicados estritamente na formação de atletas. Para quem não tem 
conhecimento, esses recursos são controlados pelo Governo Federal. É aberta uma 
conta no Banco do Brasil. Todas as despesas realizadas, os pagamentos, poderão ser 
observados pelo Ministério do Esporte, “on line”. Eles têm esse acesso. É obrigatório em 
tudo o que estamos pagando e tudo que estamos fazendo. E tem a fiscalização do 
órgão, para conferir se os recursos estão sendo totalmente aplicados, conforme o 
projeto apresentado. Estivemos com o Ministro recentemente e, nesse fim de semana, 
com o Chefe de Gabinete, que será Secretário Nacional dessa política de esportes, que 
nos informou que certamente será possível também executarmos alguns módulos, 
alguns galpões, algumas construções específicas, para destinar exclusivamente à 
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formação esportiva. Existe essa possibilidade e estamos estudando como adaptá-la aos 
nossos anseios, que serão definidos no Plano Diretor. Já existe também neste Plano 
Diretor de Obras apresentado e nos anteriores essa possibilidade. Então, temos que, 
dentro do Estatuto e da Lei, aproveitar todas as oportunidades que o Clube possa 
conseguir. Eu também gostaria de dizer que estamos fazendo, não são obras, são ações 
que não aparecem, mas, que são muito importantes para o funcionamento de todas as 
atividades do Clube: limpamos todas as caixas de água; verificamos toda a limpeza de 
cozinhas e coifas; fizemos toda parte de verificação das instalações elétricas, combate a 
incêndio, que também é uma prioridade de Diretoria para termos tudo funcionando de 
acordo e dentro das normas. Colocou-se à disposição para outros esclarecimentos, mas 
não houve questionamentos. 
 
Presidente – Consignou que, no decorrer de seu mandato de Conselheiro, era a 
primeira vez que um Presidente comparecia em Plenário para prestar esclarecimentos, 
assegurando que, com este precedente, sempre que o Conselho entender necessário 
algum esclarecimento adicional, a Presidência da Diretoria será convidada. Agradeceu 
ao Presidente Antonio Moreno Neto por ter atendido ao convite. 
 
Antonio Moreno Neto – Agradeceu ao Sr. Presidente pela oportunidade.  
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo - Continuação. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Pronunciou-se em homenagem a Paulo Silva Merbach, 
técnico de Ginástica Olímpica, e propôs voto de pesar pelo seu recente falecimento. 
Aprovado. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Comentou sobre a importância do trabalho de Paulo 
Silva Merbach em favor da Ginástica Artística no Brasil.  
 
Maria Emma Jany Maerkl – Propôs voto de congratulações à Sra. Maria Celeste de 
Castilho, que, no último dia 1º de agosto, completou 85 anos de idade, dos quais, 45, 
como professora de Hatha Yoga do Clube. O voto foi aprovado, tendo se associado a 
Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria 
Cristina Gurgel do Amaral, esposa do associado Marcelo Gurgel do Amaral. Aprovado.  
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Comentou que recentemente pôde acompanhar o 
pronto atendimento prestado a uma associada que se acidentou gravemente no 
Fitness. Elogiou o nível da equipe profissional e a qualidade dos equipamentos de que o 
Clube dispõe, propondo voto de louvor ao serviço médico, pelo bom atendimento que 
tem prestado ao quadro associativo. Aprovado. Dando prosseguimento, propôs que 
fosse concedido o título de Atleta Benemérito a Cesar Cielo Filho, bem como a 
colocação de uma estátua do nadador em frente à piscina externa, com uma placa de 
bronze alusiva ao seu feito olímpico.  
 
Presidente – Esclareceu o orador sobre o formalismo necessário para a concessão de 
título de Atleta Benemérito, aduzindo que, se fosse o caso, certamente a Diretoria 
encaminharia proposta nesse sentido em momento oportuno.  
 
Gesualdo Di Nieri – Propor voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Ernesto 
Julio Santos Corrêa Scheleir, Diretor dos Veteranos, recentemente submetido a uma 
cirurgia cardíaca. Aprovado, com a associação do Plenário como um todo. 
 
Alcides de Souza Amaral – Propôs voto de louvor ao Presidente da Diretoria, Antonio 
Moreno Neto, pela iniciativa de elaborar um Plano Diretor para os próximos 5 anos. 
Comentou que terá que haver ajustes anuais, mas isso vai marcar a trajetória do Clube. 
Concitou os Conselheiros a se unirem na realização desse intento, demonstrando que o 
Conselho tem ordem, disciplina e controles, características que, como Presidente da 
Comissão Financeira, pode assegurar que existem nesta Casa. Afirmou que jamais 
aceitaria o cargo na Comissão se não fosse para fazer aquilo que tem que ser feito, e 
não aquilo que a Diretoria ou determinado grupo quer que seja feito. Estamos lutando 
pelos interesses do Clube. Entendeu que todos nesta noite eram merecedores de um 
voto de louvor. Aprovado. 
 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Antes de conceder a palavra ao primeiro inscrito, informou que, a partir da 
edição de outubro da revista Pinheiros, suspenderia temporariamente a publicação das 
manifestações no item “A Voz do Conselheiro”. Isto, porque, a cada mês, será dedicada 
uma página para notícias, competência e composição de cada Comissão Permanente, 
iniciando pela Comissão Financeira. Prosseguindo, pediu aos oradores que procurassem 
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se limitar aos 03 minutos com mais 01, que a Presidência já concede, para agilizar o 
andamento dos trabalhos. 
 
Gesualdo Di Nieri – Solicitou à Diretoria que autorize os associados a convidar seus 
genitores, não possuidores de títulos, para freqüentar o Clube, senhores acima de 65 
anos e senhoras acima de 60 anos de idade, duas vezes por mês, sem o pagamento de 
convite, sem direito a crédito acumulativo e mediante comprovação dessa condição no 
ato do ingresso. Reiterou pedido formulado em Plenário pelo ex-Conselheiro Adalberto 
Luiz Federighi, à época atendido, para que a Diretoria providencie algum tipo de 
proteção para a gaiola das araras, a fim de protegê-las da iluminação artificial durante a 
noite. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Pleiteou à Diretoria a instalação de máquinas de 
pagamento eletrônico, sem fio, no Restaurante do CCR.  Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Cleide Frasco Marrese – Parabenizou a Diretoria pela homenagem prestada ao atleta 
César Cielo. Entretanto reclamou da invasão de babás e motoristas de associados, que 
acabaram participando do evento, esquecendo-se das crianças que estavam sob sua 
responsabilidade. Pediu providências da Diretoria com relação à postura das babás, 
inclusive, alertando que, na Lanchonete do Tênis, continuam vendendo cerveja para 
essas pessoas. Transmitiu manifestação da associada Marlene Passini, representando 
um grupo de associadas que utilizam a piscina do Conjunto Desportivo, reclamando da 
falta de oportunidade para nadar, em razão dos treinos de Pólo Aquático. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Favalli – Referindo-se ao Conjunto Desportivo, solicitou à Diretoria que estude 
a possibilidade de providenciar o seguinte: inversão das portas dos elevadores, de modo 
que elas fiquem lado a lado; eliminação das portas corta-fogo que separam os 
elevadores, que são bastante pesadas, obviamente dentro das normas de segurança; 
instalação de um terceiro elevador, em função do grande afluxo de associados. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 564ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de 

julho de 2008. 

Presidente – Não havendo contestação, considerou a Ata aprovada, conforme 
apresentada. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-16/2008 - Pedido de autorização formulado 

pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial para reformar o 
Ponto de Encontro, abrangendo a cozinha e o salão. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – Reportou-se à aprovação da obra da Lanchonete da Piscina, 
dizendo que aquele pedido foi aprovado com base em um parecer da então Comissão 
de Obras, que, embora o julgasse apto, informava não ter recebido o projeto para bem 
avaliá-lo. Falou-se muito no custo da obra, mas, sobre o conceito, os motivos, os 
objetivos, o autor da arquitetura e os critérios da sua contratação e, principalmente 
sobre o projeto, que é o mais importante para um resultado positivo, não se esclareceu 
devidamente. Somente na reunião passada a Diretoria informou que a contratação se 
deu por meio de uma concorrência, mas não citou quem eram os concorrentes, nem o 
autor do projeto. Aliás, até hoje o associado não conhece o nome do profissional 
idealizador, nem detalhes sobre essa obra tão importante, vultosa, em área 
extremamente significativa para o Clube. Defendeu que esta falta de clareza não estava 
compatível com o nível e expectativa do associado, nem com o transtorno da obra. Com 
relação à reforma do Ponto de Encontro, salientou que, mais uma vez, a Comissão de 
Obras mencionava que não analisou o projeto executivo e as especificações. Ora, a 
Comissão de Obras é o órgão de assessoria também do Conselho, e tem a 
responsabilidade de dar respaldo técnico e conceitual sobre as intenções da Diretoria. 
Sugeriu à Comissão de Obras que em seus pareceres não se atenha somente à questão 
financeira, mas avalie mais profundamente também os aspectos arquitetônicos, 
técnicos e conceituais e se pronuncie sobre os impactos e qualidades dos novos 
projetos. O ideal seria que no momento de aprovação de recurso o Conselho já 
conhecesse o caráter do projeto, o que seria possível se já existisse um Plano Diretor. 
Uma postura mais rigorosa da Comissão de Obras é vital para que os Conselheiros 
possam deliberar com convicção. Por outro lado, é compreensível a agilidade que a 
Diretoria quer imprimir ao seu programa de obras. Contudo, é conveniente que 
fundamente o encaminhamento de qualquer projeto, subsidiando a Comissão com 
informações esclarecedoras, que vão além de números e prazos. Que apresente o 
conteúdo dos projetos pormenorizadamente, e que, depois de aprovado, seja exposto 
integralmente também aos associados. Não basta saber os custos das obras; antes de 
decidir, o Conselho tem o dever de se assegurar sobre o teor dos novos 
empreendimentos, para minimizar os riscos, pois uma intervenção equivocada é de 
difícil recuperação. E quando isso ocorre, os prejuízos extrapolam o financeiro e podem 
afetar as questões ambientais, funcionais, esportivas e culturais, o que ainda é mais 
grave.  
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Presidente – Endossou as palavras do orador, comentando que houve um avanço: 
antigamente nem se submetiam as obras ao Conselho, agora isso está sendo feito. E 
vamos aprimorar, cada vez exigindo mais da Diretoria.  
 
Gilberto De Luccia – Como Presidente da atual Comissão de Obras, lembrou que o 
parecer sobre a reforma da lanchonete da piscina foi emitido pela Comissão anterior, no 
sentido de que a matéria estava em condições de ser votada. E foi votada e aprovada 
por expressiva maioria de votos. Quanto ao presente pedido, a Diretoria apresentou o 
anteprojeto previamente à Comissão, sendo a intenção de atender à solicitação de 
vários Conselheiros, de ter um restaurante de melhor nível. E ficou estabelecido o Ponto 
de Encontro, local que a Comissão entendeu ser o ideal. Com relação à cozinha, já 
apresentava vazamentos e alguns problemas, e a Comissão entendeu adequada a verba 
solicitada. Se aprovado o pedido da Diretoria, a Comissão acompanhará as licitações e 
vai rever todas as propostas e orçamentos referentes aos serviços. A par de tranqüilizar 
os Conselheiros, deixou claro que a Comissão está defendendo os interesses dos 
associados. 
 
Presidente – Esclareceu que em seu parecer a Comissão de Obras solicita à Diretoria de 
Patrimônio que tão logo sejam concluídos os projetos executivos e as devidas 
especificações técnicas, seja esse material encaminhado para análise e 
acompanhamento. Na realidade, como habitualmente, o Conselho aprova a verba. E é 
isso que foi requerido e instruído com a documentação mínina necessária para tanto.  
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Disse que os investimentos em áreas de alimentação são 
muitos importantes. E é uma atitude muito importante e sábia da Diretoria de levar 
adiante um Plano em todos os bares e restaurantes, desde que precedido de uma 
análise que visasse às prioridades. Com relação ao presente pedido, embora o 
considerasse extremamente importante, não se sentia seguro em aprovar, motivo pelo 
qual propôs que o mesmo retornasse à Diretoria para melhor detalhamento, uma vez 
que 65% do montante de praticamente 0,5 milhões de reais era composto por 5 itens 
de verba, sem nenhum parâmetro objetivo que possibilitasse a sua avaliação com a 
objetividade e a responsabilidade que o caso merecia, e para que pudesse ser 
complementado à guisa do seu projeto executivo e da sua discussão face ao que se 
pretende fazer com o Plano Diretor do Clube, e com muita rapidez, para que se pudesse 
ter a reforma do Ponto de Encontro aprovada. 
 
Alcides de Souza Amaral – Na qualidade de Presidente, esclareceu que a Comissão 
Financeira diligencia sobre tudo o que aprova. No caso de obra, nada é aprovado sem 
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que antes a Comissão de Obras emita o seu parecer, justificando a aprovação. 
Comentou que nesta mesma reunião deveria estar sendo apreciado pedido de verba 
para o paisagismo da piscina, terceira fase na complementação nova da piscina. 
Entretanto, a Comissão de Obras exigiu informações adicionais. E a Comissão Financeira 
manifestou que não aprovaria absolutamente nada enquanto a Comissão de Obras não 
tivesse aprovado. E a Diretoria, diligentemente, retirou seu pedido, para fazer uma 
análise mais detalhada para apresentar na próxima reunião. Então, não se aprova tudo 
que vem da Diretoria. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Referindo-se ao Plano Diretor, indagou como 
seriam mantidas todas essas obras e o seu impacto sobre os custos do Clube. Disse que 
era favorável a um restaurante de melhor qualidade, inclusive com todos os recursos 
para a decoração. Mas isso envolve custos. E que preço será cobrado das refeições? 
Tendo o Sr. Presidente o interrompido, entendendo impertinente aquela ponderação, 
discordou, dizendo que os investimentos acarretam custos posteriores. Os custos que 
virão, inclusive outras obras, que atraiam mais freqüentadores ao Clube, vão gerar 
custos. Sugeriu ao Sr. Presidente da Diretoria que verifique a possibilidade de obter 
receitas para o Clube que não dependam diretamente da taxa dos associados. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que não era permitido debate paralelo.   
 
Alcides de Souza Amaral – Disse que o Diretor de Restaurante é quem poderia 
responder àquela indagação. A missão da Comissão Financeira é verificar se há verba 
suficiente, se está aprovado dentro dos parâmetros da organização, e liberar. Lembrou 
que pela primeira no Clube a Comissão Financeira tomou a iniciativa de solicitar à 
Diretoria uma previsão dos custos já comprometidos e que não apareciam 
mensalmente nos demonstrativos, que foi distribuída aos Conselheiros na última 
reunião. O Clube estava trabalhando com um caixa de R$ 12.000.000,00. Foram 
aprovados projetos que serão feitos ao longo do tempo. Então, já tem que ser guardada 
verba para essas obras. Até o fim do ano não serão mais R$ 12.000.000,00 disponíveis, 
mas, R$ 6.000.000,00 se considerada a aprovação do presente pedido, de R$ 
500.000,00. A Comissão vai solicitar à Diretoria que informe freqüentemente qual é a 
previsão de disponibilidade do Clube para os próximos 6 meses, considerando entradas 
e saídas, para que os Conselheiros saibam com absoluta certeza qual é esse valor e 
possam julgar eventuais pedidos de verba.  
 
Paulo Cesar de Arruda Castanho – Ponderou que concorda que o Clube disponha de um 
restaurante de alta categoria. Agora, temos que economizar um pouco. Esse Plano de 
Obras será muito bem-vindo, porque nesse período gastamos muito e temos que 
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economizar. Leu o resumo do pronunciamento do Presidente da Comissão Financeira na 
última reunião, concordando com parte dele. Disse entender que estamos gastando 
dinheiro que tínhamos que economizar. É necessário guardar dinheiro para uma 
emergência. Emergências acontecem. Esse dinheiro provém de taxas de transferência e 
está diminuindo essa receita, porque não estão entrando novos associados, segundo o 
Sr. Presidente. Então, depois desta obra, vamos segurar, porque pode aparecer uma 
emergência e temos que ter dinheiro em caixa. Aproveitou para discordar do Presidente 
da Comissão Financeira, quando disse que a tendência é diminuir o valor da 
transferência em conseqüência do aumento do valor do título. Tem que ser ao 
contrário: o Clube tem que aumentar a taxa de transferência, para o associado não 
ganhar tanto dinheiro quando vende o título. E o Clube ganhar com a taxa de 
transferência, que é destinada às obras.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Leu o parecer emitido pela Comissão de Obras. 
Entendeu que o orçamento encaminhado com o pedido era descompassado, mas ao 
longo de sua execução deverá sofrer o detalhamento pertinente. Será feita uma 
concorrência e os números deverão estar lastreados em itens plausíveis. É uma verba 
muito significativa, mas dentro dela existe a confiança do Conselho na atual Diretoria, 
que deverá executar essa obra por muito menos de que R$ 490.000,00, como 
aconteceu com a obra da piscina. Propôs que o pedido fosse aprovado, até o limite 
solicitado, mas, que, oportunamente, a Diretoria esclarecesse, por meio de orçamento 
detalhado, o valor de R$ 372.000,00 englobado no montante solicitado. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Disse que o orçamento realmente era bastante 
descompassado. Os Conselheiros não tinham a menor possibilidade de avaliar o 
conteúdo desse restaurante era ou não adequado, bom ou ruim, para aprovar 
conscientemente, e não num voto de confiança à Diretoria. Por isso que havia pedido a 
retirada do projeto, para que fosse mais bem detalhado e colocado em votação. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Esclareceu que naquele momento ainda não seria 
possível detalhe suficiente para se fazer o orçamento. Entretanto, é costume o Conselho 
aprovar uma verba até o limite solicitado, para que a Diretoria possa detalhar esses 
números e trazê-los posteriormente. Nesta oportunidade temos que aprovar a 
intenção, para que o processo não sofra solução de continuidade. A verba de R$ 
491.000,00 certamente é demais para esse trabalho, mas a Diretoria saberá justificar. 
Comentou que, conversado com o Sr. Presidente, soube que essas verbas passarão por 
um crivo, que entendeu, tinha que ser feito na Comissão de Obras e não em Plenário. 
Defendeu uma postura de confiança à Diretoria. Aparteado, conferiu com o Conselheiro 
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Ricardo La Terza a medida exata da área do lastro de concreto, regularização e piso 
cerâmico. 
 
Presidente – Entendeu que a matéria estava devidamente esclarecida e anunciou a 
deliberação.  
 
Dulce Arena Avancini – Pretendeu se manifestar. 
 
Presidente – Informou que consultara o Plenário para confirmar o entendimento de que 
a matéria estava suficientemente esclarecida para colocá-la imediatamente em votação, 
tendo o Conselho concordado. Explicou que já houve inúmeros precedentes 
semelhantes ao que estava ocorrendo naquele momento. Como a Conselheira insistiu 
em se manifestar, determinou que o som do microfone fosse cortado, recomendando 
que ela se inscrevesse para falar em Várias, de forma a respeitar a decisão do Plenário. 
Deixou consignado que não se tratava de decisão inusitada. Inúmeras vezes, na 
condição de Conselheiro, solicitou a continuidade dos debates e, infelizmente, o 
Plenário decidiu ao contrário. Lembrou-se até que o Conselheiro Paulo Roberto 
Taglianetti, que estava presente, na memorável reunião de abril de 2004, quando havia 
uma série de Conselheiros inscritos para se manifestar a respeito, naquela 
oportunidade, da conveniência ou não de se fazer o Fitness no local que foi escolhido, 
propôs e o Conselho concordou em encerrar a discussão, e, evidentemente, tivemos 
que nos submeter à decisão do Plenário. Passou à votação da matéria. 
 
Deliberação: 

O Plenário decidiu o seguinte: rejeitar, por maioria de votos, a proposta formulada pelo 
Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto, pretendendo que a matéria retornasse à 
Diretoria para melhor detalhamento; rejeitar a proposição do Conselheiro Pedro 
Antonio Lousan Badra, pela aprovação do pedido da Diretoria, até o limite nele 
consignado, mas que, oportunamente a Diretoria esclarecesse, por meio de orçamento 
detalhado, o valor de R$ 372.000,00 englobado no montante solicitado; por grande 
maioria de votos, autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor de 
até R$ 491.331,47, para reformar o Ponto de Encontro, abrangendo a cozinha e o salão. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-11/2008 - Proposta formulada pela Diretoria, 

de concessão do ingresso do atleta Alan Massao Nagaoka, da Seção de 
Natação, como associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de Título social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo oradores inscritos 
para falar, submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, foi aprovada a proposta da Diretoria, concedendo-se o 
ingresso do atleta Alan Massao Nagaoka, da Seção de Natação, como associado 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de título. 

 
Item 5 - Várias. 

Marcelo Grassi – Pediu que a Diretoria procurasse conseguir com a Prefeitura a 
instalação de um obstáculo mais acentuado em frente à Portaria Principal, por onde 
transitam babás com crianças e idosos, devido à velocidade dos carros e motos. Para 
diminuir o risco de assaltos aos associados, sugeriu que a Diretoria mantenha um 
segurança na área externa do Clube, portando rádio-comunicador, de bicicleta, que 
informe aos outros seguranças caso perceba algum movimento suspeito. Sugeriu que a 
Diretoria instale um ponto de apoio para atendimento no recinto da piscina, que se 
encontra em obras. Passou a tratar da Seção de Tênis, primeiramente parabenizando a 
Diretoria pela prorrogação do horário de funcionamento nas segundas-feiras, a partir de 
setembro. Reportou-se ao International Tennis Federation, que voltou a ser sediado 
pelo Clube no ano passado, dizendo que o Sr. Presidente da Diretoria não mediu 
esforços, e, apesar do exíguo tempo, tudo foi feito e alcançamos o 2º lugar. No ano 
passado, o Torneio ITF levou o nome de seu saudoso pai, Hermenegildo Grassi, ex-
Conselheiro, Diretor adjunto de Tênis e tenista do Pinheiros que defendeu o Brasil por 
25 anos consecutivos, conquistando Torneios Nacionais, Sul-Americanos e 
Internacionais. Convidou os conselheiros para prestigiarem o evento, que terá início em 
22 de setembro próximo. 
 
Dulce Arena Avancini – Pediu providências da Diretoria com relação à conservação e 
limpeza da calçada do Clube na Av. Brigadeiro Faria Lima. Reportando-se a um concerto 
recentemente apresentado pela pianista Eudóxia de Barros, que é reconhecida 
internacionalmente, comentou que houve falha do Clube, pois não havia um 
representante do Departamento Cultural para recepcioná-la e isso foi muito 
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desagradável. O mesmo acontece quando há apresentações do Coral em outros clubes, 
que são sempre prestigiadas pelos diretores das outras entidades, mas nunca há um 
representante do Pinheiros. Quanto ao Ponto de Encontro, disse que concordava com a 
reforma da cozinha, mas não do terraço e do salão, além de julgar um absurdo o que vai 
se gastar lá. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, entendeu que ele deveria ter respeitado sua 
idade e seu tempo de mandato, permitindo que se manifestasse. 
 
Presidente – Inicialmente, registrou sua admiração e respeito pela oradora, que tem 
recebido da parte dele, Presidente, um atendimento diferenciado, inclusive por 
intermédio da Secretaria do Conselho. Embora compartilhe da admiração que todos 
têm pela Conselheira, infelizmente, na condução dos trabalhos, muitas vezes tem que 
tomar medidas impessoais. Deixou consignado que não mantém diferença com 
quaisquer Conselheiros, mesmo que tivesse algum motivo para isso, o que não existe. 
Tem que cumprir o que está estabelecido. Confessou que sofreu muito à época, por isso 
fez questão de se referir em especial àquela memorável reunião de abril de 2004, em 
que havia mais de quinze Conselheiros inscritos, inclusive com propostas alternativas de 
localização do Fitness menos custosas do que aquela que foi efetivamente adotada. 
Naquela oportunidade foi o primeiro a se manifestar, dizendo do desconforto dos 
Conselheiros de colocar em votação uma matéria que não estivesse suficientemente 
esclarecida, que não houvesse uma definição mais precisa para que pudessem 
deliberar. E, naquela oportunidade, o Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti, depois de 
vários pronunciamentos, propôs ao Sr. Presidente que submetesse ao Plenário se 
gostaria que continuassem os debates ou não. E o Plenário entendeu o assunto 
suficientemente esclarecido e, nessas condições, a matéria foi votada e impediu-se que 
os demais Conselheiros se pronunciassem. Recentemente, foram solicitados 
esclarecimentos do Presidente da Diretoria, mas foi proposto que se colocasse em 
discussão se a matéria já estaria suficientemente esclarecida. Na condição de 
Presidente, curvou-se à vontade do Conselho, submeteu a proposta à votação, que foi 
aprovada, e não houve mais pronunciamentos. Então, em que pese a inegável 
admiração que tem pela Conselheira, nada mais fez do que cumprir a sua posição como 
Presidente do Conselho, Presidente da Mesa, que muitas vezes é espinhosa. Muitas 
vezes, ficamos em situações delicadas: se permitimos que as coisas corram de forma 
mais tranqüila, acabamos recebendo admoestações, comentários de Conselheiros no 
sentido de que somos muito serenos, pacienciosos, permissivos demais. Por outro lado, 
quando tentamos cumprir efetivamente o que dispõem as normas regimentais, 
acabamos recebendo alguma reclamação, mas somos obrigados a ficar com o que o 
Regimento determina. 
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Dulce Arena Avancini – Ponderou que havia sinalizado seu interesse em pronunciar 
antes, mas o Sr. Presidente não deve ter percebido. 
 
Presidente – Lamentou que não tivesse percebido, dizendo que não cometeria tal 
indelicadeza com a Conselheira. 
 
Dulce Arena Avancini – Agradeceu. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Formulou os seguintes pedidos à Diretoria: 1º) que seja 
estudado o retorno das duas corridas tradicionais, a de encerramento do ano, de 
revezamento, feita por todo o Clube, e a de início de temporada, feita apenas na Pista, 
que é a corrida de revezamento de milha; 2º) que seja estudada a possibilidade de 
instituir o cartão pré-pago interno ao Clube, inclusive para utilização pelos filhos de 
associados e pelas babás que vêm acompanhar as crianças; comentando que tal 
procedimento eventualmente iniba o consumo de cerveja pelas mesmas; talvez um 
cartão que permitisse a aquisição de alguns bens, e isolasse, por exemplo, bebidas 
alcoólicas; 3º) solução para o problema no Conjunto Desportivo quanto à circulação 
vertical feita por dois elevadores de costas e revisão de todas as condições de 
segurança, inclusive as portas corta-fogo. Desde logo, colocou-se à disposição para 
colaborar neste sentido, por entender que é extremamente importante, e que fique 
como um ponto para a Diretoria estudar nesse Plano Diretor que os Conselheiros vão 
acabar discutindo. 
 
Leon Majer – Em face da obra que está sendo executada, propôs que seja atribuído ao 
Solário o nome de César Cielo, e, à Pista de Atletismo, o nome de Maurren Maggi, como 
homenagem do Pinheiros a esses grandes esportistas.  
 
Mário Marrese – Pediu uma atitude da Diretoria para proibir associados de ministrarem 
aulas no Tênis, pois atualmente está impossível utilizar as quadras. Ora, no Clube não 
pode fazer comércio, associado não pode trabalhar legalmente, e esses estão 
trabalhando ilegalmente. Existem quadras predeterminadas para dar aula, têm 
professores próprios para isso. Logicamente, hoje vale a pena comprar um título e vir 
dar aula no Pinheiros: você tem bolinha, tem pegador, tudo de graça. Aqui é possível 
faturar R$ 400,00 numa manhã dando aula. Louvou a ação da Diretoria, recontratando o 
Reconsignal, grupo que atuou na implantação do atendimento pré-hospitalar. Lembrou 
que, de três anos para cá, não houve mais ocorrência de falecimento de associado no 
Clube. 
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Cândido Padin Neto – Elogiou o nível dos debates em Plenário, entendendo que, 
independentemente de grupo, os Conselheiros podem conviver harmoniosamente e 
decidir pelo melhor para o Clube. Concordou com o que havia dito o Conselheiro Pedro 
Antonio Lousan Badra quanto à obra do Ponto de Encontro, entendendo que a 
metragem seria 300m2, e não 88m2, o que reduziria o preço.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Desculpou-se com o orador, dizendo que não 
havia considerado a segunda parte do orçamento, portanto, realmente, a metragem 
seria de aproximadamente 400/500m2, e o valor reduziria de R$ 4.000,00 para R$ 
1.000,00. 
 
Presidente – Destacou a nobreza da postura do Conselheiro Badra. 
 
Cândido Padin Neto – Prosseguindo, fez comentários sobre a oportunidade de se 
elaborar um Plano Diretor para o Clube, observando que a obra do estacionamento 
deverá ser exaustivamente discutida e efetivamente realizada, precedida da devida 
adequação da infra-estrutura. Quanto ao trabalho das Comissões Permanentes, disse 
que o agradou a idéia de ser divulgado na revista Pinheiros, pois é importante que os 
associados conheçam as atividades que elas vêm desenvolvendo, inclusive porque dá a 
impressão de que o trabalho das Comissões e do Conselho não é tão célere quanto o da 
Diretoria. No que diz respeito, ainda sobre a obra do Ponto de Encontro, tornou a 
concordar com o Conselheiro Badra, quando disse que os itens do orçamento deverão 
ser discriminados, mas, entendeu que os valores estavam condizentes. Agradeceu ao 
Presidente Antonio Moreno Neto por ter prontamente atendido ao pedido dos tenistas, 
de funcionamento do Tênis nas segundas-feiras. Finalizando, sugeriu à Diretoria que 
instale uma ducha, para que os associados que fazem corrida possam se banhar antes 
de entrar na piscina aquecida. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Enaltecendo o evento, parabenizou o Presidente da 
Diretoria, Antonio Moreno Neto, o Diretor Social, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, e os 
funcionários envolvidos na realização e sucesso da Noite Italiana. 
 
Pedro Paulo Salles de Oliveira – Mencionando o dia 07/09/1899, quando os alemães 
fundaram o Clube como agradecimento pela forma como foram recebidos pelo Brasil, 
comentou sobre o uso das Bandeiras e dos Símbolos Nacionais determinado pela Lei do 
Cerimonial, de 1972, inclusive destacando o Desfile de Aniversário anualmente 
realizado em comemoração ao aniversário do Clube, que é a exaltação brasileira 
Pinheirense. Solicitou à Diretoria que a Bandeira Brasileira prevaleça em todas as 
palmeiras das alamedas, entre as bandeiras do Clube e a Alemã. 
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Marcelo Favalli – Referiu-se a problema recentemente levantado pela conselheira 
Maria Angélica Masagão Prochaska, relacionado aos acompanhantes de associados 
menores de idade, que têm títulos sociais adquiridos pelos seus pais, que agora 
freqüentam e usufruem o Clube, na qualidade de acompanhantes desses menores. 
Lembrou que a Presidência da Diretoria informou que já foi nomeada uma Comissão 
para avaliar a situação, no seu entender gravíssima. Sugeriu à Diretoria que notifique 
todos que estiverem nessa condição, e os proíba peremptoriamente de freqüentar o 
Clube na qualidade de acompanhantes do menor para o qual compraram o título 
associativo. Pediu que as providências sejam tomadas o quanto antes possível. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Solicitou à Assessoria de Comunicação Institucional 
e ao Centro Pró-Memória que elaborem uma matéria para a revista Pinheiros, fazendo 
uma menção a todos os medalhistas olímpicos do Clube, não só César Cielo e Leandro 
Guilheiro, mas, João do Pulo, Douglas Vieira, Gustavo Borges, João Gonçalves Filho - que 
levou a Bandeira do Brasil na abertura das Olimpíadas do México, em 1968. Pediu à 
Diretoria de Esportes a colocação de uma placa de bronze, alusiva a cada uma dessas 
conquistas olímpicas pelo Pinheiros. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Agradeceu ao Conselheiro Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima pela 
colaboração prestada nos trabalhos da Terceira Secretaria “ad hoc”. Informou quantos 
Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrada a reunião às 22:50 
horas. 
 

*** 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 566ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 29 de setembro de 2008. 
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