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ATA DA 566ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2008. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de setembro do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às 
vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e cinco Conselheiros. 

 
 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro  
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda  
Segundo Secretário: Apparecido Teixeira 
Terceiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 

 
 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco 
Roberto Pignatari). 

 
 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 
 
 
 
4) EXPEDIENTE  

Solenidade de entrega de Diploma de Honra ao Mérito aos Conselheiros 
Edgard Ozon e Hugo Ulbrich Junior, que em maio de 2008 completaram 
cinqüenta (50) anos de mandato no cargo de Conselheiro. 

Presidente – Saudou os Conselheiros Hugo Ulbrich Junior e Edgard Ozon, e 
convidou o Presidente da Diretoria, Dr. Antonio Moreno Neto, para tomar assento à 
mesa dos trabalhos e participar da entrega dos Diplomas aos homenageados, que foi 
feita em seguida. 
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Maria José Villaça – A convite do Sr. Presidente, por ser a Conselheira eleita mais 
antiga do Conselho, prestou homenagem aos Conselheiros Hugo Ulbrich Junior e 
Edgard Ozon, em nome do Conselho. 
 
Edgard Ozon – Convidado pelo Sr. Presidente, falou em seu nome e em nome do 
Conselheiro Hugo Ulbrich Junior, em agradecimento ao Esporte Clube Pinheiros e ao 
Conselho Deliberativo. 
 
Maria José Villaça – A pedido do Sr. Presidente, homenageou, com flores, as Sras. 
Neide Chacon Ulbrich e Maria Cecília Carneiro. 
 
Presidente - Deu por encerrada aquela parte da reunião, cumprimentando e 
agradecendo aos Conselheiros Hugo Ulbrich Junior e Edgard Ozon pela participação. 
 
 
Entrega solene dos Diplomas de Atletas-Beneméritos concedidos pelo 
Conselho Deliberativo no período de janeiro de 2006 a julho de 2008, aos 
atletas Juliana Machado, da Seção de Natação; Alexsander José Guedes, 
Denílson Moraes Lourenço e Priscila de Almeida Marques Silva, da Seção de 
Judô; e, Flávia Alvarenga Fernandes, Luís Maurício Capelache dos Santos e 
Lucas Pereira Vita, da Seção de Pólo Aquático. 

Presidente – Enaltecendo a honraria concedida pelo Conselho, lembrou que a 
última solenidade de diplomação ocorreu na reunião realizada em 16/02/2004.  
 
Primeiro Secretário – A pedido do Sr. Presidente, leu os nomes dos Atletas 
Beneméritos a serem contemplados, os quais foram diplomados, na medida em que 
foram anunciados: Seção de Natação: Juliana Machado, agraciada na Reunião de 30 
de janeiro de 2006; Seção de Judô: Alexsander José Guedes, agraciado na Reunião de 
27 de março de 2006, Denílson Moraes Lourenço, também agraciado na Reunião de 
27 de março de 2006 e Priscila de Almeida Marques, agraciada na Reunião de 28 de 
agosto de 2006; Seção de Pólo Aquático: Flávia Alvarenga Fernandes, agraciada na 
Reunião de 13 de novembro de 2006, que está na Europa e será representada pela 
nossa atleta Fabiana dos Santos, da Seção de Levantamento de Peso; Luís Maurício 
Capelache dos Santos, agraciado na Reunião de 25 de fevereiro de 2008, e Lucas 
Pereira Vita, agraciado na Reunião de 28 de julho de 2008. 
 
Ivo Kesselring Carotini – A convite do Sr. Presidente, por ser também Atleta 
Benemérito e Atleta Olímpico, fez uma saudação especial aos homenageados. 
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Lucas Pereira Vita – Convidado pelo Sr. Presidente, manifestou-se em nome dos 
demais homenageados, agradecendo ao Esporte Clube Pinheiros e ao Conselho 
Deliberativo, ao primeiro, pela infra-estrutura proporcionada, e, ao segundo, pela 
concessão da honraria. 
 
Presidente – Deu por encerrada a solenidade, cumprimentando os familiares dos 
homenageados e convidando-os para assistir à continuidade da reunião. Agradeceu 
ao Sr. Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto pela colaboração, tendo este se 
retirado da mesa dos trabalhos. 
 
 
Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados: Grupo A: Luiz Ernesto Machado Kawall, da Chapa Mobilização é mais 
Pinheiros; Grupo B: Manoel Shapazian Junior, Wilson Ribeiro Campinas e Antonio 
Firmino de Carvalho e Silva Neto, da Chapa Pinheiros Sempre; Eliana Elizette dos 
Reis e Antonio Tadeu Avelino, da Chapa Mobilização é mais Pinheiros. O Associado 
Simão Eizenberg, Suplente do Grupo A pela Chapa Mobilização é mais Pinheiros, foi 
convocado, mas não compareceu. 
 
 
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: a) pelo falecimento da Sra. Mira Chrystman, mãe da ex-
Conselheira Beatrice Mira Chrystman; b) pelo falecimento do Sr. Eduardo La Terza, 
pai do Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza; c) pelo falecimento da 
Associada Maria Regina Mello Cerchiari, irmã do Conselheiro José Paulo de Camargo 
Mello, tendo o Plenário subscrito a proposta; d) pelo falecimento do Associado 
Reginaldo Halasz, ex-Conselheiro, ex-Diretor de Relações Esportivas e ex-Diretor de 
Higiene e Saúde, tendo subscrito o voto os Conselheiros Mário Lima Cardoso, Luiz 
Koji Ohara, Orlando Ferraz Alves e Cenira Gonçalves Cardoso, Diretora Adjunta do 
Carteado; e) pelo falecimento do Associado Dino Soares Hungria, ex-Conselheiro e 
ex-Membro da Comissão Permanente de Saúde e Higiene, sogro do Presidente da 
Diretoria, Antonio Moreno Neto, e pai da Sra. Beatriz Hungria Moreno, Presidente 
do Departamento de Assistência Social (D.A.S.), subscrevendo o voto todos os Srs. 
Conselheiros; votos de pronto restabelecimento dos Conselheiros Renato 
Bongiovanni e José Geraldo Louzã Prado, propostos pela Mesa do Conselho e 
subscritos pelo Conselheiro Walter Leonelli. Prosseguindo, o Sr. Presidente leu 
correspondência recebida da Diretoria, sobre os lançamentos do IPTU de 2006, 
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2007 e 2008, informando que a situação do Clube está totalmente regularizada 
quanto a este tributo. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao mês de 
agosto e o Balanço Patrimonial do Clube em 31/08/2008. 
 
Clovis Bergamo Filho – Elogiou a iniciativa da Diretoria de Jovens, promovendo o 
show do Seu Jorge, que contou com a presença de mais de 2.500 pessoas, entre 
associados e convidados. 
 
Sérgio Henrique de Sá – Propôs votos de louvor à Seção de Bolão, pelos resultados 
obtidos na Taça Brasil de Clubes (Nova Friburgo/RJ – setembro/2008), sendo, no 
Masculino, Rogério Arkie - terceira melhor média do torneio; no Feminino, Marion 
Wenger Cantieri - 4º lugar por equipe. Ficou com a 5ª melhor média do torneio; 
Rogério Arkie, Fábio Andrade Reinbold, Flávio Cantieri, Alexander Tit Hofman 
Martinho, Alberto Sanseverino Forest, Wagner Cantieri, Randolf Hettfleich e Ricardo 
Braga Ignatti, que se sagraram 3º colocados na competição. Votos aprovados. 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário proposta da Conselheira Dulce Arena Avancini, 
consignando votos de louvor aos Drs. Patrícia de Arruda Cancelara e Marcos 
Lembro, pelo excelente atendimento recentemente proporcionado a seu esposo, o 
ex-Conselheiro Mário Avancini. Aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs os seguintes votos de louvor: a) ao 
atleta Jadel Gregório – Medalha de Prata em Salto Triplo na final Mundial de 
Atletismo (Stuttgart/Alemanha – setembro/2008); b) à Diretoria de Relações 
Esportivas, em especial aos Assessores do Fitness, pela recente inauguração da 
instalação de 43 novas bikes para o setor de Spinning ou Bike Indoor; c) à atleta 
Roberta Terra Monari, da Ginástica Olímpica, que resolveu seguir carreira 
profissional e recentemente foi contratada pelo Cirque du Soleil, no Canadá e já está 
treinando para participar da próxima turnê mundial. Votos aprovados. 
Cumprimentou a Diretoria, em especial seu Presidente, Antonio Moreno Neto, e o 
Diretor Social, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, pela programação do 109º 
Aniversário do Pinheiros, que trouxe três sucessos de público no Clube: Roberto 
Carlos, Seu Jorge e Fábio Júnior.  
 
Presidente – Estendeu a homenagem do orador o Vice-Presidente da Diretoria, 
Severiano Atanes Netto, Coordenador dos festejos de aniversário, e aos demais 
Diretores envolvidos na elaboração e realização de todo o programa de festividades. 
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José Paulo de Camargo Mello – Em seu nome e de sua família, agradeceu ao 
Conselho, à Diretoria, ex-Diretores, Associados e Funcionários, pela solidariedade e 
manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua irmã, Maria 
Regina Mello Cerchiari. Em seguida, prestou homenagem póstuma a Sra. Maria 
Regina Mello Cerchiari. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Comentou que recentemente participou 
de uma cerimônia no Centro de Integração Empresa/Escola (CIEE), em que o 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall foi homenageado com uma Medalha de 
Ouro, por ter sido o Curador de uma Mostra em que se fazia uma retrospectiva dos 
mais Ilustres nomes de São Paulo, que foi Francisco Ciccilo Matarazzo, criador dos 
dois mais importantes Museus de São Paulo e do Parque do Ibirapuera. Destacou a 
participação do Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall na organização do Centro 
Pró-Memória Hans Nobiling e sua iniciativa solitária que mantém há mais de 20 
anos em sua residência, a Vozoteca, o único Museu de Voz existente no Brasil. 
 
Presidente – Registrou que o Vice-Presidente do Conselho, Francisco Carlos Collet e 
Silva, pretendia se manifestar no mesmo sentido, e que a Mesa endossava o 
pronunciamento do orador.  
 
Gilberto De Luccia – Discorrendo sobre o evento, propôs votos de louvor à Seção 
de Tênis pela recente realização do Torneio Sêniors Internacional, estendendo o 
voto ao Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto, ao Diretor Adjunto da 
categoria Adultos, Antonio Franco Salgado, ao Diretor de Esportes, João Fernando 
Rossi, de Esportes, pela iniciativa. Votos aprovados. 
 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Pediu que os oradores inscritos se restringissem a tratar de assuntos 
inerentes a este item da Ordem do Dia. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Abordou, novamente, a preocupação de 
inúmeros associados com relação ao abuso da entrada, no Clube, dos 
acompanhantes - pai, mãe, avós ou empregados de crianças que possuem Título 
Social, cujos pais venderam os seus e solicitaram permissão para si ou outros 
familiares serem acompanhantes dos filhos menores de 10 anos, e que acabam 
usufruindo o Clube como se associados fossem. Comentou sobre a repercussão que 
teve sua primeira manifestação neste sentido, que estudou as normas e vem 
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acompanhando o assunto perante a Diretoria, para que o problema efetivamente 
resolvido. Comunicou ter sido informada pelo Diretor Administrativo, Oswaldo 
Fontana Filho, responsável pela comissão criada pela Diretoria para analisar o 
assunto, que severas medidas serão implantadas para evitar esses abusos que vêm 
ocorrendo. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Pleiteou à Diretoria a instalação de mais bancos na 
parte interior da Portaria do Boliche, para acomodar os associados que aguardam 
seu transporte na saída do Clube, Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Solicitou à Diretoria o retorno das tradicionais 
corridas de revezamento: a corrida de encerramento do ano, que é a corrida de 
revezamento da milha, feita no início do ano, e a corrida de revezamento normal de 
seis quilômetros, no final de ano, para encerramento da temporada. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 565ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

25 de agosto de 2008. 

Presidente – Não havendo contestação, considerou a Ata aprovada, conforme 
apresentada. 
 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-18/2008, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 
Fundo Especial para executar obras de ampliação das dependências 
do 3º andar do Conjunto Desportivo Henrique Villaboim, 
abrangendo a criação de novas salas para atividades esportivas. 

Presidente – Leu carta que acabara de receber da Diretoria, solicitando a retirada 
do processo de pauta, para reavaliação da matéria, submetendo-o à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário aprovou a retirada da matéria da pauta da reunião. 
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Item 4 
- 

Apreciação do processo CD-19/2008, referente ao pedido de 
autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 
Fundo Especial para executar obras de reforma no 3º andar do 
Conjunto Desportivo Henrique Villaboim, abrangendo o acréscimo de 
vestiários feminino e masculino. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Lembrando do episódio da reforma da Pista de 
Atletismo, comentou que a Comissão de Esportes tem se pronunciado sobre todos 
os assuntos que se refiram a esporte, inclusive no que tange a obras, inclusive vem 
constantemente analisando a utilização do Conjunto Desportivo, que foi construído 
para atender às necessidades esportivas do Clube, tanto competitivas quanto 
recreativas. Com o passar do tempo, aquele prédio passou a ser utilizado para 
outras atividades, em virtude do estrangulamento da área construída do Clube, que 
já não comporta os setores administrativos. Pelo projeto da Diretoria, verifica-se 
que haverá uma ampliação muito grande na parte de vestiários e sanitários, em 
detrimento de outras áreas que completariam o 3º andar; contempla a ampliação da 
área de medicina, com mais uma sala e bem ampla, e diminui a área do CIAA. Pediu 
que a Diretoria verificasse este aspecto com carinho, porque o CIAA precisa de mais 
espaço. Recomendou que a reforma abranja também os alojamentos femininos e 
masculinos, que estão em estado deplorável, não há conforto para o pessoal que 
vem de fora e até em desacordo com as normas municipais. Esses alojamentos, 
inclusive, servem para arrecadação de verbas para o setor de esportes; 
constantemente temos equipes americanas de futebol e equipes de atletismo que se 
alojam no Clube, pagando R$ 30,00/dia. Entendeu desnecessária a construção de 
um vestiário para crianças e um vestiário familiar, pois as crianças já estão sendo 
contempladas com um vestiário maior. Então, a área das esteiras do CIAA poderia 
ser mantida. Quanto às salas de salas de aula, deveriam ser mantidas. Perguntado, 
respondeu ao Sr. Presidente que não estava fazendo uma proposta alternativa, mas 
externando a opinião da Comissão de Esportes. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Ponderou que uma reforma ou um conjunto de 
reformas deve sempre ser precedido de uma análise crítica, de uma discussão, que 
no caso do Clube, é o Plano Diretor. Entendeu prudente a retirada de pauta do item 
anterior, pois previa uma ampliação de área, a feitura de uma laje, tirando inclusive 
o retiro e as características originais do prédio. Como o Sr. Presidente da Diretoria 
recentemente se comprometeu a desenvolver um Plano Diretor, disse acreditar que 
todo investimento deva ser feito após a discussão desse Plano, para que não 
ocorram situações como a colocada pelo Conselheiro Lima: a reforma para 
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sanitários e vestiários é grande, falta mexer numa área que é muito próxima. 
Qualquer obra em um prédio como o Conjunto Desportivo é um estorno muito 
grande, então, tudo tem que ser bem estudado e com muito carinho. Propôs a 
retirada do processo de pauta para uma reavaliação por parte da Diretoria, e que 
fosse apresentado este e todos os itens que necessários em conjunto com o Plano 
Diretor que se encontra em desenvolvimento no âmbito do Clube. 
 
Clovis Bergamo Filho – Defendeu a aprovação do pedido, entendendo que os 
vestiários não condizem mais com a realidade e com o padrão de qualidade que o 
associado exige. A área do Conjunto Desportivo gera um impacto direto em 
aproximadamente 10 mil associados; no Fitness há 7 mil inscritos, 1.500 inscritos 
na Ginástica, fora os associados que utilizam as piscinas e fazem outras atividades. 
Então, é preciso ter cautela ao questionar uma ação que vai gerar um benefício 
direto para quase um terço do quadro de associados.   
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Corroborou com o entendimento 
do orador, lembrando que a reforma dos vestiários é um pleito antigo dos 
freqüentadores daquele prédio e, em conjunto com as obras subseqüentes, 
possibilitará a ampliação do Fitness. 
 
Paulo Cesar de Arruda Castanho – Não negou a necessidade da obra, mas 
ponderou que é preciso economizar. Sugeriu que seja feito um estudo 
contemplando outras áreas para o bem do associado e daquele prédio inteiro. 
Entendeu que a Diretoria deveria retirar a proposta da pauta, para reestudar a 
matéria e apresentar um projeto muito mais completo.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Considerando tratar-se de uma 
reforma de vestiários, entendeu necessária a manifestação da Comissão de Saúde e 
Higiene, desde logo consultando a Presidência neste sentido.  
 
Paulo Cesar de Arruda Castanho – Concordou, aduzindo que a Comissão de 
Esportes também deveria se pronunciar. 
 
Presidente – Analisando o que havia dito o Conselheiro, observou que em seu 
requerimento a Diretoria já dava conta que referida obra estava prevista no Plano 
de Ação e Previsão Orçamentária para 2008, cujo Orçamento de Investimento foi 
aprovado pelo Conselho por unanimidade de votos, em 26/11/2007, e todas as 
Comissões Permanentes se manifestaram naquela oportunidade, inclusive a 
Comissão de Higiene e Saúde. Ao receber o material, observou e adotou a praxe 
consuetudinária aqui adotada pelos Presidentes que o precederam, no sentido de 
que casos dessa natureza, que tratam exclusivamente de reforma - é um acréscimo 
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de vestiário, deveriam ser ouvidas as Comissões que habitualmente eram ouvidas 
também pelos anteriores Presidentes, tais como a Comissão de Obras, a Comissão 
Financeira e a Comissão Jurídica. De toda forma, registraria a observação do 
Conselheiro e procuraria adota-la em outras oportunidades, a menos que o Plenário 
a acolhesse como preliminar que seria colocada. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Reportando-se ao pronunciamento do Conselheiro 
Paulo Cesar de Arruda Castanho, como qual concordava quase que integralmente, e, 
como mencionou o Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto, disse que toda vez que 
se tem uma obra que está inserida num sistema, têm que ser feitas as considerações 
sistêmicas dela. Isto é, fazendo uma série de remendos, adequando, sem levar em 
conta o sistema, é extremamente perigoso. 
 
Dulce Arena Avancini – Disse que a reforma era necessária, mas não atualmente. 
Comentou que o Clube está se tornando um canteiro de obras, pois estão 
reformando o Centro Pró-Memória, a piscina redonda, a enfermaria, o Ponto de 
Encontro. Então, poderíamos esperar um pouco mais e terminar as obras em 
andamento. 
 
Presidente – Registrou que era necessário atentar aos termos dos requerimentos, 
pois no pedido da Diretoria constava que o prazo previsto era de 135 dias, a contar 
de 1º/12/2008. Quer dizer, não seria uma obra iniciada de imediato.  
 
Gilberto De Luccia – Lembrou que quando fez a explanação sobre o Plano Diretor 
Geral do Clube que está sendo elaborado, o Sr. Presidente da Diretoria frisou bem 
que será preciso trabalhar na infra-estrutura do Clube para poder receber o 
aumento de freqüência, em função do futuro estacionamento. E neste sentido é que 
essa obra foi idealizada. Quando se construiu o Fitness, a grande reclamação - que se 
ouve até hoje - é com referência aos vestiários. A atual Diretoria já tomou algumas 
providências, retirando daquele andar o Departamento de Patrimônio e o Conselho 
Fiscal que ali funcionavam, dando lugar a essa ampliação e reforma dos vestiários. 
Quanto ao aspecto de economizar dinheiro de investimento, disse que é preciso 
atender aos associados, que não querem ter que ir tomar banho em casa ou no 
vestiário da Hidroginástica. Lembrou que naquela ocasião o Sr. Presidente da 
Diretoria se colocou à disposição para esclarecimentos, mas não foi sequer 
questionado.  Perguntado, respondeu ao Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto 
que infra-estrutura faz parte de um Plano Diretor Geral, entretanto, por exemplo, a 
infra-estrutura da execução do Fitness não foi adequada. Tanto é que agora teremos 
que acertar esses vestiários. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Lembrou que essa obra tem que 
ser iniciada em dezembro, que é mês de férias, quando o Clube tem um recesso nas 
atividades esportivas, e deve ser entregue no final de fevereiro. Além disso, só acha 
que a obra é desnecessária quem não frequenta o prédio do Fitness, que não se 
inclui entre aqueles 10 mil associados. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Enfatizou o que o Sr. Presidente do Conselho 
havia consignado, no sentido de que a obra em questão estava inserta na Proposta 
Orçamentária para 2008, aprovada pelo Conselho por unanimidade. Realmente, só 
quem não freqüenta aquele prédio não vê a necessidade dessa reforma neste 
momento. Quando falamos da necessidade de infra-estruturar mais o Clube para 
atender melhor ao associado, estamos pensando seriamente em fazer um novo 
estacionamento, o que sem dúvida nenhuma atrairá mais associados, precisamos 
tratar da infra-estrutura, que não necessariamente precise esperar um Plano 
Diretor. Ora, um Plano Diretor pressupõe investimentos de médio e longo prazo. 
Não significa que não devamos fazer as reformas, as obras que o Clube necessita. 
Então, essa obra estava aprovada. Entretanto, estatutariamente a Diretoria tem que 
voltar ao Conselho, apresentando especificamente o orçamento e solicitar 
autorização para utilizar recursos do Fundo Especial. Quando aprovamos o 
Orçamento de Investimento inserido na Proposta Orçamentária do ano seguinte, 
pressupõe-se que já foram feitos estudos e há necessidade de gastar esse recurso. 
Então, não é o caso de gastar ou economizar, porque estamos atendendo ao que foi 
proposto e aprovado aqui. Aliás, a Diretoria deveria ser repreendida se não viesse 
solicitar verba para executar o que propôs e foi aprovado pelo Conselho. 
Manifestou-se pela aprovação dos recursos. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Acrescentou que tratar-se de obra urgente, pois 
todos os esportistas do Clube fazem sua preparação física no Fitness e não há 
vestiários adequados para isso.  
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Ponderou que a pretexto de um Plano 
Diretor não se pode parar obras necessárias, pois um Plano Diretor demanda uma 
análise e aprovação pela Diretoria e Conselho, e isso demora. E as coisas urgentes 
têm que ser feitas no devido momento, não aguardar um Plano Diretor.  
 
Presidente – Entendendo que a matéria estava suficientemente esclarecida, 
consultou o Plenário, que por maioria concordou em encerrar a discussão depois da 
manifestação dos dois últimos Conselheiros inscritos. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Comentou que anteriormente assistia às reuniões 
na condição de associado, podendo presenciar hoje o que não via naquela ocasião, 
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ou seja, todas as obras, ou intenções de obras da atual Diretoria serem submetidas 
ao Conselho, permitindo ao Conselheiro exercer sua função de representante do 
corpo associativo e aprovar obras que atendam aos anseios dos associados.  Então, 
num primeiro momento o que importa não é discutir detalhes, mas se a obra 
corresponde à vontade e à necessidade do associado. Até o momento não se ouviu 
reclamação de obra que tenha sido ou que esteja sendo executada pela atual 
Diretoria.  Se a Diretoria trouxe este pedido ao Conselho, é porque existe um pleito 
maciço do associado por essa reforma. Quem utiliza o Conjunto Desportivo e demais 
dependências do Clube sabe da necessidade desses vestiários. Posicionou-se pela 
aprovação da verba. 
 
André Perego Fiore – Preliminarmente, concordou com a necessidade e 
manifestou-se favorável à obra do vestiário. Todavia, entendeu necessário analisar o 
aspecto da prioridade. Concordou que vão faltar coisas, a obra vai ficar incompleta 
se for feita da forma proposta. Entretanto, mais importante que o vestiário do 
Fitness é uma piscina para a escolinha de Natação, que já está em colapso, como está 
o estacionamento. Então, temos que ter um Plano Diretor aprovado para que, acima 
de tudo, vejamos e analisemos as reais prioridades dessas obras. 
 
Presidente – Submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Conselho resolveu: 1) rejeitar preliminar argüida pelo Conselheiro Luiz Eduardo 
do Amaral Cardia, pretendendo suspender a apreciação da matéria para oitiva da 
Comissão Permanente de Saúde e Higiene; 2) rejeitar proposta formulada pelo 
Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto, de retirada da matéria de pauta, para 
reavaliação por parte da Diretoria; 3) autorizar a Diretoria a utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor de até R$ 224.000,00, para executar obras de reforma no 3º 
andar do Conjunto Desportivo Henrique Villaboim, abrangendo o acréscimo de 
vestiários feminino e masculino. 
 
Presidente – Tendo o Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco solicitado 
verificação da votação, indeferiu o requerimento, esclarecendo que isso ocorre 
quando a Mesa visualiza uma eventual paridade entre os que estão sentados ou que 
se levantaram, o que não foi o caso. 
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Item 5 
- 

Várias. 

Wilson Ribeiro Campinas – Externou seu lisonjeio pela sua posse como 
Conselheiro, discorrendo sobre sua trajetória desde o ingresso como associado, 
agradecendo aos que o apoiaram em sua condução ao cargo. Agradeceu, em 
especial, ao Conselheiro Sérgio Vergueiro, que sem conhecê-lo defendeu sua causa 
em determinada ocasião, de forma a permitir que ele e sua família continuassem a 
pertencer ao quadro social. Também agradeceu ao Conselheiro Vicente Mandia, 
destacando sua fineza de conduta. Finalizando, agradeceu aos seus eleitores, na 
pessoa de Maria Helena Bianchi. Dispôs-se a respeitar a alteridade de cada qual e a 
singularidade de cada homem e a continuar a ser presente, justo e atuante no 
convívio que tiver nas oportunidades em que for convocado. 
 
Marcelo Grassi – “Senhor Presidente do Conselho, demais Membros, Presidente da 
Diretoria, Diretores, Senhores e Senhoras Conselheiros, Senhoras e Senhores 
Convidados. Venho aqui falar um pouquinho de história, particularmente da história 
do Tênis. A Grassi Tênis foi criada pela família Grassi visando à divulgação e 
desenvolvimento do Tênis do Brasil, através de torneios, palestras, etc., em suma 
prestando assessoria de Tênis em geral. Dentre muitos eventos realizados, a menina 
dos olhos da Grassi é o ITF Sêniors de São Paulo. ITF, porque é International Tennis 
Federación, a maior entidade de Tênis mundial, que homologa e supervisiona esses 
torneios em 132 países, que valem pontos para o ranking mundial. Temos aqui 
algumas fotos do 4º, 5º, 6º e 7º ITF de São Paulo, realizados pela Grassi de 1996 a 
1999 aqui no Pinheiros. Tenho especial uma foto onde vemos dois ex-Presidentes 
da Diretoria, um ex-Presidente do Conselho Deliberativo, ex-Diretores e autoridades 
internacionais e nacionais. Nessa premiação especial, recebendo o troféu de 
campeão um atleta Pinheirese, Senhor Hermenegildo Grassi. Após termos realizado 
esse torneio por 10 anos, surgiu à oportunidade de voltarmos novamente ao 
Pinheiros no ano passado. Trouxemos assim, e realizamos o 15º ITF Sêniors de São 
Paulo - Copa Hermenegildo Grassi. Homologado pela Confederação Brasileira de 
Tênis por relevantes serviços prestados ao Tênis brasileiro. Cabe ressaltar que 
achávamos ser este o local certo para esta homenagem, já que Hermenegildo Grassi 
foi Conselheiro por muitos anos, Diretor de Tênis por 17 anos. Além de que, 
representando sempre o Pinheiros, como atleta ganhou vários títulos brasileiros, 
sul-americanos e internacionais. Existe entre os Veteranos uma comunicação que é 
o Jornal dos Veteranos, que avalia todos os torneios realizados no Brasil. 
Gostaríamos de citar alguns trechos do torneio realizado no ano passado. Realizado 
em São Paulo no espetacular Clube Pinheiros, de 08 a 13 de outubro, sobre a 
organização e promoção da Grassi Tênis. Merecidíssima a homenagem ao saudoso 
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Tenista Hermenegildo Grassi, agora em seu Clube de coração. Neste ano, apesar de 
todas as tentativas de acordo na continuidade da parceria Grassi e Pinheiros nós 
chegamos até a apelar pela interferência do Senhor Presidente do Conselho. Mas 
infelizmente não houve acordo, e a Diretoria Executiva e a Diretoria Adjunta de 
Tênis tomaram as rédeas do torneio. Assim realizaram o que era o 15º no ano 
passado, e que seria o 16º ITF Sêniors de São Paulo - Copa Hermenegildo Grassi esse 
ano, essa Diretoria transformou no torneio em 1º ITF Sêniors de São Paulo – 
Esporte Clube Pinheiros??? Será que essas Diretorias ignoram totalmente a história 
do torneio? Será que essas Diretorias ignoram totalmente a história do Clube? Será 
que essas Diretorias ignoram totalmente a tradição do Clube, desprezando uma 
digna homenagem a Pinheirense que em muito dignificou a imagem do Esporte 
Clube Pinheiros, fazendo como Diretor de Tênis nosso Clube pioneiro em 
promoções de Taça Davis aqui dentro. Pioneiro ao trazer o Banana Bowl, assim 
como o ITF Sêniors de São Paulo. Será que é possível essa Diretoria passar uma 
borracha em toda nossa tradição? O torneio realizado por essa Diretoria 
descaracterizou completamente os eventos anteriores organizados. Primeiramente, 
não fez a nossa quadra central, diferencial maior dos eventos anteriores, onde todos 
os tenistas sonham jogar. Pegando na avaliação do ano passado que lá fizemos, diz 
assim: Solenidade de entrega de troféus vencedores em ambiente dos mais 
agradáveis, dando seriedade e dignidade a um dos eventos mais importantes do 
torneio, que é a premiação aos finalistas. Após a entrega de prêmios com discurso e 
justas homenagens ao Clube anfitrião e ao promotor do torneio, Marcelo Grassi, foi 
oferecido um lanche de muito bom gosto e qualidade. Acrescente-se ainda a farta 
distribuição de água mineral e água de coco durante todo o torneio, além de sessões 
de massagens lombares, sem qualquer custo para os atletas. Em segundo, esta 
Diretoria não fez nada para os tenistas Pinheirenses, preocupação sempre maior da 
Grassi. Avaliação: excelente palestra proferida pelo Professor Dr. Valdir Barbanti 
sobre o tema “Jogue Tênis com saúde”. Ao final da palestra, bastante concorrida, 
foram sorteadas duas passagens para o Chile com acompanhantes. Também não 
fizeram o que nós fizemos no ano passado, as duplas mistas centenárias só para 
Pinheirense, com troféus, brindes, sorteio de passagens internacionais e, ao final, 
brunch do Almanara e degustação de vinhos. E no final, o grande finale, apoteose do 
torneio, que é o tão sonhado troféu que aquele que ganha ou que chega na final vão 
ostentar em suas prateleiras como o tão sonhado prêmio. Eu trouxe aqui um troféu 
para mostrar, se é que pode se chamar isto aqui de troféu. ... Esse é o troféu dado a 
um torneio internacional realizado no Esporte Clube Pinheiros. Pior que a qualidade 
chula há um agravante, aqui não se diz nada: não tem o logotipo do Pinheiros – 
Bom! Neste caso eu acho que até é bom não ter o logotipo do Pinheiros – Mas não 
tem a data, não tem o local, não tem a categoria e não tem a prova jogada. Em suma, 
não diz nada. Avaliação do ano passado, tudo aqui registrado. Há que se registrar a 
boa qualidade dos troféus oferecidos, assim como a camiseta alusiva ao evento, 
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distribuída a todos os participantes. Como Pinheirense, ao ser dado esse troféu, eu 
realmente fiquei envergonhado por tudo que já havíamos feito, afinal, com o torneio 
realizado ano passado nós fizemos esse torneio ITF de São Paulo por 11 longos 
anos. E de muitos campeões ouvi dizer ser vergonhoso que um Clube dessa 
magnitude aja dessa forma. Com todo respeito que eu devo a todos, mas é 
lamentável, Senhor Presidente. ... Eu vou fazer mais uma avaliação das 
considerações finais do relatório do ano passado, que diz assim: Admirável a 
parceria formada pela Grassi, promotora do torneio, e cujo Diretor Marcelo Grassi 
foi o coordenador do mesmo. Acrescente-se à lista, pela excelência dos trabalhos 
realizados, dos colaboradores, da coordenação Andréa Rato, Valdemar Parisi Neto, 
Luiz Fernandes, Francis Grassi e Maria Inês Grassi. Complementando, então, Senhor 
Presidente. Passando a borracha na história, na nossa tradição desse jeito eu 
também me sinto – Que é uma coisa pessoal – Pois amigos Pinheirenses e tenistas 
sabem que dentre muitos torneios que eu ganhei ao longo de mais de 45 anos 
defendendo o Clube Pinheiros, um dos que eu mais me orgulho é um de 1999. Por 
quê? Era o 7º ITF de São Paulo por nós, realizado, no nosso Clube de coração. Hoje já 
estou completando mais de 50 anos de sócio do Clube. E que mais me orgulha por 
ter tido a felicidade de ser campeão aquele ano, fazendo a parte da história do 
torneio, e, principalmente, porque fazia parte dos comemorativos do centenário do 
Clube. ... Muito obrigado.”. 
 
Dulce Arena Avancini – Reclamou das acomodações do local de atendimento 
médico embaixo da piscina redonda, comentando que recentemente seu esposo, 
Mário Avancini, precisou de atendimento de emergência e teve que ser socorrido 
pela Dra. Patrícia, de forma precária, porque nem a maca cabia na estreita 
Enfermaria, que não dispõe de ventilação, nem higienização adequada. Comentou 
que houve outros incidentes com associados e o atendimento teve que ser 
improvisado. Solicitou à Diretoria que possibilite que os associados sejam atendidos 
no mesmo Ambulatório Médico destinado aos funcionários, que tem salas amplas e 
arejadas. Propôs votos de louvor aos médicos, Drs.Patrícia e Marco, pelo pronto 
atendimento prestado, seguido do transporte de ambulância até o Hospital São Luís. 
Reiterou pedido de limpeza e conserto de buracos na calçada do Clube da Av. 
Brigadeiro Faria Lima, cobrando uma manifestação da Diretoria sobre eventuais 
providências. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Informou que um grupo de cinqüenta e um 
associados do Clube participará da Maratona de Chicago no dia 12/10/2008, sendo 
vinte e oito corredores e vinte e três acompanhantes, inclusive nossa Técnica, Eliana 
Reinert. Referiu que no item anterior da pauta pode presenciar o Conselheiro 
Gilberto De Luccia espancando a lógica, considerando que infra-estrutura não é 
Plano Diretor. Leu requerimento dirigido à Diretoria, pedindo informações e 
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esclarecimentos sobre o desenvolvimento do Plano Diretor Geral do Clube, 
considerando a exposição e compromisso do Presidente Antonio Moreno Neto na 
reunião passada. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Reportou pedido, de esclarecimentos e 
providências, que recebeu de Conselheiros e Associados, dirigindo-o ao Diretor 
responsável pela Segurança, Oswaldo Fontana Filho, com relação a uma convidada 
de Veterano, funcionária ou ex-funcionária, que estaria ingressando no Clube por 
mais vezes que o limite permitido, sem o pagamento de convite, o que teria 
gerado curiosidade a respeito de como tal falha de segurança estaria ocorrendo, 
gerando suspeitas de que tais entradas pudessem estar sendo permitidas por 
funcionários que a conhecem. Deixou expresso que não se trata de preconceito, não 
vendo nenhum problema no acesso de funcionários ou ex-funcionários como 
convidados, ou até como associados (se um dia comprarem um título), mas, 
justamente por entender, acreditar e defender que todos são iguais, a todos deve ser 
exigido, indistintamente, o mesmo conjunto de normas para acesso de convidados, 
preestabelecidas pela Diretoria. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião às 22:50 horas. 
 

*** 
 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 567ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 27 de outubro de 2008, com as retificações já dela constantes. 
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