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ATA DA 567ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2008. 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de outubro 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 nove 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  

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: a) pelo falecimento 

do Associado Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, ex-Conselheiro, ex-Vice-Presidente Social, 

ex-Diretor Administrativo, ex-Diretor de Recursos Humanos e ex-Diretor de Serviços 

Jurídicos; b) pelo falecimento do ex-Conselheiro João Caetano Alvarez Neto; c) pelo 

falecimento do Prof. Dr. Silvio dos Santos Carvalhal, pai das associadas Maria Marta e 

Maria Inês Carvalhal, cunhado do Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna Coutinho, tio 

dos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda e Ricardo Coutinho Carvalhal e 

sogro do ex-Conselheiro Flávio Alterthum; d) pelo falecimento do Atleta Benemérito 

Gilberto Gargiulo, ex-Conselheiro, tendo subscrito o voto a Conselheira Nice de Lima; 

voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Wilson Ribeiro Campinas, proposto pela 

Mesa do Conselho. votos de louvor de iniciativa da Conselheira Nice de Lima, à 
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Diretoria Cultural, pela apresentação da peça teatral “A Bela Adormecida”, extensivo ao 

elenco e, em especial, ao associado Carlos Mira, autor da adaptação; voto de 

congratulações de autoria da Mesa do Conselho e da Presidência da Diretoria, ao 

Associado Gilberto Kassab, reeleito ontem Prefeito de São Paulo, com expressiva 

votação, tendo subscrito o voto o plenário como um todo. Informou que, com relação aos 

processos CD-06/2007 e Apenso CD-I-07/2006 e CD-I-05/2007 e Apenso CD-07/2007, 

que tratam de denúncias formuladas pelo então Presidente da Comissão Especial de 

Coordenação e Controle, Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, em face da Diretoria 

anterior, relacionadas à licitação e contratação da empresa EDIFAST para os serviços de 

gerenciamento e desenvolvimento do contrato para as obras do Ginásio de Fitness, e 

também com relação à realização de obras que não estavam previstas na Proposta 

Orçamentária de 2006, com recursos do Orçamento de Custeio e utilização de recursos 

do Orçamento de Investimento sem autorização prévia do Conselho Deliberativo, no 

último dia 24 de outubro, a Mesa determinou a abertura de procedimentos 

administrativos na forma do Art. 6º, do Regimento Interno do Conselho, e constituiu duas 

Comissões Especiais, tendo sido nomeados os Conselheiros Arlindo Virgílio Machado 

Moura, que as presidirá, Antonio Augusto Brant de Carvalho, Antonio Toloza de 

Oliveira e Costa Filho, José Manssur e Rainer Helmut Conradt. Submeteu as nomeações 

ao Plenário, que as referendou. Continuando, apresentou ao Plenário as seguintes 

proposições: 1) voto de pesar pelo falecimento do associado Agostinho Amadeu Denti, 

proposto pelos Conselheiros Apparecido Teixeira, Segundo Secretário do Conselho, e 

Antonio Carlos Marini Teixeira, Diretor Adjunto do CAD; 2) votos de autoria do 

Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, a saber: voto de pronto restabelecimento da 

Associada Alice Kerchichian, que sofreu um enfarto nas dependências do Clube; voto de 

louvor a Dra. Fernanda Fontanelli, que prestou os primeiros socorros, extensivo à 

Assistente Social Maria Eulália Borges e à Presidente do Departamento de Assistência 

Social, Beatriz Hungria Moreno, que colaboraram na internação da associada no Incor, 

bem como aos associados Leon Antonio Parsekian e Luiz Fernando Corrêa Zantut, 

médico, que também a socorreram; 3) voto de pronto restabelecimento do ex-Conselheiro 

Gil Vicente de Azevedo Sodré, ratificado pela Mesa do Conselho. Propostas aprovadas. 

 

Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 

Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao mês de 

setembro e o Balanço Patrimonial do Clube em 30/09/2008. 

 

Presidente – Como havia muitos Conselheiros inscritos, solicitou aos oradores que 

restringissem às finalidades do Expediente. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento 

do Atleta Benemérito Gilberto Gargiulo. Propôs os seguintes votos de louvor: 1) ao 

Associado Wilson Carlos Cotrim, que com 62 anos de idade concluiu a Maratona de 

Comrades, na África do Sul, ocorrida há dois meses; 2) aos atletas do Clube que 

participaram da Maratona de Chicago (12/10/2008), a saber: Equipe Feminina: Eliana 
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Reinert (Técnica - 3h40min34s), Carla D’léssio (3h44min24s), Adriana Russo Sovoldi 

(4h04min5s), Taís Gasparian (4h33min13s), Carmen R. Flosi (4h33min49s), Alessandra 

F. Bonilha (4h36min18s), Patrícia A. Bonchristiano (4h48min25s), Anna Luisa Brant 

Frimm (5h00min17s), Sharon Ann Sulzbeck (5h28min56s), Lara G. Parodi 

(5h30min47s), Sonia M. Farhat (7h14min16s); Equipe Masculina: Paulo Izar 

(3h10min44s), Peter V. da Fonseca (3h16min44s), Marcio Bonilha (3h28min22s), Louis 

Radial (3h37min45s), Ricardo Queiroz (3h39min11s), Ricardo Pini (3h44min21s), 

Glaucon Pereira (4h09min14s), José C. Bonchristiano (4h16min36s), João Aléssio 

Perfeito (4h20min20s), Paulo F. Figueiredo (4h20min20s), Arnaldo Pereira 

(4h21min40s), Arthur A. Guerra (4h31min06s), Carlos Eduardo Peão (4h31min38s), 

Paulo Dantas (5h10min), Alexandre Vasto e Dr. Carlos Edmundo Miller Neto; 3) aos 

Assessores que organizam o ensaio da Bateria do Clube, realizado a cada 15 dias. 

Convidou os Conselheiros para os ensaios. Os votos foram aprovados. 

 

Aldo Ferronato – Citando nominalmente os atletas, também propôs votos de louvor aos 

Pinheirenses que participaram da Maratona de Chicago. Voto aprovado. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Associou-se ao voto de congratulações 

aprovado pela eleição do Associado Gilberto Kassab para o cargo de Prefeito de São 

Paulo, falando em homenagem ao ilustre Pinheirense. 

 

Ivo Kesselring Carotini – Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do Atleta 

Benemérito Gilberto Gargiulo, registrando, também, a associação do Conselheiro Luís 

Eduardo Pinheiro Lima à homenagem. 

 

Roberto Cappellano – Propôs voto de louvor à Seção de Esgrima, pelos resultados 

alcançados no Campeonato Sul-Americano (Buenos Aires – Argentina – 5 a 9/10/2008), 

a saber: Fernando Scavasin - Campeão - Florete individual; Marcos Cardoso, Heitor 

Shimbo e o Fernando Scavasin – Campeões – Florete por equipe; Marcos Cardoso - 3º 

Lugar – Florete individual; Roberto Lazzarini - 3º lugar – Espada Masculino individual. 

Estendeu o voto ao Técnico: Miakotnykh Guennadi, à Diretora Adjunta de Esgrima, 

Suzana Pasternak, e ao Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais, Conselheiro 

Reinaldo Pinheiro Lima. Proposta aprovada. 

 

Clovis Bergamo Filho – A par de elogiar e agradecer a Diretoria pela atenção que vem 

dispensando aos pedidos de associados transmitidos em Plenário, referiu-se 

especificamente ao Rugby, reportando que foi realizado um primeiro jogo de ensaio e 

que a Administração estará avaliando a possibilidade de implantar a modalidade no 

Clube. 

 

Dulce Arena Avancini – Agradeceu à Diretoria, por ter atendido ao seu pedido e 

mudado a localização da Enfermaria, que ficou mais arejada e higienizada. Reclamou 

que muitos Conselheiros não conhecem nem a letra do Hino do Esporte Clube Pinheiros, 
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então, não cantam o Hino durante sua execução. Solicitou à Mesa que distribua a letra 

para conhecimento de todos. 

 

Presidente – Esclareceu que quando declara aberta a reunião, convida a todos a ouvir a 

execução do Hino. Então, por isso é que talvez os Conselheiros não cantem. Entretanto, 

passará a convidar os Conselheiros a ouvir e cantar o Hino.  

 

Sérgio Henrique de Sá – Propôs voto de louvor ao Associado Benemérito Rogério 

Arkie - recentemente 3º colocado na Taça Brasil de Bolão - que alcançou o recorde de 

325 pontos numa passagem de 40 bolas, inédito na modalidade e que em breve deverá ser 

homologado a nível mundial. Comentou que pretende sugerir formalmente que Diretoria 

faça uma homenagem com distinção ao atleta. Associou-se ao voto o Conselheiro 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza. Voto aprovado.  

 

Cleide Frasco Marrese – Propôs fosse consignado voto de louvor e júbilo ao Maestro 

Murilo Alvarenga, aos “crooners” Miriam Souto, Rita Valente e Marco Armando, e a 

todos os demais componentes da Orquestra Pinheiros, pela apresentação do espetáculo 

Big Band, a Era do Swing, no último dia 24. Sugeriu o aproveitamento da Orquestra nos 

eventos sociais do Clube. A proposta foi aprovada. 

 

Carlos Edmundo Miller Neto – Propôs voto de pesar pelo falecimento do Dr. Luís 

Novaes Pereira Leite; pai dos associados Luís Carlos Pereira Leite, Maria Helena Pereira 

Leite, Vera Lúcia Pereira Leite Zacarias e Regina Célia Pereira Leite, casado com D. Ilza 

Miller Pereira Leite, seu tio, seu padrinho e um segundo pai. Aprovado. 

 

Marcelo Favalli – Propôs voto de congratulações com o Associado Erich Beting, editor 

executivo da Revista Máquina do Esporte, pelo trabalho de marketing esportivo que vem 

desenvolvendo em prol do engrandecimento das equipes esportivas das mais variadas 

modalidades, trazendo de volta atletas que partiram para o Exterior por falta de incentivo. 

Proposta aprovada. 

 

Gilberto De Luccia – Propôs voto de louvor à Equipe Feminina de Voleibol do Clube, 

que se sagrou Vice-Campeã no Torneio Paulista. Informou que naquela semana se 

iniciaria a Superliga, e que a Equipe do Clube reunia condições para fazer uma boa 

apresentação. Aprovado. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Tornou a pedir que os oradores se ativessem à destinação deste item da 

pauta. 
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Vera Helena Dias Pessanha – Solicitou providências da Diretoria visando melhorar a 

divulgação e a aplicação das normas para uso do Estacionamento, e que seja dada 

preferência aos associados, proibindo-se, na Portaria do Estacionamento, a venda de 

convites e o ingresso de atletas não associados, terceiros e funcionários. Pediu, ainda, a 

recolocação do orelhão que existia na entrada principal do Clube. Aprovado o 

encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Rodolfo José Sanchez Serine – Reportou que o treinamento das crianças da Ginástica 

Artística, feito por empresa terceirizada, está em desacordo com o Art. 4º do Regimento 

Interno do Departamento Esportivo, que determina que os técnicos e professores que 

ministrarem ensinamentos em qualquer das seções esportivas do Clube deverão ser 

profissionais especializados com nível superior, formados em Educação Física. Solicitou 

à Diretoria que proceda à adequação do contrato existente, que deverá expirar em 

novembro próximo, para que o mesmo atenda às exigências do Regimento Esportivo, ou 

estude a possibilidade de providenciar um processo seletivo, para contratação de 

professores para a devida substituição, tendo como exigência primordial e de caráter 

eliminatório a obrigatoriedade da capacitação formal de nível universitário em Educação 

Física. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Célio Cássio dos Santos – Solicitou à Diretoria que esclareça se há algum estudo ou 

plano que vise à retirada de árvores no recinto das Piscinas Externas. Em segundo lugar, 

considerando a crise financeira e de crédito que começou nos Estados Unidos e se 

alastrou pelo mundo; considerando que o Clube está gastando dinheiro diariamente nas 

inúmeras obras que estão sendo realizadas; considerando que o Clube poderá sofrer 

inadimplência e não ter linhas de crédito, pediu que a Diretoria informe se existe algum 

estudo, ou um plano de contingências, caso o Clube venha a ser afetado pela crise. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pediu à Diretoria que estude a possibilidade de 

reformar o Piano Bar/Karaokê, abrangendo a instalação de um balcão com cadeiras, 

música ambiente para os intervalos e iluminação adequada. Aprovado o encaminhamento 

da matéria à Diretoria. 

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 566ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 

de setembro de 2008. 

Presidente – Esclareceu que, na hipótese de retificação, o Conselheiro deverá indicar 

claramente o trecho a que se refere, para que o Plenário delibere a respeito. 

 

Marcelo Grassi – Propôs as seguintes retificações em seu pronunciamento no item 

Várias: página 10: acrescentar a expressão “- Copa Hermenegildo Grassi”, depois de “... 

o 15º ITF Sêniors de São Paulo”; acrescentar “... – Copa”, depois de “... o 16º ...”; em vez 
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de “... transformou o torneio em 1º ITF Sêniors de São Paulo”, constar: “...transformou 

no torneio em 1º ITF Sêniors de São Paulo – Esporte Clube Pinheiros???”; corrigir o 

sobrenome do Professor Valdir Barbanti; página 11: acrescentar o termo “tem”, depois de 

“... – Mas não...”; corrigir  o nome de Valdemar Parisi Neto e de Luiz Fernandes. 

 

Presidente – Lembrou que a Presidência havia deferido pedido do orador, de transcrição 

integral do pronunciamento, conforme constou das notas taquigráficas. Entretanto, 

considerou as alterações solicitadas. Não havendo contestação, considerou a Ata 

aprovada, com as retificações supra. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-21/2008, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial para 

executar obras no recinto das piscinas externas, abrangendo a 

ampliação da área do Solário e a elaboração e execução de projeto 

paisagístico. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 

 

Marcelo Grassi – Entendeu que a obra era um complemento da reforma do Bar e 

Lanchonete da Piscina, assim como o Solário. Reclamou que o incomoda não ter 

informações para prestar aos associados quando questionado sobre o que será feito 

naquela obra. Propôs que o pedido fosse devolvido à Diretoria, para complementação da 

matéria com outras informações e projetos mais detalhados. 

 

Carlos Edmundo Miller Neto – Disse que também se sentia desconfortável em votar 

um investimento que imaginava fosse necessário, provavelmente um complemento à 

verba da reforma e execução da nova lanchonete, mas sobre o qual não tinha informações 

para levar aos associados. Comentou que desde o ano passado até agora foram aprovados 

13 itens, somando mais de R$ 6.000.000 de investimento. Ponderou que o associado, o 

Conselho e a Diretoria têm elevado nível de educação. Isso leva ao desenvolvimento de 

uma série de valores, inclusive de ética, de transparência, e é necessário que todos 

estejam trabalhando em conjunto. Devemos ter informações, e um Plano Diretor 

apresentado pela Diretoria, como já prometido, e que se possa aprovar obras sabendo o 

que será feito. Propôs que a matéria retornasse à Diretoria, para que fosse reapresentada 

após a conclusão do Plano Diretor do Clube. Lembrou que se avizinha uma época de 

crise, e o Clube tem que adequar o cronograma das obras e atender às demandas de 

acordo com suas possibilidades.  

 

Roberto Cappellano (aparte) – Perguntou se o orador concordava que, para as 

próximas deliberações sobre obras, as Comissões de Obras e Financeira elaborassem um 

quadro contemplando as 13 obras, os valores aprovados, o estágio em que se encontram e 

quanto já foi gasto em cada uma dessas obras. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Entendeu cabível o pedido, mas recomendou que o 

mesmo fosse encaminhado ao Conselho e à Diretoria. 

 

Edgard Ozon – Ponderou sobre a responsabilidade dos Conselheiros em prestar contas 

de suas deliberações ao associado, que realmente é de alto nível e sabe o que está 

acontecendo no Clube. A Diretoria deve encaminhar suas propostas ao Conselho, e elas 

têm que ser colocadas em pauta. Entretanto, as matérias devem vir completas para 

deliberação, dentro das exigências estatutárias e regimentais, sob pena de se assinar um 

cheque em branco para a Diretoria. 

 

Rodolfo José Sanchez Serine – Informou a respeito da instrução do processo que 

precede a liberação de verba para uma obra, cuja execução e gastos são acompanhados 

pelas Comissões de Obras e Financeira. Ponderou que compete ao Conselho decidir 

sobre a materialização da vontade do associado, e não discutir sobre detalhes dessa obra, 

que é ato de gestão. Então, se terminar a obra da piscina é vontade do associado, que 

votemos a favor. A propósito, os associados têm parabenizado a decisão e se referido à 

obra da piscina como algo de real necessidade para o Clube.  

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Lembrou que a Diretoria anterior não 

apresentou nenhum pedido de aprovação de obra. Ora, os mesmos Conselheiros que 

estavam recomendando a rejeição da obra, nunca criticaram a antiga gestão. Entretanto, 

deixaram a piscina com um vazamento em que se perdia 40cm/dia de água; os mesmos 

que detonaram a Pista de Atletismo. Pediu ao Conselho que aprovasse o pedido, pois 

desde 1964 não se faz uma alteração no paisagismo do Clube. E o Presidente Antonio 

Moreno Neto teve a ousadia de apresentar essa proposta, que vai atender ao associado.  

 

Rodolfo José Sanchez Serine – Agradeceu. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Ponderou que quando o montante de várias 

insignificâncias atinge um valor muito alto, não se pode continuar tratando aquilo como 

insignificante. E não é só o fato de se ter informações para prestar esclarecimentos, mas 

para poder aprovar o pedido. 

 

Rodolfo José Sanchez Serine – Agradeceu. 

 

Clovis Bergamo Filho – Entendeu que a proposta estava intimamente ligada àquela 

aprovada anteriormente, para a reforma do Bar. Não se pode fazer uma obra do montante 

que é a obra do Bar da Piscina sem integrar essa obra com a parte paisagística do Clube. 

É fundamental, necessário e é um requerimento dos associados. Depois, haverá um fluxo 

maior de associados naquela área que estava morta devido à decadência de infra-

estrutura. Defendeu a aprovação da proposta, lembrando que o plano orçamentário já 
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tinha sido aprovado e era motivo de orgulho esta Administração estar submetendo ao 

Conselho toda ação de investimento. 

 

Vicente Mandia (aparte) – Aduziu que a obra estava observando três aspectos 

fundamentais: a transparência, porque estava sendo submetida ao Conselho, a 

participação da comunidade Pinheirense, que quer esse projeto, e a competência de quem 

está realizando a obra. Além disso, não havia o que discutir. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Entendeu que aquela discussão ensejava que o pedido 

atendia às normas estatutárias e regulamentares. Obviamente, o Conselho deveria discutir 

sobre a vontade do associado, porque a discussão técnica já tinha sido feita pelas 

Comissões, que são estruturadas para aconselhar os Conselheiros. Detalhou tecnicamente 

os itens que antecedem a execução de uma obra; leu e comentou o parecer emitido pela 

Comissão de Obras. Lembrou que se aprovada, a obra será objeto de um projeto básico, 

um projeto executivo e uma concorrência. Comentou que não cabe ao Conselho discutir 

itens que não fazem parte de suas atribuições, mas se a obra atende ao associado e se é 

necessária neste momento. Ora, se está havendo uma intervenção pesada na parte 

superior da piscina, aprovada pelo Conselho, não é lógico deixar o centro sem intervir. O 

valor é razoável, existe verba e a intenção dessa obra foi proposta pela Diretoria na 

previsão orçamentária. Óbvio que o fato de a intenção ter constado da proposta 

orçamentária não significa que a obra tenha que ser aprovada, mas que essa intenção tem 

que ser submetida ao Conselho, que representa o associado. Manifestou-se pela 

aprovação da proposta, por se tratar de complementação de uma obra em andamento.  

 

Marcelo Grassi (aparte) – Observou que não é contra a qualquer modernidade e 

necessidade que o associado reivindique. Entretanto, o associado nunca foi solicitado a 

opinar. As obras aqui são realizadas pela Diretoria, e o associado que conviva com essas 

obras. Embora os valores submetidos ao Conselho sejam uma estimativa, quando 

arguidos não temos informações para dar aos associados que representamos. Disse que 

era favorável à obra, mas os associados deveriam ser consultados antes de se fazer 

qualquer obra. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu que a função do Conselheiro é exatamente 

auscultar os associados de sua esfera e trazer a opinião deles ao Conselho. 

 

Marcelo Grassi (aparte) – Disse que depois de executadas, muitas vezes as obras 

apresentam surpresas; aliás, alguns associados tinham comentado sobre várias 

irregularidades que já teriam ocorrido nessa obra do Bar.  

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Concordando, lembrou que a obra da Brinquedoteca foi 

feita sem consultar a Prefeitura. 
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Presidente – Interveio, dizendo que não permitiria debates paralelos. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Disse que a Diretoria está agindo com bom senso, e 

consultando o Contru com relação às obras. Acrescentou que o Conselheiro é 

representante do associado. Então, caso tenha notícia de alguma irregularidade, ele será 

irresponsável se não trouxer isso ao Conselho ou não solicitar explicação à Diretoria. 

 

Cândido Padin Neto (aparte) – Concordou que é simples resolver a questão: cabe ao 

Conselho analisar se a obra é necessária, se é útil e se corresponde aos anseios do 

associado, e, então, deliberar. Depois, durante a execução, como bem sugerido em 

Plenário, as Comissões de Obras e Financeira poderiam vir expor sobre o andamento e os 

gastos dessa obra, para que os Conselheiros disponham de informações para prestar aos 

associados. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Agradeceu. Finalizando, sugeriu que na obra seja 

colocado um tapume, protegido da chuva, com o anteprojeto, por exemplo, para 

esclarecer o associado. 

 

Presidente – Relacionou os Conselheiros que pretendiam se manifestar, propondo ao 

Plenário o encerramento da discussão depois de tais pronunciamentos. Proposta 

aprovada. 

 

Claudio Damasceno Junior – Prestou informação que entendeu bastante relevante como 

memória da forma de trato do dinheiro do associado, reportando que a Comissão 

Financeira e a Comissão de Obras receberam detalhada documentação para análise da 

matéria, aspecto que elogiou, e que o processo completo esteve à disposição dos 

Conselheiros para consulta na Secretaria do Conselho, permitindo que conhecessem 

todas as informações necessárias para esclarecimento dos associados. Registrou que, no 

passado recente, muitas vezes o Conselheiro vinha a Plenário para se manifestar contra 

obras que tinham se iniciado sem autorização do Conselho – diferente do que ocorre 

hoje, que é uma exigência estatutária e regulamentar. Cumprimentou os Conselheiros 

pela preocupação para com o trato do dinheiro do associado. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Lembrou que quando da apreciação do processo que 

deu origem ao projeto de Plano Diretor de Obras, que posteriormente foi recepcionado 

como um plano de intenções, tinha encabeçado uma proposta no sentido de que a verba 

que havia sido solicitada pela Diretoria para elaborar Estudos Preliminares do Novo 

Estacionamento e Modernização do Salão de Festas, fosse utilizada em todos os itens do 

Plano Diretor de Obras, e que, depois de gerado, este documento fosse encaminhado ao 

Conselho, para definição das prioridades. Realmente, a Diretoria anterior apresentou e 

aprovou no Conselho a reforma da Pista de Atletismo e a obra do Fitness. E não o fez em 

outras obras, como a Brinquedoteca e a Piscina. Ora, aquela gestão acabou e não cabe 
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ficar atacando a Diretoria anterior, porque erros ocorreram antes e ocorrem. A exigência 

que se deve fazer agora é que haja uma melhoria contínua. Quanto ao pedido em debate, 

entendeu contrastante que os Conselheiros tenham recebido poucas informações para 

analisar e decidir sobre um investimento de R$500.000,00, ao passo que nos outros dois 

itens da pauta, referentes a problemas disciplinares de Conselheiros, foi encaminhada 

pormenorizada documentação. Ora, se os Conselheiros receberam poucas informações 

sobre a obra, como dizer que o associado está feliz com essa obra, se ele nem sabe 

exatamente o que vai ser feito? Propôs que sejam apresentadas as obras completas – 

dados e valores - de forma que o Conselho saiba exatamente o que está aprovando. 

Solicitou aos Conselheiros que evitem citar o passado como justificativa básica para 

continuar fazendo algo com pouca melhoria, ou errado. 

 

Presidente – Quanto ao material encaminhado aos Conselheiros, esclareceu que no 

próprio item da convocação consta que o processo original se encontra à disposição dos 

Conselheiros para consulta na Secretaria do Conselho. Evidentemente, algum 

Conselheiro que tivesse o interesse adicional, ou que não ficasse suficientemente 

satisfeito com os documentos que recebeu, poderia ter ido ao Conselho consultar o 

processo integral; mas o encaminhamento das peças ocorreu como tradicionalmente feito 

pelas administrações do Conselho anteriores. Quanto às outras duas matérias (processos 

disciplinares), foi encaminhada documentação mais extensa por envolver Conselheiro, e 

a Mesa entendeu que seria melhor fornecer um número maior de informações, até para 

uma ampla visão por parte dos Conselheiros. 

 

André Franco Montoro Filho – Comentou que recentemente o Presidente Antonio 

Moreno Neto fez uma brilhante exposição, sobre suas intenções de apresentar um 

planejamento dos investimentos a serem feitos. Disse que gostaria que esse planejamento 

fosse efetivamente aplicado. Defendeu a necessidade de haver alternativas de 

investimentos. O ideal seria fazer um planejamento dos recursos disponíveis, discutir e 

estabelecer as prioridades das obras, em consenso com os associados. Decerto, esse 

planejamento estaria sujeito a alterações, se necessário. 

 

Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Disse que confiava na Diretoria, mas procuraria 

conhecer o projeto do paisagismo, para votar conscientemente. Parabenizou os 

Conselheiros pelas manifestações em Plenário, que no seu entender engrandeceram a 

transparência da Diretoria e demonstraram a preocupação do Conselho em prol de um 

Clube melhor e que o associado tenha conhecimento daquilo que será feito. 

 

Presidente – Lembrou que nos autos do processo existia um anteprojeto, e reiterou que 

na convocação sempre se observa que o detalhamento das matérias se encontra à 

disposição na Secretaria. E a oradora, certamente, a partir da próxima reunião, irá se 

interessar. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Referindo-se à competência dos Órgãos do Clube, 

observou que as Comissões Permanentes, órgãos assessores da Diretoria e do Conselho, 

foram criadas exatamente porque determinadas matérias não cabem à discussão de um 

número muito grande de participantes, porque não se chega a um consenso. Então, as 

Comissões técnicas analisam a matéria como um todo e emitem seus pareceres, que 

servem de referência para o Conselheiro votar contra ou a favor desse assunto. Estranhou 

a reclamação sobre a desinformação, quando os elementos ficam à disposição de todos, 

bastando buscá-los, em especial quando não se aceitam os pareceres das Comissões 

eleitas pelo Conselho. 

 

Luiz Roberto Martinez (aparte) – Informou que a documentação preliminarmente 

encaminhada pela Diretoria era muito genérica, não acrescentava detalhes e não satisfez a 

Comissão de Obras. Então, a Comissão, cumprindo sua função, partiu em defesa do 

interesse do associado e para mais bem esclarecer os Conselheiros, retornou o processo à 

Diretoria, para que ela contratasse um profissional de paisagismo e instruísse o processo 

os elementos necessários. A Diretoria entendeu o critério da Comissão, e o processo 

retornou devidamente detalhado para análise. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu pertinente a intervenção. Ponderou que, 

estatutariamente, juntamente com a Proposta Orçamentária do ano seguinte, a Diretoria 

tem que submeter ao Conselho seu Plano de Ação, contemplando também um 

planejamento de obras. Essas obras, obrigatoriamente, têm que vir individualmente para 

apreciação do Conselho ao longo do exercício, como está sendo feito neste momento, que 

de acordo com a situação poderá aprovar ou não aquela intenção que constou do Plano de 

Ação aprovado com o Orçamento anual. O Clube tem organização, mas estão 

confundindo o planejamento do exercício de uma gestão com Plano Diretor, cuja 

execução demanda vários exercícios. O Clube não precisa de um Plano Diretor para fazer 

o que está sendo feito; é necessário um Plano Diretor, que contemple um Plano Diretor 

de Obras, para pensar o Clube para os próximos 20 anos. Mas temos o dia-a-dia, o 

exercício da gestão do Clube. Essa intervenção é necessária e complementará a obra da 

piscina. Quanto aos recursos, existe disponibilidade e a crise financeira provavelmente 

afete um pouco o País, mas dificilmente atingirá o Clube. 

 

José Manssur (aparte) – Comentando que se estava perdendo muito tempo com aquela 

discussão, esclareceu que, às páginas 77 da Proposta Orçamentária aprovada pelo 

Conselho para 2008, estavam relacionadas as obras consideradas prioritárias e que, 

seriam, dentro de seu planejamento para execução, submetidas à apreciação do Conselho: 

Item 8 – Obras das Piscinas Externas, etapa 2. Item 6 – Reforma da Lanchonete da 

Piscina. E deveria, nesta oportunidade, decidir sobre a autorização para utilização da 

verba de investimento para executar as obras que aprovou. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Agradeceu. Continuando, parabenizou o 

Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, que colocou que devemos nos preocupar em 
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sempre melhorar, aduzindo que os Conselheiros também devem se preparar para um salto 

de qualidade, informando-se melhor sobre os assuntos a serem discutidos, para tratar 

imparcialmente cada problema. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Entendeu que a questão era, sobretudo, orçamentária. 

Compete à Diretoria apresentar obras e reformas, e, devidamente autorizada, utilizar-se 

do Fundo de Investimento, que é a conta específica para tanto. O dinheiro que está 

depositado na conta de investimento já está afetado para essa finalidade; para ser 

utilizado para outra finalidade ele teria que ser desafetado pelo Conselho, a partir de uma 

justificativa fundamentada. E a Diretoria também não decide no vazio, ela decide no 

exercício da discricionalidade, quer dizer, analisando conveniências, o binômio 

conveniência/oportunidade. A partir disso, ela planeja obras, executa o seu Orçamento 

previamente apresentado. As obras da piscina não prejudicam e não têm necessariamente 

que ser objeto de um Plano Diretor. Outro aspecto importante é que ao Conselho é 

possível, a partir de dados concretos, a qualquer momento, objetar obra em curso ou que 

vá entrar em licitação.  

 

Presidente – Anunciou o início da votação. 

 

Edgard Ozon (para encaminhar a votação) – Requereu fosse realizada votação 

nominal, desde logo informando que se esta proposta fosse rejeitada, encaminharia à 

Mesa uma declaração de voto de vários Conselheiros. 

 

Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu o seguinte: 1) 

rejeitar proposta formulada pelo Conselheiro Edgard Ozon, pretendendo que fosse 

realizada votação pelo processo nominal; 2) rejeitar proposta formulada pelo Conselheiro 

Marcelo Grassi, pretendendo devolver o pedido à Diretoria, para complementação da 

matéria com outras informações e projetos mais detalhados; 3) rejeitar proposta 

formulada pelo Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto, pretendendo retornar a matéria 

à Diretoria, para que fosse reapresentada após a conclusão do Plano Diretor do Clube; 4) 

autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 526.000,00 

(Quinhentos e vinte e seis mil reais), para executar obras no recinto das piscinas externas, 

abrangendo a ampliação da área do Solário e a elaboração e execução de projeto 

paisagístico. 

 

Na forma do Art. 69, combinado com o Art. 83, ambos do Regimento Interno do 

Conselho Deliberativo, foi enviada à Mesa a seguinte declaração de voto: “Exmo. 

Senhor. Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – DD. Presidente do Conselho 

Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros – Prezado Senhor: .Os Conselheiros infra-

assinados vêm apresentar a sua justificativa de voto contrário, ao pedido da Diretoria, de 

utilização do fundo de reserva, para elaboração e execução de projeto paisagístico e obras 
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das piscinas externas. Inicialmente declaramos que não somos contrários à realização de 

novas obras em nosso clube. Discordamos porem incisivamente da maneira como este 

pedido está sendo encaminhado para nossa deliberação. .A falta do envio de um estudo, 

baseado em um anteprojeto, que pudesse dar uma idéia do que a Diretoria pretende fazer, 

configura-se como impossível julgar da validade da obra e de seu valor. .Entendemos que 

inicialmente o pedido deveria se restringir, ao valor do projeto, de R$ 30.000,00, quantia 

esta que estaríamos dispostos a conceder. .Pensamos também, que tal obra deveria estar 

vinculada ao novo plano de obras, que segundo nos informou o Sr.Presidente da Diretoria 

devera ser enviado a este Conselho, no início do próximo ano. .Pelos motivos acima 

expostos votamos contra este pedido. .Solicitamos que este voto contrario, seja 

reproduzido em sua integra, na ata desta reunião e distribuído aos demais conselheiros.” 

Assinam: 1 – José Roberto Inserra, 2 – Fernando Silva Rohrs, 3 – Rubens Bove, 4 – 

Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho, 5 – Roberto Gouveia Quartim, 6 – Douglas 

Zambrana, 7 – Fernando Gomes Schermann, 8 – Claudio Alves d´Amorim, 9 – 

Alexandre Perrone Lomonaco, 11 – Sergio Lazzarini, 12 – Renato Lazzarini, 13 – 

Djalma Funaro, 14 – Roberto Della Manna, 15 – Ovídio Lopes Guimarães Junior, 16 – 

Paulo Roberto Taglianetti, 17 – Maria Lucia de Toledo Collet e Silva, 18 – Pedro 

Guilherme de Vergueiro Lobo, 19 – Marcio Beyruth, 20 – Guilherme Giordano Beyruth, 

21 – Wilma de Almeida Gonçalves, 22 – Cesar Palermo Kassab, 23 – Orlando Ferraz 

Alves, 24 – João Benedicto de Azevedo Marques, 25 – Dulce Arena Avancini, 26 – 

André Franco Montoro Filho, 27 – Edgard Ozon, 28 – Antonio de Alcântara Machado 

Rudge, 29 – Pedro Paulo de Salles Oliveira e 30 – Carlos Edmundo Miller Neto. 

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-06/2006, referente a fatos narrados no 

Registro de Ocorrência nº 467/05, de 11/11/2005, e na Representação nº 

142/05, de 10/11/2005, ambos referentes aos fatos ocorridos no Campo de 

Futebol Society no dia 10/11/2005, envolvendo um membro do Conselho 

Deliberativo, um Associado e um terceiro, Árbitro de Futebol. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão, mas não havia 

oradores inscritos para falar. Então, submeteu a matéria à votação. 

 

Deliberação: 

O Conselho resolveu aprovar a recomendação da Comissão Processante Especial, 

absolvendo o Conselheiro Bruno Minioli, Diretor de Jovens, e o Associado André Silva 

Minioli. 
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Item 5 - Apreciação do processo CD-01/2008, referente a fatos narrados na 

Representação nº 147/07, de 31/10/2007, formulada por Associada em 

face de membro do Conselho Deliberativo, ocorridos na Seção de Bilhar 

no dia 27/10/2007. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 

 

Gesualdo Di Nieri – Fez um breve histórico dos fatos. Falou em defesa do Conselheiro 

Walter Silva, entendendo que este reagiu às críticas feitas ao Clube pela associada 

Leonor Carvalho Fleury de Oliveira, e por ter ficado constrangido perante os associados 

presentes, devido às ofensas pessoais por ela proferidas, mandando-o calar a boca e 

dizendo-lhe que estava alcoolizado, situação esta que nenhuma testemunha confirmou. 

Propôs a absolvição do Conselheiro Walter Silva, e, caso rejeitada a proposta, que fosse 

aplicada a penalidade de advertência verbal a ambos os associados. 

 

Presidente – Explicou ao proponente que a associado não poderia ser apenada, porque 

todo o processado foi contra o Conselheiro; a associada não teve oportunidade inclusive 

nem de se defender, mesmo porque não houve contra ela qualquer acusação. O 

Conselheiro José Manssur opinou no mesmo sentido. Esclareceu ao Conselheiro Sérgio 

Henrique de Sá que regimentalmente também estava prevista advertência verbal. Não 

havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a discussão e submeteu a matéria ao 

Plenário. 

 

Deliberação: 

O Conselho resolveu o seguinte: 1) rejeitar a proposta de absolvição do Conselheiro 

envolvido, formulada pelo Conselheiro Gesualdo Di Nieri; 2) rejeitar a proposta de 

aplicação de advertência verbal ao Conselheiro envolvido, também formulada pelo 

Conselheiro Gesualdo Di Nieri; 3) aprovar, por ampla maioria, a recomendação da 

Comissão Processante Especial, no sentido de aplicar penalidade advertência por escrito 

ao Conselheiro Walter Silva. 

 

 

Item 6 - Várias. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Cumprimentou o Conselheiro Mário Lima 

Cardoso, que naquele dia completava 81 anos de idade. 

 

Mario Lima Cardoso – Verificando que não havia quorum, sugeriu que as inscrições 

em Várias fossem tomadas na reunião seguinte, preferencialmente, mas o Sr. Presidente 

esclareceu que isso não seria possível. 

 

Dulce Arena Avancini – Sugeriu que no início das reuniões os Conselheiros cantassem 

o Hino do Esporte Clube Pinheiros. 
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Presidente – Comprometeu-se a convidar os Conselheiros a ouvir e cantar o Hino, a 

partir da próxima reunião. 

 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Primeiramente, verificou com os demais membros da Mesa se havia necessidade 

do mínimo de 30 Conselheiros para continuar a reunião, já que em Várias não existem 

matérias deliberativas. Entendendo insuficiente o número de presentes, informou quantos 

Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrada a reunião às 23:10 horas. 

 

 

*** 

 

 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 568ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 24 de 

novembro de 2008, com as retificações já dela constantes. 
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