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ATA DA 569ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de janeiro do ano dois mil e nove, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e três 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro  
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda  
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) EXPEDIENTE  

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

Presidente - Justificou a ausência do Segundo Secretário Apparecido Teixeira, por 
motivo de viagem. Para compor a mesa dos trabalhos, propôs e o Plenário concordou 
que o Terceiro Secretário Eduardo Ribas Oliveira Machado ocupasse a Segunda 
Secretaria, e o Conselheiro Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima ocupasse a Terceira 
Secretaria “ad hoc”. Em seguida, por proposta da Mesa do Conselho, foi consignado 
voto de pesar pelo falecimento e observado um minuto de silêncio em homenagem 
ao Conselheiro Efetivo Claudio Borba Vita, ex-Presidente do Conselho Deliberativo e 
ex-Presidente da Diretoria. Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas as seguintes 
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proposições: votos de pesar: a) pelo falecimento do associado Marcelo Figueiredo 
Portugal Gouvêa, ex-Conselheiro, ex-Diretor Administrativo e ex-Consultor da 
Presidência; b) pelo falecimento do associado Luiz Roberto Grassi, irmão do 
Conselheiro Marcelo Grassi; c) pelo falecimento da associada Veterana Joana Mary 
Ribeiro Carvalho Silva, mãe do Conselheiro Antonio Firmino de Carvalho e Silva Neto; 
2) de iniciativa da Conselheira Rita Olivia Capua Amaral Vellosa, subscrito pelo 
Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza, pelo falecimento do Dr. Januário 
Martins Christi, pai da associada Regina Stela Salgado Christi; 3) de autoria do 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, pelo falecimento do Associado Jorge 
Salomão; votos de louvor: propostos pela Comissão de Esportes, a destaques 
esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Bolão, Handebol, Judô, Levantamento 
de Peso, Natação, Polo Aquatico, Saltos Ornamentais, Tênis e Voleibol, conforme 
relação disponibilizada no site do Conselho; voto de congratulações: proposto pelo 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, ao Centro Pró-Memória Hans Nobiling, pela 
excelente reportagem relativa ao futebolista Arthur Friedenreich, que iniciou sua 
atividade no Sport Clube Germânia no início do século passado; votos de louvor de 
autoria do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, à Diretoria, na pessoa do 
Presidente Antonio Moreno, ao Diretor Social Luís Eduardo Dutra Rodrigues e à 
equipe de trabalho responsável pela realização do Reveillon, pela organização e 
atendimento poucas vezes visto em eventos semelhantes. 
 
Primeiro Secretário – Comunicou que o Sr. Presidente do Conselho, com 
fundamento, por analogia, no inciso II, do parágrafo único, do Art. 11, do Regimento 
Processual Disciplinar, determinou o arquivamento dos seguintes documentos: 
Registro de Ocorrência nº 058/07, de interesse do Conselheiro Marcelo Grassi, 
Registros de Ocorrência nºs 171/07 e 321/08, de interesse do Atleta Benemérito 
Giuliano Pacheco Bertolucci, Registros de Ocorrência nºs 323/07 e 046/08, de 
interesse do Conselheiro Douglas Zambrana, Registro de Ocorrência nº 331/07, de 
interesse do Conselheiro Marcelo Favalli, Registro de Ocorrência nº 009/08, de 
interesse do Conselheiro José Antonio Marques, Representação nº 024/08, de 
interesse do Conselheiro Célio Cássio dos Santos e, finalmente, Representação nº 
33/08, de interesse do Diretor Adjunto de Futebol Society Gilberto Rodrigues Ratto. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Prestou homenagem póstuma ao ex-Presidente 
Claudio Borba Vita e ao ex-Conselheiro e ex-Diretor Marcelo Figueiredo Portugal 
Gouvêa. 
 
Gilberto De Luccia – Propôs votos de louvor aos tenistas pinheirenses Marialice 
Alonso e o André Buzzoni, que compõem a equipe brasileira que está disputando a 
competição Kia Amateur Australian Open. Aprovados. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs e foram aprovados os seguintes votos 
de louvor: 1) aos associados Cid Costacurta, que anualmente promove uma 
confraternização após a competição, e Marco Antonio Muniz de Oliveira, da ORTOCIR, 
patrocinadora, aos vinte e dois atletas pinheirenses que participaram da Corrida de 
São Silvestre, cuja relação entregou à Mesa, e à Diretoria, pelo apoio dado ao evento; 
2) à equipe de Bocha do Clube, em especial ao Adjunto de Bocha, Attílio Borini Junior, 
e aos atletas André, Fabiano, João e Maurício, pela conquista do título de Campeã 
Pan-americana no 1º Torneio realizado em Lima, no Perú, em novembro/2008; 3) ao 
Diretor executivo e aos Diretores Adjuntos de Marketing, pela contratação de um 
Supervisor para tratar exclusivamente de Marketing Esportivo, passando a ter agora 
um Departamento de Marketing Institucional e um Departamento de Marketing 
Esportivo. Subscreveu a proposta o Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Reportando-se à dúvida levantada pelo Conselheiro 
João Benedicto de Azevedo Marques na reunião de aprovação da Proposta 
Orçamentária/2009, de que em virtude da crise financeira talvez o Clube não 
conseguisse captar os R$5.600.000,00 previstos para o projeto da Lei de Incentivo ao 
Esporte, informou que essa meta já foi ultrapassada em mais R$4.000.000,00. 
 
Roberto Cappellano – Propôs fosse consignado voto de louvor ao esgrimista Renzo 
Agresta, eleito o Atleta do Ano, pelo COB, no Prêmio Brasil Olímpico, no final do ano 
passado, salvo engano com mais dois atletas pinheirenses. Estendeu o voto ao Diretor 
de Esportes Aquáticos e Individuais, Reinaldo Pinheiro Lima, e à Diretora Adjunta de 
Esgrima, Suzana Pasternak. Aprovado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Também falou em memória do Conselheiro 
Efetivo Claudio Borba Vita e ao ex-Conselheiro e ex-Diretor Marcelo Figueiredo 
Portugal Gouvêa, tendo ambos sido homenageados, a seu pedido, com uma salva de 
palmas. 
 
Presidente – Fez uma referência sucinta de carta recebida da Diretoria e distribuída 
na entrada da reunião, a respeito do Plano Diretor de Desenvolvimento e do Novo 
Estacionamento. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Cleide Frasco Marrese – Reportou as seguintes reivindicações: 1) instalação de um 
vestiário familiar no Conjunto Desportivo; 2) elevação da temperatura da água das 
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piscinas externas; 3) reavaliação do aumento dos preços praticados nos restaurantes a 
la carte do Clube e nas Lanchonetes do Tênis e do Boliche; 4) melhoria na escolha dos 
filmes e retorno da professora de Semiótica, Vera Maria Patriani Marinho Gozzo, na 
coordenação dos debates no Cine-Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Solicitou providências para sanar o problema do 
barulho provocado pelo aparelho de ar condicionado instalado no Fitness, e que a 
Diretoria informe a previsão de término das obras em andamento, para conhecimento 
dos associados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rita Olivia Capua Amaral Vellosa – Reivindicou a instalação de um dispositivo que 
possibilite que os ascensoristas do Conjunto Desportivo saibam que há pessoas 
aguardando o elevador do corredor do fundo do térreo. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pleiteou a padronização do horário de 
funcionamento das piscinas externas durante o verão, mantendo-as abertas de 
segunda a sexta-feira, até as 21h30, e que seja adotado um cardápio com pratos 
exclusivamente light nos restaurantes e lanchonetes do Clube, em especial na 
Lanchonete do Fitness. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 568ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 24 de novembro de 2008. 

Presidente – Recebeu como matéria pertinente ao item Várias uma manifestação do 
Conselheiro Marcelo Grassi, conforme resumido ao final. Submeteu ao Plenário 
proposta do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, retificando o nome da 
associada Alice Kechichian. Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata 
aprovada com a retificação supra. 
 
Edgard Ozon – Considerando a relevância das matérias, com base no Art. 39 do 
Regimento do Conselho propôs alteração da Ordem do Dia, para que os dois últimos 
processos fossem apreciados com preferência. Proposta aprovada. 
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Item 5 - Apreciação do Processo CD-23/2008 – Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Associado Honorário a Cesar 
Augusto Cielo Filho 

José Manssur – Para agilizar os trabalhos e porque conexos, propôs que este item e o 
item 6 fossem votados ao mesmo tempo. Aprovado. 
 
Discussão: 

André Perego Fiore – Destacou o ineditismo da conquista de Cesar Cielo, motivo de 
orgulho para todos os pinheirenses. Considerando que é tradição do Comitê Olímpico 
Internacional pedir uma estrela dourada na Bandeira de todo clube que atinge uma 
medalha de ouro olímpica, sugeriu que seja inserida uma estrela dourada na Bandeira 
do Pinheiros, em homenagem a essa medalha de ouro olímpica. Parabenizou a 
Diretoria Esportiva, a Comissão de Esportes e o quadro técnico da Natação, por 
estarem formando atletas de brilho, como Cesar Cielo, e outros que estão por vir, e 
que, certamente, atingirão resultados expressivos na Natação mundial. 
 
Presidente – Registrou a sugestão do orador, esclarecendo que a inserção de uma 
estrela dourada na Bandeira do Clube depende de todo um trâmite formal, inclusive 
de alteração estatutária. Prestou esclarecimentos sobre o processo e submeteu a 
proposta à votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria, 
concedendo o título de Associado Honorário ao nadador Cesar Augusto Cielo Filho. 
 
 
Item 6 - Apreciação do Processo CD-24/2008 – Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Associado Honorário a 
Leandro Marques Guilheiro. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo e submeteu a 
matéria ao Plenário. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, foi aprovada proposta da Diretoria de concessão do título 
de Associado Honorário ao judoca Leandro Marques Guilheiro. 
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Item 3 - Apreciação do Processo CD-27/2008 – Pedido de autorização 
formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo 
Especial para executar obras de revitalização da Lanchonete do 
Tênis, Cabana do Pai Tomás e proximidades (quadras externas) 
e Lanchonete do Futebol, com ampliação e reforma dos 
Vestiários. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo e abriu a 
discussão. 
 
André Perego Fiore – Destacou que só estão sendo feitas obras e reformas nas áreas 
sociais do Clube, em detrimento das áreas esportivas, isso, inclusive, com relação às 
prioridades elencadas no Orçamento de Investimento de 2009. Disse entender que 
deva ser dada mais atenção ao esporte, inclusive à Natação, cuja Escolinha é 
extremamente concorrida, até porque a prioridade do Clube continua sendo o 
esporte. Manifestou-se pelo retorno da proposta à Diretoria, para reavaliação das 
prioridades do Clube, com ênfase à infraestrutura do esporte. Consignou que é 
contrário à liberação de fundos e solicitou maior empenho da Comissão de Esportes 
para prestigiar a infraestrutura do esporte.  
 
Célio Cássio dos Santos – Também se posicionou pelo retorno do processo à 
Diretoria, por entender que há duas obras de vulto em andamento no Clube: a da 
Lanchonete da Piscina e a do Ponto de Encontro, que estão demandando elevados 
investimentos. Ponderou, ainda, que o Clube, evidentemente, sofrerá algum impacto 
com a crise financeira mundial. Ademais, se a Diretoria informou que está finalizando 
o Plano Diretor para submetê-lo ao Conselho, por que investir R$ 1.800.000,00 sem 
sequer saber se esse é o real desejo dos associados e do Clube como instituição, e 
sem saber qual é a prioridade? Pediu a retirada do processo de pauta, com seu 
consequente retorno à Diretoria, para que a matéria retornasse ao Conselho em 
momento mais oportuno. 
 
Presidente – A título de esclarecimento, e até para fazer justiça à Diretoria, lembrou 
que no encaminhamento do pedido a Presidência, prudentemente, consignou com 
destaque que era intenção da Diretoria iniciar as novas obras quando tiver 
informações e subsídios suficientes para avaliar a influência da crise econômico-
financeira em nossa comunidade, e também já ter finalizado as obras em andamento. 
Aproveitará o período, após aprovação, para executar projetos executivos de 
arquitetura, cálculo estrutural, hidráulica, elétrica, ar condicionado e paisagismo. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Ponderou que as obras são importantes para a 
adequação e desenvolvimento do Clube, e que as instalações realmente devem ser 
adequadas antes da construção do novo estacionamento, porque ampliando o 
número de vagas aumentará também a frequência. Entretanto, há dúvidas quanto à 
prioridade das diversas obras que vêm sendo feitas. É necessário que haja um Plano 
Diretor para estabelecer as necessidades do Clube. Ora, se está sendo desenvolvido 
um Plano Diretor, não se deve investir recursos do Fundo Especial na adequação do 
Clube sem que esse Plano esteja concluído. Analisando os três projetos apresentados 
pela Diretoria, comentou que o projeto da Lanchonete do Tênis apresentava 
embelezamento da infraestrutura, mas não trazia previsão de mobiliário, melhoria de 
serviço ou aumento de capacidade. Já os outros dois projetos, embora apresentassem 
aumento da capacidade, etc, questionava-se a prioridade dessas obras, por se tratar 
de locais de grande demanda somente nos finais de semana. Solicitou que o pedido 
retornasse à Diretoria, para sua efetiva adequação às prioridades que se pretende 
estabelecer, atendendo aos programas social, esportivo e de adequação de todas as 
instalações, e fosse reapresentado à luz do Plano Diretor a ser submetido à decisão do 
Conselho.  
 
Heitor Ferreira Tonisi – Disse que considerava as obras realmente necessárias, apesar 
de defender que deveriam estar integradas ao Plano Diretor. Entretanto, encontrava-
se desconfortável para votar, devido à superficialidade das informações contidas no 
parecer da Comissão de Obras, que deveria abranger dados técnicos, para que os 
Conselheiros tivessem conhecimentos mais reais da verdadeira intenção da obra. 
 
Gilberto De Luccia (aparte) – Falando pela Comissão de Obras, explicou que os 
projetos executivos ainda não existiam, só havia anteprojetos, as intenções de obras, e 
sobre isso a Comissão emite seu parecer. Quando houvesse os projetos executivos, a 
Comissão poderia fornecer uma informação mais detalhada, como solicitado pelo 
orador.    
 
Heitor Ferreira Tonissi – Discordou, entendendo que se existia um estudo preliminar, 
a Comissão deveria preparar um material que permitisse um informativo a mais, para 
que os Conselheiros pudessem ter uma idéia do que seria feito, e não só o quanto 
custaria. Sugeriu que esta e as futuras Comissões de Obras sejam mais rigorosas, 
captem mais as informações e as tragam, para que os Conselheiros possam votar de 
maneira mais consciente.  
 
Clovis Bergamo Filho – Ponderou que o Pinheiros é um Clube centenário, portanto, é 
fundamental que sua infraestrutura seja revitalizada. Quanto às considerações de 
ordem financeira e que estão reformando áreas sociais em detrimento das áreas 
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desportivas, frisou que a atual Administração captou cerca de R$ 10.000.000,00 para 
investir nos esportes. Então, não há que se falar em preferência para a parte social. 
Ressaltou que era necessário avaliar a matéria como um todo, de forma serena e clara, 
dentro do espírito de que o associado seria o principal beneficiário. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Aduziu que a intenção das obras 
constou da Proposta Orçamentária para 2009, aprovada pelo Conselho. São obras que 
finalizam as reformas propostas pela Diretoria, e fazem parte do Plano de Ação da 
Diretoria para o setor de Bares e Restaurantes, também aprovado pelo Conselho com 
o Orçamento deste ano. Ao contrário do que se falou na tribuna, lembrou que a 
Comissão de Obras, atenta a tudo que está acontecendo no Clube, em seu parecer 
recomendou que essas novas obras só se iniciassem depois de concluídas as obras do 
Ponto de Encontro, Lanchonete da Piscina e Paisagismo do Parque Aquático. 
 
Clovis Bergamo Filho – Enfatizou que os Conselheiros elegeram as Comissões, que 
são responsáveis pela avaliação detalhada das obras submetidas ao Conselho. 
Recomendou a aprovação do pedido da Diretoria. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Disse que, como Presidente da Comissão de Esportes, 
tem sido constantemente consultado pela Diretoria a respeito da evolução do esporte 
do Clube e da infraestrutura necessária. Informou que a Diretoria está consciente do 
que pretende nessa área, inclusive considerando os recursos captados pela Lei de 
Incentivo ao Esporte para a formação desportiva, que somam mais de R$ 9.000.000,00. 
Comentou que recentemente o Clube aprovou outro projeto no Ministério do Esporte, 
denominado Projeto Olímpico e Paraolímpico, abrangendo treze esportes, cujos 
atletas serão custeados e preparados para participar das Olimpíadas. Trata-se de 
iniciativa inovadora entre os clubes. Informou, também, que no estudo do Plano 
Diretor está incluído um novo prédio desportivo, com nova piscina, novo ginásio de 
basquete, voleibol, um centro integrado de apoio ao atleta. No entanto, o Ministério 
do Esporte contempla a construção dessas praças esportivas por meio da Lei de 
Incentivo. A Diretoria vai se empenhar em buscar esses recursos através da Lei de 
Incentivo. E isso não oneraria o Clube. 
 
André Perego Fiore (aparte) – Reiterou que o Orçamento de Investimento de 2009 
só abrange obras na área social, que também são importantes, mas realmente é 
necessário olhar com mais atenção para o esporte, em que pese apoiar o projeto 
mencionado pelo orador. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Respondeu que os investimentos em esporte não 
foram lançados na Proposta Orçamentária/2009, porque não se sabe quando o Clube 
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conseguirá aprovar o projeto no Ministério do Esporte para poder iniciar a captação 
desses recursos. Acrescentou tratar-se de um projeto para ser desenvolvido a longo 
prazo, dois ou três anos, e também contempla um estacionamento com mais de 2.000 
vagas. Então, suprirá a necessidade do Clube, sem onerar o orçamento, porque os 
recursos virão de patrocinadores.  
 
“Sr. Tarcísio de Barros Bandeira (Com assentimento do orador) – É uma pergunta 
que eu acho que você acabou de responder. A arena naquele elenco de nove obras aí 
que foi apresentado, entraria? 
 
Sr. Luís Eduardo Pinheiro Lima – Entraria. 
 
Sr. Tarcísio de Barros Bandeira – Para mim é a melhor obra.” 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Quanto às obras que estão sendo realizadas, ponderou 
que quando se almeja um aumento de frequência, construindo um estacionamento 
para 1.200/2.000 vagas, é necessário se precaver com os serviços prestados. E é isto 
que a Diretoria está fazendo. Inclusive essa infraestrutura também atenderá aos 
atletas, que hoje utilizam o refeitório de funcionários. Manifestou-se pela aprovação 
das obras, porque prioritárias. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Pretendendo avaliar se os restaurantes 
estão bem localizados e viabilidade dessas obras, perguntou aonde será a nova arena 
esportiva e o novo estacionamento.   
 
Luís Eduardo de Pinheiro Lima – Disse que a arena esportiva está prevista no Plano, 
mas que não saberia precisar sua localização. Lembrou que o Clube dispõe de muitas 
árvores, então, as construções têm que ser muito bem estudadas. 
 
Presidente – Solicitou aos oradores que fossem breves em suas considerações, para 
evitar que a votação fosse antecipada, vindo a constranger eventuais inscritos que não 
tivessem se manifestado. 
 
José Manssur – Enfatizou que o Conselho estava apreciando estritamente o pedido 
de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial. No 
ofício de encaminhamento desse pedido, o Sr. Presidente deixou claro que era 
intenção da Diretoria iniciar as obras quando tiver informações e subsídios suficientes 
para avaliar a influência da crise econômico-financeira no Clube, e também já ter 
finalizado as obras em andamento, destacando, ao final, que aproveitará o período 
após a aprovação para elaborar os projetos executivos de arquitetura, cálculo 
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estrutural, hidráulica, elétrica, ar condicionado e paisagismo. Fez uma síntese dos 
pontos de vista até então expostos na tribuna, entendendo que com as explicações do 
Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima a matéria estava devidamente equacionada. 
Mencionando dispositivos do Regulamento Geral e do Regimento Interno da Diretoria, 
argumentou que quem administra o Clube é o Presidente, que estabelece as 
prioridades de acordo com o seu entendimento e de sua Diretoria. A intenção das 
obras constou da Proposta Orçamentária para 2009. Aprovada, a Proposta 
Orçamentária converte-se no Orçamento que a Diretoria executará. E, se não o fizer, 
evidentemente, ela deverá responder por essa omissão. Havendo recursos disponíveis 
no Fundo Especial, havendo aprovação de uma obra, que se interliga a todo um plano, 
objetivando dotar o Clube de infraestrutura essencial para fazer frente as suas 
necessidades mais prementes diante do aumento quase constante de frequência, o 
Orçamento, por força de lei, deve ser executado. A crise existe, mas ela não nos pode 
conduzir ao imobilismo; temos que enfrentá-la produzindo, dando trabalho, fazendo 
obras, desde que recursos haja, e desde que aquelas obras que estão sendo feitas, 
sejam complementadas. Quanto à manifestação da Comissão de Obras, de acordo 
com o Regimento Interno da Diretoria, a contratação dessas obras deverá ser objeto 
de licitação, processada e julgada por comissão especial de alto nível, mediante 
audiência prévia das Comissões de Obras e Financeira. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Discordou, dizendo que os pareceres das 
Comissões são opinativos; não vinculam as decisões do Conselho, e que o fato de uma 
obra constar do Orçamento não significa que ela deva, obrigatoriamente, ser 
executada, sob pena de responsabilizar a Diretoria. 
 
José Manssur – Disse que a Diretoria até pode não executar uma obra, se entender 
que não é o momento oportuno, mas ela está salvaguardada por preceitos 
institucionais do Clube. Trata-se de ato de gestão. Perguntado, respondeu ao 
Conselheiro Cândido Padin Neto que, se concedida, a autorização valeria para o 
exercício corrente.  
 
- Durante o discurso do orador assumiu a Presidência o Dr. Francisco Carlos Collet e Silva. 

 
Presidente em exercício (Francisco Carlos Collet e Silva) – Interveio, esclarecendo 
que não se estava discutindo autorização para a Diretoria executar uma obra, mas 
para utilizar uma verba orçamentária. Para executar obras que tenham ou não 
constado de seu Plano de Ação, com verba do Fundo Especial, a Diretoria deve pedir 
autorização ao Conselho. Faz isso de acordo com as prioridades que elege no 
exercício do poder discricionário, analisando o binômio de conveniência, 
oportunidade de cada obra. Se autorizado e se a obra vier a ser executada, todos os 
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Conselheiros estarão autorizados, também, a acompanhar todo trabalho cometido à 
Diretoria, não só na fase da licitação, como da execução.  
 
Cândido Padin Neto – Agradecendo ao Sr. Presidente pelo esclarecimentos, propôs a 
aprovação do pedido da Diretoria, aduzindo que a Comissão de Obras terá 
oportunidade de verificar todos os projetos que vierem a ser desenvolvidos. 
 
José Manssur – Reiterou que o Conselho não estaria aprovando a obra, mas eventual 
autorização para utilização de recursos do Fundo Especial.  
 
- Reassume a Presidência o Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro.  

 
Marcelo Favalli – Comentou que as duas obras que estão em andamento no Clube 
referem-se a dependências que estão fazendo falta aos associados, pois a frequência 
diária aumentou muito, congestionando os bares e restaurantes disponíveis. 
Manifestando-se pela aprovação do pedido, propôs o seguinte: 1) que a Diretoria, 
obrigatoriamente, iniciasse as obras somente depois de concluídas aquelas que se 
encontram em andamento; 2) que as obras da Lanchonete do Tênis, na Cabana do Pai 
Tomás e Lanchonete do Futebol fossem feitas de forma sucessiva, isto é, que uma 
obra só se iniciasse depois de concluída a anterior. 
 
Edgard Ozon – Em função da discussão havida, entendeu por bem destacar a 
responsabilidade e a importância do assessoramento prestado pelas Comissões 
Permanentes, que devem observar rigorosamente as normas legais do Clube, 
independentemente de preferências políticas. 
 
José Geraldo Louzã Prado – Com base no Art. 61 do Regimento Interno, entendendo 
que o assunto estava suficientemente debatido, requereu o encerramento da 
discussão e que a matéria fosse colocada imediatamente em votação.  
 
Presidente – Recebeu a proposição do orador. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira - Pretendeu arguir questão de ordem, dizendo que havia 
se inscrito e que o requerimento não era cabível. 
 
Presidente – Não questionou o dispositivo em que se baseava o Conselheiro 
Bandeira, mas esclareceu que o Regimento do Conselho prevê esse tipo de 
requerimento, que, uma vez formulado, deve ser submetido ao Plenário e a decisão a 
respeito, acolhida.  Submeteu ao Conselho o requerimento do Conselheiro José 
Geraldo Louzã Prado, tendo sido aprovado por absoluta maioria. 
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Marcos Martins Paulino – Registrou que era uma das primeiras vezes que observava 
no Conselho que palavras de Conselheiros já inscritos eram cassadas, por uma 
inversão e encaminhamento que o Sr. Presidente fizera. Entendeu tratar-se de um 
período trágico da direção do Conselho. 
 
Presidente – Esclareceu que o orador, por ser novo no Conselho, não tinha 
presenciado diversas reuniões presididas por Presidentes que o antecederam, que 
nada mais fizeram do que cumprir o que determina o Regimento e obedecer ao que o 
Plenário delibera. Então, não se tratava de situação inusitada. Recebeu a manifestação 
do Conselheiro como um equívoco, colocando a Secretaria ao seu dispor para elencar 
inúmeros casos precedentes. 
 
Votação: 

O Sr. Presidente esclareceu que consideraria as manifestações dos Conselheiros André 
Perego Fiore, Carlos Edmundo Miller Neto e Célio Cássio dos Santos como 
encaminhamento de voto, e que se o Conselho aprovasse o pedido da Diretoria, 
automaticamente a proposta de devolução da matéria para reapreciação ficaria 
prejudicada. A segunda proposta do Conselheiro Marcelo Favalli, recebeu como 
recomendação, que colocaria em votação se aprovado o pedido da Diretoria. 
No encaminhamento da votação manifestaram-se os seguintes Conselheiros: 
Marcelo Favalli, esclarecendo que não estava formulando recomendação, mas 
proposta, como já houve em Plenário; 
Alexandre Perrone Lomonaco, entendendo que não se tratava de recomendação, mas 
que o Conselheiro Marcelo Favalli estava propondo uma regra; 
Arlindo Virgílio Machado Moura, dizendo que não era possível estabelecer a execução 
das obras de forma sucessiva, mas aprovar ou rejeitar o pedido da Diretoria; 
José Manssur, defendendo que não estava se discutindo a execução das obras, mas a 
eventual autorização à Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para executá-
las; 
Marcelo Favalli, insistindo que estava propondo, e não recomendando, regularmente, 
a aprovação do pedido dentro de determinado critério 
Cândido Padin Neto, dizendo que tecnicamente só seria viável realizar as obras 
sucessivamente se não houvesse recursos e se viessem a onerar os associados, caso 
contrário, caberia à Diretoria decidir como executá-las, obviamente com o 
acompanhamento da Comissão de Obras.  
Ricardo Coutinho Carvalhal, registrando que era contrário à realização das obras de 
forma sucessiva. 
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O Sr. Presidente resolveu que a votação seria feita de forma integral, de aprovação ou 
rejeição do pedido, e o encaminhamento do Conselheiro Favalli votado como uma 
recomendação. 
O Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira entendeu que na proposta da Diretoria 
estava claramente inserida a recomendação do Conselheiro Marcelo Favalli, tendo o 
Sr. Presidente esclarecido tratar-se de uma recomendação específica com relação às 
obras serem realizadas de forma sucessiva. 
 
Votação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, por expressiva maioria de votos foi 
aprovado o pedido da Diretoria, autorizando-a a utilizar recursos do Fundo Especial 
para executar obras de revitalização, sendo: Lanchonete do Tênis = R$428.714,52; 
Cabana do Pai Tomás e proximidades (quadras externas) = R$559.772,00; e 
Lanchonete do Futebol, com ampliação e reforma dos Vestiários = R$765.780,00; e 
rejeitada a recomendação formulada pelo Conselheiro Marcelo Favalli, no sentido de 
que a Diretoria, se viesse a fazer as obras, as fizesse de forma sucessiva. 
 
 
Item 4 - Apreciação do Processo CD-I-02/2008 – Recurso interposto por 

Conselheiro, contra decisão da Presidência, que indeferiu pedido 
de convocação de reunião extraordinária do Conselho 
Deliberativo para apreciar requerimento de construção urgente e 
imediata de uma nova garagem. 

 
Presidente – Informou que o Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, a par 
de justificar sua ausência em razão de compromisso inadiável, havia requerido o 
adiamento da discussão da matéria para a próxima reunião, pois pretendia sustentar 
seu recurso em Plenário. Submeteu o requerimento ao Plenário, que foi aprovado por 
maioria de votos.  
 
 
Item 7 - Várias. 

Marcelo Grassi (pronunciamento proferido no item 2 da Ordem do Dia, 
considerado pelo Sr. Presidente como matéria pertinente ao item Várias) – 
Reportou-se ao seu pronunciamento na discussão da Proposta Orçamentária para 
2009, esclarecendo que não colocou em dúvida o cumprimento da missão de priorizar 
o interesse coletivo sobre o interesse individual, mas disse ser uma inverdade, 
indagando por que quando de seu afastamento do Tênis foi cancelado o torneio ao 
qual se referiu na ocasião, porque o ranking foi interrompido. Quanto à menção da 
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Diretoria à Valorização da memória e tradição, pediu que ficasse registrado, também 
com relação ao Tênis, que um campeonato que estava na 15ª edição, o ITF, feito em 
homenagem a Hermenegildo Grassi, que a Diretoria não realizou a 16ª edição com o 
mesmo nome, transformando o campeonato em 1º Esporte Clube Pinheiros. 
 
Marcelo Grassi (pronunciamento no item Várias) – Ratificou seu pronunciamento 
inicial, acrescentando que, como tem uma visão administrativa bem diferente da 
praticada pela atual Administração, voltada exclusivamente à satisfação dos 
associados, a Chapa Tradição Pinheirense terá um candidato para as próximas eleições 
da Diretoria. Desde logo, pleiteou espaço nos painéis de propaganda para apresentar 
as intenções dos candidatos e a realização de debates entre os candidatos.  
 
Roberto Cappellano – Como não teve oportunidade de se manifestar no item “A Voz 
do Conselheiro”, informou que irá propor à Mesa do Conselho que estude alteração 
regimental de forma a estabelecer que o mesmo Conselheiro possa se manifestar 
naquele item somente três vezes por ano, para que todos os demais possam também 
se pronunciar. A pedido de Associados e Conselheiros, reportando-se aos 13 pedidos 
de utilização do Fundo Especial, aprovados pelo Conselho nos últimos tempos, para a 
realização de obras, solicitou as seguintes informações da Diretoria, para atendimento 
no prazo estatutário, talvez em um quadro comparativo: o valor aprovado pelo 
Conselho por obra; o valor gasto pelo Clube por obra até a presente data; estágio de 
cada obra até a presente data: concluída, em execução ou licitação; diferenças 
percentuais entre as verbas aprovadas e efetivamente realizadas e gastas por obra; 
prazo de execução aprovado pelo Conselho por obra; e prazo real de execução por 
obra.  Elencou os processos das obras às quais se referia, a saber: Processo 17/2007 – 
troca de tubulações da piscina externa; CD-15/2007 – nova cabine primária, próxima 
ao Salão de Festas; CD-16/2007 – impermeabilização do Solário e dos vestiários da 
Piscina; CD-19/2007 – fornecimento e instalação do piso flutuante no 4º andar do 
Conjunto Desportivo; CD-20/2007 – demolição da antiga Vila de Manutenção e 
revitalização do local; CD-18/2007 – revitalização do piso do Estacionamento do Salão 
de Festas; CD-28/2007 – nova Portaria Principal com baia de acesso; CD-29/2007 – 
muro de contenção de raízes e troca de piso das Piscinas; CD-06/2008 – que é a 
Lanchonete das Piscinas Externas e modernização do Solário; CD-10/2008 – segunda 
etapa da troca de tubulações e substituição do piso da piscina externa; CD-16/2008 – 
reforma do Ponto de Encontro; CD-19/2008 – reforma do 3º andar do Conjunto 
Desportivo, os vestiários; e CD-21/2008 – ampliação da área do Solário e Projeto 
Paisagístico. 
 
Presidente – Informou que a Mesa entendia muito procedente e endossava o 
encaminhamento do orador.   
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Dulce Arena Avancini – Sugeriu ao Sr. Presidente que limitasse o número de 
manifestações de oradores quando se tratasse de pedido de verba, para evitar o que 
ocorreu nesta noite, pois no seu entender houve falta de respeito e dois Conselheiros 
não puderam se pronunciar. 
 
Presidente – Informou que não existe previsão regimental para isso. 
 
Dulce Arena Avancini – Continuando, reiterou pedido de providências e 
manifestação da Diretoria com relação a um pedido que havia formulado em Plenário, 
de reparos na calçada do Clube da Av. Brig. Faria Lima. Reivindicou o conserto dos 
pisos das alamedas próximas ao recinto das piscinas externas, por onde trafegam os 
caminhões que transportam materiais de construção. Finalmente, comentou sobre as 
obras e reformas que estão sendo realizadas simultaneamente no Clube.  
 
Presidente – Disse que cobraria manifestação e as medidas tomadas pela Diretoria. 
Para finalizar, lamentou não poder aceitar a sugestão da Conselheira Dulce, no sentido 
de limitar o número de Conselheiros inscritos, reafirmando que o Regimento tem que 
ser obedecido, motivo pelo qual teve que submeter ao plenário o requerimento de 
encerramento da discussão no item anterior.  
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião às 23h30. 
 

*** 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 570ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 02 de março de 2009, com as retificações já dela constantes. 
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