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ATA DA 571ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2009. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda  
Segundo Secretário: Apparecido Teixeira 
Terceiro Secretario: 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 – Em nome da Mesa, propôs e foi consignado voto de pesar pelo 
falecimento do Conselheiro Hugo Nivaldo Nápoli, sendo observado um minuto 
de silêncio em sua homenagem. Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as 
seguintes proposições: votos de pesar: pelo falecimento do associado Francisco 
Eduardo Camargo de Abreu, ex-Conselheiro, ex-Diretor Adjunto de Finanças e 
ex-Diretor Adjunto de Serviços Sociais; e pelo falecimento do Sr. Pedro Luiz 
Ferronato, irmão do Conselheiro Aldo Ferronato; voto de congratulações de 
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iniciativa da Mesa, ao ex-Conselheiro e ex-Diretor João Bacchin Neto, 
recentemente homenageado pela O.A.B. de São Paulo com Diploma de Honra ao 
Mérito, por integrar o quadro dos advogados que prestam convênio de 
assistência judiciária à população do Estado. Prosseguindo, leu cartas enviadas 
pela Diretoria, a primeira, versando sobre a implantação da Política Ambiental e 
a criação da Comissão para Assuntos do Meio Ambiente, composta de dois 
grupos de trabalho, responsáveis pela coordenação estratégica e pelas ações 
executivas das ações; e, a segunda, informando sobre a realização e convidando 
os Conselheiros para a sexta edição do Bazar do Bem Possível, no dia 02, e a 
abertura da Lanchonete da Piscina, no dia 04 de abril. Comunicou que foi 
disponibilizada no saguão, próximo à mesa de assinaturas, uma caixa destinada à 
reciclagem dos papéis do Conselho que são deixados nesse auditório pelos 
Conselheiros quando se retiram da reunião. Na oportunidade, agradeceu ao 
Conselheiro Guilherme Giordano Beyruth, pela colaboração prestada, fazendo a 
sugestão nesse sentido, que foi acolhida pela Mesa. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta 
na Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal (antigo A.V.O.), 
referente ao mês de fevereiro/2009. Informou a nova composição da Comissão 
Financeira até maio/2010: Antonio da Silva Villarinhos (Presidente), Antonio 
Augusto Brant de Carvalho (Vice-Presidente), Julio Ricardo Magalhães 
(Secretário), Claudio Damasceno Junior e Edmundo Comino Junior (Membros). 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Prestou homenagem ao saudoso Conselheiro 
Hugo Nivaldo Nápoli. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs os seguintes votos de louvor: aos 
atletas, técnicos e dirigentes da seção de Peteca, pela conquista do título de 
Campeã Paulista, pela 14ª vez consecutiva, em campeonato realizado em São 
José do Rio Preto/SP, no último final de semana; à Diretoria Social e à Diretoria 
Adjunta do Karaokê, pela modernização do Piano Bar, reaberto no último dia 12 
de março. Votos aprovados. 
 
Gesualdo Di Nieri – Lembrou que solicitou à Diretoria uma providência com 
relação às gaiolas das araras, tendo sido prontamente atendido. Elogiou e 
propôs votos de louvor pelo competente trabalho que vem sendo desenvolvido 
em todos os setores pelo Diretor de Serviços Gerais, Nilson José Iasi, em especial 
as obras no recinto das araras, que estão sendo executadas de acordo com as 
normas e especificações técnicas do Ibama, e a sala de quarentena, a cozinha 
onde são preparados os alimentos das aves e o consultório médico veterinário, 
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com o registro informatizado das espécies que habitam no Clube. Destacou os 
serviços que estão sendo realizados no parque aquático e a construção da nova 
lanchonete da piscina, parabenizando e propondo voto de louvor pelo empenho 
de toda a Diretoria, em especial o Presidente Antonio Moreno Neto, 
cooperadores e funcionários envolvidos. Votos aprovados. 
 
Sérgio Vergueiro – Em nome de sua família, agradeceu ao Conselho e à 
Diretoria pelas manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de 
seu irmão, Dr. Fernando Vergueiro. 
 
Mario Lima Cardoso – Enalteceu o trabalho executado e propôs votos de louvor 
a funcionários que atuam em diversos setores do Clube, citando alguns nomes 
ou apelidos, saber: Transporte – Sílvio, Hidráulica – Roque, Elétrica – Leone, 
Jardins – Gonzaga, Marcenaria – Índio, Alvenaria – Manoel, Serralheria – Nivaldo, 
Pintura - José Raimundo (Botinha), Segurança - Luiz Muniz e Andrade, Cinema – 
Daniel e Camilo, Som – Cláudio, Tapeçaria - Orlando e Mário, bem como os 
funcionários da Refrigeração e Lavanderia. A pedido do Sr. Presidente, em 
virtude de ter se esgotado o tempo regimental, entregou a relação dos 
homenageados à Mesa, para que fossem feitas as devidas comunicações. Os 
votos foram aprovados. 
 
Silvia Schuster – Comentou sobre Grupo de Teatro do Clube, propôs voto de 
louvor pelo trabalho desenvolvido pela Diretoria Cultural, promovendo 
atividades diferenciadas, como workshops, que realmente atraem os associados. 
Propôs, também, voto de louvor à Seção de Bolão, pela recente conquista do 
título de Campeã de Dupla Feminina, obtida pelos atletas Elisabeth Bax e Marion 
Cantieri; Rogério Arkie e Sheila, Campeões; Eduardo Sanseverino e Leandra 
Baruque, Vice-Campeões; no Misto, ela, oradora, foi Vice-Campeã, com Sergio 
Spósito; em 1º Lugar, ficaram Tatiana Pinho e Ricardo Ignatti. Também propôs 
voto de louvor aos bolonistas que conquistaram o Vice-Campeonato na primeira 
etapa do Metropolitano, realizado no recinto do Clube no último domingo. 
Votos aprovados. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Congratulou-se com os responsáveis 
pela publicação da Revista Pinheiros, pela publicação de entrevista com o ex-
Presidente Celso Hahne, na coluna Memória Pinheirense. Teceu comentários 
elogiosos à administração do ex-Presidente, sugerindo que a Diretoria enviasse 
esse exemplar da Revista para conhecimento dos Srs. Conselheiros. Ao final, 
solicitou ao Plenário, que homenageou o Conselheiro Efetivo Celso Hahne com 
uma salva de palmas. 
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Sérgio Henrique de Sá – Transmitiu agradecimento da família de sua esposa, 
Alessandra Calabrez de Sá, à Diretoria e à Assessoria de Comunicação 
Institucional, pela publicação de matéria, na coluna Memória Pinheirense, da 
Revista Pinheiros de março, homenageando o casal Julieta e Humberto, que 
completou 90 anos de idade. Em seguida, propôs voto de louvor à equipe de 
Boliche que conquistou a 3ª colocação, na 1ª divisão, no último final de semana, 
com destaque ao Diretor Adjunto de Bowling, Geraldo de Oliveira Couto e à 
Diretora Adjunta de Boliche, Janice Bernardes Couto, que alcançou o 3º lugar na 
categoria Feminino. Prestou homenagem póstuma e associou-se ao voto de 
pesar pelo falecimento do Conselheiro Hugo Nivaldo Nápoli. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Roberto Antonio Kirschner – Transmitiu pedido de pais de crianças 
matriculadas no Kids Tênis e na Escolinha de Tênis, no sentido de que as aulas 
voltem a ser ministradas no antigo local, o paredão próximo à Lanchonete e 
vestiários, que é de fácil acesso aos toaletes, telefone, etc. Também solicitou 
urgentes providências com relação às crianças da faixa etária de 6 anos, que 
praticam aulas de Tênis nas quadras cobertas, pois quando chove elas têm que 
sair das quadras para que os adultos possam utilizá-las. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – A pedido de associados, reivindicou 
que seja solicitado à CET que instale um quebra-molas na Rua Tucumã, na saída 
da garagem, porque ao sair do estacionamento, quem entra à esquerda, subindo 
a Rua Tucumã, sempre se defronta com carros em sentido contrário, muitas 
vezes em alta velocidade; que sejam colocados blocos de concreto no meio-fio, 
pelo menos com 20m de distância da saída da garagem à esquerda, permitindo 
que o associado tenha visibilidade ao sair, e evitando que não tenha que ir até o 
meio da rua para ver se vem algum veículo. Informou que o Conselheiro Antonio 
Carlos Biagioni dispunha de uma resposta e informaria a respeito, com relação a 
uma sugestão que ele, orador, havia formulado, no sentido de que fosse 
solicitada à Polícia Militar a instalação de um quiosque, na Rua Tucumã, esquina 
com a Av. Brig. Faria Lima, para diminuir/inibir os frequentes assaltos, furtos, etc. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Marcelo Grassi – Em nome de tenistas, perguntou por que a Diretoria, 
desprezando antiga homenagem e ignorando abaixo-assinado de tenistas da 
categoria, deixou de realizar o histórico Torneio Internacional de Seniores, 
sediado pelo Clube de 1996 a 1999, valendo pontos para o ranking mundial. 
Explicou que esse torneio, homologado pela Confederação Brasileira de Tênis, 
em 2005 passou a levar o nome de Hermenegildo Grassi, por relevantes serviços 
ao Tênis brasileiro. Assim sendo, foi realizado aqui, em 2007, o 15º ITF de São 
Paulo - Hermenegildo Grassi. Indagou, ainda, sobre o ranking implantado, 
deixando mais de 500 inscritos sem resposta. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Reivindicou a ampliação do Vestiário do 
3º andar do Conjunto Desportivo, inclusive aumentando o número de chuveiros, 
pois o local se tornou pequeno para atender o grande número de usuários no 
período da noite. Solicitou, ainda, que os técnicos passem a respeitar os horários 
de treinamento na piscina coberta, pois os associados têm poucos horários livres 
para usufruir as piscinas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 570ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 02 de março de 2009. 

Presidente – Apresentou ao Plenário pedido formulado pelo Terceiro Secretário 
Eduardo Ribas Oliveira Machado, de retificação de sua resposta ao aparte do 
Conselheiro André Perego Fiore no item 4  (pág. 5 da ata), para que conste, em 
vez de “...Uma leitura contrária, ...”, a expressão “Se a leitura fosse essa, ...”. E, não 
havendo contestação, declarou a ata aprovada com a retificação supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-I-05/2008, referente à proposta 

formulada pela Mesa do Conselho, com base em estudos 
realizados por Comissão Especial constituída para propor 
medidas visando solucionar o problema de perda de associados 
Contribuintes, não possuidores de título social. 

Presidente – Lembrou que a preocupação com relação ao problema vem de 
longa data. Inclusive, no final de 2007, o Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral 
Cardia formulou um requerimento de constituição de uma Comissão para 
analisar a questão, porque efetivamente as finanças do Clube vêm sendo 
corroídas anualmente, justamente com relação a esses associados, que, embora 
contribuintes, não são detentores de título social. E, por essa razão, quando se 
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afastam por qualquer motivo, o Clube perde a contribuição correspondente a 
esses associados. E, à medida que menos associados colaborem, os valores a 
serem partilhados pelos demais acabam aumentando. Em função desse 
oportuno requerimento, a Presidência constituiu a Comissão Especial, que foi 
presidida pelo Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri e da qual participaram 
os Conselheiros André Franco Montoro Filho, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, 
Claudio Damasceno Junior, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Jorge Augusto de 
Albuquerque Ehrhardt e Roberto Gasparini, os três últimos representando a 
Diretoria. Foi apresentado um trabalho de muita profundidade, indicando duas 
soluções a serem adotadas, individual ou concomitantemente. A primeira seria 
com relação à reposição exclusiva dos associados Contribuintes que não 
possuem títulos daqui para frente. Isto é, a partir de agora, o Conselho 
autorizaria a Diretoria a fazer essa reposição. A segunda sugestão era no sentido 
de recuperar também o passado, o que significaria um número de mais de dois 
mil títulos, que de um momento para outro poderiam estar disponibilizados para 
venda para fazer essa recuperação. A Mesa ouviu as Comissões Permanentes, 
dentre elas, a Comissão Financeira, que se manifestou favorável à primeira 
proposição, porque no caso da segunda, apesar de financeiramente 
recomendada, a infraestrutura do Clube ainda não está adequada para absorver 
emissão de mais 1.400 títulos. Então, em função dessa manifestação, e à resposta 
da Diretoria com relação a este assunto, no mesmo sentido da Comissão 
Financeira, a Mesa entendeu que seria mais adequado adotar-se a primeira 
recomendação. E, com amparo no disposto no Precedente 01/95, que lhe 
permite formular propostas ao Plenário, apresentou a proposição prevendo 
resolver o assunto só com relação ao futuro, que já é um passo importante, 
porque evita a continuidade dessa sangria com a perda desses associados. 
Esclareceu que associados contribuintes sem título são aqueles admitidos até o 
final da década de 50, que ingressaram no Clube com o pagamento de jóia, e 
não fizeram aquisição de títulos nas décadas seguintes, 60 e 70, quando foram 
instituídos os títulos familiares e individuais, vinculando a admissão de 
associados à aquisição de título. Aduziu que constitui também um número 
significativo de Contribuintes sem título aqueles cônjuges, ascendentes e 
dependentes de associados possuidores de títulos familiares, e os dependentes 
de Veteranos. Destacou, ainda, que se aprovada a proposta, a Diretoria ficaria 
autorizada a emitir o título de reposição, obedecendo ao disposto nos Arts. 18 e 
19 do Regulamento Geral, e também seria uma forma de facilitar o atendimento 
da demanda reprimida observada em cada edital publicado, principalmente no 
que diz respeito aos filhos de associados, cujo número de postulantes é sempre 
muito superior ao de títulos disponibilizados. 
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Andreas de Souza Fein – Considerou desnecessária a autorização proposta, 
argumentando que a Diretoria poderá, como tem podido, administrar o 
orçamento com a perda de cerca de 1% de receita apontada pela Comissão 
Especial. Por outro lado, é preciso considerar que se encontram em andamento 
alterações nas condições para transferência para a categoria Veteranos, bem 
como que foi extinta a possibilidade de ingresso nessa categoria para os 
associados admitidos a partir de 2007; fatores que eliminarão o maior fato 
gerador de não Contribuintes. Ponderou que a cada aumento do quadro social 
dilui a participação relativa de cada associado. Se instituído esse precedente, em 
breve seremos chamados a analisar a emissão de títulos para compensar a perda 
de contribuição gerada pelo afastamento, no futuro, de todos aqueles que 
ingressam no Clube como associados não Contribuintes. Ingresso esse 
concedido frequentemente pelo Conselho, como na última reunião, que foram 
quatro. Se autorizada a emissão de novos títulos, ao invés de contribuirmos para 
a manutenção do número de associados e incremento na qualidade de vida 
oferecida pelo Clube, instituiremos mais um mecanismo para aumento constante 
do quadro associativo, com todas as consequências daí advindas, relativas à 
necessidade de melhorias na infraestrutura. Relembrou que na reunião plenária 
de 30//06/2008, o saudoso Conselheiro Alcides de Souza Amaral alertou para o 
perigo de uma solução levar a um problema: Mais associados geram reposição 
de receita, mais infraestrutura; mais infraestrutura mais despesa; mais despesa 
mais associados para recomposição da receita; e assim por diante, numa espiral 
sem fim, que levará à piora da qualidade de vida no Clube. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira (aparte) – Lembrou que os atletas aos quais o 
Conselho concede o ingresso como associados, não adquirem título, mas são 
Contribuintes, tendo o orador concordado. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Reproduzindo e endossando afirmações textuais 
que teria ouvido de associados, ponderou que clubes são associações que têm 
características próprias, e, certamente, não são associações comerciais, em que o 
faturamento é extremamente importante, muito menos corretoras, que ganham 
porcentagem sobre o faturamento. Muitas vezes a melhor aplicação que uma 
Diretoria pode dar a uma eventual sobra de capital é a redução da mensalidade, 
com a consequente perda de arrecadação, de modo que a perda de arrecadação 
não é intrinsecamente ruim. No caso do Clube, a atual Diretoria vem 
desenvolvendo um belo trabalho, gerando saldos de caixa e valorizando os 
títulos sociais em muitas dezenas de milhões de reais. Estamos em uma situação 
em que é possível aumentar o índice de conforto do Clube (metros quadrados 
de área por associado), simplesmente não repondo os associados; lembrando 
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que, mesmo assim, estaremos longe dos números bons de índices. Além da 
queda, existe muito pouca coisa pior que vender títulos para financiar obras, 
num Clube que já está com número exagerado de associados. Além disso, a 
Diretoria já se mostrou capaz de arranjar fontes de financiamento até a fundo 
perdido, como no caso do estacionamento da Arena. Manifestou-se 
completamente contrário à venda de títulos sociais a qualquer pretexto, 
mormente para financiar obras. 
 
André Franco Montoro Filho – Agradeceu à Presidência pela oportunidade de 
participar da Comissão, e ao Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt, Assessor de Planejamento e Tecnologia, pelo volume de informações 
fornecidas à Comissão, demonstrando que, apesar de acompanharmos as 
atividades do Clube, os números são expressivos e relevam uma realidade 
bastante difícil. O primeiro aspecto é que o atual número de associados atual é 
menor do que já foi em muitos períodos; a frequência também não é muito 
superior à de outros períodos, havendo necessidades prementes a serem 
solucionadas. Como concluiu a Comissão, ou se aumenta o número de 
associados para conseguir mais recursos, ou se aumentam as mensalidades. É 
uma imposição aritmética, não há como fugir dessa realidade. A primeira 
recomendação da Comissão é solução intermediária, que ao menos pode folgar 
ou dar certo fôlego durante algum tempo. Existem associados Contribuintes que 
não são portadores de título, que frequentam o Clube, mas que, na medida em 
que saem, reduz a base associativa. A proposta é simplesmente repor; não 
haverá aumento do número de associados, nem aumento da frequência. Aliás, de 
acordo com as estatísticas do Controle de Portarias, é até uma inverdade dizer 
que associado novo frequenta mais o Clube que antigo. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Entendeu que, de acordo com a 
informação do Sr. Presidente, a maioria dos associados não possuidores de título 
é de pessoas com mais de 60 anos, que frequenta menos que os associados 
novos. 
 
Presidente – Intercedeu, esclarecendo que não se tratava da maioria, mas da 
menor parte, mesmo porque são associados anteriores a 1950. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Ponderou que essa parte tem que ser 
desconsiderada da frequência em relação ao associado novo, sendo um sofisma 
falar que não haverá aumento de frequência. 
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André Franco Montoro Filho – Observou que, pelos dados obtidos, não haveria 
esse aumento; o número de associados será apenas reposto, à medida que saia 
um contribuinte. Caso contrário, haverá queda da receita e também na 
frequência do Clube. Poderemos ter realmente até um valor patrimonial maior 
do Clube tendo menos associados, mas cada um vai ter que pagar mais. É uma 
decorrência da aritmética. Posicionou-se pela aprovação da proposta. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Disse que 1% da receita prevista na 
recomendação adotada na proposta corresponde a R$ 705.600,00, que não terão 
absolutamente nenhuma influência no Orçamento do Clube, que é de R$ 
95.000.000,00. Portanto, não se trata de uma solução econômica ou financeira, 
mas que pretende legitimar uma situação existente, de associados sem títulos. A 
proposta, resultado do estudo da Comissão Especial, somente repõe a perda de 
contribuição; não haverá acréscimo de permanência de associado. Serão 300 
títulos por ano, mais ou menos 25 a 30/mês. Isso não aumentará a população do 
Clube. Entendeu tratar-se de uma proposta semeadora de uma situação hoje 
existente, de associados que estão atualmente no Clube, sem títulos. Além disso, 
tudo será feito de acordo com as regras estatutárias e regulamentares. 
Manifestou-se sugerindo a aprovação da proposta. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Perguntou se a vinculação desses novos 
títulos com esses associados sem títulos existia em algum lugar, ou o orador 
estava propondo isso. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu que essa era a proposta da Mesa, e 
que o Regulamento Geral permite que isso seja feito.  
 
Presidente – Deixou claro que se aprovada a proposta da Mesa, o Conselho 
estaria adotando a primeira recomendação da Comissão, sendo certo que: à 
medida que ocorrer a perda de associado contribuinte, não possuidor de título, a 
Diretoria ficaria, desde logo, na forma do Art. 18, IV, do Regulamento Geral, 
autorizada a emitir um título social para repor essa perda, devendo a venda 
desse título obedecer, rigorosamente, ao disposto no Art. 19 do mesmo 
Regulamento. Explicou que assim encaminhou a Mesa, porque a Diretoria havia 
encaminhado correspondência relacionando todos os atuais contribuintes sem 
títulos, informando que, em função do passado, dos últimos 10 anos, a reposição 
seria de cerca de 280 títulos por ano.  Leu os dispositivos antes mencionados, 
aos quais a Diretoria deveria se ater quando da reposição, lembrando que 
atualmente existe uma procura muito grande de títulos, principalmente de 
descendentes que completam 24 anos e de descendentes menores. 
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Evidentemente, esses 25, 30 títulos que seriam disponibilizados mensalmente, ou 
a cada período, não são um número significativo, mas poderiam abrandar um 
pouco a quantidade de associados que aguardam para adquirir títulos. 
 

Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, o Plenário resolveu, contra quatro votos, aprovar 
a proposição da Mesa do Conselho, autorizando a Diretoria, à medida que 
ocorrer a perda de um associado contribuinte, não possuidor de título, a emitir 
um título Social correspondente, para repor essa perda de contribuição. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Marcelo Grassi – Questionou a liberdade de expressão no Clube, comentando 
que estava promovendo uma campanha “Diretas Já” junto aos associados, tendo 
sido surpreendido com um Registro de Ocorrência pela Diretoria, que soube foi 
arquivado pela Presidência do Conselho. Indagou do Sr. Presidente do Conselho 
sobre proposta que apresentou em Plenário, de se realizar debates entre os 
candidatos e painéis de propaganda, a exemplo das eleições de Conselheiros. 
Comentou que os associados, que os Conselheiros representam, têm o direito de 
conhecer as intenções dos candidatos, seus planos de gestão. Informou que 
consultou os Conselheiros a respeito, e muitos deles concordaram, mas não o Sr. 
Presidente do Conselho, que encaminhou a matéria para manifestação da 
Comissão Jurídica, a qual aguardaria, pois pretende divulgar os que são 
favoráveis à sua proposta. 
 
Djalma Funaro – Parabenizou a Diretora Cultural, Maria Cristina Nogueira de Sá 
Pikielny, pelo espetáculo Jazz Band. Observou que é necessário mais cuidado, 
pois há uma afluência muito grande e gerou confusão com as pessoas que 
reservaram lugar e chegaram atrasadas, ou não compareceram, o que deveria ser 
proibido. Em seguida, pediu explicações da Diretoria sobre a diferença de preço 
entre os sorvetes de marca conhecida vendidos, por exemplo, na lanchonete do 
Tênis, e aqueles vendidos nas alamedas do Clube pelo carrinho Rochinha, 
estranhamente conduzidos por funcionário do Clube, ao invés de um empregado 
do fornecedor, que varia de 50 a 150% a mais, bem como indagou por que 
permitir esse, e não outro fornecedor, de uma marca mais conceituada. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Representando a Conselheira Cármen 
Rocha Cabello Campos, sugeriu que sejam atribuídos nomes significativos às 
diversas dependências do Clube, como o Salão de Festas e o Centro Cultural e 
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Recreativo, para facilitar o trânsito entre a leitura, interpretação e localização nos 
espaços do Clube, a começar pela garagem, no seu entender mal sinalizada. 
 
Presidente – Concordou, no que diz respeito à sinalização do estacionamento, 
aproveitando para enfatizar à Diretoria a necessidade de melhorar esse aspecto. 
Perguntou à oradora como seria essa denominação para os locais.  
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Respondeu que poderiam ser atribuídos 
nomes de ex-Presidentes, Beneméritos, ou personalidades esportivas que 
reverteram méritos ao Clube. Quanto à garagem, merece uma sinalização com 
visual, com a numeração e com cores, para que o associado de alguma maneira 
memorize onde deixou o seu carro. 
 
Laís Helena Pinheiros Lima e Silva (aparte) – Sugeriu que fosse atribuído ao 
Teatro o nome Hugo Nápoli.  
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Concordando, disse que o próprio 
associado poderia participar, apresentando sugestões. 
 
Antonio Carlos Biagioni – Comentou que havia se reunido com o Diretor 
Administrativo, Oswaldo Fontana Filho e o Comando da Polícia Militar local, para 
delinear algumas metas e adotar algumas estratégias operacionais para 
minimizar os efeitos das ações delinquentes nos arredores do Clube. Esclareceu 
que, ao contrário do que muitos pensam, o Clube não se isentou da 
responsabilidade de proteger o associado. Entretanto, não é inteligente que 
avoque para si tamanha responsabilidade, e, por não se tratar de atribuição 
específica, o Comando da Polícia Militar local, está estudando mecanismos de 
proteção e prevenção nas redondezas. Enquanto isso não acontece, vem sendo 
implantado nas imediações um reforço preventivo, com rondas motorizadas e a 
pé. Como resposta aos associados, recomendou que o Pinheiros faça sua parte, 
distribuindo folhetos de orientação alertando aos associados e funcionários que 
evitem estacionar nos arredores e deixar atrativos à vista, desde logo dispondo-
se à colaborar na elaboração desses panfletos. Salientou que o primeiro objetivo 
é proteger o associado e os usuários do sistema; o segundo, proteger a 
integridade do Clube, em não permitir que se adotem posturas ilegais e 
arbitrárias, como em anos anteriores, que se colocavam verdadeiros agentes 
policiais do lado de fora, armados, por meio de empresas privadas, fazendo a 
proteção dos carros que ali se encontravam. Não é atribuição do Clube, é poder 
de Polícia. Reiterou que a Polícia Militar, em colaboração com o Clube, valorizará 
todo o processo nos arredores com o seu policiamento preventivo.   
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Cândido Padin Neto (aparte) – Perguntou se seria possível estabelecer alguma 
identificação para que os associados reconheçam os carros próprios dos pontos 
de táxis existentes nas portarias, já que alguns, estranhos ao Ponto, acabem 
parando e transportando os associados. 
 
Antonio Carlos Biagioni – Informou que, em conversa com o sub-Prefeito de 
Pinheiros, soube que o DTP, que fiscaliza os pontos de táxi, fará várias blitz para 
impedir essa prática. Existe um alvará de autorização para os táxis do ponto, mas 
não pode ser feito um credenciamento. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Sugeriu que o Clube estude a possibilidade de 
providenciar alguma identificação dos táxis dos pontos das portarias. 
 
Presidente – Esclareceu que o Clube não tem competência para isso. 
Eventualmente, poderíamos contatar os motoristas de táxi desses pontos e 
sugerir que usassem um adesivo nos carros, que até seria fornecido pelo Clube. 
Agradeceu ao Conselheiro Biagioni pela participação junto à Polícia Militar e pela 
colaboração que vem prestando ao Clube.  
 
Marcelo Giordano Beyruth – Transmitiu reclamação de associados, que por 
vários motivos não puderam participar do edital de 80 títulos colocados à venda 
no início do ano, seguindo uma sequência de prioridade por anos de frequência 
no Clube.  Segundo esses associados, houve um adicional de 55 títulos, que não 
poderia ser feito; deveria ter sido aberto um novo edital para vender esses 55 
títulos. Solicitou esclarecimentos da Diretoria a respeito. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs voto de louvor aos funcionários da 
Fisioterapia, pela dedicação com que exercem suas atividades profissionais. 
 
Presidente – Considerou aquela manifestação como matéria do Expediente. 
Voto aprovado. 
  
Cezar Roberto Leão Granieri – Agradeceu à Mesa do Conselho pela 
oportunidade de presidir a Comissão Especial que apresentou sugestões para 
repor a base contributiva do Clube, conforme aprovado nesta reunião, 
enaltecendo a colaboração dos demais membros, Conselheiros André Franco 
Montoro Filho, Claudio Damasceno Junior, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Jorge 
Augusto de Albuquerque Ehrhardt, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Roberto 
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Gasparini. Registrou, antecipadamente, seus cumprimentos à Presidência da 
Diretoria, pela beleza da recente reforma da Lanchonete da Piscina. 
 
Mario Lima Cardoso – Referiu-se ao voto de louvor a funcionários, que propôs 
no Expediente, desculpando-se por eventuais omissões e citação de nomes 
incompletos, e esclarecendo que seu objetivo foi exclusivamente de 
reconhecimento. Reportou que no sábado passado pode assistir a um concurso 
de Orquestras, formadas praticamente por jovens. Registrou a importância de se 
valorizar os jovens com respeito a esse concurso. Discordou da sugestão 
apresentada em Plenário, de atribuir nomes a determinados locais do Clube, 
entendendo que seria difícil satisfazer a todos aqueles que honraram e honram o 
Esporte Clube Pinheiros.  
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrada a reunião às 22h50. 
 
 

*** 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 572ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 22 de abril de 2009. 
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