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ATA DA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
22 DE ABRIL DE 2009. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
 
2) MESA DIRETORA 

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

 
 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes convocados: 
Grupo A: Omar Humberto Bartaburu Miggones, da Chapa Pinheiros Sempre; Grupo B: 
Antonio Luiz de Toledo Pinto, da Chapa Mobilização é mais Pinheiros. O Associado Silvio 
Lancellotti, Suplente do Grupo B pela Chapa Mobilização é mais Pinheiros, justificou sua 
ausência. 



2/8 
 

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, apresentou ao Plenário, tendo sido aprovadas, as 
seguintes proposições: votos de pesar: pelo falecimento do Sr. Victório Pelliciari, ex-
Diretor Adjunto de Bocha; e pelo falecimento do Associado Luís Otávio Penteado, filho 
do Associado Hélio de Maria Penteado, ex-Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; 
votos de louvor de iniciativa da Conselheira Maria Helena Cruz McCardell, ao Núcleo de 
Teatro do Esporte Clube Pinheiros, pelo trabalho realizado com apresentações de 
Workshops durante o mês de março, trazendo profissionais da área teatral, Henrique 
Pessoa, Suzy Liki, Cristina Cabianca, Mariana Siqueira e Luiz Sorrentino, e os mestres 
Silnei Siqueira e Ednaldo Freire, estendendo o voto à Diretora Cultural Maria Cristina 
Nogueira de Sá Pikielny e às coordenadoras Regina Cotrim Andrade e Alice Silvestre, 
pelo empenho e dedicação. 
  
Primeiro Secretário – Colocou à disposição, para consulta na Secretaria, o R.A.M. - 
Relatório de Acompanhamento Mensal (antigo A.V.O.), referente ao mês de março/2009. 
Também colocou à disposição dos Conselheiros a Resolução 1/2009, de 17/04/2009, 
baixada pela Mesa do Conselho em 17/04/2009, também distribuída por e-mail e 
disponível no site do Conselho, adaptando o procedimento vigente para eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria, e dos Membros do Conselho Fiscal para o 
biênio 2009/2011, prevista para o dia 27 de abril. 
  
Presidente – Leu carta da Diretoria, informando que no próximo dia 24 encaminhará ao 
Conselho o Plano Diretor de Desenvolvimento, composto pelo Plano Estratégico, 
pesquisas de opinião, estudos e tendências, expectativas de associados e Master Plan, 
bem como os estudos iniciais das opções para execução do novo estacionamento. 
Referiu que na entrada da reunião foi distribuída a relação dos candidatos ao pleito do 
dia 27 de abril, também divulgada nos quadros de avisos e no site do Conselho e 
enviada aos Conselheiros por e-mail. Convidou os Conselheiros, os candidatos e 
integrantes das chapas inscritas para assistir à apresentação do sistema eletrônico a ser 
utilizado nessa eleição, que seria realizada no dia seguinte, terça-feira. 
  
Synesio Alves de Lima – Propôs voto de pronto restabelecimento do Conselheiro 
Frederico Guilherme Menke Junior, que se encontrava internado na UTI do Hospital Sírio 
Libanês. Voto aprovado, subscrito pelo Plenário como um todo. 
  
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de pesar pelo falecimento do Dr. 
Waldir Troncoso Peres, e prestou-lhe homenagem póstuma, tendo a proposição sido 
aprovada pelo Plenário. A Mesa associou-se ao voto. 
  
Antonio Carlos Marini Teixeira – Propôs voto de louvor à Seção de Futevôlei, que 
conta hoje com mais de 70 participantes de todas as idades, estendendo o voto ao Sr. 
Ivan Guimarães, membro do Comitê Técnico e de competições da Federação Americana 
de Futevôlei, e Leônidas Lima Cardoso, Preparador Físico, pela colaboração prestada. 
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Cezar Roberto Leão Granieri – Em seu nome e dos Conselheiros Eduardo Luiz Malato e 
Antonio Alvelino Luz Pessôa de Souza, ratificou o voto de pesar consignado pelo 
falecimento do associado Luís Otávio Penteado, filho do casal Ana Maria e Hélio De 
Maria Penteado. 
  
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Reiterou o voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Victório Pelliciari, ex-Diretor Adjunto da Bocha. Parabenizou a Diretoria pela 
inauguração do novo bar da piscina. Cumprimentou a Diretoria de Marketing, pela 
atuação na obtenção de 29 aparelhos de TV patrocinadas pela empresa AOC, bem como 
elogiou a nova TV Pinheiros, criada pela Assessoria de Comunicações, que além de 
informações vai gerar receita para o Clube. 
  
José Manssur – Associou-se à manifestação de pesar pelo falecimento do Dr. Waldir 
Troncoso Peres. 
  
Sérgio Henrique de Sá – Solidarizou-se com o sofrimento da família de Hélio De Maria 
Penteado, ratificando o voto de pesar consignado pelo falecimento do associado Luís 
Otávio. Propôs votos de louvor à Diretora Adjunta do Boliche, Janice Couto, ao Diretor 
Adjunto de Bowling, Geraldo de Oliveira Couto, e aos atletas que se sobressaíram no 
Campeonato Brasileiro e na Taça Brasil de Boliche, com destaque a João Carneiro - 2º 
colocado na fase individual e 3º colocado em toda competição; tendo a equipe 
alcançado o 4º lugar no sexteto. Informou que, ele, orador, e mais dois integrantes da 
equipe, obtiveram a 3ª colocação na Taça Brasil de Tercetos. Votos aprovados. 

 
 
 
5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Rodolfo José Sanchez Serine – Reiterou pedido que havia feito há cerca de cinco 
meses, e sobre o qual aguardava resposta da Diretoria, para que fosse providenciada a 
pintura do teto do Ginásio de Fitness. Acrescentou que está sendo reclamada, também, 
a manutenção dos equipamentos, principalmente quanto à pintura e estofados. Na 
oportunidade, entregou à Mesa um CD com fotografias de todos os aparelhos 
danificados e do teto do ginásio. Quanto à troca do ferrolho manual do portão de 
acesso à Brinquedoteca, por uma fechadura magnética, que havia pleiteado na mesma 
ocasião, agradeceu à Diretoria pelo atendimento do pedido, mas ficou surpreso por não 
ter sido comunicado a respeito daquela providência. Por oportuno, solicitou maior rigor 
da Mesa do Conselho, para que as respostas da Diretoria sejam apresentadas no prazo 
regimental. 
  
Presidente – Disse que tomaria providências. Submeteu o pedido ao Plenário, tendo 
sido aprovado o seu encaminhamento à Diretoria. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Apresentou pedido de associadas usuárias da 
Sauna, no sentido de que seja proibido o agendamento semanal de massagens, e que 
seja respeitada a ordem de chegada de cada interessada, pois muitas vezes os horários 
são bloqueados e as pessoas não comparecem às sessões. Solicitou à Presidência do 
Conselho que volte a publicar na revista Pinheiros as manifestações no item “A Voz do 
Conselheiro”. 
  
Presidente – Comentou que na Sauna masculina não existe o problema reclamado 
pelas associadas, porque lá não fazem reservas com antecedência. A matéria será 
encaminhada à Diretoria. Quanto à divulgação dos pronunciamentos na revista, lembrou 
que estão sendo publicadas as atividades das Comissões Permanentes, e que, apesar de 
haver outros meios dos Conselheiros se comunicarem com os Associados, iria apreciar 
com muita atenção o pedido. Observou, no entanto, que recebia muitas reclamações de 
Conselheiros que não conseguiam se inscrever na época em que eram publicados os 
pronunciamentos, já que sempre três ou quatro chegavam mais cedo, ocupando as 
vagas. A partir do momento que não houve mais divulgação na Revista, o problema 
acabou. 
  
Cleantho de Camargo e Silva – Pediu que sejam definidas regras mínimas para orientar 
o uso da piscina de adultos, em especial quanto à presença de crianças de colo que 
usam fraldas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
  
Cleide Frasco Marrese – Cumprimentou a Diretoria pela obra do conjunto aquático, 
solicitando providências quanto ao degrau que contorna a parte que divide a área 
fechada da aberta, onde têm as portas de vidro, que vem causando incidentes. Quanto à 
Churrascaria, pediu que o buffet de complementos seja colocado ao lado do buffet de 
saladas, para que as pessoas possam se servir sem enfrentar a fila das que queiram se 
servir de carnes, bem como que voltem a servir polenta frita, pão de queijo e 
torresminho. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 
 

Item 2 - Apreciação da Ata da 571ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 
de março de 2009. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada conforme apresentada. 
 
 
 

Item 3 - Apreciação do processo CD-02/2009, referente ao Relatório da 
Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do 
exercício de 2008. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Comentou que em 2008 os clubes esportivos 
passaram a contar com a Lei de Incentivo ao Esporte, tendo o Pinheiros captado cerca 
de R$ 9.000.000,00, dos quais R$ 2.000.000,00  já estão destinados a projetos aprovados 
pelo Ministério do Esporte. Ponderou que, a curto, médio e longo prazos, o Clube terá 
implicações em sua gestão, com problemas como a perda de associados contribuintes, 
que passou de 28.985 em 1997 para 26.709 em 2008. Como 86% da receita provêm das 
contribuições sociais e das taxas esportivas, é necessário refletir sobre o impacto da 
crise financeira mundial no Clube. Cumprimentou a Diretoria pelo envio do Plano 
Diretor de Desenvolvimento. Reportando-se ao projeto de Plano Diretor, recepcionado 
pelo Conselho como um plano de intenções, entendeu importante pensar em fontes 
alternativas de receita, evitando que futuramente se tenha que onerar o associado. A 
locação do Salão de Festas, que era uma fonte de receita, nos últimos 15 anos caiu de 
150 para 50 vezes ao ano. O imóvel da R. D. José de Barros, cujo aluguel é de R$ 
200.000,00/ano, irrisório para o Clube, também precisa ter outra destinação. Quanto ao 
estacionamento, houve um aumento significativo de receita, em razão da adoção do 
sistema de vallets. Então, se tivermos um Salão de Festas e um estacionamento que 
possam ser alugados quando não utilizados pelos associados, garantirá o equilíbrio 
financeiro do Clube, porque o Pinheiros não tem dívidas. Com essas ponderações, 
apelou à Diretoria no sentido de que administre com contenção de despesas, porque 
como não se sabe o futuro. Elogiou o Relatório apresentado, manifestando-se pela sua 
aprovação, com as recomendações do Conselho Fiscal, que endossou, cumprimentando 
a Diretoria por ter alcançado o equilíbrio no orçamento de bares e restaurantes. 
 
Roberto Cappellano – Também elogiou a prestação de contas da Diretoria, mas 
destacou que, em seu parecer, a Comissão da Comissão de Obras mencionou que pediu 
informações sobre os gastos efetivamente realizados com as obras executadas, como 
ele, orador, também havia solicitado à Diretoria, ainda sem resposta. Salientou, ainda, 
que, no parecer, a Comissão consignou que os demais itens relacionados pela Diretoria 
no Plano de Custeio referiam-se a eventos de pequeno porte, gerenciados pela área de 
Patrimônio, ao referir-se a obras aprovadas pelo Conselho, como a reforma da piscina, o 
piso flutuante do 4º andar. Disse acreditar que houve um erro de lançamento no 
descritivo, mas que na prestação de contas essa despesa estivesse alocada na verba de 
Investimento, e não em Custeio. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Comentou que a Diretoria enviou o 
relatório anual das obras, mês a mês, que estava à disposição no processo. A Comissão 
analisou o material e aprovou a prestação de contas. 
 
Roberto Cappellano – Disse que aquela informação poderia ser trazida pela Comissão, 
pois ajudaria a esclarecer a dúvida dele e de outros Conselheiros. 
 
Gilberto De Luccia (aparte) – A par de tranquilizar os Conselheiros, reiterou que a 
Comissão de Obras solicitou à Diretoria que discriminasse as despesas de Investimento, 
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e a resposta foi formalmente encaminhada ao Conselho, abrangendo as obras de 
pequeno porte e aquelas aprovadas pelo Plenário. 
 
Roberto Cappellano – Respondeu que pretendia somente que o pedido de 
informações que fez há 90 dias fosse atendido pela Diretoria. Apenas destacou que, 
diferentemente do que reportou a Comissão, a reforma do piso flutuante não é Custeio, 
e não foi citada entre aquelas aprovadas pelo Conselho. Parabenizou a Diretoria pela 
peça, posicionando-se favorável à sua aprovação. 
 
Presidente – Concordou com o orador quanto ao atraso no fornecimento das 
informações solicitadas à Diretoria, mas esclareceu que as respostas enviadas à 
Comissão de Obras estavam à disposição para consulta no processo. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Lembrou que o Relatório passou a apresentar a 
previsão e as despesas por centro de custo, mensalmente, possibilitando uma visão 
transparente da administração de cada diretoria, quem gastou mais, quem gastou 
menos que o previsto. E o relatório RAM, disponibilizado para consulta dos Conselheiros 
tem diagnosticado esta situação. Como disse Peter Drucker, o Guru dos economistas, 
todo dirigente de uma entidade sem fins lucrativos que deixa um saldo é incompetente; 
e se deixa um débito, ele é irresponsável. Propôs a aprovação da prestação de contas. 
 
Antonio Moreno Neto – Pronunciou-se a convite do Sr. Presidente. Primeiramente, 
esclareceu aos Conselheiros Rodolfo José Sanchez Serine e Roberto Cappellano que 
houve uma falha de comunicação e as respostas aos questionamentos de ambos 
estariam sendo encaminhadas. Quanto à preocupação do Conselheiro João Benedicto 
de Azevedo Marques com relação à crise que envolve todos, informou que a Diretoria 
está tomando uma cautela muito grande com o Custeio, reunindo-se semanalmente 
com o Diretor Financeiro Roberto Gasparini, exatamente para administrar a contenção 
de gastos. Além disso, como havia dito em Plenário, caso a crise afete o Clube 
sensivelmente, a Diretoria já dispõe de um Plano B. Por enquanto, o que se verifica é um 
fenômeno positivo, pois atualmente o nosso percentual de inadimplência de 1,5%, que é 
um pouco abaixo da média apurada nos últimos anos. Reportou que a crise financeira 
foi o principal tema de uma reunião recentemente sediada pelo Clube, entre os 30 
maiores clubes sociais esportivos do Brasil, filiados ao Conselho Superior da 
Confederação Brasileira de Clubes, e, surpreendentemente, verificou-se que em todos 
eles aumentou a frequência de associados e o índice de inadimplência diminuiu, 
contrariamente a uma reportagem publicada em um jornal a respeito de dois clubes 
paulistas. Aliás, a preocupação dos clubes é diferente: a infraestrutura para atender ao 
aumento da demanda de associados, e a necessidade de investir para atender a essa 
demanda. Lembrou que quando solicitou verba para reformar o Bar do Futebol, a 
Cabana do Pai Tomás e do Bar do Tênis, a Diretoria deixou clara a sua intenção de iniciar 
as obras quando tiver informações e subsídios suficientes para avaliar a influência da 
crise econômico-financeira no Clube, acreditando, ainda, que se deve esperar mais um 
pouco. A título de informação, disse que com a abertura do Bar da Piscina, nos últimos 
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três finais de semana, o Clube teve os uma média 1.000 pessoas/dia. O Bar do Tênis, que 
tinha uma média de 900 pessoas/dia, chegou a 850. O associado vem ao Clube porque 
consumir nas lanchonetes e restaurantes aqui é mais barato. Por isso que a Diretoria 
priorizou a infraestrutura dos diversos pontos, para depois definir o estacionamento. E 
até o final desta semana estará encaminhando o Plano Diretor de Desenvolvimento para 
que o Conselho discuta e decida sobre a melhor opção para o Clube e os recursos para 
a sua execução. Disse que a Diretoria está constantemente procurando todas as receitas 
alternativas, e não só Lei de Incentivo ao Esporte. O Pinheiros hoje é um exemplo para o 
Ministério do Esporte, como o Clube pioneiro no projeto da Lei de Incentivo ao Esporte 
para formação de atletas, e, agora, o projeto olímpico. Há dificuldades na captação de 
recursos, principalmente porque as empresas não estão antecipando o recolhimento de 
imposto de renda, e o recurso da lei de incentivo ao esporte é proveniente do imposto 
de renda: 1% das pessoas jurídicas e 6% das pessoas físicas. Mas é necessário que o 
Clube tenha outras receitas alternativas. Infelizmente, não temos estacionamento e o 
Salão de Festas está ultrapassado tanto na parte acústica quanto na térmica. É 
necessário modernizar o Salão para contar com essa fonte de receita. Reportou que, em 
2008, o caixa foi fechado com um saldo líquido de R$ 33.972.000,00, que abrange vários 
fundos, como a lei de incentivo ao esporte, uma receita que nunca houve na história do 
Clube, e que garante a cobertura de qualquer emergência futura. Informou sobre as 
ações que a Diretoria vem promovendo para obter a receita alternativa da redução da 
dívida do Clube com o INSS Patronal, e talvez seja possível apresentar ao Conselho a 
opção de utilizar aproximadamente R$ 9.000.000,00 do Fundo INSS. Comunicou que 
teve notícia do Assessor Jurídico, José Luiz Toloza Oliveira Costa, que o Clube obteve um 
ressarcimento do ICMS de R$ 140.000,00 em uma ação ganha. Ressaltou o esforço que 
vem sendo empregado pela Diretoria, e o auxílio e acompanhamento das finanças por 
parte da Comissão Financeira. Agradeceu aos Conselheiros pelo voto de confiança dado 
à Diretoria em 2008 na aprovação de seus projetos, esperando ter correspondido às 
expectativas. Também agradeceu a todos os seus companheiros de Diretoria e ao 
quadro funcional, dizendo-se orgulhoso em presidir o Clube. 

 
Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, o Plenário resolveu aprovar, por unanimidade de votos, 
o Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do 
exercício de 2008. 

 
 

Item 4 - Várias. 

Mário Marrese – Reivindicou a uniformização do piso do Clube, pois há casos 
constatados de quedas de pessoas, geralmente idosas, e quedas com atendimento na 
emergência médica. Propôs, ainda, seja constituída uma comissão de recepção aos 
novos associados, para propiciar uma melhor integração dessas pessoas. 
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Tarcísio de Barros Bandeira – Elogiou os pareceres emitidos pelas Comissões 
Financeira e de Esportes no processo apreciado nesta noite, no seu entender 
extremamente úteis. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Parabenizou a Diretoria Cultural pelo bom 
trabalho que vem desenvolvendo, aproveitando para sugerir que a Diretoria dedique um 
maior espaço para as atividades culturais, amplie e modernize o teatro, pois esse espaço 
poderia ser muito mais bem aproveitado, inclusive para a apresentação de grandes 
espetáculos e adequado para pessoas com dificuldade de locomoção. Comentou que as 
Diretoras do Ballet Cisne Negro e do Ballet Stagium se colocaram à disposição para 
elaborar um projeto, graciosamente, com a ajuda de profissionais do Teatro Municipal. 
Também se dispôs a colaborar com seus conhecimentos profissionais.  

 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 22h00. 
 
 

*** 

 

 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 574ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 25 de maio de 2009. 

 
 
 
 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

José Roberto Coutinho de Arruda 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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