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ATA DA 575ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO,
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2009.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e nove de junho do ano dois mil e nove, em segunda convocação, às
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta
e três Conselheiros.
2) MESA DIRETORA
Presidência:
Vice-Presidente:
Primeiro Secretário:
Segundo Secretário:
Terceiro Secretario:

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Francisco Carlos Collet e Silva
José Roberto Coutinho de Arruda
Apparecido Teixeira
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 do
Grupo B: Antonio Franco Salgado e Ivo Nascimento Junior, da Chapa Pinheiros
Sempre, e Antonio Carlos Foschini, da Chapa Fala Pinheiros/ Movimento
Conselho Independente (MCI).
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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: 1) pelo falecimento do associado
Renato Del Bianco; 2) pelo falecimento da funcionária Maria da Luz Mendes
Marques, Chefe de Administração de Cadastro; 3) pelo falecimento do exConselheiro Werner Fischer; voto de pronto restabelecimento do ex-Conselheiro
Cláudio Alves d’Amorim, recentemente submetido a uma cirurgia. Submeteu ao
Plenário e foi aprovada proposta formulada pela Comissão de Esportes, no
sentido de consignar em ata votos de louvor a destaques esportivos das Seções
de Atletismo, Badminton, Bocha, Bolão, Judô, Natação, Peteca, Saltos
Ornamentais e Tênis, conforme relação disponibilizada no site do Conselho.
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para
consulta na Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal,
referente ao mês de maio/2009. Em seguida, fez as seguintes comunicações ao
Conselho: 1) composição do Conselho Fiscal - biênio 2009/2011, após eleição
interna: Keyler Carvalho Rocha – Presidente, Ademir José Scarpin – Secretário,
Edilberto Porto - Membro Efetivo, José Roberto de Araújo Cunha Junior Primeiro Suplente, Alencar Severino da Costa - Segundo Suplente e José Carlos
Augusto Luxo - Terceiro Suplente; 2) constituição das Comissões Processantes
Permanentes – gestão 2009/2011, comunicada pela Diretoria: Comissão nº 1:
Paulo Palo – Presidente, Jorge Roberto Corrêa Zantut - Membro Conselheiro e
Nicanor José Claudio - Membro Associado; Comissão nº 2: Ademir Pereira –
Presidente, Sérgio Henrique de Sá - Membro Conselheiro e Luiz Matarazzo Silva Membro Associado; Comissão nº 3: Ricardo Espírito Santo – Presidente, José
Roberto Inserra - Membro Conselheiro e Rubens Carlos Criscuolo - Membro
Associado; 3) que, em razão do falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor
Administrativo Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, ocorrido em 30 de
novembro de 2008, o Sr. Presidente do Conselho declarou extinto e determinou
o arquivamento do processo CD-07/2000 e seus anexos (processos CD-09/2000,
CD-09/2000A, CD-09/2000B e CD-11/2000), de seu interesse e de outros
Conselheiros e Associados; 4) que o Relatório Anual das Atividades do Conselho
estará disponível para consulta, na Secretaria e no nosso site, a partir do dia 1º
de julho, podendo a Secretaria fornecer exemplares aos interessados.
José Geraldo Louzã Prado – Propôs voto de congratulações e prestou
homenagem ao Conselheiro Paulo Palo, que recentemente completou 80 anos de
idade.
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Mario Lima Cardoso – Propôs voto de sucesso ao atleta Fernando Saraiva
Reis, da Seção de Levantamento de Peso, que no último dia 22 conquistou o 6º
Lugar em um campeonato realizado no leste-europeu, levantando 338 quilos.
Também propôs voto de louvor ao associado Gabriel Vella, que recentemente
levantou um campeonato mundial no Circuito de Jiu-Jitsu. (Este voto foi
aprovado e subscrito pelo Plenário como um todo).
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Tecendo comentários elogiosos, propôs
fosse inserto voto de louvor à Diretoria, pelo sucesso da Festa Junina deste ano
e do show da cantora Ivete Sangalo. Também propôs voto de congratulações
com o associado John Herbert Buckup, que recentemente completou 80 anos de
idade, bem como voto de seu pronto restabelecimento. (Este voto foi subscrito
pelo Plenário como um todo). Propôs, ainda, os seguintes votos de louvor: 1) à
Diretoria de Relações Esportivas, pela realização do 21º Campeonato Paulista de
Peteca (ECP - 6 e 7/06/2009), cujo título de Campeão foi conquistado pelo
Clube, mantendo uma hegemonia de 14 anos de títulos consecutivos,
estendendo o voto aos atletas Ivan Gilberto Castaldi Filho, Guaraci Isidoro
Pereira e Ney Roberto Caminha David; à Diretoria, pela contratação da nova
equipe de Voleibol, patrocinada pela empresa de telecomunicações Sky. Votos
aprovados.
Reinaldo Pinheiro Lima – Propôs que fossem consignados em ata os
seguintes votos de louvor: 1) à equipe de Natação do Clube, que hoje detém o
melhor tempo do mundo do 4x100 metros livres, pelo ranking da FINA, e o 3º
tempo do mundo do 4x100 quatro estilos; informou que dos 26 atletas
brasileiros que participarão do Mundial da modalidade, 16 são do Pinheiros,
inclusive o recordista mundial Felipe França e o campeão olímpico Cesar
Augusto Cielo Filho; 2) ao atleta Gabriel Vella, Campeão na categoria Peso
Pesado do Jiu-Jitsu, na Califórnia, e 3º Lugar – Absoluto, na categoria Peso
Pesadíssimo; 3) às Assessoras Thais Bicuto Ferreira da Rosa Pantarotto, atual
Diretora Adjunta, e Ligia Santinho Bueno de Souza, Elisa Maria Raposo, Lilian
Maria Bonfiglioli Amaral Gurgel e Rachel Costa Miranda Pinto, antes Assessoras,
pelo trabalho que desenvolvido na Natação - Categorias de Base/Escolinhas.
Comentou que praticamente dobrou o número de atletas da equipe de Ginástica
Artística, atualmente patrocinada; 4) ao Diretor de Esportes Coletivos e
Raquetes, João Fernando Rossi, pela gestão da Área, ressaltando o Novo
Basquete Brasil (NBB), campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete,
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que na última competição contou com 16 mil expectadores, para o qual solicitou,
também, uma salva de palmas. Votos aprovados.
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs os seguintes votos de louvor:
1) às atletas pinheirenses Ana Maria e Ana Cristina Cáfaro, que, anonimamente,
há onze anos, distribuem frutas aos demais participantes da Maratona de São
Paulo; 2) ao Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais, Marcos Macedo
Maynard Araújo, pelo desmembramento de sua Diretoria em competitiva e
associativa, estendendo os votos aos Diretores Adjuntos recém nomeados, Igor
Kalassa, do Associativo, e Eduardo Lobo, do Competitivo. Comentou a respeito
da organização da modalidade Triathlon, sob a direção de Fernando Fioravante e
do Técnico Luís Gandolfo, destacando alguns resultados: Reinaldo Colucci
sagrou-se vice-campeão na mais importante prova das Américas
(Florianópolis/SC - 31/05/2009), classificando-se para o Mundial do Havaí;
conquistaram vagas também para o Mundial do Havaí: Roberto Azevedo,
categoria de 55/59; Samuel Oliveira, categoria 40/44 anos; Jorge Alberto
Pacheco, Luiz Felipe Herman e Luiz D´Amato; Bruno Matheus conquistou o vicecampeonato Pan Americano sub-23 em Oklahoma (EUA – 17/05/2009), somando
pontos para a Olimpíada de Londres em 2012; Bruno Matheus disputou duas
etapas em Santos, o 2º Biathlon e o Triathlon de Santa Cecília, sendo vencido
por Antonio Manssur Filho, também pinheirense. Votos aprovados.
Rodolfo José Sanchez Serine – Em nome dos usuários do Fitness, agradeceu
à Diretoria por ter providenciado a pintura do teto – o que, devido à
luminosidade da tinta branca no ambiente, propiciou economia para o Clube,
bem como pela compra de 15 aparelhos elípticos para substituir os antigos.
Finalizando, propôs voto de pleno restabelecimento do Presidente da Diretoria,
Antonio Moreno Neto, que convalescia de uma cirurgia no olho esquerdo.
Vera Helena Dias Pessanha – Propôs voto de louvor à Diretoria de
Restaurantes, pelo atendimento, qualidade dos pratos e variedade do cardápio
do restaurante O Ponto e do Restaurante por quilo, muito elogiados pelos
associados e convidados. Parabenizou a Diretoria e seu corpo executivo, que têm
buscado, incessantemente, a excelência no atendimento. Voto aprovado.
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Propôs voto de louvor à equipe de
Pólo Aquático, que em 2009 conquistou o título de Campeã da Taça Brasil,
tornando-se pentacampeã na modalidade. Cumprimentou o Técnico, Roberto
Chiappini e o Auxiliar Técnico, Roberto Guimarães. Voto aprovado.
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José Ricardo Pinheiro Lima – Ratificou o voto de louvor consignado ao
Conselheiro João Fernando Rossi, pelo trabalho que vem desenvolvendo como
Diretor de Esportes Coletivos e Raquetes. Propôs voto de pronto
restabelecimento do Conselheiro Vicente Tena Garcia, que se encontra internado
para tratamento de saúde. Elogiando o evento, propôs voto de louvor ao Diretor
Social Luís Eduardo Dutra Rodrigues e ao Departamento de Jovens pela coragem
que tiveram de realizar no Clube o show da cantora Ivete Sangalo. Voto
aprovado.
Antonio Carlos Biagioni – A par de propor voto de louvor à Diretoria
Administrativa pela atuação no caso, prestou esclarecimento sobre as ações da
Administração e dos órgãos públicos, em especial da Polícia Militar de São Paulo,
quanto à segurança nas redondezas do Clube, inclusive a implantação do projeto
de ampliação do policiamento preventivo na região. Proposta aprovada.
Roberto Cappellano – Apresentou ao Plenário propostas de votos de louvor, a
saber: à Seção de Esgrima, pela conquista do título de campeões e vicecampeões, categoria Cadete Juvenil, obtido por diversos atletas no Campeonato
Sul Americano realizado no Chile; à Técnica Eliana Reinert e aos quarenta e
quatro pinheirenses, pela participação e resultados obtidos na Maratona no Rio
de Janeiro, realizada ontem. Votos aprovados.
Presidente – Submeteu ao Plenário proposta de voto de pesar formulada pelo
Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, pelo falecimento da Sra. Izaltina de
Almeida Prado Galvão de França, mãe do associado Saul Galvão, bem como
proposição do Conselheiro João Paulo Rossi, no sentido de consignar voto de
pesar pelo recente falecimento de Mauro Aprile de Almeida Castro, Suplente de
Conselheiro e ex-atleta do Handebol. Propostas aprovadas.
5) ORDEM DO DIA
Item 1 -

“A Voz do Conselheiro”.

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pleiteou a instalação de armários
rotativos no Estacionamento, a exemplo daqueles existentes no Fitness, para os
associados
motociclistas
guardarem
seus
capacetes.
Aprovado
o
encaminhamento da matéria à Diretoria.
André Perego Fiore – Reivindicou que o sal utilizado para tratamento da
piscina coberta seja substituído por ozônio. Explicou que o ozônio é
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recomendável, porque o sal, com a evaporação, se transforma em uma
substância chamada cloramina, que pode tornar o ambiente insalubre,
prejudicando sobremodo a eficiência dos atletas nos treinamentos e muitas
vezes causando alergias. Apelou para as Comissões de Esportes e de Obras, a
fim de que sejam tomadas medidas urgentes para reverter essa situação.
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
Maria Angélica Masagão Prochaska – Reportou reclamação de associados
que na Festa Junina de domingo, mesmo chegando ao Clube por volta das
11h00, não encontraram mesa ou sequer um lugar para se acomodar. Como
domingo é o dia de maior afluência da Festa, sugeriu que no próximo ano, nesse
dia, não sejam vendidos convites para convidados; que se reserve um espaço
com mesas numeradas para serem vendidas aos associados; e, no espaço
restante sejam colocadas mesas - talvez redondas, que comportam mais pessoas
e não é possível juntar a outra - ou um número maior de cadeiras. Aprovado o
encaminhamento da matéria à Diretoria.
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Transmitiu solicitação de associados
praticantes de Deep Running, no sentido de que seja ministrada pelo menos
uma aula com palestra sobre a modalidade, sugerindo como palestrante a
professora Roberta Rosas, uma das pessoas que trouxeram a atividade para o
Brasil. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.
Item 2 -

Apreciação da Ata da 574ª Reunião Extraordinária, realizada
no dia 25 de maio de 2009.

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, conforme
apresentada.
Item 3 -

Apreciação do processo CD-25/2008, referente ao pedido de
autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos
do Fundo INSS para quitar contrato celebrado com o
escritório especializado MLSM – Consultoria Empresarial
Ltda

Presidente – Informou tratar-se de contrato celebrado na gestão anterior da
Diretoria, posteriormente aditado, cujos trabalhos vieram sendo desenvolvidos
pela contratada desde 2003. Informou que desde o início de sua primeira
gestão, o atual Presidente foi procurado pela representante do escritório para
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efeito de liquidação de honorários, porque houve efetivamente um benefício
para o Clube, conforme demonstrado na documentação acostada pela empresa,
resultado de negociações com a Diretoria. Como tanto a contratação, feita pela
Diretoria anterior, quanto o pagamento, que será efetuado pela atual, implica
em utilização do Fundo INSS, a Diretoria encaminhou o pedido de autorização ao
Conselho. Tendo participado de algumas reuniões e acompanhado o assunto,
esclareceu que no último ano ocorreram dois fatos supervenientes, que
indicaram a conveniência de o Clube fazer um acerto com esse escritório.
Primeiro, porque recentemente houve uma mudança de entendimento
jurisprudencial, consolidada, inclusive, numa súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal, de que os prazos prescricionais não seriam mais de 10 anos, e
sim de cinco anos para cobrança de débitos tributários. Então, Como ainda
temos uma ação em andamento, certamente esse benefício ocorrerá para o
Clube. É certo que o Clube sempre honra seus compromissos,
independentemente da Diretoria que os tenha assumido, mas neste momento
seria de extrema conveniência fazermos essa composição, pois existe uma
perspectiva de um benefício muito maior (algo entre R$10.000.000,00 e R$
15.000.000,00), e, estando com o contrato em aberto, em tese, esse escritório
de advocacia teria também direito a esses benefícios adicionais, portanto
elevando muito os honorários. Outra circunstância foi a recente edição da Lei
11.941, que foi originada da Medida Provisória 449, que prevê 240 meses para
liquidação de débitos tributários. Então, nessas condições, para o Clube vai ser
muito importante se servir desse benefício fiscal, porque passaremos a fazer um
pagamento mensal muito menor. E, para que tudo isso ocorra, temos estar com
essa situação definida.
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Como Presidente à época, explicou
que quando houve a edição do segundo REFIS, a Diretoria solicitou, e foi
autorizada pelo Conselho, a adesão a esse REFIS. E o Clube passou a recolher
certa importância, até que fosse consolidado seu débito total perante o INSS.
Isto porque era uma matéria muito difícil. Uma das exigências da lei era que o
Clube renunciasse a todas as ações que na ocasião corriam na Justiça. No início
o Clube teve algum êxito e conseguiu ganhar algumas ações em primeira
instância, mas, como já se delineava, começou a perder todas em segunda
instância. O REFIS consolidava num prazo, e uma de suas vantagens seria um
desconto nas multas que o Clube tinha por não ter pago os tributos no tempo,
segundo o entendimento do INSS. Enquanto isso, as ações corriam. E
achávamos que tínhamos condições de ganhar. Aderindo ao REFIS, o Clube
passou a receber propostas de vários escritórios de advocacia, que se
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propunham, sempre na condição “ad exitum”, a conseguir reduções no montante
a ser pago, além das reduções de direito, ou seja, o parcelamento e os 50% da
multa. Finalmente, apareceu esse escritório, que é dirigido por uma ex-fiscal do
INSS, com grande conhecimento da legislação, multas e penalidades, etc. Antes
de firmar qualquer contrato, a Diretoria autorizou esse escritório a examinar
todas as autuações do Clube para saber se havia alguma condição de diminuir o
déficit no INSS devido a exageros na multa, na correção monetária, aspectos
que não tínhamos condições de avaliar. Concluiu-se que havia muitos erros e
muitas coisas que o Clube poderia recorrer e conseguir uma diminuição do valor
a ser pago. Diante disso, a Diretoria deliberou pela contratação do escritório,
mediante a remuneração de 10% sobre toda economia que se conseguisse além
do benefício proporcionado ao Clube por lei. E no relatório apresentado, essa
senhora demonstra que conseguiu reduzir R$ 9.700.000,00, o que, de acordo
com o contrato, lhe daria direito a receber R$ 970.000,00. Embora uma das
cláusulas contratuais previsse que toda a economia que o escritório conseguisse
seria paga em parcelas nunca superiores a R$ 100.000,00, a atual Diretoria
houve por bem negociar, e conseguiu diminuir para cerca de R$600.000,00 os
honorários do escritório, desde que efetue o pagamento à vista, o que, no seu
entender, será uma grande vantagem para o Pinheiros. Recomendou a
aprovação do pedido.
Presidente – Deu por encerrada a discussão e submeteu a matéria ao Plenário.
Deliberação:
Por unanimidade de votos, o Conselho resolveu autorizar a Diretoria a utilizar
recursos do Fundo INSS no valor de até R$650.000,00, para quitar contrato “ad
exitum” celebrado com o escritório especializado MLSM – Consultoria Empresarial
Ltda., que representou o Esporte Clube Pinheiros no processo de revisão e
recálculo de débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Item 4 -

Apreciação do processo CD-14/2008, referente à primeira
discussão de proposta formulada por cinquenta e sete
Conselheiros, de alteração dos artigos 37.a e 38 do
Regimento Interno do Conselho Deliberativo.

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a discussão da
matéria.
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Marcelo Giordano Beyruth – Preliminarmente, deixou claro que é favorável à
manutenção da “A Voz do Conselheiro” na Ordem do Dia das reuniões. A
intenção é exclusivamente passar a esse item para o final da reunião, antes do
item Várias. Ponderou que as reuniões se iniciam por volta das 20h30. O
Expediente já consome determinado período da reunião. Existem alguns
assuntos que são muito importantes para discutir no decorrer da reunião. E
quando se chega à discussão desses assuntos, já são 21h30, 22h00, e os
Conselheiros já estão cansados; muitos vêm para o Clube direto do trabalho,
deixam suas famílias, etc. Por isso, a ideia é tentar começar a discutir esses
assuntos importantes mais cedo, para que todos possam participar e prestar
atenção também.
Antonio Carlos Marini Teixeira – Reportando-se às justificativas da proposta,
ponderou que se o problema é o horário de início dos trabalhos, então devemos
iniciar a reunião em primeira convocação, e não alterar a Ordem do Dia.
Concordou que muitas reivindicações poderiam ser apresentadas por escrito,
deixando “A Voz do Conselheiro” efetivamente para trazer ao conhecimento do
Conselho os anseios de ampla maioria dos associados. Ressaltou que não
corresponde à realidade que, dado o adiantado da hora, muitos Conselheiros se
retiram antes de votar matérias importantes; isso ocorre no item Várias. Seria
apropriado e democrático propor que se discutisse e refletisse quais solicitações
de associados estão sendo trazidas ao Conselho via “A Voz do Conselheiro”.
Entendeu que a atual redação do dispositivo é completa e sábia. É necessário
mais critério e cuidado na apresentação das reivindicações dos associados.
Finalizando, disse que não via que a proposta trouxesse algum resultado prático
nos trabalhos, motivo pelo qual manifestou-se pela sua rejeição.
Marcelo Giordano Beyruth (aparte) – Observou que todos devem
permanecer até o final da reunião, independentemente da importância da
matéria em pauta. Ocorre que de vez em quando, durante a discussão de
assuntos importantes, devido ao horário avançado, muitos acabam se retirando.
Antonio Carlos Marini Teixeira – Discordou, dizendo que só há uma reunião
por mês, então, é de cunho pessoal o Conselheiro querer se retirar. Alguns
assinam a lista e vão embora.
Tarcísio de Barros Bandeira – Concordou integralmente com o Conselheiro
Marini, acrescentando que, de fato, “A Voz do Conselheiro” na posição em que
se encontra chama mais atenção pelos motivos que estão querendo levá-la para
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o final. Ponderou que levar esse item para o final da reunião seria o mesmo que
aprovar a emenda supressiva do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho. Na
ordem de preferência em que se encontra, o item “A Voz do Conselheiro”
possibilita uma atenção maior para alguns assuntos, já que a Ordem do Dia é
determinada pelo Presidente do Conselho. Defendeu que esse item é
extremamente relevante e deve ser mantido onde está.
Marcelo Giordano Beyruth (aparte) – Esclareceu que em momento algum
da alteração pretendeu-se tirar o objetivo principal de “A Voz do Conselheiro”, de
colocar os anseios dos associados. É só uma troca de lugar.
Tarcísio de Barros Bandeira – Refutou, dizendo que trocar a ordem de
primeiro para último item é uma grande diferença.
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Manifestou-se pela rejeição da
proposta, dizendo que “A Voz do Conselheiro” é a voz do associado, que é
importantíssimo e os seus anseios vêm em primeiro lugar no Conselho. Mudar “A
Voz do Conselheiro” para o final da Ordem do Dia seria colocar o associado em
segundo plano, ou colocar uma mordaça no quadro associativo.
Clovis Bergamo Filho – Analisando conceitualmente a questão, ponderou que
os Conselheiros se esforçaram para ser eleitos e representar o associado no
Conselho, e agora surge uma proposição que, independentemente de alterar
ordem de preferência, estará desmerecendo e desprestigiando a única
ferramenta que o associado tem, por intermédio dos Conselheiros, de colocar
seus anseios; a qual, inclusive, não permite apartes, isto é, não permite
questionamentos. Esse item foi muito bem estruturado, de uma forma que deixa
claro que o Conselho valoriza e representa as reivindicações e os anseios dos
associados.
Pedro Antonio Lousan Badra – Lembrou que o falecido Conselheiro Vicente
Carlos Gonçalves Finamore, que propôs a criação do item “A Voz do
Conselheiro”, como ele, orador, sentia-se absolutamente ofendido ao trazer um
assunto de interesse geral, e que não cabia em nenhum dos itens da Ordem do
Dia, cuja elaboração compete à Presidência. Havia assuntos importantes que não
eram de interesse da Mesa e só podiam ser discutidos em Várias, quando
restavam alguns poucos Conselheiros em Plenário. O objetivo desse dispositivo
regimental é exatamente criar uma situação regimental que obriga que as
necessidades e reivindicações do associado sejam ouvidas pelos Conselheiros
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antes da Ordem do Dia, ainda que sempre sejam reportadas pelos mesmos três
ou quatro Conselheiros. Disse que “A Voz do Conselheiro” é uma instituição
muito forte e as manifestações têm que ser respondidas pela Diretoria em 30
dias. Modificar sua ordem de preferência na pauta seria eliminar uma das
atribuições do Conselheiro, que é representar o associado e ser ouvido.
Manifestou-se pela rejeição da proposta.
Roberto Cappellano (aparte) – Concordou com o orador, mas observou que
o número de manifestações do mesmo Conselheiro poderia ser limitado, por
exemplo, a três vezes ao ano. Porque são sempre os mesmos e alguns pleitos
acabam não sendo tão relevantes.
Pedro Antonio Lousan Badra – Ponderou que a razão do item “A Voz do
Conselheiro” é discutir os assuntos de interesse dos associados.
Circunstancialmente, uns ou outros têm abusado um pouco, mas isso é inerente.
José Manssur – Preliminarmente, manifestou-se pelo não conhecimento da
emenda do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, argumentando que não se
tratava de uma emenda supressiva, mas de uma proposição substitutiva,
prevista no Art. 44 do Regimento, portanto, não poderia ser subscrita
isoladamente; deveria ter vindo assinada por 20 Conselheiros. Caso fosse
apreciado o mérito, antecipou-se pela sua rejeição, por entender que não se
pode eliminar a manifestação de liberdade de pensamento de um Conselheiro
que fala pelo associado, quando ele representa o associado, razão essencial da
existência do Conselho. Passou a analisar a emenda do Conselheiro Alberto
Caruso, que propunha alterações de aspectos formais, isto é, viesse
acompanhada de 20 assinaturas de associados maiores de 18 anos, e que fosse
submetida previamente ao Presidente do Conselho ou ao Presidente da Diretoria.
Ponderou que estabelecer a necessidade de 20 associados maiores de 18 anos
era um equívoco: se ele tiver de 16 a 18, assistido pelo pai, ele poderia
apresentar emenda; se ele estivesse com menos de 16, representado pelo pai,
também poderia fazê-lo. Além disso, submeter a matéria previamente ao
Presidente do Conselho ou ao Presidente da Diretoria limitaria a competência e
as funções de um Conselheiro e de todo o Colegiado. Mencionando a discussão
em Plenário quando da criação do item “A Voz do Conselheiro”, lembrou que a
ideia do Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves Finamore era dar mais força e a
devida importância ao Conselheiro, para que ele ocupasse a tribuna para expor a
vontade do associado. Quanto ao fato de serem sempre os mesmos Conselheiros
que se pronunciam nesse item, ressaltou que quem quer se manifestar deve se

12/16

inscrever. Se chega mais tarde, ou se chega mais cedo, é o ônus da democracia.
Concluindo, ponderou que os regramentos do Clube devem ser estáveis, não
estáticos; não podem se transformar numa colcha de retalhos com proposições
de modificação daquilo que com grande sacrifício se fez. E, jamais, mitigar,
limitar ou extinguir a liberdade de pensamento.
Mário Montenegro Gasparini (aparte) – Perguntou se limitar não era
exatamente permitir que só quatro Conselheiros se manifestassem, e se esse era
o conceito de democracia do orador. Quer dizer, é necessário chegar às 17h00
no Clube para se inscrever. Concordou com a importância do item “A Voz do
Conselheiro”, dizendo que o Conselheiro Marcelo Beyruth não tinha qualquer
intenção de desvirtuar ou desvalorizar. A ideia era ampliar essa oportunidade,
para que quantos quisessem se manifestassem. E, independentemente da
presença, existe o prazo de resposta em 30 dias. Então, todos que não
estiverem presentes receberão a manifestação impressa. E o Conselheiro
consciente vai tomar conhecimento do que está sendo discutido.
José Manssur – Respondeu que tinha que se ater ao que foi apresentado, e a
proposta objetivava alterar topologicamente o item “A Voz do Conselheiro”; não
cogitava o aumento do número de inscrições.
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Disse que a proposta deixou
clara a necessidade de discutir mais profundamente o assunto, mas não foram
apresentadas emendas à proposta que permitissem isso. O dispositivo pode ser
aperfeiçoado, por exemplo, considerando inscritos na reunião imediatamente
seguinte os Conselheiros subsequentes aos quatro primeiros da lista de
inscrição.
Presidente – Esclareceu que nesse caso seria necessário alterar o Regimento. A
título de esclarecimento, informou que teve o cuidado de verificar com a
Secretaria antes de iniciar a reunião, e o primeiro inscrito para falar no item “A
Voz do Conselheiro” tinha feito sua inscrição às 19h30. Observa-se que aquele
açodamento que havia anteriormente se exauriu. Parece razoável, porque 19h30
seria o início dos trabalhos em primeira convocação, não fosse a preocupação da
Presidência de respeitar as necessidades dos Conselheiros, por exemplo, com
relação ao horário de rodízio do carro. Nas últimas reuniões tem-se verificado
que quem quiser pode se inscrever. Agora, está expresso no Regimento que não
é possível considerar automaticamente o quinto inscrito e seguintes para a
reunião subsequente. Mas tudo pode vir a ser apreciado com outras propostas.
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Na realidade, o que vem tomando mais tempo atualmente é o Expediente, que
deveria durar 30 minutos, mas, em função do número grande de inscritos, esse
prazo tem extrapolado. Comunicou que procurará delimitar nos 3 minutos para
cada Conselheiro e até consultar o Plenário sobre a continuidade das
manifestações no Expediente. Outro aspecto a destacar é que às vezes há duas
ou mais manifestações seguidas com o mesmo intuito. Em que pese o
merecimento das homenagens prestadas, elas poderiam ser formuladas por
escrito para agilizar os trabalhos.
Mario Lima Cardoso - Referiu que transferir “A Voz do Conselheiro” para perto
de Várias seria o suicídio e a eliminação daquilo que o Conselheiro pode fazer
veementemente, criando impacto com a presença dos demais, como realmente
acontece no item Várias. Posicionou-se pela rejeição da proposta.
Arlindo Virgílio Machado Moura – Reiterou que a proposta trouxe à cena a
necessidade de aperfeiçoar o item “A Voz do Conselheiro”, o que só pode ocorrer
com uma alteração regimental. Entendeu pertinente que se apresente uma
proposta nesse sentido, porque o fato de hoje o primeiro orador ter se inscrito
às 19h30 não afasta o excesso de inscrições além do número limite. É razoável
que as inscrições seguintes às quatro primeiras sejam consideradas para a
próxima sessão, porque os assuntos trazidos neste item não se esgotam ou se
resolvem no intervalo entre uma reunião e outra. Também julgou razoável a
ideia do Conselheiro Alberto Caruso, porque nem sempre é possível atender ao
anseio de apenas um ou dois associados. Entretanto, entendeu que a emenda
não era completa. Manifestou-se pela manutenção do texto vigente.
José Roberto Coutinho de Arruda – Comentou que nunca havia interpretado
o Art. 45 do Regimento sob o aspecto abordado pelo Conselheiro José Manssur,
ou seja, a emenda que atinge parte da proposta. Entendeu, então, que o
Conselheiro Manssur não percebera que a proposta abrangia o Art. 37 e inciso
do Art. 38, enquanto a emenda do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho
abrangeu apenas parte da proposta e, como tal, deveria ser conhecida, sem
embargo da posição eventualmente assumida pela Presidência. Entretanto,
deveria ser rejeitada. Ponderou que a manifestação geral do Plenário deixou
claro que deve existir esse direito. Posicionou-se pela votação e rejeição das
emendas e da proposta principal.
Presidente – Antes de passar à votação da matéria, decidiu acolher a
preliminar levantada pelo Conselheiro José Manssur, entendendo que a emenda

14/16

apresentada pelo Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho era uma proposição
substitutiva, e, nessas condições, não observou as exigências regimentais. Com
base no parágrafo único do Art. 46 do Regimento do Conselho, declarou a
emenda prejudicada. Passou à votação da matéria.
Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o Plenário resolveu o seguinte: 1) rejeitar, por
ampla maioria de votos, a emenda apresentada pelo Conselheiro Alberto Caruso,
que objetivava estabelecer condições para a apresentação de proposições no
item “A Voz do Conselheiro”; 2) rejeitar, por ampla maioria de votos, a proposta
formulada pelo Conselheiro Marcelo Giordano Beyruth e outros cinquenta e seis
Conselheiros, pretendendo alterar os Arts. 37.a e 38 do Regimento Interno do
Conselho Deliberativo, para mudar a disposição do item “A Voz do Conselheiro”,
na ordem de preferência estabelecida para a organização da matéria da Ordem
do Dia das reuniões.
Item 4 -

Várias.

Rita Olivia Capua Amaral Vellosa – Informou que havia relacionado
detalhadamente as benfeitorias realizadas para adequar às necessidades dos
associados às instalações na Seção de Fitness em 2009, relação esta que
entregou à Mesa para consulta dos interessados. Comentou que o Fitness hoje
conta com 7 mil inscritos, com uma frequência diária entre 2.000 e 2.500
praticantes. Lembrou que diversos serviços de manutenção dependem de mãode-obra externa e passam por processo de licitação, bem como que alguns itens
para conserto dos equipamentos têm que aguardar a importação. Finalizando,
comunicou que foram compradas 11 máquinas novas, mais modernas, e está
sendo estudada uma mudança de layout para melhor adequação do espaço
físico.
Peter Alfredo Burmester – Disse que o Clube, como diversas entidades
tradicionais, vem enfrentando problema com a recente alteração do perfil do
associado, inclusive em função de um “boom” financeiro muito rápido, sendo
utilizado como verdadeira grife ou commodity. O novo associado é muito mais
agressivo, sem a percepção de tradições, valores, fundamentos que sempre
pautaram o Clube e as entidades congêneres. Ponderou que é necessário
observar uma melhor integração formal dos grupos de associados novos ao
Clube, trabalho que deve ser desenvolvido não só pelo Conselho, mas pela
Diretoria e sua Área de Recursos Humanos. Observou que hoje em dia o Clube
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faz parte da educação social e esportiva dos associados, recomendando
empenho no sentido de melhorar o trabalho de sustentabilidade. Lembrou que o
Centro Pró-Memória tem condições de ceder material para isso, como o livro
Nobilinho, para crianças, que nunca foi utilizado.
Reinaldo Pinheiro Lima – Considerando a necessidade de obter recursos para
executar o Plano Diretor de Desenvolvimento, sugeriu que a Diretoria estude a
possibilidade de atuar perante a Câmara Municipal para alterar a lei que
regulamenta a Operação Faria Lima, que excetua o Pinheiros e A Hebraica de
usufruir o instituto da Outorga Onerosa (autorização para construir além dos
limites estabelecidos para o local, mediante pagamento ao poder público, a
municipalidade), já que teremos definido quanto de área o Clube vai poder
ocupar. Prosseguindo, agradeceu ao Assessor de Comunicação Institucional
Waldir Lachowski e sua equipe de trabalho, em especial a Supervisora de
Comunicação Claudia Toyoshi e a Assessora de Imprensa Regiane Bonanho, pela
colaboração que lhe foi prestada durante o período em que exerceu a Diretoria
de Esportes Aquáticos e Individuais, bem como pelo empenho em divulgar o
nome do Pinheiros em todas as regiões.
Cândido Padin Neto (aparte) – Com relação à Outorga Onerosa, comentou
que talvez houvesse a possibilidade de efetuar o desdobro dos terrenos e passar
a não mais pertencer ao Clube, mas seria necessário verificar o problema do
pagamento do IPTU, que talvez esteja atrelado.
Reinaldo Pinheiro Lima – Disse que não conhece a matéria a fundo, mas
sabe que existe a possibilidade. Recomendou que seja nomeada uma Comissão
de alto nível, com engenheiros, arquitetos. Há Vereadores e o próprio Prefeito
que são associados e poderiam auxiliar no encaminhamento do assunto.
Mario Lima Cardoso – Elogiou as exposições de fotografias que vêm sendo
feitas pelo Centro Pró-Memória Hans Nobilig, cumprimentando seu Presidente
Helmut Peter Schütt e a Supervisora Yara Rovai pelo trabalho desenvolvido para
levar a história do Clube ao conhecimento associado. Dando continuidade,
comentou que conversou com uma associada nas alamedas do Clube e ela lhe
entregou documentos sobre um pedido de seu irmão, que teria sido recusado
pela Diretoria em 2003, bem como sobre a divulgação, pela mesma pessoa, ao
Vaticano, em elogiou a esse serviço que o Clube presta hoje; razão pela qual
manifestou-se em reconhecimento àquele que teria sido o precursor da idéia de
utilização do “carrinho elétrico” para locomoção interna de associados com essa
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necessidade, o associado Alfredo Lopes Barros Júnior.
Cezar Roberto Leão Granieri – Consignou que na semana passada foi
lançada a equipe de Vôlei do Clube, a Pinheiros Sky, patrocinada pela empresa
Sky, uma multinacional de grande potência que está vindo para o Brasil. A
despeito de um associado ter distribuído uma manifestação contrária na entrada
da reunião, lembrou que esse acontecimento é importante, pois historicamente
em todas as modalidades que têm uma equipe principal o Clube é também forte
na sua iniciação, como na Natação, Esgrima, Judô. Parabenizou o Presidente
Antonio Moreno Neto e o Diretor de Esportes Coletivos e Raquetes João
Fernando Rossi pela iniciativa da negociação, e o Conselheiro Rainer Helmut
Conradt, que intermediou a vinda da Sky.

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 aprovada na 576ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo,
realizada no dia 31 de agosto de 2009, com as retificações já dela constantes.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
mlf

