
1/10 

ATA DA 576ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta e um de agosto 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 
quatro 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 da Conselheira Anamaria Andrade Damasceno, proposta esta subscrita 
pelo Plenário como um todo, sendo observado um minuto de silêncio em sua 
homenagem. Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições 
de iniciativa da Mesa do Conselho: votos de pesar: 1) pelo falecimento do Associado 
Walter Santana Langbeck Corrêa, pai da Sra. Glaucia Langbeck Osse e sogro do 
Conselheiro Arnaldo Osse Filho; 2) pelo falecimento da Sra. Anna Apostolopoulos, 
mãe do Conselheiro Fotios Apostolopoulos; 3) pelo falecimento da Associada Maria 
Thereza Maia Pereira de Queiroz, avó do Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz 
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Pereira e sogra do Conselheiro José Roberto de Arruda Loviat; 4) pelo falecimento 
da Associada Nilza Corrêa, mãe da Associada Cristina Roncaratti Luz Pessoa de 
Souza e sogra do Conselheiro Antonio Avelino Luz Pessôa de Souza; 5) pelo 
falecimento da Associada Elisa Christina Carvalho, mãe da Conselheira Helena 
Carvalho e sogra do Conselheiro Peter Alfredo Burmester; 6) pelo falecimento do 
ex-Conselheiro Oscar Pilagallo; 7) pelo falecimento do ex-Conselheiro Adilson 
Borges de Queiroz; votos de pronto restabelecimento do Conselheiro Oswaldo 
Cocchi e do Associado Pedro Zanetti Filho. Apresentou ao Plenário, que acolheu as 
seguintes proposições: votos de louvor: 1) de iniciativa da Comissão de Esportes, a 
destaques esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Biathlon/Triathlon, 
Handebol, Judô, Levantamento de Peso, Natação, Remo, Pólo Aquático, Saltos 
Ornamentais, Tênis e Xadrez, conforme relação disponibilizada no site do Conselho; 
2) de autoria do Conselheiro José Manssur, ao Associado Dr. Newton De Lucca, que 
conquistou a cadeira de Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, proposta esta subscrita pela Mesa do Conselho; 
votos de congratulações: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, à Conselheira 
Fernanda Catani Dutra Rodrigues, pelo nascimento de seu primogênito, Arthur, 
bisneto do Conselheiro Italo Mário Catani e neto do Conselheiro e Diretor Social Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues; 2) de autoria do Conselheiro Luiz Ernesto Machado 
Kawall, subscrita pelos Conselheiros João Benedicto de Azevedo Marques e Dulce 
Arena Avancini e pelo Suplente de Conselheiro Luiz Guilherme Kawall, ao nadador 
César Augusto Cielo Filho, pelo extraordinário feito no Mundial de Tóquio, 
sugerindo que o atleta e seus companheiros da equipe do Brasil sejam 
homenageados em sessão especial; votos de louvor: 1) também de autoria do 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, subscrita pelos Conselheiros antes 
mencionados, ao Coral do Esporte Clube Pinheiros, coordenado por Maria Cecília 
Cruz, sendo regente o Maestro Murilo Alvarenga, pela brilhante exibição no Circuito 
Sindi-Clube dos Corais (ECP – agosto/2009); 2) de iniciativa da Conselheira Silvia 
Schuster, aos Associados Patrícia Marcondes, Ricardo Guimarães e Gustavo 
Guimarães, que participaram do Campeonato Mundial de Pólo Aquático, categoria 
Junior, realizado na Rússia no mês de julho deste ano. 
 
Presidente – Agradeceu publicamente à Conselheira Cleide Frasco Marrese, pela 
doação, ao Conselho, de um Quadro de sua autoria, da Série VELEIROS XV (acrílico 
sobre tela, 0,80 x 1,20cm), informando que a obra foi afixada na entrada da Sala do 
Conselho. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, os R.A.M. - Relatórios de Acompanhamento Mensal, referentes aos meses 
de junho e julho/2009. Comunicou a composição da Comissão Processante 
Permanente nº 1, com mandato até maio de 2011: - Paulo Palo – Presidente, Jorge 
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Roberto Corrêa Zantut - Membro Conselheiro e Rodolfo José Sanchez Serine - 
Membro Associado. Deu conhecimento de carta recebida da Diretoria, informando a 
composição da Comissão para Assuntos do Meio Ambiente, com mandato até 
maio/2011: Comissão para Assuntos do Meio Ambiente – Nível Estratégico: Antonio 
Moreno Neto, Severiano Atanes Netto, Ronaldo de Miranda Amaral, Nilson José Iasi 
e Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt; Comissão para Assuntos do Meio Ambiente 
– Nível Executivo: Luiz Carlos Mantovani, Nelson Scotti de Moraes, Beatriz Hungria 
Moreno, Dora Maria Aguiar Whitaker e Flávio Del Fiori Abbondanza. Lembrou que, 
até o dia 11/09, os Conselheiros poderiam comparecer ao Posto de Atendimento 
Especial instalado na Sala do Conselho, portando a Carteira Social Magnética atual, 
para substituí-la pelo Cartão Pinheiros. 
 
Presidente – Solicitou aos Conselheiros inscritos que limitassem suas 
manifestações ao objetivo e ao tempo regimental do Expediente. 
 
Dulce Arena Avancini – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Nazaré 
Castaldi Sampaio, mãe da Associada Lia e tia do Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi 
Filho, Diretor de Relações Esportivas. Proposta aprovada. 
 
Andreas de Souza Fein – Abordou matéria que foi considerada pelo Sr. Presidente 
como pertinente ao item Várias. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) ao Associado 
Dario Assumpção Ferraz, que gerencia um site de mini Tênis, pelo apoio dado ao 1º 
Torneio One Day de Mini-Tênis realizado no Clube no último dia 1º de agosto; 2) à 
Diretoria Adjunta de Futebol, pela iniciativa de enviar e-mails a patronos e juízes 
que estão apitando os jogos, com o objetivo de reduzir a violência em todos os 
esportes praticados no Clube. Por oportuno, pediu que a Diretoria agisse com 
firmeza na apuração de uma ocorrência com agressão recentemente havida no 
campo de Futebol, para servir de exemplo para os praticantes das categorias 
menores. Os votos foram aprovados. 
 
Roberto Antonio Kirschner – Propôs fosse consignado voto de pesar pelo 
falecimento do Associado Orlando Cattini, ex-Diretor Adjunto de Serviços 
Patrimoniais, que implantou no Clube e presidiu a primeira CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima – Propôs fosse inserto em ata de voto de louvor ao ex-
Diretor Adjunto de Atletismo, Conselheiro Antonio Carlos Fiore, pelo excelente 
trabalho realizado à frente da Seção, que se encontrava praticamente abandonada, 
passando o Pinheiros da 5º, 6º colocação na competição Troféu Brasil, para o 3º 
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lugar. Além disso, enviando cinco dos trinta atletas da Delegação Brasileira que foi 
para o Mundial de Atletismo. Destacou, ainda, a atual estrutura da Seção implantada 
pelo ex-Diretor, subdividindo o Atletismo em recreativo e competitivo. Proposta 
aprovada. 
 
Antonio Carlos Biagioni – Propôs voto de louvor ao Coral do Esporte Clube 
Pinheiros, sob a regência do Maestro Murilo Alvarenga, pela apresentação no evento 
de Comemoração dos 449 anos de Fundação do Bairro de Pinheiros. Estendeu o 
voto ao Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto, pela espontânea integração 
mantida com a Subprefeitura de Pinheiros, colaborando para o sucesso do evento. 
Votos aprovados. 
 
Mario Lima Cardoso – Agradeceu ao Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto, 
pela implantação da modalidade Futsal, que além de contar exclusivamente com a 
participação de associados, tem obtido resultados expressivos nas categorias de 
base em apenas um ano e meio de existência. Entregou à Mesa uma estatística do 
Futsal no Clube, solicitando que seja encaminhada à Comissão de Esportes. 
 
André Perego Fiore – Propôs voto de louvor à Seção de Natação, na pessoa do 
atleta César Augusto Cielo Filho, em virtude dos resultados obtidos pelo Clube no 
último Campeonato Mundial (Roma/Itália - 26/7 e 02/8/2009), destacando que o 
Clube está entre os maiores centros de treinamento de Natação do mundo, e colocou 
o Brasil entre as 10 maiores potências da Natação mundiais. Enalteceu o trabalho 
realizado em prol da modalidade pelas Presidências e Diretorias de Esportes 
anteriores e atuais. Pediu que a Diretoria continue a investir na modalidade, em 
especial nas categorias de base. 
 
Cleide Frasco Marrese – Propôs voto de louvor a Dra. Patrícia Cancelara, pela 
dedicação e competência com que lhe socorreu recentemente, quando teve um 
problema de saúde no recinto do Clube. Voto aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor à Equipe de Peteca, 
com destaque aos atletas Guaracy Isidoro Pereira, Ney Roberto Caminha David e 
Ivan Gilberto Castaldi Filho, que conquistou o XXI Campeonato Estadual, categoria 
Veteranos (Franca/SP). Propostas aprovadas. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Andreas de Souza Fein – Pediu os seguintes esclarecimentos à Diretoria: qual foi o 
custo final efetivo das obras, aprovadas pelo Conselho Deliberativo, da piscina e da 
lanchonete da piscina; no custo total das obras, qual foi o impacto dos imprevistos 
mencionados pela Diretoria como razão para o atraso de meses na entrega das 
obras. No que se refere à apresentação da cantora Ivete Sangalo, solicitou as 
seguintes informações: qual foi o número de visitantes ao show; quantos foram os 
convites vendidos, por local de venda (ECP, Hebraica, Paineiras, Paulistano, SPAC, 
etc), a receita por local de venda e o preço cobrado por convite, por local de venda; 
qual foi a receita total; qual foi o valor total das despesas (discriminado por item: 
cachês dos diferentes artistas – Ivete Sangalo, dançarinos, banda, etc -, montagem 
do palco, segurança, seguros, etc); qual foi o resultado financeiro para o Clube. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Solicitou o seguinte com relação ao Fitness: 1) 
instalação de mais um recipiente de álcool em gel, na entrada da sala de Bike Indoor, 
com um aviso orientando os praticantes a higienizar as mãos antes de adentrar a 
sala, e que os avisos dos recipientes já instalados sejam mais chamativos; 2) 
substituição dos bebedouros de jato por bebedouros com copos descartáveis; 3) 
reparo da pintura do teto feita há cerca de quatro meses, acionando a empresa que 
prestou o serviço, caso o contrato preveja garantia da qualidade. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Giordano Beyryth – Apresentou as seguintes reivindicações: 1) melhoria 
do atendimento nos diversos restaurantes; 2) providências com relação aos roubos 
que vêm ocorrendo dentro do Clube; 3) orientação aos pegadores de bolas e 
funcionários, pois está havendo desrespeito com as jogadoras da seleção de Futebol; 
4) esclarecimento sobre a cor vermelho inserida nos uniformes dos atletas da 
Seleção de Vôlei, que contraria as cores azul e preto previstas no Estatuto. Aprovado 
o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
André Perego Fiore – Complementou o pedido formulado pelo Conselheiro 
Rodolfo, solicitando que sejam colocados recipientes de álcool em gel nas entradas 
das lanchonetes e do Carteado. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da Ata da 575ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

29 de junho de 2009. 

Reinaldo Pinheiro Lima – Pediu retificação do seu pronunciamento na página 11 
da ata, pois não pretendeu dizer que o Prefeito e alguns Vereadores, que são 
associados, deveriam fazer parte da Comissão que sugeriu fosse constituída, mas 
que eles poderiam ser consultados para ajudar a solucionar o assunto. 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada com a retificação 
supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-09/2009, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 
Fundo Especial para executar o projeto acústico do Salão de Festas. 

João Benedicto de Azevedo Marques – Teceu considerações sobre a necessidade 
de resolver o problema acústico do Salão, posicionando-se favorável à liberação do 
recurso; trata-se de uma exigência da Prefeitura que se não for atendida o Clube 
poderá ficar sem alvará de funcionamento. Entretanto, solicitou que a Diretoria e a 
Comissão de Obras esclarecessem se estava sendo considerada a questão do ar 
condicionado. Recomendou que a Diretoria elaborasse imediatamente um projeto 
de climatização e de ar condicionado do Salão. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Argumentou que se o Clube tiver o Salão 
totalmente vedado acusticamente, não haverá condição de utilização. Então, propôs 
uma emenda aditiva, no sentido de que a Diretoria apresente, em 30 dias, proposta 
complementar, abrangendo as instalações de ar condicionado e de segurança e um 
trabalho de arquitetura de interiores básico para o funcionamento do Salão. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Disse que a Comissão de Obras se preocupou 
com a intimação para execução de obras ou serviços, exigindo a regularização dos 
problemas acústicos do Salão de Festas, em especial porque a multa pode custar até 
R$350.000,00 ao Clube, sob pena de interdição do prédio. A Comissão também se 
informou sobre o número de eventos (14) e a receita bruta nos últimos doze meses 
(R$ 1.158.000,00). Lembrou que essa obra estava prevista na Proposta 
Orçamentária aprovada para 2009. Por tais razões, a Comissão entendeu que o 
pedido deveria ser aprovado pelo Conselho. 
 
Presidente – Atendendo ao pedido de esclarecimentos do Conselheiro João 
Benedicto de Azevedo Marques, concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Diretoria.  
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Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Ponderou que o conforto 
térmico é prioritário, da mesma forma que são necessários o tratamento acústico e 
efeitos de segurança, e alguns já estão sendo executados. Com a publicação da 
intimação no Diário Oficial, a Diretoria preocupou-se em propor a realização de 
obras que de dessem ao Clube condição de obter o alvará de funcionamento do 
Salão de Festas. Foi contratada uma empresa que estudou todos os detalhes. Foi 
feita a estrutura para sustentação do novo forro horizontal no meio do Salão, e 
depois seria feita a obra de acabamento, com forro preso em cima também na 
estrutura metálica ou de madeira existente, e instalado um sistema de ar 
condicionado central. Essa alternativa custaria mais de R$ 1.000.000,00. Seria um 
investimento muito elevado e ainda nem se sabe se o Salão será demolido. Isso 
dependente daquilo que for aprovado no Plano Diretor de Desenvolvimento e no 
consequente Plano Diretor de Obras. Provisoriamente, estuda-se a locação 
permanentemente de aparelhos de ar condicionado que resolvam o problema, 
principalmente no Verão, porque no Inverno não há essa necessidade, e 
financeiramente compensa essa ação. Estuda-se, também, a colocação daqueles 
aparelhos grandes, que têm “cooler”, etc, que possam amenizar o calor e ser 
aproveitados posteriormente em outros recintos do Clube. Aduziu que o tratamento 
acústico existente permite fechar o Salão inteiro. Hoje em dia os eventos são todos 
fechados. Então, não vai aumentar o calor com o novo projeto. A intenção é renovar 
a licença perante a Prefeitura, e que externamente o Clube não ultrapasse 45 
decibéis após 22h00, e 90 decibéis internamente, conforme exige o CONTRU. Com o 
alvará de funcionamento, quem alugar o Salão terá que assumir a responsabilidade 
de manter os níveis de ruídos externos. 
 
José Manssur – Levando em conta que a intenção de executar o projeto acústico e a 
climatização do Salão de Festas para regularização perante o CONTRU constou do 
Orçamento aprovado para 2009, e considerando os esclarecimentos prestados pelo 
Sr. Presidente da Diretoria, não concordando em estabelecer um prazo exíguo para 
estudos envolvendo gastos consideráveis, entendeu que a emenda aditiva estava 
prejudicada e defendeu sua rejeição. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Defendendo a emenda, disse que não via 
nenhum inconveniente a Diretoria vir ao Conselho dentro de 30 dias e informar 
sobre os estudos da climatização especificamente, sem prejuízo da questão da 
acústica ser tratada.  
 
José Manssur – Comentou que pelas explicações do Sr. Presidente e pelos custos 
envolvidos, preocupava-se com o açodamento do prazo de 30 dias para apresentar 
os estudos, até porque se trata de ato de gestão da Diretoria, previsto no Art. 51 do 
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Estatuto Social.  Que se tragam os estudos no momento certo e concomitantemente 
à execução das demais obras. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Propôs que se aprovasse o 
pedido, com uma recomendação à Diretoria de realizar esses estudos sobre a 
climatização, eventualmente fixando prazo para a apresentação ao Conselho. 
 
José Manssur – Concordou. 
 
Presidente – Observou que houve uma manifestação favorável de todos os 
Conselheiros quanto à aprovação da solicitação. Com relação à emenda aditiva do 
Conselheiro Carlos Miller, não a colocou em votação, porque a Diretoria estava 
pedindo autorização para utilização de recursos do Fundo Especial, para 
especificamente atender a uma exigência legal. Então, não vislumbrava condições de 
fixar qualquer exigência, qualquer recomendação ou fixação de prazo, por se tratar 
de matéria de exclusiva competência da Diretoria. Comentou que esse assunto vem 
se arrastando há muitos anos; se não tivesse havido essa intimação e essa 
obrigatoriedade de uma solução premente, talvez o assunto viesse a ser conduzido 
por mais algum tempo, principalmente porque o Conselho ainda não definiu o que 
efetivamente será feito em termos de Plano Diretor. A Diretoria neste momento está 
propondo fazer o mínimo necessário para atender à exigência legal e dentro das 
lindes de sua competência. Informou que oficiará ao Presidente da Diretoria, para 
que desenvolva também esses estudos para no momento oportuno virem ao 
Conselho. Explicou que a impertinência da emenda e da recomendação era no 
sentido estritamente jurídico, considerou-a prejudicada e passou à votação da 
matéria. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Conselho resolveu autorizar a Diretoria a utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor de até R$471.301,00, para executar o projeto 
acústico do Salão de Festas. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-07/2009, referente à proposta da 

Diretoria de concessão do título de Atleta Benemérito a Fábio 
Amante Chidiquimo, da Seção de Pólo Aquático. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a discussão.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Deu seu testemunho da boa índole e da capacidade 
técnica do interessado, demonstrando satisfação em recebê-lo no rol dos Atletas 
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Beneméritos. Destacou o trabalho que o Clube realiza com os atletas, que poderá ser 
ainda melhor com os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pediu que o currículo do atleta fosse lido em 
Plenário. 
 
Presidente – Recebeu a manifestação do orador como um encaminhamento pela 
ordem, mas não a acatou, por entender que os Conselheiros poderiam prescindir 
daquela informação, já que tinham recebido o material e certamente estavam 
plenamente cientes e conscientes da votação que iriam fazer. Passou à votação da 
matéria. 
 
Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, o Plenário resolveu aprovar a proposta a Diretoria, 
concedendo o título de Atleta Benemérito a Fábio Amante Chidiquimo, da seção de 
Pólo Aquático. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-08/2009, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do atleta Willian Sgurscow, 
da Seção de Saltos Ornamentais, como associado Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente da aquisição de Título Social. 

 
Presidente – Esclareceu que depois de ter incluído a matéria em pauta, a Mesa 
observou que no currículo esportivo do atleta estava faltando uma informação 
complementar, propôs a retirada da matéria de pauta, para que a Diretoria 
providenciasse a complementação das informações relacionadas às conquistas do 
atleta nos anos de 2008 e 2009, perante a Federação Aquática Paulista. 
 
Deliberação: 

Submetida ao Plenário pelo Sr. Presidente, foi aprovada a proposta formulada pela 
Mesa do Conselho. 
 
 
Item 6 - Várias. 

Andreas de Souza Fein (matéria apresentada no Expediente) - Reiterou à 
Diretoria que, quando do envio da proposta orçamentária para 2010 às Comissões, 
seja a peça concomitantemente encaminhada aos Conselheiros. 
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Reinaldo Pinheiro Lima – Agradeceu à Presidência da Diretoria, pelo apoio que 
vem concedendo à Copa Pinheiros de Remo que será realizada na raia olímpica. 
Discorrendo sobre o ressurgimento da modalidade no Clube, salientou que o Remo 
do Pinheiros hoje é considerado o melhor de São Paulo e está entre os três melhores 
do Brasil. Considerando que o Clube é uma potência e possui bastante influência, a 
exemplo do que foi feito com a Confederação Brasileira de Remo,  solicitou à 
Diretoria que atue para modificar a presidência de determinadas Confederações, 
como a da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que se perpetuaram no 
cargo e impedem ou atrapalham a evolução do esporte no País. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Pediu à Diretoria que inicie um estudo de 
viabilidade para utilização das paredes laterais do interior do Ginásio de Fitness, 
para projeções televisivas de jogos, etc. Comentou que o Clube poderia, inclusive, 
alugar espaço para propaganda, como já existe internamente em outras áreas. 
Solicitou, ainda, que a Diretoria verifique o trabalho dos manobristas, sugerindo 
mudanças nos procedimentos para melhorar os serviços prestados e evitar 
desconforto dos associados. Finalmente, pediu que a Diretoria verificasse o controle 
de acesso de terceiros pela Portaria da Rua Maffei Vita, comentando que presenciou 
um senhor ingressar no Clube com os filhos para assistir um jogo, e o encontrou 
mais tarde no campo jogando bola com as crianças. Sugeriu que o ingresso desses 
terceiros seja exclusivamente pela Portaria próxima ao Ginásio Poliesportivo, 
restringindo o acesso às demais dependências do Clube. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Ponderou que deve ter havido falta 
de informação do funcionário da Portaria, pois essas pessoas só podem ingressar 
pela Portaria Hans Nobiling e o acesso é restrito. O funcionário deve ser orientado a 
informar essas ocorrências à chefia. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Disse que não se trata de um caso isolado; isso 
acontece com frequência e a Diretoria deve ter um cuidado maior.  
 
Presidente – Concordou com o orador, dizendo que tem observado esse tipo de 
ocorrência e já levou o problema ao Presidente da Diretoria. Realmente é necessário 
limitar o espaço de acesso e os horários de ingresso das pessoas que vêm aqui para 
assistir aos jogos, pois às vezes elas chegam cedo e ficam usufruindo o Clube, 
quando o jogo que justificou sua entrada aqui só inicia à tarde. 
 
Roberto Cappellano – Reclamou do tratamento que recebeu como Conselheiro, e 
da resposta sobre um pedido de esclarecimentos que havia feito em janeiro, sobre 
as obras que tinham sido aprovadas pelo Conselho. Na carta a Diretoria 
recomendava ao Conselheiro que consultasse a Comissão de Obras caso 
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persistissem as dúvidas. Ora, a Comissão não faz a gestão das obras, isto é uma 
função da Diretoria, e, portanto, não é detentora das informações solicitadas. 
Questionou a atitude da Diretoria e lamentou o ocorrido. Solicitou a intercessão do 
Sr. Presidente para que fatos como este não voltem a acontecer. 
 
Presidente – Informou que solicitaria à Diretoria uma eventual complementação 
das informações prestadas. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Considerando alguns elogios feitos na tribuna, 
fazendo algumas menções lembrou que o Clube tem 100 anos e para chegar até aqui 
muitas pessoas contribuíram para o seu desenvolvimento e sua continuidade. Então, 
não se trata de atribuir o sucesso esportivo do Clube a um trabalho iniciado há 8, 5 
ou 2 anos; nem é real refundar o Clube. Muita gente participou da evolução do 
Pinheiros. 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – Solicitou uma salva de 
palmas a Fábio Amante Chidiquimo, que acabara de receber o título de Atleta 
Benemérito e estava em Plenário, tendo sido prestada a homenagem. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Também pediu providências com relação aos 
roubos que vêm ocorrendo internamente e ao ingresso de terceiros, entendendo 
necessário realizar um trabalho com a área de segurança. Comentou que houve uma 
invasão e destruição de alguns equipamentos no ginásio provisório de Ginástica 
Olímpica, que só não foi pior graças à atuação da segurança. Concordou com a 
colocação do Conselheiro Alexandre Lomonaco, e enfatizou que não se pode 
esquecer que o Clube tem 110 anos e que durante esse período inúmeras pessoas, 
inclusive algumas que já se foram, fizeram muito pelo nosso esporte. Reportou que 
recentemente trouxe o Diretor do Miami City Ballet, Ricardo Monte Alegre, para 
conhecer o Clube, e ele ficou fascinado com a grandeza e a acolhida do Pinheiros. 
Comentou que referido Diretor tem intenção de convidar algumas bailarinas 
pinheirenses de expressão para fazer um intercâmbio internacional com o seu 
grupo. Relembrou que a primeira professora de Balé foi Ruth Rachou, que está 
completando 80 anos de idade e 50 de dança, entre outras professoras do curso 
inicial, como sua mãe, Nice de Lima, e Marina Aguiar. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Consignou que o feito de César Cielo é inédito e 
tem enaltecido o Pinheiros, que o prestigiou desde os 12, 13 anos de idade, trazido 
para cá por Gustavo Borges. Com relação à história da Natação do Pinheiros, aduziu 
que ela só aconteceu porque em 1933 foi inaugurada a Piscina Olímpica, a segunda 
do Brasil. Acrescentou que outros nomes importantes não podem ser esquecidos, 
como Manoel dos Santos, Ricardo Prado e o grande campeão Gustavo Borges. Então, 
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o Clube não começou em nenhuma gestão, começou com a sua história, que sempre 
se voltou à Natação e aos demais esportes. 
 
André Perego Fiore – Esclareceu que talvez tenha sido mal interpretado, pois não 
pretendeu deixar de mencionar a tradição e a história do Pinheiros como entidade 
esportiva. Sua intenção foi destacar que o Clube começou a conquistar títulos 
nacionais reiteradamente há sete anos. Obviamente, esses títulos são fruto de um 
trabalho que nasceu com o Pinheiros há 110 anos. Reiterou as palavras dos 
Conselheiros Cezar Roberto Leão Granieri e Alexandre Perrone Lomonaco, 
acrescentando que o Pinheiros tem muita história no esporte e que essa história 
jamais poderá ser esquecida. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião às 22h30. 
 

*** 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 577ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 28 de setembro de 2009. 
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