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ATA DA 578ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2009. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de outubro do ano dois mil e nove, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e vinte e seis 
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 – Convidou para tomar posse o Associado Silvio Lancellotti, Suplente do 
Grupo B pela Chapa Mobilização é mais Pinheiros, mas este não estava presente. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: 
votos de pesar: de iniciativa da Mesa do Conselho, subscritos pelo Plenário: a) pelo 
falecimento do associado Simão Eizemberg, Suplente de Conselheiro do Grupo A; b) 
pelo falecimento do associado José Tayar, irmão do Conselheiro Felippe Tayar; c) pelo 
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falecimento do associado José Eugênio Ferreira Neto; d) pelo falecimento do associado 
Gilberto Tastaldi; votos de louvor: 1) de iniciativa da Presidência da Diretoria, à atleta 
Poliana Okimoto, campeã mundial de Maratonas Aquáticas; 2) de autoria da Comissão 
de Esportes, a destaques esportivos das Seções de Badminton, Basquete, Ginástica 
Artística, Judô, Natação e Tênis, conforme relação disponibilizada no site do Conselho; 
3) de iniciativa do Conselheiro Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho e da Mesa do 
Conselho, subscrita pelo Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal, ao associado Luiz 
Toloza Neto, pela sua promoção ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, na 3ª Câmara da Seção Criminal do Tribunal; 4) apresentado pelo 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, aos pinheirenses que concluíram as 
seguintes provas pedestres: 10 Km das Pontes (27/9), com destaque a Patrícia Nadais, 
WTC Corpore – Corrida da Paz - 8 Km (11/10) e Meia Maratona das Pontes (27/9), 
com destaque a Sirlene de Souza Pinho e José Telles de Souza; votos de congratulações: 
1) de autoria da Comissão de Esportes, aos seguintes atletas: Atletismo: Sirlene Souza 
de Pinho, Campeã da prova 42Km no Campeonato Sul-americano de Maratona (Buenos 
Aires/Argentina – 11/10); Judô: Aristeu Kleis Gomes, Charles Koshiro Chibana, 
Henrique Augusto Miniskowsky da Silva, Gilberto Daurício Silva Leite, Jéssica Neves de 
Miranda Osório, André Bianchessi e Cairê Guimarães Godoi Silva, pelas conquistas 
alcançadas na competição Quebec Open e Rendez-Vous (Quebec/Canadá – 10 a 
18/10); destacando que tais resultados são decorrentes do trabalho desenvolvido com 
recursos da Lei de Incentivo ao Esporte; 2) de iniciativa dos Conselheiros Luiz Ernesto 
Machado Kawall e Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, Diretor de Veteranos, subscrita 
pelo associado Luiz Guilherme Kawall, à Conselheira Carmen Silvia Rocha Cabello 
Campos, pelo lançamento da obra "Antologia II dos Escritores Pinheirenses" (27/10). 
Prosseguindo, estendeu convite formulado aos Conselheiros pela Sra. Beatriz Hungria 
Moreno, Presidente do Departamento de Assistência Social, para o Bazar do Bem 
Possível (5 a 7/11/2009). 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal, referente a 
setembro/2009.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Cumprimentou a Diretoria pela realização dos 
eventos 52ª Festa da Cerveja e Pinheiros Fashion 2009, bem como ratificou o voto de 
louvor consignado à nadadora Poliana Okimoto.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Na condição de Presidente da Comissão de Esportes, 
propôs votos de louvor à equipe juvenil de Pólo Aquático, pela recente conquista dos 
títulos de Campeã Brasileira Masculina, composta pelos atletas Felipe Feltrin, 
Guilherme Campos, Felipe Althertum, Fábio Mendes, Rafael Real, Rafael Simões, Fábio 
Frontini, Pedro Real, Luigi Fanaro, Rafael Masili, Gustavo Guimarães, Maximilian Peters 
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e Ricardo Filho, e de Vice-Campeã Brasileira Feminina, resultados que atribuiu ao 
trabalho realizado com os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Destacou que o 
projeto contempla medicina esportiva, nutrição, psicologia e até viagens, do qual 
também faz parte a nadadora Poliana Okimoto. Comentou tratar-se de um projeto 
olímpico que objetiva levar cerca de 65 atletas às Olimpíadas de Londres. Proposta 
aprovada. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs votos de louvor ao Ministro dos Esportes, 
Orlando Silva de Jesus Júnior, e ao Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos 
Arthur Nuzman, pelo trabalho que desenvolveram perante o Comitê Olímpico 
Internacional, e que contribuiu para a vitória do Brasil na eleição do Rio de Janeiro 
como sede das Olimpíadas de 2016. Votos aprovados, com a subscrição do Plenário 
como um todo. 
 
Apparecido Teixeira – Propôs congratulações e louvor ao Vice-Presidente Francisco 
Carlos Collet e Silva, pela brilhante palestra que proferiu na Faculdade de Direito 
Mackenzie no último dia 7, sobre as últimas alterações na Execução de Sentença do 
Código de Processo Civil. Proposta aprovada. 
 
Fábio Rogério Moreira – Propôs voto de louvor aos associados Ricardo Lobo, Claudio 
Damasceno, Regina Varandas, Renato Narkevitz e Lucila Moreira, da equipe Sênior de 
Badminton, pela conquista do 1º lugar na competição estadual no final de semana, em 
Praia Grande/SP. Voto aprovado. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Reportando-se à edição da revista 
comemorativa de aniversário de 110 anos do E. C. Pinheiros, propôs voto de louvor à 
Diretoria, pela preservação da memória institucional e responsabilidade histórica do 
Clube, congratulando-se com o Conselho e com a Diretoria. 
 
André Perego Fiore – Ratificou o voto de louvor consignado à atleta Poliana Okimoto, 
destacando que o Clube hoje conta com a melhor nadadora de fundo do mundo e o 
melhor nadador de velocidade do mundo, consolidando o Pinheiros como um dos 
maiores centros de Natação do mundo. Para que o Clube mantenha essa posição, 
encareceu à Diretoria a necessidade de se construir uma piscina de aprendizado de 
Natação. 
 
Vicente Mandia – Elogiou o advogado Rui Celso Reali Fragoso, por ter incluído o 
Presidente Alberto Fasanaro e o Vice-Presidente Francisco Collet em chapa que 
concorre à Presidência da OAB. 
 
Presidente – Agradeceu ao orador pela manifestação. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Marcelo Grassi – Tornou a questionar a razão de ter sido suprimida a publicação das 
matérias abordadas no item “A Voz do Conselheiro” na Revista Pinheiros, sugerindo 
que essa prática volte a ser adotada. Reiterou sugestão no sentido de que as reuniões 
do Conselho sejam transmitidas aos associados pelos aparelhos de TV do Clube. 
Finalmente, afirmando que a Diretoria não deu resposta a contento sobre um 
questionamento seu, indagou por qual motivo o Clube não mais realiza o torneio de 
Tênis que homenageava um dos expoentes do tênis do Pinheiros, ignorando, inclusive 
abaixo assinado a respeito do assunto. Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa 
do Conselho e à Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – Reportou pedidos de associados, a saber: 1) melhoria do 
controle e restrição de acesso às pessoas que vêm ao Clube para assistir aos jogos e 
competições; 2) que haja uma ação mais incisiva e mais presente da segurança no que 
se refere ao uso do estacionamento, para evitar ocorrências como invasão de vagas, 
utilização de duas vagas para estacionar um veículo, tráfego na contramão; 3) 
reconstrução do paredão do Tênis; 4) providências com relação ao tumulto e 
desconforto causado aos usuários do Fitness pelos atletas patrocinados pela operadora 
de TV Sky; 5) melhoria das instalações das aulas de informática para Veteranos. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Solicitou que seja criado um espaço exclusivo 
para fumantes na área ao ar livre da prainha do Boliche, bem como que essa 
providência se estenda a outras dependências do Clube, afixando-se avisos informando 
os locais onde é permitido fumar. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Vera Helena Dias Pessanha – A pedido de moradores da Rua Hans Nobiling, em razão 
do barulho causado pelo gerador do Clube, solicitou providências da Diretoria para 
minimizar o nível de ruído, para níveis permitidos. Reivindicou, também, a expansão 
do Ginásio de Fitness, que já não comporta mais o número de usuários. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 

 
Item 2 - Apreciação da Ata da 577ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

28 de setembro de 2009. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada 
conforme apresentada. 
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Item 3 - Apreciação do Processo CD-08/2009 - Proposta formulada pela 
Diretoria, de concessão do ingresso do atleta Willian Sgurscow, da 
Seção de Saltos Ornamentais, como associado Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente da aquisição de Título Social 
(Reincluído em pauta nos termos do inciso V, do Art. 38, do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo, atendida a Resolução nº 19/2009, 
de 31/08/2009). 

Presidente – Teceu esclarecimentos sobre o processo e, não havendo oradores 
inscritos, submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

Proposta aprovada por unanimidade de votos. 
 
 
Item 4 - Apreciação do Processo CD-I-07/2008 – Primeira discussão e votação 

de proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo, 
endossando sugestão da Comissão Permanente de Esportes, de 
alteração regulamentar do artigo 6º, inciso VI e da criação de dois 
parágrafos, no mesmo artigo. 

Presidente – Informou sobre o trâmite legal do processo. 

 
Discussão/Deliberação: 

O Sr. Presidente deu início ao processo de votação e a primeira parte da proposta foi 
aprovada. 
No transcorrer da votação surgiram dúvidas quanto à interpretação e à redação da 
segunda parte da alteração, tendo se manifestado a respeito os Conselheiros José 
Manssur, Alexandre Perrone Lomonaco, Luís Eduardo Pinheiro Lima, Roberto 
Cappellano, Ricardo Coutinho Carvalhal. 
Observando a necessidade de aprimorar a redação proposta, o Plenário, por 
unanimidade, acolheu proposição da própria Mesa do Conselho, de retirada da matéria 
de pauta. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-12/2009 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Associado Honorário a Poliana 
Okimoto, da Seção de Natação. 

Presidente – Prestou informações gerais sobre o processo. Como não havia 
Conselheiro inscrito para se manifestar, submeteu a matéria ao Plenário. 
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Deliberação: 

Aprovada a proposta da Diretoria. 
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-13/2009 - Proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Associado Honorário a Felipe 
Alves França, da Seção de Natação 

Presidente – Informou sobre o trâmite do processo. Não havendo oradores inscritos, 
deu por encerrada a discussão e colocou a matéria em votação. 

 
Deliberação: 

Foi aprovada a proposta da Diretoria. 
 
 
Item 7 - Várias. 

Andreas de Souza Fein – Elogiou o livro editado em comemoração aos 110 anos do 
Clube. Ponderando que há descaso da Diretoria para com os Conselheiros, que no seu 
entender aceitam passivamente essa situação, reiterou pedido de respostas sobre 
matérias que abordou no item “A Voz do Conselheiro” e por carta, sobre as obras da 
piscina e da lanchonete da piscina, sobre a apresentação da cantora Ivete Sangalo e a 
sobre cessão de espaço e estrutura para certa operadora de TV a cabo treinar seu time. 
Expôs sua opinião sobre a gestão da atual Diretoria e a postura dos Conselheiros. 
 
Francisco Roberto Taglianetti – Externou sua indignação com a atitude do Diretor 
Adjunto de Peteca para com um convidado seu, no último domingo. Mencionando 
detalhes do episódio, disse que estaria sendo vítima de retaliação por parte desse 
Diretor, em razão dele, orador, ter questionado resultados da Seção de Peteca 
publicados no Relatório da Diretoria de 2008. Deixou claro que, ao contrário do que 
pretendia o atual Diretor da Seção, ele, orador, não deve desculpas ao Diretor de então, 
porque quando questionou as informações estava exatamente cumprindo sua função 
de Conselheiro. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Ponderou que o modelo de gestão atual do 
Orçamento do Clube, em que a receita de Investimentos, com a qual deve-se executar 
as obras e reformas, é 100% originária da venda de títulos e da taxa de transferência, 
não atende aos objetivos estratégicos do Clube. Hoje só se obtém mais recursos de 
investimentos com a venda de mais títulos, o que, naturalmente, demanda maior 
infraestrutura, e a Diretoria estará sempre procurando atenuar o impacto do ingresso 
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de novos associados. Considerando que se aproxima a época de votação da Proposta 
Orçamentária para 2010, propôs seja criada uma Comissão Especial para estudar a 
possibilidade de unificar o Orçamento de Investimento e o de Restaurante em um 
Orçamento Geral do Clube, destinando-se um percentual da Receita a uma Conta de 
Investimento. Desta forma, o Clube teria um processo mais eficaz, sem depender da 
venda de títulos. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Disse que, como Consultor da Presidência, colaborou 
no desenvolvimento de um trabalho com o Departamento da Lei do Incentivo ao 
Esporte, visando à captação de recursos para beneficiar os esportes competitivos do 
Clube. Fez ampla explanação, comentando a matéria desde a promulgação da Lei. Pelo 
projeto olímpico, serão destacados 65 atletas que sejam expoentes, que já tenham 
participado de campeonatos mundiais, campeonatos olímpicos ou pan- americanos, e 
jovens atletas promissores, os quais serão treinados até a próxima Olimpíada de 
Londres. Mencionou os valores captados no projeto de formação 1 (R$10.000.000 até 
31/12/2008) e sua abrangência. Explicou que o segundo projeto, no valor de 
R$21.000.000,00, será desenvolvido por dois anos, abrangerá cerca de 700 atletas 
(350 são militantes e, os demais, associados). Até hoje o Clube captou R$ 
15.000.000,00 para o projeto olímpico e para o projeto de formação 1, tudo por meio 
de patrocínio. Com relação ao patrocínio da Sky, questionado em Plenário, informou 
que a empresa não só paga todo o time principal de voleibol, como dedica, a cada seis 
meses, R$ 600.000,00 aos projetos de formação dos associados. Ressaltou a influência 
benéfica da contratação de grandes atletas, comentando que, com a vinda de Daiane 
dos Santos para o Clube, só no último ano houve um aumento de 40 inscrições na 
Ginástica Artística. Acrescentou outros projetos em andamento, como um projeto de 
Pólo Aquático, que já resultou na vitória do Clube no Campeonato Brasileiro Juvenil, 
com a equipe integralmente formada por associados, no valor de R$2.486.000,00; o 
projeto de Basquete, categoria principal, no valor de R$3.704.000,00. Então, o 
Departamento da Lei de Incentivo ao Esporte, hoje gerenciado pelo atleta olímpico 
João Ernesto Jens, tem um total de R$55.151.000,00 a serem captados até 31/12/2010, 
sendo que o Clube já captou cerca de R$15.000.000,00. 
 
Antonio Carlos Foschini – Tendo sido questionado por alguns associados, por que o 
Conselho não dispõe de um espaço para que os Conselheiros possam se manifestar e 
exercer com maior dimensão suas atividades, propôs que o Conselho implemente uma 
página na Web, com os inúmeros recursos que essa ferramenta proporciona. 
 
Presidente – Agradeceu ao orador pela colaboração, informando que a proposta seria 
avaliada com muita atenção. 
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Antonio Carlos Marini Teixeira – A pedido de associados, solicitou à Diretoria que 
implante com urgência o controle de acesso de visitantes ao Clube, priorizando aqueles 
que vêm assistir aos jogos e competições. Comentou sobre projeto desenvolvido pela 
Tecnologia, que contempla o cadastro no sistema de acesso com foto do visitante, e 
uma pulseira com código de barra. Como é necessário tomar uma solução 
rapidamente, recomendou que a Diretoria de imediato implante o cadastro com foto, 
deixando para um segundo momento a pulseira com código de barras. Finalizando, 
pediu que o cadastro de convidados de associados seja incluído no sistema, pois os 
funcionários não têm um padrão nesse atendimento; alguns anotam num papel o 
número de matrícula do associado para depois cadastrar o convidado, dando margem 
a erro. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Esclarecendo tecnicamente a necessidade, solicitou à 
Diretoria a criação de um setor de avaliação física, para que os associados possam ter 
acesso à avaliação de decomposição corporal, para atender não só aos usuários do 
Fitness, como os das demais seções esportivas. 
 
José Manssur – A par de repelir considerações feitas por um Conselheiro na tribuna, 
acentuou que o Plenário, até por imposição estatutária, não é o local apropriado para 
considerações de política externa nacional. Manifestações a respeito de 
comportamentos de práticas parlamentares de âmbito nacional devem ser 
simplesmente olvidadas, suprimidas da manifestação que ouvimos. Com relação ao 
Clube, 110 anos de História nos contemplam. Quando uma cidade deste País foi 
escolhida para representar a Nação em jogos olímpicos, mais do que um setor da 
Imprensa entrou em aberto em seus canais televisivos, radiofônicos e jornalísticos 
para ouvir a palavra de quem de direito represente este Clube, com uma preliminar: 
vamos ouvir aquela entidade que em jogos olímpicos, disputando com Nações, seria a 
20ª colocada. Vamos falar com um Clube sério, formador de atletas, que tem dado 
láureas à Nação. A propósito, convidou referido orador para a abertura dos Jogos 
Brasileiros de Basquetebol, a ser promovida no Clube, escolhido pela Imprensa 
Nacional, na manhã próxima sexta-feira. Enaltecendo a condição do E.C.Pinheiros tanto 
no cenário esportivo nacional e internacional, como nas áreas social e cultural, disse 
que não compactuava com a crítica gratuita de obscurantismo e falta de transparência. 
Comentou que há muito tempo não via o Clube ocupando o espaço de respeitabilidade 
na Imprensa livre do País como nos dias atuais. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Considerando que no site do Conselho encontra-se 
disponível para consulta a relação de Conselheiros, com dados pessoais de cada um 
deles, por medida de segurança solicitou que o acesso a essas informações se restrinja 
aos membros da Casa, eventualmente por meio de senha. 
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Presidente – Esclareceu que, consultando o funcionário responsável, soube que o link 
de acesso a essas informações é fornecido somente aos Conselheiros. Entretanto, se 
houvesse falha, providenciaria a imediata correção. 
 
 
 

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 579ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 30 de novembro de 2009. 

 
 
 
 
 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

José Roberto Coutinho de Arruda 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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