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ATA DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Em nome da Mesa, propôs e foi consignado voto de pesar pelo 
falecimento do Conselheiro Arnaldo dos Santos Nucci, 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: votos de pesar: 
de autoria da Mesa do Conselho, pelo falecimento do Sr. Manoel Antonio Dutra 
Rodrigues, irmão do Conselheiro Luis Eduardo Dutra Rodrigues, Diretor Social; 2) de 
iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pelo falecimento do 
associado Celso Sanseverino; voto de congratulações de iniciativa da Mesa do Conselho, 
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ao Conselheiro Oswaldo Martins Pereira Neto, recentemente certificado pela Federação 
Paulista de Jiu-Jítsu com a faixa preta de Jiu-Jítsu; votos de louvor: 1) de iniciativa da 
Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, 
Biathlon / Triathlon, Ginástica Artística, Natação, Saltos Ornamentais e Tênis, conforme 
relação disponibilizada no site do Conselho; 2) de iniciativa da Conselheira Maria Helena 
Cruz McCardell, ao professor de Yoga Luiz Antonio Ribeiro, que, com competência, 
transmite técnica, segurança e sabedoria aos alunos; voto de louvor e congratulações, 
proposto pelos Conselheiros Luiz Ernesto Machado Kawall, Ernesto Julio Santos Corrêa 
Schleier, Diretor de Veteranos, Francisco Luiz Taglianetti e Zarath Maggiorini de Jesus 
Glass e pelo associado Luiz Guilherme Laraya Kawall, ao associado Adid Jatene, que 
recebeu o título de Professor Emérito - Guerreiro da Educação, conferido pelo Centro de 
Integração Empresa-Escola - CIEE e o jornal O Estado de São Paulo; votos de louvor: 1)  
apresentado pelo Vice-Presidente Francisco Carlos Collet e Silva, ao Conselheiro e Diretor 
de Relações Esportivas Ivan Gilberto Castaldi Filho, Vice-Campeão Brasileiro e 
considerado o Melhor Jogador do Campeonato Brasileiro de Peteca (Goiânia/Goiás - 13 a 
15/11/2009); cumprimentos de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda 
Bório, aos pinheirenses que participaram da Maratona de New York (01/11/2009): José 
Teles de Souza, militante, melhor colocação brasileira na competição, 16º colocado 
geral, associados Arthur Guerra de Andrade, Wilson Carlos Bronze Cotrim e Alexandre 
Saint Vasto Júnior. A pedido da família, solicitou doadores ao banco de sangue do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em razão de uma cirurgia da qual se recupera o 
Conselheiro Qamal Elias Donato. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal, referente a outubro/2009. 
Informou que o Sr. Presidente do Conselho, com fundamento no disposto no Art. 19, II e 
III, do Regimento Processual Disciplinar, determinou o arquivamento do processo P.D. 
21/06, de interesse dos Srs. Paulo Roberto da Silva Ferrero e José Otávio Pinto e Silva, 
Diretor Adjunto do Basquete. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Propôs voto de louvor ao associado Bruno Adami 
Serine, filho do Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, que se sagrou Campeão 
Brasileiro de Ginástica no 19º Torneio Nacional de Ginástica Artística (Salvador/BA - 13 e 
15/11/2009). Proposta aprovada. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs cumprimentos aos associados que 
participaram do Ironman da Flórida (07/11/2009), com destaque a Jorge Alberto 
Pacheco, que se classificou para o Ironman do Hawaii, mais Helena Damato, Marcelo 
Gozzo Pereira, Ricardo Moraes, Eduardo Spagnuolo, Ana Silva Paller, Roberto Azevedo, 
Norbert Paller Filho, Fernando Carvalho e Paulo Noto. Proposta aprovada. 
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Nice de Lima – Propôs voto de louvor à Diretoria Cultural, pela apresentação da peça 
teatral “Bodas de Papel”, de Maria Adelaide Amaral, adaptada por Silnei Siqueira, 
Estendeu o voto ao elenco: Maria Siqueira, José Paulo Moutinho, Camila Furquim, Carlos 
Mira, Marina Bottino, Luiz Sorrentino e Fabiano Martins; à figurinista Alice Silvestre e à 
equipe de apoio e aos funcionários do Clube envolvidos. Voto aprovado. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs voto de louvor ao Diretor Adjunto Ricardo 
Sacardo e aos Coordenadores do Futebol Menor: sub 9 - Flávio Toledo, sub 11 - Carlos 
Costa, sub 13 - Paulo Toscani e Alexandre Verri, Infanto - Roque Mendes, aos 
funcionários Maurício Machado, Carlos Pereira, Rony Machado, Vitor Hugo de Matias, 
Marcelo Ciniscalti e Evandro Lemes e aos estagiários: Marcel Marciano e Bruno Mairine. 
Proposta aprovada. 
 
Fábio Moreira – Propôs votos de louvor aos seguintes tenistas: 1) Rafael Lajusticia, 
que no último fim de semana conquistou o título de Campeão Brasileiro de dupla 
masculina, categoria absoluto (Campinas/SP); 2) Gabriel Neri e Thomas Amaral, que 
conquistaram o Campeonato Estadual de Duplas Masculinas, categoria Juvenil (São 
Bernardo do Campo/SP); 3) à equipe Sênior do Clube, que conquistou o 3º lugar geral 
no Campeonato Paulista, levando esse troféu à próxima festa da Federação, 
homenageando os melhores atletas do Badminton de São Paulo. Essa equipe também 
receberá mais cinco troféus conquistados neste ano, nas categorias Sênior Adulto, Sênior 
Especial e Duplas Veteranas. Proposta aprovada. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Propôs voto de pesar pelo falecimento do 
associado Aldo Daprá, ex-Diretor Adjunto de Voleibol, pai do associado Fernando Daprá 
e cunhado do Conselheiro Rubens Bove. Voto aprovado. 
 
Antonio da Silva Villarinhos – Como Presidente da Comissão Financeira, agradeceu 
pela colaboração recebida de seus companheiros, Antonio Augusto Brant de Carvalho 
(Vice-Presidente); Julio Ricardo Magalhães (Secretário), Edmundo Comino Junior e 
Claudio Damasceno Junior (Membros). Estendeu os agradecimentos pela atenção 
recebida do Diretor Financeiro Roberto Gasparini e do Assessor de Planejamento e 
Tecnologia Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, congratulou-se com os Srs. 
Conselheiros pela passagem do Natal e pelo Ano Novo. Os votos foram aprovados. 
 
André Franco Montoro Filho – Associou-se ao voto de pesar consignado, e prestou 
homenagem póstuma ao Conselheiro Arnaldo dos Santos Nucci. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor à equipe Strike, à qual 
também pertence o Conselheiro Sérgio Henrique de Sá, que pela 17ª vez sagrou-se 
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Campeã de Boliche, cumprimentando os capitães Rogério Arkie e João De Martino 
Júnior. 
 
Presidente - Consignou que a Mesa estava retomando a tradição de homenagear os 
Srs. Conselheiros com a entrega de uma lembrança, o que não vinha sendo feito desde 
2006. E, como o Clube está comemorando uma data histórica, 110 anos, conseguiu 
adquirir os presentes em condições especialíssimas e dentro dos recursos disponíveis no 
Orçamento do Conselho para este fim. Informou que as lembranças seriam entregues 
pela Secretaria na saída da reunião. Convidou os Conselheiros para participar do 
tradicional jogo de futebol Conselho x Diretoria, no dia 12 de dezembro. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Reivindicou a construção de uma portaria 
defronte ao Shopping Iguatemi, na Rua Angelina Maffei Vita, para maior conforto e 
segurança dos associados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Favalli – Cobrou providências da Diretoria quanto à mudança das portas dos 
elevadores do Conjunto Desportivo (posição das portas corta-fogo), que responderam 
seria feita até dezembro.  Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Solicitou providências efetivas com relação ao 
controle e à supervisão do uso das vagas reservadas para os associados idosos ou com 
necessidades especiais. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 578ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

26 de outubro de 2009. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada 
conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-14/2009, referente à Proposta 

Orçamentária apresentada pela Diretoria, para o exercício de 2010. 

Presidente – Teceu esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – A par de declarar seu voto pela aprovação da peça, 
teceu as seguintes considerações: - menciona-se Plano Diretor de Desenvolvimento 
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como se este já estivesse aprovado, o que não procede (pág. 1); - mostra-se diminuição 
da participação social na receita total, que entre outros fatores deve ter sido obtida com 
o aumento de patrocínios recebidos, com o consequente gasto com atletas profissionais. 
Evidentemente, o valor que sobra para o Clube é o líquido, e a diminuição conseguida é 
inferior à exposta (pág. 6); - afirma-se que a infraestrutura atual e a oferta de serviços 
estão em equilíbrio com as necessidades e demandas dos frequentadores. Esta 
consideração está definindo um padrão de atendimento no seu entender muito baixo 
(pág. 10); - fala-se das expansões futuras como se fossem desejáveis, o que é 
altamente discutível (pág. 10); - é imprescindível definir o número ideal de associados, 
mas que número é esse? (pág. 12); - no conjunto de valores apresentados, os dados 
não permitem visualizar os gastos e patrocínios recebidos pela existência de atletas 
profissionais, que só pode ser uma atividade paralela. Mecenato, não é função do Clube. 
Aproveitou para solicitar à Diretoria que disponibilize referidos dados para os 
Conselheiros; - não se leva em conta que os custos tanto financeiros quanto em conforto 
dependem da ordem de execução das obras, que devem, portanto, ser programadas em 
conjunto, e não projetar execução das obras isoladamente (pág. 88). 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Ponderou que o Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD) 
ainda não foi discutido e aprovado, levando o Conselho a deliberar sobre a Previsão 
Orçamentária sem o balizamento e referência dessa fundamental ferramenta. Solicitou à 
Diretoria e à Mesa do Conselho que tragam ao Conselho o PDD, para que se tenha 
condições e referências mais abrangentes para decidir sobre os recursos de futuras 
intervenções. Enalteceu a postura da Comissão de Obras de condicionar o início das 
novas obras a um planejamento físico. Recomendou que todas as obras e reformas, 
inclusive as previstas, sejam sempre abordadas e analisadas em rigorosa concordância 
com o Plano Diretor de Desenvolvimento. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Comentou que a participação da receita da 
contribuição social no Orçamento diminuiu em parte devido a uma situação positiva 
ocorrida a partir de 2006, com os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e das 
parcerias. O Fundo Especial, que tinha um saldo de quase R$12.000.000, hoje conta com 
R$1.745.000. Esse dinheiro foi investido em intervenções importantes, que favoreceram 
o associado, mas também aumentou a frequência ao Clube, e o estacionamento não foi 
construído para atender a essa demanda. Solicitou que se apressasse o Plano Diretor, e 
que se definisse e procedesse ao estudo financeiro do Estacionamento. Reportando-se 
ao projeto olímpico e à aplicação dos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, sugeriu à 
Diretoria que realizasse um fórum para discutir e aprovar a política esportiva do Clube. 
Discordou da intenção de criar um restaurante japonês, entendendo que isso não 
corresponde às tradições do Pinheiros. Quanto aos recursos obtidos com locações, 
comentou que é irrisório valor que o Clube recebe pela locação do imóvel da Rua D. José 
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de Barros e pelo aluguel do Salão de Festas. Manifestou-se pela aprovação do 
Orçamento. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Mencionando os termos do parecer da 
Comissão de Obras, propôs a aprovação da proposta da Diretoria. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Entendeu interessante que gastos como água, 
esgoto e energia elétrica dos diversos setores sejam alocados em seu próprio 
orçamento. Discordou da forma como foi subdividida a verba da Lei de Incentivo ao 
Esporte no Orçamento, pois não pode identificar quais esportes ela abrangerá. Ressaltou 
que outros itens devem ser aprovados em consonância com o Plano Diretor, que sequer 
foi discutido pelo Conselho. Ponderou sobre a necessidade de se enfrentar o problema 
da evolução do quadro de associados contribuintes e de não pagantes, estranhando que 
o número de associados venha aumentando e o número de contribuintes não, mesmo 
considerando a possibilidade de reposição automática de títulos. Pediu que a Diretoria 
esclarecesse por que, tendo número constante de associados contribuintes e número 
sem alteração da contribuição social, há uma diferença de R$ 2.250.000. Enalteceu o 
competente trabalho da Área Esportiva na obtenção de patrocínios. Contudo, a 
celebração de contratos de patrocínio, como com a Sky, o Mackenzie e o Bradesco, que 
implicam na inserção de publicidade nos uniformes do Clube, tem que ser previamente 
autorizada pelo Conselho, o que não ocorreu. Considerando os recursos com a Lei de 
Incentivo ao Esporte, propôs redução de 5% no valor da mensalidade, informando em 
quais rubricas deveria haver a redução proporcional de despesas. 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – Prestou esclarecimentos sobre a Lei de Incentivo ao 
Esporte, informando que o Clube tem dois projetos aprovados. O primeiro é um projeto 
de formação esportiva de atletas de 14 a 19 anos; abrange 655 atletas - dos quais 420 
são associados - de 15 esportes olímpicos praticados no Pinheiros; teve início em 
25/06/2008 e deve se encerrar em 28/02/2010, no valor aproximado de R$ 10.000.000; 
está sendo aplicado em diversas ações dos atletas, e contempla o aperfeiçoamento do 
Centro Integrado de Apoio ao Atleta (CIAA), todo o custeio de profissionais, técnicos e 
encargos sociais. O segundo terá início depois de encerrado o primeiro, que é um 
projeto de formação para 670 atletas, com duração de dois anos, abrangendo seguro 
saúde, seguro odontológico, seguro de acidente, assistência psicológica permanente, 
assistência e avaliação nutricional, aconselhamento, exames laboratoriais. E, depois, há 
o projeto Olímpico, que pretende formar 65 atletas e 11 técnicos do Clube para as 
próximas Olimpíadas. É um projeto de dois anos, no valor de cerca de R$ 16.000.000, 
que abrangerá, também, estágios no Exterior. Comentou sobre a quantidade de atletas 
por modalidade, em sua maioria associados. Portanto, os recursos da Lei de Incentivo ao 
Esporte não estão só custeando despesas da área esportiva, mas, também, 
proporcionando mais atendimento ao associado. 
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Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Ressaltou a importância do 
trabalho de formação de atletas e a competência do orador para conduzir o projeto 
esportivo. Entretanto, discordou da contratação de atletas tidos como espelho, que 
acabam treinando no Exterior. O ideal é que o Clube forme o melhor corpo de técnicos, 
para atrair os atletas em formação. Disse entender que as despesas com esses atletas 
espelho estão saindo do bolso do associado, porque eles já são formados, então, não 
estão inseridos no plano de formação de atletas, e às vezes não correspondem e não 
têm nenhuma vivência. 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – Esclareceu que foram verificadas algumas falhas no 
projeto, que estão sendo corrigidas, como no caso dos técnicos. Quanto aos atletas, 
procurou-se melhorar alguns esportes, trazendo nomes consagrados, que estão 
somando. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Entendeu tratar-se de um problema de 
medida, sendo possível aumentar as despesas, e, mesmo assim, reduzir a contribuição 
social. Disse que o que não aceitava era que a verba de Incentivo ao Esporte não seja 
dividida por modalidade, simplesmente porque no ano passado foi assim. A captação dos 
recursos não pode ser dividida, mas a distribuição e aprovação devem ser, porque só 
assim o Conselho pode identificar o que está acontecendo.  
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – A propósito de ter sido mencionado que o êxito 
da Natação já vinha da gestão anterior, lembrou que na época o Clube importava atletas 
estrangeiros para competir campeonatos brasileiros, em determinadas provas, o que 
hoje não é permitido. 
 
Presidente – Interveio, solicitando ao orador que se ativesse a responder ao aparte do 
Conselheiro Lomonaco. 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – Explicou que o projeto de formação desportiva 
aprovado não permite, na sua concepção, a divisão por esporte; apenas pelo total de 
atletas contemplados, não podendo explicar quando ao orçamento anterior. Agora, neste 
ano o número de esportistas aumentou em 50%; hoje são aproximadamente 3.000 
atletas competitivos na faixa etária. Então, o custo por esporte também aumentou. 
 
André Franco Montoro Filho – Referindo-se ao Orçamento de Investimento, disse 
que com relação às obras previstas, a própria Diretoria informa que encaminhará ao 
Conselho o respectivo equacionamento financeiro. Por envolverem valor maior do que o 
disponível, as obras previstas poderão ser financiadas de diversas formas, motivo pelo 
qual solicitou que o Conselho tenha conhecimento prévio e possa discutir as alternativas 
que forem apresentadas pela Diretoria. 
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Presidente – Propôs e o plenário concordou que a discussão fosse encerrada depois do 
pronunciamento dos dois Conselheiros inscritos, seguidos do esclarecimento da Diretoria 
e do processo de votação. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Reportou que há alguns anos foi criada uma 
Comissão Especial presidida pelo falecido ex-Presidente Francisco Lotufo Filho, para 
analisar os esportes no Clube e propor eventuais supressões ou acréscimos. Essa 
Comissão concluiu que o Clube deveria manter os esportes competitivos e recreativos 
aqui praticados. Citando exemplos, comentou que alguns clubes decidiram acabar com o 
esporte competitivo, mas tomaram uma decisão errada, e os que não puderam reverter 
essa decisão se prejudicaram. O esporte competitivo tem um custo, mas esse custo tem 
um retorno, que é a satisfação do associado de formar os atletas, de formar o caráter 
dos homens. A atual Diretoria não foi a única que se esforçou para buscar recursos 
extras para onerar menos o associado, mas os recursos, fundamentalmente, vêm do 
associado e isso deve ser defendido. E a razão de ter aumentado o investimento em 
esporte, e de não poder reduzir em 5% a mensalidade, é que, com o entusiasmo da 
coletividade e o sucesso do esporte no Pinheiros, aumentou o número de associados 
praticantes de esportes. Explicou que o valor total das contribuições aumentou em 
3,56% em relação às contribuições do ano anterior na mesma base, quando o número 
de contribuintes se manteve, certamente porque alguns associados mudaram de 
categoria e passaram a pagar mais. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Observou que hoje o esporte é o produto de 
maior investimento global, e o espelhamento é importantíssimo, porque o jovem mudou; 
ele precisa de celebridade para se espelhar. É diferente do jovem de anos atrás. O efeito 
que a mídia faz no jovem hoje é muito grande. Comentou que o espelhamento a 
preocupava, mas hoje vê com mais lucidez que ele incentiva a marca do E.C.Pinheiros, e 
não existe planejamento estratégico ou institucional sem a valorização da sua marca. 
Hoje o Esporte Clube Pinheiros é marca mundial, que vale e capta patrocínio e parcerias, 
o que não é possível se a marca for fraca. 
 
Presidente – Antes de conceder a palavra para esclarecimentos da Diretoria, explicou 
que o Plano Diretor de Desenvolvimento já tinha sido encaminhado ao Conselho e os 
questionamentos apresentados pelos Conselheiros (mais de 60) tinham sido 
respondidos. Esse material foi submetido às Comissões Permanentes, que estavam 
ultimando os pareceres, para, então, ser distribuído para exame e discussão do Plenário. 
Esclareceu, ainda, que o Estacionamento, que é de interesse primordial dos associados, 
terá preferência na discussão, sendo intenção da Mesa incluir a matéria na pauta da 
primeira reunião de 2010, e, na sequência, o Plano Diretor. 
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Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Com relação à contratação de 
atletas de renome, esclareceu que logo que assumiu a Diretoria entendeu que, dentro de 
sua grandiosidade, o nome do Clube - a marca Pinheiros - não estava sendo 
devidamente valorizado. Então, começou a colocar o nome do Pinheiros na mídia, 
representando aquilo que ele é no cenário nacional e internacional. O Clube é referência 
para todo o esporte brasileiro em todas as esferas. Os clubes copiam o que o Pinheiros 
faz. Reportou que, quando terminaram as Olimpíadas, o Ministro Orlando Silva foi 
cobrado pelo Presidente Lula, no sentido de elaborasse um projeto para que em 2012, 
em Londres, o Brasil não tivesse mais resultados desfavoráveis como aqueles. E o 
Ministro, então, comprometeu-se a apoiar o Pinheiros para alcançar esse objetivo, 
comunicando ao Presidente Lula. Por isso o Clube apresentou o Projeto Olímpico, que 
restou aprovado. E isso é motivo de orgulho para os pinheirenses (que não se confunda 
com vaidade). Destacou o acerto no trabalho que o Clube há muito realiza, e que a atual 
Diretoria está priorizando, mencionando os resultados do pinheirenses no Campeonato 
Mundial de Natação (Roma). E a Diretoria vai aproveitar essa exposição para trazer 
recursos de patrocínios para fomentar o esporte.  Contou como se deu o patrocínio da 
Sky para a equipe principal masculina de Voleibol, cujo investimento da empresa será de 
R$ 18.000.000 em três anos, que procurou o Clube por se tratar de uma entidade com 
credibilidade, história e seriedade. E os atletas olímpicos, como Giba, Marcelinho, 
Rodrigão, são pagos pela Sky e estão atraindo os jovens pinheirenses para a prática do 
Voleibol. Como a mídia reserva pouco espaço para os clubes desportivos sociais, não 
profissionais de futebol, quando se tem oportunidade de contar com um patrocínio dessa 
magnitude, a empresa deve ser recebida com a maior alegria e dignidade, obviamente 
dentro das normas do Clube. Quanto ao uniforme, em que predomina a cor vermelho, 
explicou que a Confederação Brasileira de Voleibol e a Federação Brasileira de Voleibol 
não permitem que o patrocinador seja citado nas transmissões, então, é uma forma de 
reciprocidade, na imagem, do nome da Sky, a pedido da empresa. Comentou sobre 
propostas interessantes de parceria que o Clube tem recebido, de empresas como da 
Sabesp, a Alpargatas e o Hospital São Luís, tudo em razão das Olimpíadas de 2016. 
Então, a Diretoria está procurando patrocínio para pagar a preparação dos atletas. Sobre 
a contratação de atletas espelho, comentou que a vinda de Daiane dos Santos, em um 
mês, atraiu 120 crianças pinheirenses para a Ginástica Olímpica. Aproveitou para 
esclarecer que a recente reprovação da atleta no exame antidoping foi um erro pelo qual 
ela se responsabilizou totalmente, e isso não prejudicou o Clube. Caso seja suspensa, a 
Diretoria tomará a devida atitude para preservar a imagem do Pinheiros, que tem 2.900 
atletas federados. Quanto ao erro constatado na contratação do atleta Jardel, contou 
que ele havia manifestado o desejo de competir pelo Clube e trouxe seu próprio 
patrocinador. O objetivo era a conquista de títulos pelo Clube e sua influência positiva na 
formação de atletas associados, e na época foram consultados o Diretor da Área e o 
Adjunto. Era de conhecimento da Diretoria que ele treinava seis meses em Londres, seis 
meses no Brasil. Informou que o atleta foi desligado pela Diretoria depois dos resultados 
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insatisfatórios nas Olimpíadas e da constatação de que ele não estava atraindo os jovens 
pinheirenses para a modalidade. Passou a tratar do Plano Diretor de Desenvolvimento e 
do Estacionamento. Os R$ 12.000.000 do Fundo Especial foram aplicados na preparação 
da infraestrutura necessária para que o Clube receba um novo Estacionamento, 
restaurantes, piscina, Conjunto Desportivo, Departamento Médico. A Diretoria 
apresentará ao Conselho a proposta do Estacionamento e as opções para a obtenção de 
recursos para a sua construção, sem onerar o associado e sem vender títulos. Quanto ao 
restaurante japonês, comentou que o Clube já conta com algumas alternativas de 
restaurantes, e hoje todos os jovens e adultos gostam da comida japonesa, que é 
saudável. As respostas às manifestações dos Conselheiros sobre o Plano Diretor de 
Desenvolvimento foram encaminhadas ao Conselho e a demora se deu em função da 
necessidade de um estudo preliminar para ter uma noção do custo de investimento 
daquilo que foi proposto no Plano e será submetido ao Plenário. Quanto ao 
questionamento sobre o aumento das mensalidades em relação às contribuições do ano 
anterior na mesma base e a manutenção do número de contribuintes, explicou que, 
além da mudança de categoria, houve reposição da perda de contribuição pela perda de 
associados não possuidores de título, que o Conselho autorizou a Diretoria a fazer desde 
março. Com relação à separação da verba da Lei de Incentivo ao Esporte, esclareceu 
tratar-se de recursos que dependem de captação. Então, seria arriscado prever e essa 
arrecadação não ser alcançada. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco - Elogiou a explanação do Sr. Presidente e concordou 
com relação ao esporte, mas entendeu que as explicações deveriam ter sido enviadas 
previamente, como prevê o Estatuto, tendo o Sr. Presidente respondido que isso não é 
feito há mais de 30 anos. Quanto à parte final da explanação, disse que a demonstração 
gráfica devia estar errada, pois não apresentava nenhuma variação de quantidade de 
associados contribuintes desde 2007. 
 
Claudio Damasceno Junior (aparte) – Pediu licença para esclarecer que a projeção 
para 2009 foi feita estimando uma pequena queda no número de associados. E essa 
projeção em queda foi revertida em 2010. Então, sem aumento na quantidade média de 
associados, porque ela se manterá a mesma, e sem necessidade de aumento na 
mensalidade, a projeção de 2010 passa a ser maior, porque não está contemplando a 
queda inicialmente prevista para 2009. Isso não é um erro financeiro; apenas a projeção 
de 2009 que era em queda, para 2010 passa a ser equilibrada. Daí a diferença de R$ 
2.250.000. Além disso, existe a possibilidade das bases inflacionárias estimarem uma 
pequena variação para início de ano, porque há três meses até o final de ano. São duas 
variações na mesma direção, mas não há erros, os números estão consistentes. 
Questionado, tornou a esclarecer que em 2010 está se mantendo o número correto, que 
em 2009 se estimou que cairia. 
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Alexandre Perrone Lomonaco - Insistiu que numericamente existe algum problema, 
mas o Sr. Presidente interveio, dando por encerrada a sua manifestação. 
 
Antonio Moreno Neto – Informou que encaminharia o detalhamento ao Conselheiro. 
Retomando sua explanação, observou que será necessário estudar uma mudança de 
modelo de recursos para o Fundo de Investimento, porque como não se pretende 
aumentar o número de associados, haverá poucas transferências, em sua maioria de 
filhos de associados, cuja taxa é bastante inferior. Antigamente o associado que tinha 
um débito, por exemplo, de R$4.000, e o título valia R$1.000, restituía o título ao Clube 
(dação) para quitar a sua dívida. O Clube, por sua vez, vendia o título para terceiro e 
ainda recebia pela taxa de transferência. Hoje em dia, quem deve R$ 4.000 vende o 
título por R$ 15.000, e quita sua dívida tranquilamente. Então, não dá mais para a 
Diretoria fazer edital, porque não há títulos para atender à demanda. Aproveitou o 
ensejo para comentar que o Clube, embora estivesse preparado, não sofreu os efeitos 
da crise financeira mundial de 2009; ao contrário, aumentou a frequência de associados. 
Agradeceu ao Conselho pela oportunidade de prestar os esclarecimentos. 
 
Votação/deliberação: 

Passando ao processo de votação, primeiro, o Sr. Presidente submeteu ao Plenário a 
proposição do Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco – que consistia na redução de 
R$ 3.270.016,00 nas receitas, com a diminuição de 5% do valor das contribuições 
sociais. E, em contrapartida, as seguintes reduções de despesas: R$ 2.172.746,00 no 
item Esportes Aquáticos e Individuais; R$ 491.388,00 no item Esportes Coletivos e 
Raquetes; e R$ 605.882,00 no item Recursos Humanos – que foi rejeitada por absoluta 
maioria de votos Recebeu como sugestão à Diretoria, endossada pela Mesa do Conselho, 
a recomendação formulada pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, de 
realização de um fórum para discutir a política esportiva do Clube. O Sr. Presidente 
colocou em votação a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria para 2010, que 
foi aprovada por unanimidade de votos. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Presidente – Prestou informações sobre o Jogo de Confraternização entre Conselheiros 
e Diretores, que se realizaria no sábado, dia 12/12. 
 
Dulce Arena Avancini – Comentou que apreciaria participar de um jogo de Tênis entre 
Conselho e Diretoria, tendo o Sr. Presidente entendido oportuno. Solicitou providências 
da Diretoria com relação à proteção dos pratos e alimentos expostos na Lanchonete do 
Tênis, que acabam sendo atingidos pela terra vermelha da Quadra 5, quando venta 
muito. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Preliminarmente, ponderou sobre a 
responsabilidade ser dirigente e Conselheiro do Clube, que são como uma caixa de 
ressonância: atuam trazendo os anseios e as necessidades do corpo associativo, e 
levando para os associados as posições aqui discutidas. Então, é fundamental 
dimensionar essa responsabilidade, não sendo permitido achar, fazer ilações indevidas, 
porque a sociedade é muito complicada e temos que ajudá-la a evoluir, e a participação 
do Pinheiros é importante na vida da Cidade, do Estado de São Paulo e do próprio Brasil, 
devido ao trabalho que ele desenvolve na área esportiva. Referiu que na reunião anterior 
o Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto havia afirmado em Plenário que havia um 
vazamento de informações personalizadas dos Conselheiros na Internet, porque o 
Conselho não tinha tomado cuidado de cifrar essas informações com uma senha, 
oportunidade em que o Sr. Presidente comprometeu-se a verificar o que estava 
ocorrendo, mas de antemão informou-se com um funcionário, constatando que aquela 
situação não procedia. Na manhã seguinte à reunião, o Conselheiro Miller enviou um e-
mail ao Sr. Presidente parabenizando-o por ter corrigido o problema reclamado na 
reunião, só que não houve correção nenhuma, porque a falha não existia. Defendeu que 
não se pode conviver com esse tipo de situação, pois isso pode estragar a sociedade 
pinheirense e a instituição Pinheiros. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Parabenizou o Sr. Presidente da Diretoria pelo 
Orçamento aprovado e pela clareza com que elucidou todos os itens levantados pelos 
Conselheiros, permitindo a aprovação unânime da proposta. Registrou que no final de 
semana havia completado um ano de falecimento de dois ilustres pinheirenses: Claudio 
Borba Vita, que presidiu o Conselho e a Diretoria por duas gestões em cada cargo, e 
Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, que foi Diretor Administrativo durante oito anos e 
também Presidente do São Paulo Futebol Clube. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Solicitou ao Sr. Presidente da Diretoria 
nomeasse uma Diretora Adjunta para a Sauna, mas o Sr. Presidente do Conselho 
informou que já tinha recebido comunicação dessa nomeação. Solicitou que algumas 
mudanças feitas na Sauna voltassem à situação anterior, como a reinclusão da 
drenagem linfática, o agendamento de massagens e o horário de funcionamento. 
Referindo-se à reclamação sobre os elevadores do Conjunto Desportivo, defendeu que o 
Fitness é muito utilizado, e acaba concentrando maior número de associados naquela 
região do Clube, mas deveria ser construído sobre o prédio da Lanchonete da Piscina, 
onde há vestiários, Pista de Atletismo, etc. Ponderou, ainda, sobre a necessidade de 
resolver o problema do “personal trainer” e sua regularização, pois são associados que 
trabalham e ganham dinheiro aqui dentro, utilizando graciosamente recursos do Clube, 
como espaço, equipamentos, luz, o que é antiético. 
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Ricardo Coutinho Carvalhal – Parabenizou o Sr. Presidente da Diretoria e os 
Diretores responsáveis pela elaboração do Orçamento 2010. 
 
Leon Majer – Apresentou abaixo-assinado subscrito por 350 associados, solicitando a 
instalação de câmeras de segurança na Piscina Externa, Parque Infantil, Ginásio de 
Fitness, bem como que as fitas de gravação sejam imediatamente fornecidas ao 
associado por ocasião de eventual registro de ocorrência de roubo ou furto. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 23h30. 
 
 

*** 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 580ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 22 de fevereiro de 2010. 
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