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ATA DA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 26 DE ABRIL DE 2010. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de abril do ano dois mil e dez, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e seis 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 – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: 1) pelo falecimento da Sra. Lygia 
Vargas Machado, mãe do Conselheiro e Diretor de Relações Sociais Paulo Eduardo 
Vargas Machado Sartorelli; 2) pelo falecimento do Associado falecimento da Associada 
Myrian Madureira Villarinhos, esposa do Conselheiro Antonio da Silva Villarinhos, 
Presidente da Comissão Financeira; 3) pelo falecimento do Associado Vitor Fasano; 4) 
pelo falecimento do Sr. Archibaldo Pereira da Rocha, irmão do Conselheiro Higino Carlos 
Freitas de Oliveira; votos de louvor: 1) votos de louvor de autoria da Comissão de 
Esportes, a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Triathlon, 
Ginástica Artística, Judô, Natação, Polo Aquático, Saltos Ornamentais, Tênis e Xadrez, 
conforme relações disponibilizadas no site do Conselho; 2) de iniciativa do Conselheiro 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, aos 47 pinheirenses que participaram da Prova 
Pedestre Friendship Day - percurso de 7 km (São Paulo/SP – 25/4/2010), e aos 13 
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pinheirenses que disputaram a Maratona de Boston - Edição 114, no mês de abril; votos 
de congratulações: 1) de autoria da Mesa do Conselho, ao Conselheiros Luiz Ernesto 
Machado Kawall, pelos 34 anos que prestou relevantes serviços ao Conselho e ao Clube 
como Conselheiro, e não mais se recandidatará; 2) de iniciativa do Conselheiro Luiz 
Ernesto Machado Kawall, ao Prefeito Gilberto Kassab, pela passagem do 70º aniversário 
de fundação do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu). 
Cumprimentou os Conselheiros Nice de Lima e Ricardo Coutinho Carvalhal, que 
aniversariavam naquele dia. Informou que a Conselheira Cleide Frasco Marrese 
agradeceu pelo voto de pronto restabelecimento consignado pelo Conselho 
recentemente. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal (antigo A.V.O.), referente 
ao mês de março/2010, e comunicou que o Conselheiro Joelmir José Beting foi 
nomeado Diretor Adjunto de Comunicação Institucional, com mandato até maio/2011. 
 
Presidente – Leu despacho que havia proferido, acolhendo impugnação formulada 
pela Chapa Pinheiros Sempre, decidindo pela retirada, para substituição, de quadros 
com fotografias afixados no Clube, tendo em vista que a Chapa Pinheiros de Todos Nós 
havia utilizado, predominantemente, o azul, cor formalmente adotada pela chapa 
impugnante e que tradicionalmente a identifica perante o corpo associativo. Registrou, 
ainda, que havia tomado conhecimento de uma exceção de suspeição apresentada pela 
Chapa Pinheiros de Todos Nós, comentando que não entendia o que possa ter servido 
de fundamentação para a suspeita levantada, pois simplesmente determinou o estrito 
cumprimento da disposição do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, 
de que cada chapa precisa adotar um nome e uma cor predominantes. 
 
Vera Helena Dias Pessanha – Propôs voto de louvor à Orquestra do Clube, 
parabenizando a Diretoria por essa iniciativa. Voto aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor ao associado Gabriel 
Vella, que se sagrou Campeão Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2010, categoria Adulto 
Absoluto e Vice-Campeão Mundial Profissional de Jiu-Jitsu, categoria acima de 92 kg. 
Subscreveram o voto os Conselheiros Mario Lima Cardoso e Eduardo Ribas Oliveira 
Machado. Aprovado pelo Plenário. Em seu nome e no do Conselheiro Clóvis Bergamo 
Filho, propôs voto de louvor ao Presidente Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, ao Vice-
Presidente Francisco Carlos Collet e Silva, Vice-Presidente, aos Primeiro, Segundo e 
Terceiro Secretários, José Roberto Coutinho de Arruda, Apparecido Teixeira e Eduardo 
Ribas Machado, pela forma com que conduziram a Mesa do Conselho no biênio 
2008/2010. Propostas aprovadas. 
 
Presidente – Agradeceu, dizendo que cumpriram com sua obrigação.  
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Apparecido Teixeira – Propôs votos de louvor e congratulou-se com os representes 
das chapas inscritas para concorrer ao pleito de 8 de maio, desejando-lhes sucesso e 
solidariedade, sob a mais digna ordem eleitoral. Votos aprovados. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs os seguintes votos de louvor ao associado Dario 
Assumpção Ferraz, ao Diretor de Esportes Coletivos e Raquetes Ivan Gilberto Castaldi 
Filho e à Diretora Adjunta de Tênis, Priscila Ferraz, pela organização do evento 2º 
Torneio Two Days de Mini Tênis do Esporte Clube Pinheiros (10 e 11/04/2010). 
Aprovado. 
 
Roberto Cappellano – Propôs votos de louvor à Seção de Esgrima, por resultados 
alcançados em competições recentemente realizadas, a saber: Jogos Sul-Americanos - 
Renzo Agresta (Campeão - Sabre Masculino Individual) e Heitor Shimbo (3º Lugar - 
Florete Masculino Individual); Heitor Shimbo, Marcos Cardoso e Fernando Scavasin 
(Florete Masculino - 1º Lugar Equipe); Guilherme Melaragno, 36º Lugar no Campeonato 
Mundial de Esgrima, categoria Cadetes, classificando-se para os Jogos Olímpicos da 
Juventude (Cingapura – agosto/2010). Estendeu o voto à Diretora Adjunta de Esgrima, 
Suzana Pasternak, e aos Técnicos Gerhard e Marcos Cardoso. Aprovado. 
 
José Manssur – Associou-se ao voto de louvor consignado aos Membros da Mesa do 
Conselho, prestando homenagem ao Presidente Alberto Fasanaro. 
 
Presidente – Agradeceu.  
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Antonio Carlos Marini Teixeira – Reiterou pedido formulado à Diretoria, de 
implantação da escola de futevôlei no Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Vera Helena Dias Pessanha – Propôs voto de louvor à atleta Maria Fernanda de 
Araújo Romero, que no último domingo conquistou o título de Campeã Brasileira de Polo 
Aquático. 
 
Presidente – Embora se tratasse de matéria relativa ao Expediente, registrou a 
manifestação da oradora. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Solicitou à Diretoria que providencie máquinas de 
pagamento eletrônico sem fio, para uso nos restaurantes e lanchonetes, inclusive 
estudando a possibilidade de incluir no preço da alimentação os 10% cobrados 
opcionalmente pelo serviço do garçom. Quanto à Seção de Fitness, pleiteou a compra 
de mais quatro fit balls com os discos de equilíbrio. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
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Eduardo Ribas Oliveira Machado – Pediu à Diretoria que estude a possibilidade de 
ampliar o espaço físico do local onde se realiza a Festa Junina, bem como que a Mesa 
do Conselho, para a próxima eleição de Conselheiros, verifique a possibilidade de 
manter o mesmo número de identificação dos candidatos que venham a ser eleitos, de 
forma a baratear os gastos com propaganda. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria e à Mesa do Conselho. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 581ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

29 de março de 2010. 

Cezar Roberto Leão Granieri – Pediu que ficasse registrado que havia agradecido ao 
Conselho pelo voto de louvor proposto pelo Conselheiro José Manssur, consignado pela 
sua eleição para a Presidência do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – Sindi-
Clube. 
 
Presidente – Não havendo outras impugnações, declarou a ata aprovada com a 
retificação supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-03/2010, referente ao Relatório da 

Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa 
do exercício de 2009. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Referiu-se aos pareceres do Conselho Fiscal e da 
Auditoria Independente, com as restrições que eles costumam fazer, de modo que não 
tem como não ser aprovado. Ponderou que, no Orçamento do Clube, será 
extremamente difícil apurar qualquer erro em perícia contábil ou processo semelhante; 
qualquer tipo de observação que se pudesse fazer seria em eventual perícia gerencial. 
Mas achou bom. Acompanhou o pensamento contido no parecer da Comissão de 
Esportes, em todos os itens que não são específicos de sua competência, entendendo 
que, nessa Área, o Relatório traz a maior falha, porque é muito difícil conseguir separar 
o que foi gasto em esporte praticado pelos atletas pagantes, pelos militantes e pelos 
contratados (com relação a estes, da atuação da Diretoria). Disse entender que a 
despesa com esporte para os associados contribuintes e Militantes é absolutamente 
justa, pois é uma tradição e responsabilidade do Clube ser formador de esporte. 
Entretanto, com atleta profissional está errado. Perguntado pelo Sr. Presidente, 
confirmou ser favorável à aprovação do Relatório, fazendo essas ressalvas. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Elogiou os elementos fornecidos para análise da 
parte do Relatório relacionada ao Planejamento Estratégico. Disse ter sentido falta dos 
índices de produtividade das diversas Diretorias, que possibilita avaliar a eficiência e a 
produtividade de cada uma. Na parte financeira ficou claro que a maioria das 
informações diz respeito à área contábil, retiradas do balanço, que são auditadas de 
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acordo com normas predeterminadas. Disse que, como o Conselho estaria aprovando 
um Relatório financeiro e gerencial do Clube, embora trouxesse um trabalho bastante 
evoluído em relação aos exercícios anteriores, a parte gerencial deveria ter sido muito 
bem escrita. Analisando o Orçamento de Investimento, pediu que a Diretoria 
esclarecesse, por exemplo, o gasto de R$2.844.000,00 na reforma da Lanchonete da 
Piscina, quando o Conselho havia aprovado a verba de R$1.940.000,00. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Concordou com o Conselheiro Badra no que se refere 
ao Relatório de todas as atividades do Clube, expostas com clareza, bem como que o 
investimento no Bar da Piscina, que teve aparentemente 50% de desvio, e sequer foi 
solicitado ao Conselho para um reforço de verba, ouvida a Comissão de Obras. 
Ponderou que o mesmo ocorreu com a obra da Piscina e do Restaurante O Ponto. 
 
Presidente – Interrompeu o orador, pedindo-lhe que explicasse o conceito de “desvio”, 
pois o registro desta palavra pressupunha que tivesse ocorrido algum ato não nobre. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que o conceito aplicado à palavra 
“desvio” pelo orador, certamente, seria matemático. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Respondeu que mencionou um desvio orçamentário 
de 50%, ou seja, foi imobilizado um valor de 50% superior ao autorizado pelo Conselho. 
Não bastasse isso, constava no resumo de investimento de 2009 que o Clube 
desembolsou R$11.968.000,00, e teve uma receita de R$6.000.000,00 acrescida ao 
Fundo Especial. Desde 2007, o Conselho aprovou obras no total de R$ 8.910.000,00, e 
o Clube gastou R$ 11.968.000,00. Sucede que obras e desembolsos foram feitos ao 
longo de 2008, e algumas das aprovações do Conselho, da ordem de R$ 1.700.000,00, 
sequer foram executadas. Na pág. 130 consta o Programa de Tecnologia Periférica, que 
onerou a conta do Fundo Especial, e que não foi aprovado pelo Conselho, como 
também o Programa de Tecnologia Corporativa e o Programa de Modernização por 
Diretoria, contrariando o Art. 37 do Regimento Interno da Diretoria, que dispõe sobre a 
aplicação do Fundo Especial. Por esta razão, além de o Relatório não ter uma 
característica gerencial, para cada um dos dezenove itens aprovados pelo Conselho, não 
apresenta quanto foi desembolsado e o quanto ficou de saldo, inclusive para ser 
restituído ao Fundo Especial. Finalmente, entendeu que a prestação de contas não 
deveria ser aprovada, mas retornar à Diretoria para que se procedesse aos ajustes nas 
contas corretas e que esses valores fossem apropriados. 
 
José Manssur (aparte) – Ponderou que o Programa Tecnologia e o Programa 
Tecnologia Corporativa constaram da Peça Orçamentária aprovada para 2010. Tendo o 
orador reiterado que houve descordo com o Regimento Interno da Diretoria, desde 
logo, requereu que o Sr. Presidente da Diretoria prestasse os esclarecimentos 
necessários. 
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Presidente – Diante da manifestação do Plenário, considerou aprovada a solicitação do 
aparteante, que reiterava pedido formulado pelo Conselheiro Pedro Antonio Lousan 
Badra. 
 
Claudio Damasceno Junior – Elogiou o parecer da Comissão de Esportes. Informou 
que houve uma profunda alteração na legislação contábil brasileira (Lei 11.638), que 
aproximou o Brasil à legislação internacional, sendo que em alguns casos não existe 
obrigatoriedade, mas o Clube incorporou todas as exigências, trazendo no Relatório 
informações de transparência muito importantes, e, complementarmente, um 
detalhamento nas notas explicativas superior a outros anos. Comentou sobre a 
reestruturação do Plano de Contas e do Sistema de Custeio, que possibilitou uma 
análise jamais tida; o valor somado é o mesmo que foi auditado e contabilizado em 
resultados. A estrutura orçamentária dos últimos dois anos contemplou a criação de 
indicadores de desempenho, exibindo a gestão qualitativa dos recursos. Reportando-se 
ao Programa de Obras Planejadas, que demonstra um gasto superior ao orçado, 
lembrou que em 2008 aconteceu o inverso: foram gastos R$ 2.766.000,00 a menos que 
o valor aprovado pelo Conselho, isto é, houve obras aprovadas naquele exercício, que 
não foram executadas. Aduziu que a própria Legislação que regula a parte licitatória de 
entidades públicas, e com o mesmo perfil, prevê uma forma de acompanhamento para 
dar alguma flexibilidade aos contratos. E isso chega até a 50% no caso de obras. A 
oscilação dos números de 2009 em relação ao aprovado, contemplando esse valor não 
gasto no ano anterior, é de apenas 13%. 
 
Roberto Cappellano (aparte) – Comentou que em obras públicas 25% são para obra 
nova, e até 50% para reforma; não é toda obra que é 50%. Lembrou que havia 
solicitado à Diretoria o cronograma físico-financeiro das obras, antevendo que o 
Orçamento ia estourar. Isso significa que houve um erro de Orçamento, independente 
da parte contábil. E há obras aprovadas pelo Conselho que não poderão ser executadas; 
seriam obras de infraestrutura para atender à nova demanda. Entretanto não se sabe 
qual será a prioridade. Quando encerra a obra, independente do ano que em que ela 
começou, tem que contabilizá-la. Na virada do ano, com a obra em andamento, 
consegue-se ter essa diferença contabilmente. 
 
Claudio Damasceno Junior – Concordou que os Conselheiros devem ter elementos 
para acompanhar todas as obras, portanto, essa idéia só vem se somar aos esforços de 
transparência. Lembrando mais uma vez que, no ano de 2008, estávamos num Plano de 
Obras aquém da execução financeira aprovada, e neste ano estamos além. Agora, esses 
dois anos somados chegam a uma diferença bastante inferior a valores que podem ser 
considerados surpreendentes. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Comparando com dados de Relatórios anteriores, 
como o de 2006, disse que a frequência ao Clube não mudou muito, como informações 
mencionadas na tribuna, que não são novas, nem muitas além do que já era feito; 
apenas foram aperfeiçoadas. O Clube tem 110 anos; sempre foi administrado por 
pessoas inteligentes. Referindo-se aos esportes, fez um histórico da evolução do quadro 
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de associados inscritos nos esportes competitivos na última década, recomendando uma 
análise mais profunda, pois esse número caiu em 2009, mesmo considerando a 
excepcional imagem do Clube, e os recursos advindos da Lei de Incentivo ao Esporte. 
No que se refere ao associado, em vez de subir, o patrocínio desceu. Com relação às 
obras e à utilização do Fundo Especial, destacou que é responsabilidade do Conselho 
autorizar, discordando que a inclusão de obras na Proposta Orçamentária caracteriza 
autorização para uso do Fundo Especial. Se a obra custar mais caro que a verba 
autorizada, o Conselho tem que ser consultado previamente sobre esse gasto. É 
expressivo o gasto de 50% a mais que a verba aprovada, Além disso, algumas obras 
aprovadas pelo Conselho como prioritárias, como a Cabana do Pai Tomás, o Vestiário e 
a Lanchonete do Futebol, não podem ser executadas, porque não há verba. É preciso 
seguir o Estatuto, os Regimentos. Lá diz que quem comanda o Fundo Especial é o 
Conselho. 
 
Antonio Moreno Neto – Convidado a se manifestar, prestou os seguintes 
esclarecimentos sobre a matéria. Reportando-se à manifestação do Conselheiro Tarcísio 
Bandeira, disse que a Diretoria tem se empenhado para aumentar o número de 
associados nas práticas esportivas, mas é necessário dispor da parte física para trazer 
mais atividade nas modalidades. Concordou com o Conselheiro Badra que no item Área 
de Investimento foram aprovados R$ 1.900.000,00 para reformar a Lanchonete da 
Piscina, e gastos R$ 940.000.00 a mais, ponderando que se tratava de uma reforma, e 
quando do pedido foi apresentado ao Conselho um valor resultante de um estudo 
preliminar. Prestou explicações de natureza eminentemente técnica, informando que 
estariam à disposição dos Conselheiros com a Presidência do Conselho, o relatório e os 
dados demonstrando a origem dessa diferença, bem como que a documentação 
completa da obra poderia ser consultada na Diretoria. Como o próprio Conselheiro 
Cappellano havia colocado, embora o Clube não seja uma entidade pública, em 
reformas permite-se até 50% de aumento, e, em obras novas, até 25%. Explicando 
porque houve a diferença, também disponibilizou para consulta documentos relativos à 
obra do Ponto de Encontro, mencionada pelo Conselheiro Carlos Miller, que teve um 
acréscimo de 22,45 e não 50%. Observou que é necessário muito cuidado quando se 
fala 50% de todas obras ou de várias obras, sem ter os elementos em mãos para 
comprovar esse percentual; essa generalização em números não condiz com a 
realidade. Sobre as obras citadas pelo Conselheiro Alexandre Lomonaco, diferentemente 
da anterior, esta Diretoria submeteu ao Conselho todas as obras e reformas, para 
cumprir a exigência estatutária. É certo que o Conselho teria que autorizar o gasto 
adicional. Entretanto, não é possível, nem viável parar a obra (até porque reclamaram 
bastante do atraso da reforma). Contudo, isso não permite que a Diretoria gaste o que 
quiser. Está à disposição toda a documentação da concorrência, que foi auditada pela 
Auditoria Interna e por Auditoria Externa. Quanto ao valor colocado pelo Conselheiro 
Carlos Miller, foram aprovados R$6.000.000,00, e gastos R$6.082.000,00 - e não 
R$2.700.000,00 a mais. Há uma parte das obras que foram valores remanescentes de 
2008: a reforma da cozinha do Ponto de Encontro, reforma dos Viveiros, reforma da 
Lanchonete da Piscina (apenas a parte imobiliária), reforma das Piscinas Externas, piso 
e tubulações no remanescente de valor, reforma das Quadras de Tênis, gerenciamento 
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de energia, os novos vestiários no 3º andar e a impermeabilização do solário, que 
tinham pagamentos que ficaram para 2009, no valor de R$3.433.552,00. Houve as 
reformas e obras aprovadas em 2009: CONTRU; adequação a deficientes; reforma do 
Ginásio de Ginástica Olímpica; cobertura da Quadra de Futebol Society; reforma do 
Piano Bar; gerenciamento de água; reforma da Pista de Skate (que não foi aprovada, 
por se tratar de manutenção); Projeto Cartão Pinheiros; adequação das Portarias (todas 
as obras para adequação da Portaria foram feitas pela verba); reforma e ampliação do 
CEA e alojamento masculino; atendimento do NR10 da energia; acústica do Salão de 
Festas aprovada; reforma do forro dos vestiários da Piscina Externa; e reforma da 
Sauna, que foi um valor ínfimo, totalizando R$1.325.280,00. Se somarmos o 
remanescente de R$ 3.433, mais R$ 1.323, e mais R$ 1.325, são os R$6.082.508,00 
que estão no realizado das obras do Clube. Como bem colocou o Conselheiro Lomonaco, 
com relação ao que foi aprovado, tanto a Cabana como a Lanchonete do Futebol foram 
feitas agora, porque essas intervenções teriam reflexo na execução do Plano Diretor, 
que aguarda deliberação do Conselho, com exceção do Estacionamento. Na reforma do 
Ginásio de Ginástica Artística, conforme explicado à época, gastou-se o que se gastaria 
com quatro anos de aluguel do galpão. Colocou a Diretoria e a Área de Patrimônio à 
disposição para qualquer esclarecimento. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (para esclarecimento) – Ponderou que, no caso da 
obra do Bar da Piscina, por exemplo, que ficou pronta há um ano, deveria haver tempo 
para submeter o excedente ao Conselho, consultando antes a Comissão de Obras, para 
que os Conselheiros pudessem saber o que acontece. Manteve sua posição de que não 
foi obedecido o Art. 37 do Regimento Interno da Diretoria, que se rejeitasse o Relatório 
para modificar as contas, recomendando, ainda, que isso seja expresso e discutido 
todas as vezes, não só nessa gestão. 
 
Antonio Moreno Neto – Referiu que o orador mencionara várias vezes que as obras 
tiveram 50% de acréscimo, e que o termo usado (desvio) tinha interpretação dúbia. 
Entretanto, as coisas mudaram; a transparência pode-se ter a hora e quando quiser, e 
os dados estavam à disposição. Ao contrário daquilo que o aparteante havia 
mencionado, não foram R$ 11.000.000,00 de investimento em obras e reformas. No 
Orçamento de Investimento aprovado pelo Conselho há uma verba prevista para a 
Tecnologia, cuja conta pode ser aberta a qualquer momento e isto está sendo 
cumprido.  
 
José Manssur – Indagou, e o Sr. Presidente da Diretoria lhe confirmou  que os dados 
financeiros, patrimoniais são apresentados aos Auditores Independentes, ao Conselho 
Fiscal e à Comissão Financeira, conforme demonstram os pareceres. Citando trechos 
desses pareceres, portanto, estava-se enxergando algo a mais do que aquilo que foi 
dito por técnicos especializados, sem qualquer coloração ou conotação de interesses 
outros que não o de expressar a realidade. 
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Presidente – Como o Conselheiro Pedro Badra também pretendeu se manifestar, 
embora houvesse permitido pedidos de esclarecimentos ao Presidente da Diretoria, 
entendeu que o Conselho já estava suficientemente esclarecido. 
 
Antonio Moreno Neto – Agradeceu pela oportunidade. 
 
Presidente – Anunciou a votação da matéria, informando que estariam impedidos de 
votar os Conselheiros que participaram da Diretoria no exercício anterior. 
 
Deliberação: 

Submetido à votação pelo Sr. Presidente, por expressiva maioria de votos, o Conselho 
resolveu aprovar o Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita 
e despesa relativas ao exercício de 2009. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Francisco Roberto Taglianetti (pronunciamento transcrito na integra, a pedido 

posterior do orador, deferido pela Presidência) – “Boa noite a todos, Sr. Presidente, 
Membros da Mesa, Srs. Conselheiros, Sr. Presidente da Diretoria, Diretores que 
restaram, Funcionários, Associados. Eu vim aqui em Várias para falar também sobre 
essa Peça, mas vim aqui exatamente porque o que queria não era criar polêmica. Mas 
depois de tanto se falar que esses números são perfeitos, que passaram por auditorias 
internas, externas, não tem como se falar que esses números estão errados, eu estou 
aqui com a relação dos gastos orçados e realizados da Diretoria Cultural e estou aqui 
para falar que estão sucateando a cultura neste Clube de forma drástica. Aqui está 
escrito, na Peça, que não tem como se negar os números, como foi falado aqui por 
vários. Para começar, quando a gente aprova o Orçamento são mais de dez itens, na 
hora de aprovar temos seis itens para toda área cultural. 
 
Sr. Presidente – Que página, Conselheiro? 
 
Sr. Francisco Roberto Taglianetti – Página 125, Presidente, no item 8, Cultural. Aqui 
a gente tem jardim de infância, cursos, balé, atividades culturais artísticas, biblioteca e 
eventos culturais. Acredito que o teatro do Clube ao qual pertenço e é, posso dizer meu 
xodó aqui dentro, é a única coisa que ainda realmente me dedico de graça aqui, que 
por sinal ganhamos vários prêmios no ano passado, mais de oito prêmios num único 
festival que nos permitem participar, pois dizem que os cenários não são transportáveis. 
Aqui, atividades culturais artísticas, o que parece a mim ser o único lugar que pode 
estar o teatro aqui dentro: jardim de infância, cursos, balé, biblioteca e eventos 
culturais, o qual não tem nem Orçamento. Portanto, aqui está escrito, o orçado foi R$ 
120.992 (cento e vinte mil e novecentos e noventa e dois); o realizado R$ 40.988 
(quarenta mil e novecentos e oitenta e oito, uma diferença de R$ 80.000 (oitenta mil), 
que não foram usados no setor. No ano passado, Sr. Presidente, eu convivi com o 
teatro o ano inteiro, como convivo há diversos anos. Teve peça negada de ser montada 
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neste Clube por uma diferença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois foi falado 
para a gente que o Orçamento máximo conseguido para aquele setor, apesar de eu, 
como Conselheiro, saber o que estava previsto no Orçamento para o setor específico 
teatro atividade. Foi me falado que o máximo conseguido foram R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais) para se montar uma peça. Isso sendo que o salário do Diretor é mais de 
10, o Diretor da peça, o Diretor de teatro, quem organizar a coisa. O final do ano o 
nosso grupo passou por uma censura, uma tentativa oficial, porque partiu da Diretora 
Cultural de acabar com a peça um dia após sua estreia, pois ela era imprópria para o 
público Pinheirense por número de palavrões. A peça montada no primeiro semestre do 
mesmo ano tinha diversos palavrões, a participação física da Diretora que reclamou, 
sem nenhuma reclamação. Foi usado o nome do Presidente, teve uma confusão imensa. 
O Sr. Presidente do Conselho também sabe, pois estivemos no Conselho tentando, no 
dia do acontecimento, da tentativa de acabar com a peça de teatro. Foi acerca de 
19h30min, para uma peça que começaria às 21h, vem uma ordem falando que não 
haveria peça, não haveria apresentação, muitas pessoas já aqui. Eu não estava fazendo 
essa peça, minha esposa estava, diversos amigos, pois praticamente ali dentro eu 
considero todos meus amigos, com exceção de pessoas que saem pelo motivo de 
censura, não faz parte, não considero minha amiga de forma nenhuma. A culpa toda 
recaiu sobre um Diretor Adjunto que deixou de ser Adjunto. Todos os que 
acompanharam os acontecimentos sabem que a culpa não foi desta pessoa, não foi do 
Diretor Adjunto, foi uma tentativa, graças a Deus frustrada, de se puxar o tapete, de se 
acabar por picuinhas, por tentativas, eu diria ridículas, por preconceito pessoal contra 
pessoa, que era o Diretor da peça. Isso não pode acontecer neste Clube, Sr. Presidente. 
As pessoas que ganharam, por falar nisso, estou vendo o ex-Diretor Adjunto aqui, 
inclusive ganhou um prêmio de melhor ator profissional no Festival da ACESC, o único 
que nos deixam participar. Ganhamos prêmio. A peça dita muito forte, imprópria para o 
público Pinheirense, teve a participação da própria escritora assistindo, a própria 
escritora reescreveu a peça para os tempos atuais, por mérito do Silney Siqueira, que 
era o nosso Diretor da peça. Essa pessoa, Maria Adelaide Amaral, sócia do Clube, que 
reescreveu essa peça, atualizou na verdade para os nossos dias de hoje. É difícil falar 
sobre esse assunto, pois é o que mexe comigo, o teatro é o que mexe comigo aqui 
dentro. Por sinal esse ano nós não vemos perspectiva nenhuma, a coisa está aí, não 
tem nada programado. O que acontece, Sr. Presidente, é que gostaria realmente que 
isso chegasse a ser investigado, que se saiba exatamente o que aconteceu, que não se 
ouça somente um lado, que se ouça todos os lados, que seja feita realmente uma 
investigação para saber o que aconteceu. O nome do senhor foi usado. Quando 
chegamos ao Gerente Geral no dia do acontecimento, o Gerente Geral falou que não 
havia ordem do Presidente nesse sentido. Então, algo aconteceu, porque se foi usado o 
nome do Presidente na hora que chegamos no Gerente Geral, pois só havia ele no Clube 
para mandar, o Presidente e o Vice estavam ausentes. Graças a Deus essa pessoa foi 
iluminada e manteve a peça em cartaz. Eu estou falando isso, também, para mostrar 
uma tendência que está acontecendo neste Clube, pois tem outro motivo. No setor do 
karaokê do Clube Pinheiros nós temos censura musical, Sr. Presidente, ao bel prazer do 
Diretor Adjunto. Eu já fiz reclamações à Diretoria, à Ouvidoria, à época, agora não 
chama mais Ouvidoria, cheguei a perguntar diretamente para o Diretor Executivo, 



11/13 

porque falaram que as músicas eram impróprias, que eles tinham que zelar pelo público 
que estava lá. Muito bem, hoje, para deixar registrado aqui no Conselho, pois é minha 
última reunião, eu não sou candidato, pois isso que está acontecendo aqui para mim 
não merece o mérito de ter tantas cabeças pensantes e brilhantes como membros desta 
Casa, pois censura para mim é crime. Eu tenho aqui um papel com a letra de duas 
músicas que foram censuradas, dentre muitas, no karaokê do Clube Pinheiros. E eu 
quero registrar na Diretoria para alguém me mostrar aonde, em qualquer pedaço dessas 
músicas, que existe algo impróprio para essas músicas terem sido censuradas, já que de 
outra forma não consegui resultado, faz três anos que eu brigo contra essa censura. Eu 
vou deixar com vocês. São duas músicas do Grupo Mamonas Assassinas, que, por sinal, 
nenhuma música do Grupo Mamonas Assassinas pode ser cantada no karaokê. Esses 
dois fatos nos levam a crer o quê? O nosso microcosmo que é o Pinheiros, não tão 
micro assim, comparado ao macrocosmo, que a gente ouve falar do Governo tentando 
restabelecer certa censura, está aí no nosso microcosmo o mesmo perigo.  
 
Sr. Presidente – Conselheiro, seu prazo está esgotado, se pudesse finalizar, 
agradeceremos. 
 
Sr. Francisco Roberto Taglianetti – Vou finalizar. Só para os senhores saberem, a 
peça que foi tentada ser censurada aqui neste Clube foi escrita por uma mulher, em 
1976 e em 2009 ela é considerada imprópria. Muito obrigado. (Palmas.)” 
 
Cândido Padim Neto – Reportando-se ao trabalho que vem desenvolvendo na Seção 
de Tênis, dirigido aos associados entre 14 e 16 anos, pediu a atenção da Diretoria com 
relação ao treinamento adequado para os atletas associados, pois os pais acabam tendo 
que pagar com seus próprios recursos para que os filhos possam viajar e participar das 
competições. Parabenizou a Mesa do Conselho e ao Presidente Fasanaro pela gestão, 
desejando que o futuro Presidente tenha a mesma postura, que leve e defenda as 
reivindicações dos Conselheiros perante a Diretoria. 
 
Presidente – Agradeceu. 
 
Walter Silva – Agradeceu ao Presidente da Diretoria por ter substituído uma fritadeira 
queimada que havia no Bar da Piscina, e solicitou que a Diretoria instalasse ali um 
ventilador de teto. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Agradeceu ao Conselho pelas manifestações 
recebidas, de pronto restabelecimento de seu esposo, João Gonçalves Filho. Reivindicou 
o seguinte: que a limpeza da piscina, que hoje é feita entre 9h00 e 10h00, seja 
antecipada; que seja estudada a implantação da modalidade Nado Sincronizado; e que 
seja providenciada outra piscina para atender à Natação Kinder. 
 
Leon Majer – Apresentou pedido de associadas, no sentido de que seja providenciado 
um segundo carrinho elétrico, que o horário de funcionamento seja estendido até às 
21h00, e cuidados com a manutenção do carrinho existente, em especial no dia da 
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eleição para o Conselho. Leu resposta da Diretoria em atenção a um abaixo-assinado 
que havia apresentado, subscrito por cerca de 300 associados, versando sobre 
providências que estão sendo tomadas para evitar roubos reclamados em vários setores 
do Clube.  
 
Marcos Martins Paulino – A par de se despedir, pois não se candidataria ao Conselho 
novamente, agradeceu aos companheiros pela oportunidade de com eles conviver, 
colocando à reflexão algumas de suas preocupações, como a questão da Veteranice, a 
questão do esporte de alto rendimento e o surgimento e o crescimento de uma nova 
categoria de associados, que denominou “Vip”, que tem até “personal trainer” dentro do 
Clube para complementar a prática do esporte normal. Desculpou-se por não ter se 
dedicado mais aos seus eleitores, por razões de ordem pessoal e por eventual 
indelicadeza que tenha cometido no calor das discussões em Plenário. Agradeceu ao 
Conselheiro Sergio Lazzarini pelos ensinamentos de Conselho e por ter sido o 
responsável pelo seu envolvimento com os assuntos do Clube, em nome de quem 
agradeceu e homenageou todos os Conselheiros. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Discorreu sobre a trajetória profissional, enalteceu 
a atuação, inclusive, como Presidente da Federação Paulista de Tênis, e demonstrou sua 
satisfação de desfrutar do convívio do Conselheiro Marcos Martins Paulino.    
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Reiterou pedido formulado à Diretoria, sobre uma 
explanação a respeito da diferença que havia na receita entre um ano e outro. Solicitou 
informações da Presidência sobre os brindes distribuídos aos Conselheiros anualmente, 
devolvendo alguns deles e prontificando-se a pagar, desde logo, a importância relativa a 
outros que manteria em seu poder, mais relacionados ao Clube. 
 
Presidente – Orientou o orador sobre o procedimento para aquela ação. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Citando como exemplo algumas manifestações na 
tribuna, inclusive do Vice-Presidente Francisco Collet na última reunião, extrapolando o 
prazo regimental permitido, outras com relação a aparte à Presidência, recomendou que 
na nova legislatura haja mais obediência ao Regimento Interno e ao Estatuto. 
 
Presidente – Agradeceu, esclarecendo que a prorrogação do tempo, concedida não só 
ao Conselheiro Collet como a outros Conselheiros, é necessária em determinadas 
ocasiões. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Transmitiu três reivindicações de associados: 
colocação de feltros nos pés de mesas e cadeiras do Restaurante da Sede Social; que 
sejam disponibilizados títulos especiais para filhos de associados, com preços mais 
acessíveis que os praticados no mercado; cobertura na Pista de Skate. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Confessou que se sentiu desprestigiado pela 
conotação que o Conselheiro José Manssur deu ao parecer dos auditores 
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independentes, que não sobrepõe a análise do Conselheiro. Ora, o Conselheiro deve 
manifestar sua posição independentemente de parecer de auditor. O auditor audita 
contas, não audita a parte gerencial. Então, se o seu parecer for favorável, não significa 
que o Conselheiro tenha que aprovar o que está sendo proposto. Tanto é que as 
Comissões se pronunciam no âmbito de sua competência e atribuem ao Conselho a 
deliberação sobre as matérias. Dirigindo-se ao Presidente Alberto Fasanaro, agradeceu à 
Mesa do Conselho pelo trabalho realizado nos seus quatro anos de gestão. 
 
Presidente – Agradeceu.  
 
 
 

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 584ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 28 de junho de 2010. 
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