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ATA DA 588ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2010. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de outubro 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 um 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Apparecido Teixeira 
Segundo Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião, desde logo determinando 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  

Entrega solene dos seguintes títulos honoríficos concedidos pelo Conselho 
Deliberativo no período de janeiro de 2009 a agosto de 2010, aos Atletas 
Beneméritos Fábio Amante Chidiquimo e Daniel Polidoro Mameri, da Seção de 
Polo Aquático, e Flávia Renata Delaroli Cazziolato, da Seção de Natação; e aos 
Associados Honorários Leandro Marques Guilheiro e Felipe Alves França Silva. 

Presidente – Como nem todos os homenageados tinham chegado, iniciou os trabalhos 
concedendo a palavra aos oradores inscritos para falar no Expediente formal. 
 



2/10 

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

Presidente – Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: 
votos de pesar: Presidente – Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas, as 
seguintes proposições: votos de pesar: Wanda Carvalho Pinto e Silva, tia do Conselheiro 
Efetivo Roberto Luiz Pinto e Silva; pelo falecimento do ex-Conselheiro Nelson Salmeron, 
irmão do saudoso ex-Presidente Waldemar Salmeron e sogro do Conselheiro José Luiz 
Ridolpho; e, pelo falecimento da Sra. Julieta Pires Calabrez, viúva do ex-Conselheiro e 
ex-Diretor Humberto Calabrez, mãe do Atleta Benemérito Humberto Calabrez Filho e da 
Sra. Alessandra Calabrez de Sá, que é esposa do Conselheiro Sérgio Henrique de Sá; 
Submeteu ao Plenário proposta da Presidência, no sentido de consignar em ata voto de 
louvor à Diretora Cultural Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, extensivo ao Maestro 
Murilo Alvarenga, pela apresentação da Orquestra do Esporte Clube Pinheiros, ocorrida 
no dia anterior. Proposta aprovada. Convidou os Conselheiros para prestigiar a 9ª 
Edição do Bazar do Bem Possível, nos dias 5 e 6/11/2010. Apresentou ao Conselho, que 
aprovou as seguintes proposições: 1) votos de louvor de autoria da Comissão de 
Esportes, a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Basquete, Bocha, 
Biathlon/ Triathlon, Esgrima, Futsal, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Levantamento 
de Peso, Natação, Polo Aquático, Tênis e Xadrez, conforme relações disponibilizadas no 
site do Conselho; 2) votos de reconhecimento formulados pelo Conselheiro Luís Alberto 
Figueiredo de Sousa, a saber: a) aos associados que representaram o Clube nas 
seguintes provas de destaque no calendário das corridas de rua: Maratona de Berlin 
(26/9/2010): Alexandre Lima, Recorde Pessoal; Maratona de Chicago (10/10/2010): 
José Carlos Bullara; Maratona de Buenos-Aires (10/10/2010): Guilherme Gaia e Shirley 
Stamm Favero, Record Pessoal; b) à treinadora Eliana Reinert, da Seção de Atletismo, 
pelo dedicado trabalho desempenhado; c) ao associado Antonio Marcio Bonilha, capitão 
e atleta de uma das equipes do desafio Nike 600Km (21 a 23/10), em que o Clube 
esteve representado na prova de Bertioga até Maresias, num percurso total de 75Km 
(23/10/2010), com quatro equipes, extensivo aos atletas Marco Aurélio Oliveira, Silvia 
Maria Polisatis, Cristina Polisatis, Maria Christiane Boulhosa, Marina Queiroz, Marina 
Ivanov de Sousa, Brunna Popoff, Lucio Valente, Wladmir Popoff, Sylvio Renan Machado 
de Barros, Ubirajara de Sousa, Luís Alberto Figueiredo de Sousa, Wilson Cotrim, Victor 
Campos Neto, Fernando Leme, Gian Vittorio Taralli, Eduardo Cox Vilella, José Carlos 
Bullara, Rodney Pegoraro e Marli Pimentel. Constatando a presença dos homenageados, 
converteu a reunião, para dar início ao Expediente Solene.  
 
 
Retorno ao Expediente Solene 

Presidente – Primeiramente, convidou os Srs. Presidente e Vice-Presidente da 
Diretoria, Antonio Moreno Neto e Severiano Atanes Netto, para tomar assento à mesa 
dos trabalhos e participar das homenagens. Em seguida, declinou os nomes dos 
contemplados, que foram então diplomados: Atletas Beneméritos - Seção de Natação: 
Flávia Renata Delaroli Cazziolato, agraciada na Reunião de 26/07/2010; Seção de Polo 
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Aquático: Fábio Amante Chidiquimo, agraciado na Reunião de 31/08/2009, que também 
representou seu colega aquapolista, Daniel Polidoro Mameri, agraciado na reunião de 
30/08/2010; Associados Honorários: Leandro Marques Guilheiro, agraciado na Reunião 
de 26/01/2009; e Felipe Alves França Silva, agraciado na Reunião de 26/10/2009. 
 
Ivo Kesselring Carotini – A convite do Sr. Presidente, como Presidente da Comissão 
de Esportes, Atleta Benemérito e glória olímpica do Clube, fez uma saudação especial 
aos homenageados, parabenizando-os pelos títulos recebidos. 
 
Flávia Maria Delaroli Cazziolatto – Convidada pelo Sr. Presidente, manifestou-se em 
nome dos demais homenageados, agradecendo ao Esporte Clube Pinheiros e ao 
Conselho Deliberativo, ao primeiro, pela infraestrutura proporcionada, e, ao segundo, 
pela concessão da honraria. 
 
Presidente – Ao encerrar, reportou-se aos homenageados, fazendo uma declamação 
livre de Carlos Drummond de Andrade: “Admirável o espírito esportivo destes jovens, a 
vida lhes pertence, suas lutas, suas vitórias, as glórias de suas conquistas são rosas do 
tempo, alegres e vivas. Erra e acerta, perca e ganha, mas fazeis, sobretudo, do nome 
do Esporte Clube Pinheiros, que tanto se ama, eterna chama. Era o que eu tinha a dizer 
aos senhores e que Deus os abençoe.” Deu por terminada a solenidade, 
cumprimentando os familiares dos atletas e convidando-os para assistir à continuidade 
da reunião. Agradeceu aos Srs. Presidente e Vice-Presidente da Diretoria, Antonio 
Moreno Neto e Severiano Atanes Netto, pela colaboração, tendo ambos retornado ao 
Plenário. Em seguida, interrompeu a reunião por cinco minutos, para que os convidados 
se retirassem. 
 
Retorno ao Expediente Formal 

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 setembro/2010. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Mario Lima Cardoso, que se encontrava adoentado, e voto de louvor ao 
Diretor de Veteranos, Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, e seu Diretor Adjunto, 
Francisco Luiz Taglianetti, pela organização da viagem à Rússia promovida para os 
associados da categoria. Votos aprovados. 
 
Nice de Lima – Propôs fosse inserto em ata voto de louvor ao Departamento Cultural, 
pela excelência do Encontro de Corais, com a participação de diversos clubes, 
parabenizando o Maestro Murilo Alvarenga e coralistas do Pinheiros pelo desempenho.  
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs voto de louvor ao Diretoria Adjunto de Futebol 
Menor, Ricardo Sacardo, extensivo aos coordenadores e funcionários da Seção, pela 



4/10 

iniciativa de voltar a promover o Álbum de Figurinhas dos times de Futebol Menor de 
2010. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Propôs voto de louvor ao associado Bruno Adami 
Serine, filho do Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, que sagrou-se Bicampeão 
Nacional Infanto-Juvenil do 21º Torneio Nacional de Ginástica Olímpica (22 e 
24/10/2010 – Goiânia/GO), estendendo o voto ao Técnico Hilton Dichelli, pelo trabalho 
desenvolvido. A proposta foi subscrita pelo Conselheiro Benedito Dias Ramos Neto e 
aprovada pelo Plenário.  
 
Sergio Henrique de Sá – Propôs voto de pesar pelo falecimento do Atleta Benemérito 
Leonardo Spósito, da Seção de Bolão. Agradeceu à Mesa do Conselho e Secretaria pelo 
apoio, bem como pelas manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento da 
Sra. Julieta Pires Calabrez, viúva do Atleta Benemérito Humberto Calabrez, avós de sua 
esposa, Alessandra. 
 
Presidente – Informou que o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda solicitou 
expressamente para se associar à homenagem.  
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs votos de louvor aos Presidentes José Manssur 
e Antonio Moreno Neto, em virtude de ter comparecido a um evento no último dia 18, 
em que a Petrobrás anunciou seu apoio a cinco esportes: Levantamento de Peso, 
Atletismo, Judô, Vela e Esgrima, disponibilizando R$ 20.000.000,00/ano, até as 
Olimpíadas de 2016, estando presentes o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, o Ministro do Esporte, Orlando Silva, e o Presidente da Petrobrás, que citou o 
Pinheiros como o Clube maior formador de atletas do Brasil. Comentou que na 
oportunidade pode acompanhar o Presidente Antonio Moreno Neto, que foi convidado 
para subir ao palco e cumprimentado pelo Presidente Lula pelo trabalho que o Clube 
tem feito pelo esporte. 
 
Presidente – Desde logo, agradeceu ao orador pelo voto. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Justificando o pedido, pleiteou que em 2011 o 
Clube inicie uma equipe de Rugby. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Reportando-se ao Fitness, sugeriu que sejam 
definidas salas específicas, com os aparelhos necessários, para locação para os Personal 
Trainers, evitando que os associados usuários da Seção sejam prejudicados. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Cândido Padin Neto – Sugeriu a instalação de um toldo, para proteger o associado 
entre a rampa de acesso do estacionamento e o local onde ficam depositados os 
guarda-chuvas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – A pedido dos jogadores de Bolão, pediu à 
Diretoria que conclua as obras da Seção. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 587ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 27 de setembro de 2010. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada, 
conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-15/2010 - Pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial 
para executar a obra Novo Layout do Centro Administrativo, 
abrangendo escada, recepção e servidor. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Informou que a Diretoria havia 
oficiado enviando a seguinte errata de sua proposta: onde se lê “projeto”, leia-se 
”verba”. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Para evitar o que houve na obra da Lanchonete da 
Piscina, em que foram aprovados R$2.000.000,00 e acabou-se gastando 
R$600.000,00/R$800.000,00 a mais, pediu que a Comissão de Obras esclarecesse: 
quais critérios tinham sido adotados para definir o valor da obra, já que 48% da verba 
solicitada (R$256 mil de R$525 mil) referiam-se à estrutura metálica e ao elevador; e se 
há algum mecanismo para que esta obra permaneça nesse Orçamento. 
 
Gilberto De Luccia (aparte) – Respondeu que, de fato, o peso maior da verba recaia 
sobre o elevador, o ar condicionado, a parte de TI, que está toda reformulada. A 
Diretoria fez os estudos preliminares; não existe um projeto definitivo. E a Comissão 
entendeu que os valores estão dentro daqueles praticados no mercado. Posteriormente, 
na prestação de contas, os gastos serão abertos. Perguntado pelo orador sobre qual 
seria o mecanismo de controle para que os gastos da obra não ultrapassem a verba a 
ser aprovada, respondeu que a Comissão participará com a Diretoria, acompanhando 
sua execução, aduzindo que a verba estava bem dimensionada. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Agradeceu. Recomendou a aprovação da verba, e 
sugeriu que a Diretoria disponibilize informações a respeito do andamento da obra, 
passo a passo, no site do Conselho. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Concordou com a comprovada necessidade da 
obras, entretanto, entendendo que deveria ser criado um mecanismo para 
acompanhamento do gasto, pois o Estatuto estabelece que o gasto for superior ao 
aprovado, deverá ser complementado mediante nova autorização do Conselho. 
Reportou que obras como o Bar e o Vestiário do Futebol, a Cabana do Pai Tomás foram 
aprovadas pelo Conselho em janeiro de 2009, mas não existe informação oficial sobre 
sua realização. Apresentou a seguinte proposta aditiva ao texto da principal: que a 
autorização seja automaticamente cancelada caso a obra não se inicie até a data 
prevista para o seu término, ou seja, 01/03/2011, conforme estimado pela Diretoria; se 
a obra não estiver completamente pronta nesse prazo, a Diretoria deverá esclarecer o 
fato, na reunião imediatamente seguinte, informando o novo prazo. Comentou que, pelo 
que pode enxergar, o Bar e o Vestiário do Futebol desaparecem no Plano Diretor 
recentemente aprovado, entendendo saudável que sua proposta seja considerada: se 
uma obra não começou a ser executada até a previsão de término, que a verba 
respectiva seja cancelada. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Entendeu válida a proposta do orador, entretanto 
ponderando que podem surgir fatores que sobreponham à intenção da Diretoria, 
tornando impossível cumprir o prazo prefixado, acarretando, assim, redundância na 
aprovação de obras pelo Conselho. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Explicou que a obra só seria cancelada se ela não 
tivesse sido iniciada. E, caso não fosse concluída no prazo, a Diretoria, 
automaticamente, viria ao Conselho com as explicações. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendeu que a emenda do Conselheiro 
Lomonaco pressupunha a possibilidade de fixar prazos para que as obras, cujas 
aprovações tivessem sido solicitadas, fossem efetivamente realizadas. O Conselho conta 
com diversos elementos para exercer o controle sobre os atos da Diretoria, mas 
Conselho e Diretoria são poderes interdependentes, harmônicos; há matérias que são 
privativas e competentes exclusivamente da Diretoria. Se circunstâncias supervenientes 
ocorressem e fizessem com que prazos inicialmente previstos não viessem a ser 
cumpridos, estar-se-ia burocratizando se a Diretoria estivesse obrigada a voltar ao 
Conselho, quando poderia, simplesmente, enviar uma comunicação esclarecendo esses 
fatos. Defendeu a aprovação integral da proposta. 
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão e submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário resolveu rejeitar as emendas do Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, 
pretendendo estabelecer: “1. Que esta autorização seja automaticamente cancelada 
caso a obra não esteja iniciada até a data prevista para o término da mesma, ou seja 
01/03/2011, conforme estimado pela Diretoria.”; 2) que “2. Em caso de a obra não 
estar completamente pronta no prazo informado (01/03/2011), que a Diretoria informe 
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e demonstre na reunião seguinte do Conselho quais as causas que impediram o término 
e o novo prazo.”; e autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
de até R$525.707,38, para executar a obra Novo Layout do Centro Administrativo, 
abrangendo escada, recepção e servidor, objetivando atender a posturas Municipais e 
facilitar o acesso dos portadores de necessidades especiais. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-30/2004 – Primeira discussão e 

votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho, endossando 
projeto elaborado por Comissão Especial para tanto constituída, de 
alterações estatutárias, regulamentares e regimentais, visando à 
criação de Câmara de Julgamento, com atribuições atualmente 
conferidas ao Conselho Deliberativo pelo artigo 41 e seu parágrafo 
único, do Regulamento Geral. 

Presidente – Esclareceu que a matéria é objeto de dois processos que tramitaram em 
momentos diferentes. O primeiro, ora em pauta, oriundo da gestão do Presidente Paulo 
Castanho, visando à criação de câmara para julgamento das pessoas do Art. 41 do 
Regulamento Geral, que têm “foro privativo”. O Segundo teve origem na gestão do 
Presidente Alberto Fasanaro, cogitando sobre a criação de uma Comissão Especial para 
apreciar recursos de associados contra penas aplicadas pela Diretoria; ambos com o 
intuito de minimizar o impacto de trabalho do Conselho na apreciação de matéria 
disciplinar, que envolve distribuição do material para mais de 200 Conselheiros, e às 
vezes, com algumas exceções, discussões por horas de assuntos de menor potencial 
ofensivo. Ponderou que a proposta do primeiro processo depende de duas votações do 
Conselho, e, se aprovada, da convocação de Assembleia Geral – pois ainda não 
utilizamos da salvaguarda do §9º, do Art. 66, do Estatuto Social, que rege que a 
Assembleia Geral poderia delegar ao Conselho, desde que assim entendesse, poderes 
para fazer reformas estatutárias que não envolvessem as cláusulas imodificáveis e 
intangíveis do Estatuto – com os custos dela inerentes, estimados em R$30.000,00. 
Ademais, ponderou-se que no projeto não havia disposição transitória prevendo a 
eleição dos membros da Câmara de Julgamento, então, esta só aconteceria dentro de 1 
ano e meio, quando da eleição da nova Mesa e das Comissões Permanentes. 
Considerando toda esta dificuldade, a praticidade de se fundir ambos os assuntos para 
não ficar apenas com criação de câmara para julgar casos de competência privativa do 
Conselho, e reconhecendo a necessidade de estudos complementares, propôs a retirada 
da matéria de pauta, permitindo o reestudo do assunto por parte de Comissão Especial 
a ser oportunamente constituída, abrangendo, inclusive, as conclusões alcançadas pelas 
Comissões criadas pelas Resoluções da Presidência do Conselho nº 02/2004, de 
28/08/2004, e nº 04/2007, de 18/02/2007. 
 
Deliberação: 

Submetida a proposta à votação, o Conselho deliberou aprovar a retirada da matéria de 
pauta, nos mesmos termos. 
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Item 6 - Várias. 

Presidente – Informou que, além do jantar de encerramento previsto para o dia 3/12, 
no dia 18/12 será realizado um jogo de Futebol Diretoria x Conselho, e, no dia 19/12, 
uma disputa de duplas de Tênis, informando sobre as inscrições. 
 
Andreas de Souza Fein – Pediu a intercessão da Presidência do Conselho para obter 
a manifestação da Diretoria em resposta ao seu pronunciamento na reunião de 30 de 
agosto, quando solicitou informações e esclarecimentos sobre cambistas que vendiam 
entradas para a Festa Junina de 2010, ocorrência de furtos no Vestiário do térreo do 
Poliesportivo, reclamações sobre a qualidade dos serviços em Bares e Restaurantes, e 
solicitando a instalação de Bicicletário junto à Portaria do Boliche. Embora dentro do 
prazo para resposta, lembrou que na reunião de 27 de setembro trouxe a situação de 
insatisfação que reina no Tênis, pela total indefinição e abandono em que se encontra a 
Seção. Comentou que a postura da Diretoria está gerando uma desarmonia no Corpo 
Associativo, o que é muito negativo.  
 
Presidente – Informou que havia recebido da Diretoria e pretendia entregar em mãos 
a resposta ao orador, mas ela estava com a Secretária, que estava acompanhando o 
Conselheiro Alexandre Lomonaco até a Enfermaria.  
 
Andreas de Souza Fein – Agradeceu. 
 
Walter Silva – Pleiteou a instalação de uma cobertura, para abrigar os frequentadores 
da Pista de Skate em dias de chuva, bem como que a modalidade seja transformada em 
seção esportiva, pois ela é apenas recreativa. 
 
Leon Majer – Agradeceu à Diretoria por ter atendido à reivindicação de 350 
associados, que ele, orador, havia intermediado, instalando câmeras em vários locais, 
como Piscina Externa, Parque Infantil, Vestiário Feminino. Em seu nome e em nome da 
associada Nelly Mourão Netto, agradeceu à Área Médica, em especial a Dra. Patrícia, 
pelo pronto atendimento recentemente recebido. 
 
John Herbert Buckup Junior – Agradeceu ao Conselho pelas manifestações de 
carinho recebidas, na ocasião em que seu pai esteve adoentado. Com relação às novas 
normas de ingresso no Clube, que condiciona o associado a trazer o cartão magnético e 
colocar a digital, solicitou à Diretoria que estude a possibilidade de facilitar o acesso de 
associados menores de 12 anos e maiores de 70 anos de idade, pois as crianças não 
costumam trazer a carteira e é comum os adultos esquecer, e essas pessoas acabam 
perdendo muito tempo para retirar um cartão provisório. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Referiu-se à reforma do teatro, que está sendo 
providenciada pela Diretoria Cultural, formulando formular sugestões resultantes de 
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pesquisas que realizou a respeito com profissionais do ramo, inclusive contemplando o 
aumento da capacidade, de 420 para 660 pessoas. Solicitou que a Diretoria substitua 
por outro material a tela do balcão de atendimento onde ficam as funcionárias, no 
antigo vestiário da Piscina Externa, sem prejudicar a ventilação, bem como que os 
armários existentes ali e em outros vestiários do Clube sejam modernizados. Entendeu, 
ainda, que ao invés do grande número de armários, cuja ocupação reduz a cada ano, o 
vestiário poderia ser mais bem aproveitado, com mais chuveiros, vasos sanitários, pia 
para maquiagem ou secador. Com relação aos personal trainers, por medida de saúde e 
de segurança, propôs que sejam registrados no Conselho Federal ou no Conselho 
Regional de Educação Física, bem como que pagassem taxa de uso do Fitness. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Disse que a Diretoria deveria tomar uma posição 
política com relação ao personal trainer, para evitar as situações que vêm ocorrendo em 
todas as seções do Clube, pois ganham dinheiro utilizando quadras e equipamentos sem 
pagar por isso, além do fato de muitos não serem capacitados para dar treinamentos. 
 
Presidente – Registrando a manifestação da Conselheira, comentou que tem 
conhecimento que há estudos avançados da Diretoria sobre os personal trainers. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Reportando-se à consulta enviada pela Mesa do 
Conselho, sobre a possibilidade de disponibilizar as convocações na Internet, sugeriu a 
instalação de Wi-Fi (Internet sem fio) no Auditório do CCR, como já existe em vários 
locais do Clube, inclusive para que os Conselheiros que se interessarem possam 
acompanhar as reuniões por meio desses aparelhos, medida muito econômica, muito 
acessível e que gostaria que fosse considerada, obviamente por meio de uma senha 
padrão. Levando em conta tratar-se de esporte que passará a ser olímpico a partir das 
Olimpíadas do Rio de Janeiro, propôs a implantação da modalidade Rugby, que é viável 
e conta com uma filosofia muito interessante. 
 
Presidente – Informou que o Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, que havia tido 
um mal-estar, passava bem. Confirmando o que dissera, entregou ao Conselheiro 
Andreas de Souza Fein a resposta recebida da Diretoria, como outra, ao Conselheiro 
Alexandre Fiore Weyand. 
 
Ligia Tayar – Preocupada com a economia de energia elétrica, sugeriu a instalação de 
sensores de presença no Vestiário Feminino da Piscina Externa, pois as luzes 
frequentemente permanecem todas acesas, mesmo quando há pessoas apenas em 
parte daquela dependência. 
 
Dulce Arena Avancini – Elogiou a apresentação de oito Corais de clubes, que 
aconteceu aqui no último sábado, aproveitando para solicitar à Diretoria Cultural a 
aquisição de novo uniforme para os Coral do Esporte Clube Pinheiros. 
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Leonardo Comino Neto – Comentou que seus filhos participavam do CAD, mas, 
recentemente, pediram para se desligar. Disse que não pode investigar, mas atribuiu 
essa desistência à falta de estimulo, pois o CAD é uma introdução ao esporte, mas não 
os viu jogando Futebol, Basquete; jogam Futebol uma vez por semestre, Handebol, 
duas. Entendeu interessante que o assunto seja revisto. Finalmente, pediu informações 
da Diretoria sobre eventual novo edital de títulos para cônjuges de associados. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de presentes e deu por encerrada a reunião às 22h30. 
 

 
 

*** 
 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 589ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 29 de novembro de 2010. 

 
 
 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 
 

Apparecido Teixeira 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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