
ATA RESUMIDA DA 593ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2011. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de março do ano dois mil e onze, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
cinquenta e oito 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, comunicando que manteria o Livro 
de Presença aberto, em razão da forte chuva que assolava a Cidade. 
Determinou a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do 
saudoso associado Francisco Roberto Pignatari). 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os associados Joaquim Dias 
Neto e Leonardo Assumpção Ferraz, Suplentes do Grupo B pela Chapa 
Pinheiros Sempre. 

 
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: a) pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Carlos Alberto Matias Monteiro Santos 
(Carluccio); b) pelo falecimento da Sra. Nair Ferranti Miglioli, mãe do 
Conselheiro Achiles Roberto Miglioli; c) pelo falecimento do ex-Conselheiro e ex-
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Diretor Nelson Keffer Marcondes Machado; votos de pronto restabelecimento 
propostos pela Mesa, ao Conselheiro Fernando Silva Xavier, que se encontra 
em tratamento de saúde, e  ao Conselheiro Caio Roberto Moraes Garcia, que 
havia sido submetido a uma cirurgia naquele dia, tendo secundado o voto o 
Conselheiro Luiz Koji Ohara; voto de aplauso proposto pela Mesa do Conselho, 
à Confederação Brasileira de Clubes, em nome de seu Presidente, Arialdo 
Boscolo, e de seu Vice-Presidente, Antonio Moreno Neto, pelos esforços 
empenhados na aprovação de Medida Provisória, sancionada pela Presidenta 
da República, e que garantiu, mercê de alteração da Lei Pelé, o direito de 
obtenção de 0,5% dos recursos oriundos de loterias para os clubes formadores 
de atletas olímpicos e paraolímpicos. Prosseguindo, leu duas correspondências 
recebidas da Diretoria, a primeira, informando que o Clube obteve aprovação 
final na Secretaria de Habitação, para construção do novo Estacionamento, 
após ter cumprido todas as exigências da Secretaria Municipal de Transportes e 
do Departamento de Parques e Áreas Verdes; a segunda, comunicando a 
nomeação de uma Comissão Especial de Licitação, nos termos do Art. 64, IV e 
do §1º, do Art. 67, do Regimento Interno daquele Órgão, formada pelos 
Conselheiros Ronaldo de Miranda Amaral (Presidente), Alvaro Vaselli, Gilberto 
De Luccia e José Geraldo Louzã Prado (Membros). Leu correspondência 
enviada pelo Diretor Adjunto de Bowling, Geraldo Oliveira Couto, informando 
nos próximos Jogos Pan-Americanos (Guadalajara/México-2011), o Boliche do 
Clube participará com 50% da delegação brasileira; e que os atletas Stephanie 
Martins e Marcelo Schwartz participaram da eliminatória realizada no Rio de 
Janeiro, classificando-se para os jogos. Apresentou ao Plenário, tendo sido 
acolhidas as seguintes propostas: 1) de autoria do Conselheiro Benedicto Dias 
Ramos Neto: a) voto de cumprimentos à Diretoria, pela entrega da obra dos 
vestiários de futebol; b) voto de louvor à Diretora Cultural Maria Cristina 
Nogueira de Sá Pikielny, pela qualidade dos eventos Show em Quatro Tempos, 
com o Trio Milton Bigi, e Música ao meio-dia, Il Mondo, com o Tenor Jorge 
Durian, no último final de semana; c) voto de agradecimento à Diretoria, por ter 
atendido a um pedido anterior do proponente, desativando o alojamento do 3º 
andar do Conjunto Desportivo, permitindo, assim, melhor aproveitamento da 
área para atividades esportivas; 2) votos de reconhecimento formulados pelo 
Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Sousa, aos pinheirenses que 
representaram o Clube nas seguintes competições: - Meia Maratona de Nova 
Iorque (20/3/2011): Lara Parosi, Tais Gasparian, Marina Queiroz e Ricardo 
Queiroz; Meia Maratona Internacional de Lisboa (20/3/2011): Patrícia Nadais; 
Meia Maratona de Jerusalém (27/3/2011): José Carlos Bullara. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para 
consulta na Secretaria, os Relatórios de Acompanhamento Mensal (RAM), 
referentes aos meses de janeiro e fevereiro/ 2011. 
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Presidente – Antes de tomar as inscrições dos oradores, esclareceu que a 
pauta estava mais suave, não por outra razão, senão a de estar em dia com 
todos os assuntos de competência deliberativa do Conselho, restando pendente 
apenas o assunto concernente à segunda discussão e aprovação eventual de 
proposta de Conselheiro. Em segundo lugar, comunicou que em abril estão 
previstas duas reuniões, nos dias 18 e 25, a primeira, para apreciação da 
prestação das contas de 2010, e, a segunda, para eleição do Presidente e Vice-
Presidente da Diretoria e dos Membros do Conselho Fiscal – gestão 2011/2013, 
cujo Edital de Abertura de Inscrições deverá ser publicado em 04 e encerrar-se 
no dia 15 de abril, pretendendo convidar os Conselheiros para participarem de 
uma apresentação do sistema eleitoral. Por oportuno, registrou a presença do 
Sr. José Carlos Luxo, que compareceu a convite representando o Conselho 
Fiscal. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – A par de se associar ao voto de pesar, que 
estendeu à esposa Vera Lúcia, às filhas, Renata e Roberta e respectivos 
familiares, prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiros Carlos Alberto 
Matias Monteiro Santos, conhecido como Carluccio, seu amigo pessoal. Propôs 
voto de louvor à Conselheira Tatiana Hungria Moreno, que na última sexta-feira, 
dia 25, formou-se no curso Mestrado em Negócios Internacionais, pela 
European Business School, a única brasileira dentre 380 alunos do mundo 
inteiro. Voto aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor aos tenistas da 
Categoria 50 anos Mais, que no último final de semana se sagrou Vice-Campeã 
Paulista, tendo como capitão da equipe o Conselheiro Cândido Padin Neto. 
Proposta aprovada. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Cumprimentou o Presidente José 
Manssur, por ter concordado com a proposta que ele, orador, havia apresentado 
em Plenário, no sentido de que se promova uma audiência pública com os 
futuros candidatos a Presidente, desde que haja anuência dos mesmos. 
Parabenizou o Sr. Presidente pelo espírito democrático e pelo respeito ao 
Estatuto e dos Regimentos, consubstanciados na carta que recebeu, em 
resposta à sua proposição. 
 
Edgard Ozon – Propôs votos de louvor ao Judô, pelas seguintes participações 
em competições europeias ranking para as Olimpíadas de Londres, a saber: 19 
e 20 de março, em Bremen/Alemanha: Mike Koshiro Chibana - medalha de 
bronze, e Henrique Augusto da Silva - medalha de bronze; 26 e 27 de março, 
em Coimbra/Portugal: Mike Koshiro Chibana - medalha de ouro, Henrique 
Augusto da Silva - medalha de prata, Rafael Varzi - medalha de bronze, e 
Fernanda dos Santos Penedo - medalha de ouro; Seletiva do Projeto Olímpico 
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de Londres - Segunda Fase: Breno, Charles, Felipe, Alex, Flávia, Rodrigues, 
Mariana e Alice – atletas classificados; bem como aos vinte atletas que 
participaram da Copa São Paulo, realizada na cidade de Santos, com 
promoções para o Campeonato Paulista e Brasileiro. Votos aprovados. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Associando-se ao voto de pesar 
consignado, prestou homenagem póstuma a Nelson Keffer Marcondes 
Machado, estendendo o voto à viúva, Sra. Maria de Lourdes Marcondes 
Machado, carinhosamente conhecida por Marilu. Propôs voto de louvor ao 
Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto, pelo tempo dedicado ao Clube 
durante sua gestão, dando o melhor de si. Votos aprovados. 
 
Vicente Mandia – Falou em homenagem ao Conselheiro Paulo Palo, pela 
contribuição competente que vem prestando ao Clube nos cargos que vem 
exercendo há muitos anos. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Convidou os Conselheiros para assistirem à 
palestra “100% Campeão – Preparação mental para atletas da vida”, com 
Roberto Shinyashiki, no próximo dia 12 de abril. 
 
José Paulo de Camargo Mello – Prestou homenagem póstuma a Nelson Keffer 
Marcondes Machado, discorrendo sobre sua vida pessoal e pela atuação 
durante seus 28 anos como Conselheiro e 10 anos como Diretor Adjunto da 
Área Social. 
 
Apparecido Teixeira – Agradeceu aos Conselheiros Tarcísio de Barros 
Bandeira e Rodolfo José Sanchez Serine, pelas manifestações em apoio à sua 
emenda a dispositivos do Regulamento Geral e do Regimento Processual 
Disciplinar, apreciada na reunião anterior. Dizendo-se gratificado, estendeu o 
agradecimento a todos os Conselheiros que participaram daqueles debates. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Eneida Perez Garcia de Carvalho – Pediu maior divulgação de serviço que 
vem sendo prestado pela Academia Fórmula, desde abril do ano passado, na 
Seção de Fitness, que possibilita ao associado obter um treinamento individual, 
orientado e personalizado, na modalidade Musculação. Sugeriu que referido 
serviço seja estendido a outras seções esportivas, como à Natação e ao Tênis. 
 
Presidente – Recepcionou aquela manifestação como matéria inerente ao item 
Várias, mas disse que a encaminharia à Diretoria. 
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Alexandre Fiore Weyand – Lembrando que no último dia 22 de março foi 
comemorado o Dia Internacional da Água, comentou sobre o uso indevido da 
água nos vestiários, perguntando se no Clube há algum projeto de captação de 
água da chuva e se essa água é reutilizada, bem como se é intenção implantar 
alguma campanha ou política de economia, visto que as mensagens afixadas 
nos banheiros não conscientizam os usuários. Transmitiu reclamação sobre o 
comportamento dos militantes nos vestiários das piscinas externas e internas, 
não respeitando o espaço dos associados. Disse que alguns associados 
entendem que deve ser instalado um vestiário específico para uso dos 
militantes, mas defende a criação de um manual de normas de conduta para 
entregar a esses atletas assim que eles ingressam no Clube. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – Reportou as seguintes demandas de associados: 1ª) 
revisão dos preços das aulas da Seção de Tênis; 2ª) utilização das instalações 
do Fitness pelos atletas, em detrimento dos associados. Pediu esclarecimento, 
pois consta que a Seção é utilizada para treinos por imposição contratual do 
patrocinador, em razão da visibilidade do local; 3º) atuação indesejada, 
regulamentada ou não, do Personal Trainer; 4ª) corte de árvores em razão da 
obra do novo Estacionamento: onde serão replantadas as 1900 árvores em 
razão do corte de 190 árvores? Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Presidente – Lembrou que no início da reunião havia lido correspondência da 
Diretoria, comunicando aprovação do projeto do Estacionamento, pelo 
Departamento de Parques e Áreas Verdes, bem como que havia sido 
constituída uma Comissão Especial para estudar o assunto Personal Trainer. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Apresentando sugestão para 
solucionar o problema, reivindicou o restabelecimento do serviço de Richô com 
picanha fatiada na Churrascaria do Clube, sobre as mesas da Churrascaria, 
suspenso em razão de incidente havido com uma criança. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 592ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 28 de fevereiro de 2011. 

Presidente – Pediu que fosse corrigido lapso na data da reunião, de 31 para 28 
de fevereiro.  
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Andreas de Souza Fein – Propôs retificação em seu pronunciamento no item 
“A Voz do Conselheiro”, acrescentando, depois da expressão “.. isenção da 
mensalidade de dezembro”, a frase: “, que normalmente é do mesmo valor da 
matrícula, ...”. 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada com tais 
retificações. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-22/2010 – Segunda discussão e 

votação de proposta subscrita por sessenta e quatro 
Conselheiros, de alteração do artigo 45 do Regulamento Geral e 
do artigo 34 do Regimento Processual Disciplinar, e deliberação 
sobre a redação final proposta pela Comissão Especial de 
Redação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a reunião e abriu a discussão. Não 
havendo inscritos, submeteu ao Plenário a redação aprovada em primeira 
discussão. 
 
Deliberação: 
Com um voto em contrário, o Plenário resolveu aprovar, em segunda discussão, 
integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira. 
 
Presidente – Esclareceu que,“ad referendum” do Conselho, nomeou o 
Conselheiro Antonio Alberto Foschini para integrar a Comissão Especial de 
Redação, em substituição ao Conselheiro José Geraldo Louzã Prado, que 
declinou da nomeação por motivo de viagem ao Exterior. O Plenário, então, 
acolheu a designação. De antemão, agradeceu aos Conselheiros Antonio 
Alberto Foschini, Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz e Francisco Flaquer Filho, pela 
colaboração prestada na Comissão Especial de Redação. 
 
Discussão / Deliberação: 

O Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro propôs emenda de redação, 
aditada com aperfeiçoamentos propostos pela Presidência e pelo Conselheiro 
Synesio Alves de Lima, com o que concordou a Comissão de Redação. 
Durante o encaminhamento da votação da redação, manifestaram-se os 
Conselheiros Tarcísio de Barros Bandeira, Luiz Guilherme Laraya Kawall. 
Submetida a matéria à votação, o Conselho deliberou aprovar o projeto de 
redação final proposto pela Comissão Especial de Redação, com as emendas 
de redação formuladas pelos Conselheiros Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
e Synesio Alves de Lima, ficando assim redigidos os dispositivos regulamentar e 
regimental objeto desta alteração:  
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Regulamento Geral - “Art. 45 - Havendo sanção disciplinar da qual não caiba 
mais recurso, as respectivas anotações deverão permanecer no prontuário do 
associado pelo período de cinco (5) anos, a partir de seu efetivo cumprimento, 
somente podendo ser canceladas, mediante requerimento de interessado ao 
órgão prolator da decisão e desde que não tenha o associado, neste período, 
sofrido outra punição.”. 
Regimento Processual Disciplinar - “Art. 34 - Havendo sanção disciplinar da 
qual não caiba mais recurso, as respectivas anotações deverão permanecer no 
prontuário do associado pelo período de cinco (5) anos, a partir de seu efetivo 
cumprimento, somente podendo ser canceladas, mediante requerimento de 
interessado ao órgão prolator da decisão e desde que não tenha o associado, 
neste período, sofrido outra punição.”. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Apresentou reivindicações de 
associados, a saber: 1) demarcação dos corredores do estacionamento com 
numeração; 2) que seja feito um estudo sobre a mudança, no Fitness, da área 
destinada aos alongamentos e exercícios de solo, hoje localizada na parte 
central, que tem grande trânsito de frequentadores; 3) que os treinos da equipe 
competitiva na Piscina Externa se encerrem às 17h30, funcionando a partir de 
então exclusivamente para os associados. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Julgou interessante a ação da Diretoria de 
explorar receitas de marketing através de propaganda de bebida colocada sobre 
as mesas dos restaurantes, entretanto, recomendou mais cuidado com relação à 
propaganda de determinado energético, no sentido de deixar claro que esse tipo 
de bebida não é como um refrigerante, mas um acelerador do metabolismo, que 
deve ser consumido adequadamente. Prosseguindo, considerando que boa 
parte dos patrocínios provê de recursos advindo da Lei de Incentivo ao Esporte, 
cuja captação encerra-se em dezembro, e o compromisso da Diretoria de, ainda 
neste ano, apresentar uma prestação de contas sobre o valor fechado, solicitou 
que fosse dada ciência ao Conselho desse resultado, tendo em vista sua 
relevância no Orçamento e na própria sustentação do esporte competitivo. 
Parabenizou a Diretoria pela obtenção do alvará para a construção da garagem, 
comentando que essa obra não terá uma relevância de impacto somente na 
região de Pinheiros, mas no contexto da cidade. Pediu que se respeitasse o 
dispositivo regimental que determina a afixação de placas consignando o início e 
o prazo da obra, o valor do contrato, a empresa contratada, os nomes, e os 
respectivos registros no órgão de representação profissional, dos responsáveis 
técnicos; o que verificou, não existe nas placas das obras em andamento. Com 
relação às sanções disciplinares, disse que o Conselho está evoluindo nesse 
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tema, mas ainda falta algo importante, que é como se traduz a 
operacionalização disso por intermédio dos funcionários. Julgou inaceitável a 
postura de uma associada em ocorrência havida na semana passada, que teria 
pulado a catraca e agredido uma funcionária, que a informara que a babá estava 
em desacordo com a regulamentação. Observou que os seguranças e os 
zeladores não acreditam em repreender um ato irregular; não têm nenhum tipo 
de empowerment (atribuição de poder ou de funções, de acordo com situações 
concretas) para isso. Acrescentou que o Clube foi formado pelo interesse de 
pessoas que queriam praticar o esporte, esperando que ele continue assim 
pelos próximos 100 anos de vida. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Abordou o problema de comportamento 
inadequado de associados, recomendando que se inicie ampla revisão do 
Regimento Disciplinar e do Regulamento Geral, para tornar as normas mais 
rigorosas, prevendo as infrações de maneira muito clara e abrangente, e evitar 
que uma minoria infame acabe degradando a compostura geral do Clube. Pediu 
que a Diretoria reavaliasse o uso das vagas no estacionamento Faria Lima, 
atribuindo-as também a idosos e portadores de necessidades especiais, pois 
essas pessoas não são respeitadas no estacionamento social. Comentou que as 
vagas do estacionamento Faria Lima são ocupadas, inclusive, por atletas, umas 
das benesses proporcionadas pelo Clube que entende deveria ser revista. 
Reportando-se ao caso mencionado pelo Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de 
Sousa, questionou o fato de a associada que agrediu a funcionária não ter sido 
sequer suspensa ainda, em que pese a ocorrência ter sido filmada. Referiu-se 
ao associado Gilberto Arantes Lanhoso, que teria sido suspenso por não ter 
atendido a uma intimação da Diretoria Administrativa, indagando quais as 
razões dessa decisão e em que condições a punição foi aplicada. Isto por 
entender que houve dubiedade no peso da pena, que deveria ser repensada 
pelos responsáveis. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Quanto à observação do 
orador, apontando como se houvesse uma dualidade de comportamento por 
parte da Diretoria Administrativa, quanto à agilidade na punição de um eventual 
não culpado e a morosidade na não punição de uma associada que seria 
culpada, informou que a ocorrência envolvendo a associada aconteceu na última 
quinta-feira, portanto apenas a um dia útil, acreditando que a Diretoria 
Administrativa tomará as providências que entender pertinentes. Concordou que 
a associada deve ser punida de imediato, antes mesmo de ser ouvida. Quanto 
ao caso do Sr. Lanhoso, disse que tomou conhecimento que o associado teria, 
efetivamente, praticado um ato em desacordo com o Estatuto, não pelo fato de 
escrever, encaminhar à Diretoria, ao Conselho. Mas houve reclamações de 
associados pelo incômodo que ele estava causando: entregava sua 
manifestação, depois retornava, perguntado a opinião desse associado a 
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respeito. Ocorre que o Sr. Lanhoso foi reiteradamente convidado a comparecer 
para prestar esclarecimentos e não atendeu à solicitação da Diretoria 
Administrativa. Perguntado, respondeu ao Conselheiro Alexandre Perrone 
Lomonaco que o Sr. Gilberto Lanhoso não estava impedido de entrar no Clube. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Reafirmando seu entendimento de que há 
ambiguidade, mencionou uma denúncia que fizera, em razão da admissão 
irregular de um associado, pessoa que também não teria atendido a reiteradas 
convocações do Diretor Administrativo, e nem por isso fora suspensa; 
acreditando que no caso do Sr. Lanhoso tenha havido uma intolerância de 
eventuais argumentos ou pontos de vista que ele possa ter externado, talvez 
contrariando a posição da Diretoria, o que entende não justifica uma 
arbitrariedade, uma truculência com uma pessoa de idade avançada, que é 
extremamente cordial. Além disso, o Conselheiro tem obrigação de, ao ser 
abordado por associados, dar esclarecimentos, aceitar sugestões. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira (aparte) – Disse que constava que 
houve uma briga, porque o Sr. Lanhoso teria oferecido esses panfletos nas 
mesas do restaurante da Sede, e uma pessoa, tão idosa quanto o Sr. Lanhoso, 
que estava em uma dessas mesas, não aceitou a oferta do panfleto e foi 
ofendido por ele com um palavrão. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Respondeu que desconhecia as informações 
complementares que o aparteante acabara de prestar. Obviamente, se o Sr. 
Lanhoso infringiu as normas de comportamento, estava sujeito às punições. 
Entretanto, esses detalhes não tinham vindo ao seu conhecimento. Embora 
tivesse procurado saber as informações, não lhe foi franqueado acesso ao 
processo. 
 
Presidente – Esclareceu que, em atenção ao orador, a todos e ao Conselheiro 
Marcelo Favalli, diligenciando tomou conhecimento que desde 2006 existe uma 
comunicação do então Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado 
Rudge, endereçada ao Presidente do Conselho da época, Alberto Fasanaro, 
reiterando que a comunicação entre a Diretoria e o Conselho fosse feita através 
de suas Presidências, incluindo nesse contexto os pedidos de informações 
provenientes da Presidência, da Mesa do Conselho, Conselheiros, Diretores e 
Associados, com a finalidade de obter respostas, ou seja, somente mediante um 
requerimento escrito, endereçado à Diretoria, por esta disposição, dentro do 
princípio de independência dos Poderes, embora harmônicos entre si, não lhe 
constando que isso tenha sido revogado. Muito pelo contrário, está em vigor; o 
acesso a essas informações teriam que partir da Presidência do Conselho para 
a Presidência da Diretoria, devidamente formalizado por qualquer Conselheiro. 
Esta comunicação, que tinha em mãos, é datada de 25/10/2006.  
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Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Comentou que o Conselheiro Favalli teria feito 
o pedido na última sexta-feira, com relação ao caso do Sr. Lanhoso, e ele, 
orador, com relação à associada, havia formalizado sua solicitação naquele dia. 
 
Presidente – Informou  que o Conselheiro Favalli lhe telefonara no sábado à 
tarde, dizendo que não pode consultar os autos, em virtude, exatamente, da 
ausência dessa comunicação que acabara de mencionar. O servidor da 
Diretoria, obediente a esta norma de serviço, não franqueou o acesso aos autos, 
dependendo obviamente de uma solicitação do Conselheiro por escrito, por 
intermédio da Presidência do Conselho. Com relação ao requerimento 
formalizado pelo orador, já tinha sido encaminhado à Diretoria e deveria ser 
atendido de pronto. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Consignou seu apelo com quanto ao aspecto 
do comportamento, da revisão de questões disciplinares, deixando patente a 
posição de que a administração, a Diretoria e o Conselho Deliberativo do Clube 
são intransigentes, não aceitam comportamentos fora do padrão, fora do 
razoável. Acentuou, ainda, a questão da necessidade de um controle eficiente 
com relação ao ingresso de pessoas estranhas que vêm ao Clube assistir aos 
jogos patrocinados pela Sky.  
 
Presidente – Com relação ao Regimento Processual Disciplinar, informou que 
foi constituída uma Comissão, sob a presidência do Conselheiro Evandro 
Antonio Cimino, para estudar a criação de Comissões Processantes no âmbito 
do Conselho, abrangendo não só a criação dessas câmaras de julgamento, 
mas, principalmente, a sistematização de todo procedimento disciplinar dentro 
do Clube. Está sendo elaborado um anteprojeto, que será distribuído para 
sugestões dos Conselheiros, se possível ainda neste semestre. No que diz 
respeito ao ingresso de terceiros, esclareceu que em todo evento público a 
entrada é fraqueada, e, conforme explanou o Assessor de Planejamento, Jorge 
Augusto de Albuquerque Ehrhardt na última reunião, está prevista a adoção de 
uma identificação daquele elemento não associado que vem assistir à 
competição esportiva, tendo uma entrada e uma saída específica, também, para 
que ele não ande pelos arredores do Clube, por quanto esses locais pertencem 
apenas e tão somente aos associados. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Ponderou que no Clube talvez devam ser 
adotadas não somente punições de ordem disciplinar, mas uma mais eficaz, 
como a pena pecuniária. Aplicar multas poderia ser uma das soluções. 
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Presidente – Desde logo, remeteu à análise da Comissão Especial a eventual 
contemplação, em seu anteprojeto, de pena pecuniária em caso de infração 
disciplinar. 
 
Cleide Marrese – Reportou as seguintes reclamações: 1) de usuários do 
Fitness, com relação à falta de atenção aos pedidos de suporte nos exercícios 
físicos, formulados pelos associados dos monitores; 2) sobre a qualidade dos 
alimentos servidos no Salão de Festas, não condizente com o padrão do Clube, 
como constatou recentemente, em um Campeonato Interclubes de Xadrez 
realizado naquela dependência. 
 
Rafael Porto Ferreira Braga – Referiu-se ao atendimento nos restaurantes, 
comentando que no último fim de semana pode presenciar uma associada 
reclamando a respeito no Restaurante da Piscina, tendo o garçom respondido a 
ela que se tratava de um terceirizado. Perguntou se existe algum treinamento 
para esses prestadores de serviços. 
 
Presidente – Adiantou-se, dizendo ter tomado conhecimento de que a Diretoria 
estaria firmando um convênio com o CIEE para melhorar essas situações. 
 
Rafael Porto Ferreira Braga – Continuando, propôs que sejam disponibilizados 
aparelhos palm top para agilizar o atendimento por parte dos garçons. 
Observou, ainda, o incômodo causado pela impossibilidade de o associado usar 
o cartão de débito ou crédito para pagar os 10% do serviço, pois hoje em dia já 
não se leva dinheiro na carteira.  Finalizando, pleiteou a construção de um 
bicicletário próximo ao prédio do Fitness, ou do Boliche, para incentivar o uso 
desse meio de locomoção, considerado mais sustentável.  
 
Rodrigo da Silva Rojas – Solicitou à Comissão de Esportes que faça um 
levantamento dos atletas não associados da categoria Master, que treinam na 
raia olímpica de Remo e em outras modalidades, acrescentando que essas 
pessoas não pagam nada para treinar; trata-se de uma categoria que 
proporciona tão somente uma satisfação pessoal; nada agregando à marca do 
Clube. 
 
Dulce Arena Avancini – Comentou sobre a recente atuação dos atletas nos 
jogos de Vôlei Masculino e Feminino, reclamando dos resultados que vêm 
apresentando, pedindo maior cobrança por parte do Clube.  
 
Presidente – Lembrou que é necessário considerar o nível dos adversários que 
esses atletas vêm enfrentando. 
 



12/12 

 

Alexandre Fiore Weyand – Complementando seu pronunciamento no item “A 
Voz do Conselheiro”, sugeriu que seja aumentado o número de funcionários 
para cuidar dos banheiros femininos e masculinos, especificamente no recinto 
da piscina externa e interna e no 3º andar do Conjunto Desportivo.  
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Pediu providências da Diretoria com relação 
aos armários do vestiário feminino e do piso e ao tratamento da água da piscina 
na Seção de Hidroginástica. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros compareceram à reunião. Lembrou que 
em abriu serão realizadas duas reuniões e que no dia 5 terá início o processo 
eleitoral. Deu por encerrada a reunião às 22h45. 
 
 

* * * 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 594ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 18 de abril de 2011. 
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