
ATA RESUMIDA DA 597ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2011. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de junho do ano dois mil e onze, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Segundo Secretário, no exercício da Primeira Secretaria: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceiro Secretário, no exercício da Segunda Secretaria: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario “ad hoc”: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião e 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) COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS 

Presidente - Justificou a ausência do Primeiro Secretário Apparecido Teixeira, comunicando 
que o Segundo Secretário Eduardo Ribas Oliveira Machado ocuparia a Primeira Secretaria e o 
Terceiro Secretário, Antonio Alberto Foschini, a Segunda Secretaria. Para ocupar a Terceira 
Secretaria “ad hoc”, convidou o Conselheiro Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, tendo o 
Plenário concordado. 
 
 

5) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os associados Grupo A: Danilo João de 
Carvalho Di Petta, da Chapa Pinheiros Sempre; Grupo B: Maria Angela Cartolano Almeida 
Barros, da Chapa Fala Pinheiros – MCI; Cármen Sílvia Rocha Cabello Campos e Antonio José 
Pádua de Oliveira Bulgarelli, ambos da Chapa Pinheiros Sempre. Não compareceu o 
associado Sérgio Salles, Suplente do Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre. 
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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 Associado Veterano 
Antonio Bertolucci, pai do ex-Conselheiro e Atleta Benemérito Giuliano Pacheco Bertolucci; 2) 
de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, subscrito pela Mesa e pelo 
Plenário como um todo, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Cáfaro, sogra do 
Conselheiro Antonio Carlos Fiore e mãe das associadas Ana Maria Cáfaro e Ana Cristina 
Cáfaro; votos de louvor formulados pelo Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Sousa, aos 
associados que participaram das seguintes competições: IronMan de Florianópolis: Antonio 
Manssur Filho e Marcelo Pereira; Meia Maratona de Florianópolis: Márcio Martins Bonilha 
Filho, José Carlos Bonchristiano, Otto Max Widmer, Arthur Guerra de Andrade, Patrícia Amaral 
Bonchristiano, Patrícia Amaral Bei, Alexxandra Pinheiro Fachada Bonilha, Carina A. Dal 
Fabbro Saravia, Taís Gasparian, Marina de Seixas Queiroz, Maria Célia Miranda Barbosa de 
Andrade Figueira, Daniela Andrade, Marcelo Saraiva, Maria Guadalupe (Mireya) Dattoli e Noé 
de Andrade Figueira Filho; Maratona e 25 km da Cidade de São Paulo: Peter Vaz da Fonseca, 
Christian Frauendorf, Fábio Martins Guerra Nunes Dias, Wilson Carlos Bronze Cotrim, Carlos 
Alberto Lima de Oliveira, Leonel Mota Ribas, André Bruni Vieira Alves, Flávia Dias de Aguiar 
Boggio, Claudia Porro, Marina Bonilha de Toledo Leite, Catherine Worms, Milena Imaizumi 
Lista, Alexandra Lima, Guilherme Chavenco Cesar Pestana, Rocco Dias, Mário Medeiros 
Stein, Paulo Dantas Rodrigues, Ricardo Pini, Ricardo Pompílio de Seixas Queiroz, Ary Lopes 
Cardoso, Carlos Eduardo da Costa Pires Stein, Paulo Francisco Figueiredo, Carlos Edmundo 
Miller Neto, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Richard Jean Marie Dubois, Adolpho Cândido de 
Souza Dias Filho, José Carlos Bullara e Arnaldo Penteado Laudísio. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, cartas recebidas da Diretoria, informando nomeações de Diretores Adjuntos, para o 
biênio 2011/2013; bem como o Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao 
mês de maio/2011. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de louvor ao Associado Angelo Pio 
Buonafina, Mestre de Esgrima, fundador da Seção de Esgrima do Clube. Aprovado. 
 
Clovis Bergamo Filho – Comentou sobre o Pregão Eletrônico, uma ação de sustentabilidade 
para aquisições de produtos e serviços, propondo votos de louvor e parabenizando o 
Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues, o Assessor de Planejamento Jorge Augusto de 
Albuquerque Ehrhardt e o Diretor de Suprimentos Álvaro Vaselli, que, em conjunto, tornaram 
esse processo uma realidade. Também propôs voto de louvor ao Diretor Social Carlos Alberto 
de Oliveira, pela realização da Festa Junina, e à atleta Daiane dos Santos, que no domingo 
conquistou Medalha de Ouro na competição Meeting Internacional, em Natal/RN. Votos 
aprovados. 
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Nice de Lima – Propôs votos de louvor para a Sra. Beatriz Hungria Moreno, Presidente 
anterior, e para a Sra. Vera Lucia Catani Dutra Rodrigues, atual Presidente, pelo trabalho 
realizado pelo Departamento de Assistência Social, inclusive o Bazar da Festa Junina. 
Proposta aprovada. 
 
Edgard Ozon – Propôs votos de louvor à Seção de Judô, pelos resultados obtidos no Grand 
Slam de Judô (Rio de Janeiro/RJ-18 e 19/06/2011), visando às Olimpíadas, com destaque a 
Leandro Guilheiro, medalha de ouro, categoria -81 kg; Daniel Hernandes, medalha de prata, 
categoria +100 kg, Tiago Henrique de Oliveira Camilo, medalha de bronze, categoria – 90 kg, 
Leandro Leme da Cunha, categoria 66kg – 5º lugar e Rafael Carlos da Silva, 5º lugar, categoria 
+100 kg; e na Copa do Mundo em São Paulo (25 e São Paulo/SP - 26/06/2011): Rafael Carlos 
da Silva, medalha de ouro, categoria 100 kg, Daniel Hernandes, medalha de prata, categoria 
100 kg, Breno Renan Alves, medalha de prata, categoria 60 kg, Eleudis de Souza Valentim, 
medalha de prata, categoria 52kg, e Leandro Leme da Cunha, medalha de bronze, categoria 
66kg. Enalteceu o trabalho realizado pelo saudoso professor João Gonçalves Filho, continuado 
pelos técnicos Sérgio Malhado Baldijão, Mauro Sérgio Oliveira e, mais recentemente, por 
Renato Dagnino. Os votos foram aprovados. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Propôs voto de pronto restabelecimento do ex-
Conselheiro e ex-Diretor Claudio Alves d´Amorim, bem como propôs voto de pesar pelo 
falecimento de Wadi Helu, ex-Presidente do Sport Club Corinthians Paulista. Votos aprovados. 
 
Dulce Arena Avancini – Propôs voto de louvor à Seção de Remo, que no último final de 
semana participou do Campeonato Brasileiro de Remo Júnior e Paraolímpico, realizado no Rio 
de Janeiro, sob a orientação de Rodrigo da Silva Rojas. Aprovado. 
 
Gilberto De Luccia – Propôs votos de louvor à Seção de Tênis, pelos resultados obtidos no 
Torneio Interclubes, com destaque aos atletas Gabriela Marques, Luiza Teixeira, Marcella 
Ceratti e Julia Ohno, categoria 12 anos/Feminino; Thiago Costa, Fernando Bertachini, 
Guilherme Souza, Fábio Motta e João Barone, categoria11 anos/Masculino B; Antonioni 
Fasano, Arion Reis, Christoph  Grasel, Lucca Guizardi, Luiz Henrique Adamo e Marcelo Dib, 
categoria14 anos/Masculino A. Elogiando o trabalho de base que vem sendo realizado com o 
Kids Tênis e Escolinha, estendeu o voto ao Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra 
Rodrigues, ao Diretor Adjunto Hugo Scott, ao Coordenador Técnico Paulo Cleto e ao 
Supervisor Técnico Evanildo Mondec. Proposta aprovada. 
 
Cleantho de Camargo e Silva – Propôs votos de louvor a judocas, por conquistas, cada um 
em sua categoria, nas seguintes competições: 1) Campeonato Paulista de Judô realizado em 
junho, a saber: Charles Chibana, Vinícius Panini, Catiere Moya, Fabiana Oliveira e Eduardo 
Bettoni da Silva; 2) Campeonato Pan-americano: Jéssica Miranda Osorio, Henrique 
Miniskowsky Silva, Alan Kuwabara, Gabriela Chibana, Mike Chibana e Eleudis Valentim. A 
proposta foi aprovada. 
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Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Propôs voto de louvor pela trajetória esportiva do Atleta 
Benemérito João Gonçalves Filho, esposo da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, 
falecido há um ano. Aprovado. 
 
Presidente – Pediu licença à oradora para considerar o voto subscrito pelo Plenário como um 
todo. 
 
Severiano Atanes Netto – Elogiou a Festa Junina, em especial aqueles que participaram, 
intensamente, colaborando na barraca autônoma, de vinho quente, quentão e pinhão. Propôs 
voto de pronto restabelecimento do ex-Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti. Aprovado. 
 
Presidente – Pediu licença para considerar aquele voto subscrito pelo Plenário como um todo.  
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

João Benedicto de Azevedo Marques – Reivindicou a instalação de um elevador no Vestiário 
do Tênis, a restabelecimento do serviço de alto falante nas alamedas e na piscina, bem como 
a realização de um fórum para discutir a questão do esporte no Clube, visando à apresentação 
de um plano estratégico para o esporte, que seja do consenso de todos os associados, para 
que se possa, sempre, desenvolver o esporte do Clube, mas sem desvios.  
 
Presidente – Interveio, observando que é tênue a linha divisória entre Várias e A Voz do 
Conselheiro. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Negou, dizendo que estava cobrando da Diretoria 
esclarecimentos em relação ao planejamento estratégico de esporte no Clube, as despesas 
efetuadas, se foram integralmente cobertas com as parcerias e os patrocínios, ou se houve 
outras verbas, até sem autorização do Conselho, que foram utilizadas. Encerrando, associou-
se à homenagem ao saudoso Atleta João Gonçalves Filho. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Apresentou os seguintes pedidos à Diretoria: 1) 
instalação, no recinto da garagem, de uma alameda de serviços rápidos, como sapataria, 
chaveiro, relojoeiro, costura rápida; 2) que seja feito um estudo visando à reforma da Sede 
Social, abrangendo a fachada e a readequação do uso dos espaços; 3) afixação de aviso na 
piscina olímpica coberta, em local bem visível, informando os horários de treinos, qual equipe 
está treinando e quais raias estão disponíveis para os associados; 4) que sejam promovidas 
palestras sobre o tema “combate ao uso de drogas”, para orientar pais e familiares. Pediu que 
a Portaria de acesso ao Shopping Iguatemi seja instalada até o final do ano. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Transmitiu o seguinte: 1) reclamação sobre a dificuldade 
de comunicação do Serviço de Atendimento ao Pinheirense – SAP - com os associados, 
solicitando providências a respeito, inclusive a agilização dos procedimentos e soluções; 2) 
complementou o primeiro pedido do Conselheiro La Terza, propondo serviços de lavanderia; 3) 
pedido de esclarecimentos sobre o andamento da obra do estacionamento; 4) pedido de 
esclarecimentos sobre o que será feito para recuperar o déficit operacional gerado no biênio 
2009/2010; 5) Lei de Incentivo ao Esporte – esclarecimentos sobre como teria sido 
regularizada a verba de Custeio utilizada para financiar parte dos atletas. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Com relação ao pedido de promoção de palestras sobre 
“combate ao uso de drogas”, colocou-se à disposição da Diretoria para contatar a Ordem dos 
Advogados do Brasil, que conta com uma parceria com o Departamento de Narcóticos e 
promove um curso de capacitação para multiplicadores. Solicitou que a Diretoria estude a 
ampliação do espaço físico da Festa Junina, ou que o evento seja realizado em mais de uma 
dependência, para distribuir melhor os frequentadores. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 596ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 de maio 

de 2011. 

Célio Cássio dos Santos – Pediu retificação da última parte de seu pronunciamento no item 3 
da Ordem do Dia, para acrescentar o advérbio mais, depois da expressão: “poderia discordar”. 
 
Andreas de Souza Fein – – Requereu fosse inserta em ata a íntegra de declaração de voto 
apresentada na reunião, bem como o nome dos Conselheiros que a subscreveram.  
 
Encerrada a votação, o Conselheiro Peter Alfredo Burmester entregou ao Presidente uma 
declaração de voto contrário à proposição substitutiva, subscrita por ele e outros quarenta e 
seis Conselheiros. 
 
Presidente – Indeferiu o pedido formulado pelo orador. Indagado sobre o motivo da rejeição, 
fundamentou sua decisão nos artigos 69 e 83 do Regimento Interno, que dispõem, 
respectivamente, que “É permitido ao Conselheiro enviar à Mesa, até o final da reunião, 
declaração escrita de voto, sem fazer uso da palavra.”; e que “Será permitido a qualquer 
Conselheiro fazer inserir na ata as razões escritas de seu voto, redigidas em termos concisos e 
sem alusões pessoais, entregues à Mesa na mesma reunião, respeitadas as disposições 
regimentais.”. Explicou que não pode haver no mesmo diploma dois preceitos antagônicos, 
então, há que se fazer a interpretação. O artigo 83, que estabelece fazer inserir, depende de 
requerimento expresso do Conselheiro, que é aquele que declara o seu voto expresso na 
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tribuna. E, após a finalização de seu voto, traz o resumo do que ele falara, para que fique 
inserido na ata, mercê de um requerimento dele. Já o artigo 69, é para votação; terminada a 
votação, é permitido ao Conselheiro enviar à Mesa, até o final da reunião, declaração escrita 
de voto, sem fazer uso da palavra. Foi o que o Conselheiro Peter Burmester fez. Ao terminar a 
votação, entregou à Presidência a declaração subscrita por vários Conselheiros. Não o 
permitiu, mas dava fé ao Conselheiro, oportunizar, inclusive, a verificação, se todos aqueles 
que assinaram estavam presentes na votação. Que estavam presentes na reunião, fizera o 
exame, porque lera as assinaturas no Livro de Presença. Mas não fez no momento oportuno a 
verificação, se todos que subscreveram se encontravam presentes. Razão pela qual 
recepcionou e fez menção na ata de que recebera do Conselheiro Peter Alfredo Burmester 
uma declaração de voto, subscrita por ele e outros Conselheiros. Não havia requerimento nem 
para fazer inserir em ata, e era apenas uma consignação. Como o orador insistiu em fazer um 
comentário, respondeu: “Eu já decidi. Se V. Sa. estiver irresignado há recurso contra minha 
decisão.” Submeteu a ata à votação do Plenário, que a aprovou apenas com a retificação 
proposta pelo Conselheiro Célio Cássio dos Santos. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-12/2010 – Primeira discussão e votação de 

proposta subscrita por cinquenta e sete Conselheiros, visando à criação de 
alíneas e parágrafos no Art. 7º, do Regimento das Eleições no Conselho 
Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pediu licença para fazer algumas considerações 
preliminares à sua manifestação de voto. Disse que não teve condições de comparecer, mas 
assistiu ao videoteipe da reunião anterior, tendo ficado estarrecido com os fatos ocorridos. 
Inicialmente, solidarizou-se com o Sr. Presidente do Conselho, pela forma serena com que 
conduziu os trabalhos naquela oportunidade, explicando, de forma absolutamente clara, 
equívoco manifestado na tribuna por Conselheiro, que afirmou que o trânsito em julgado seria 
uma ficção jurídica. Ora, o trânsito em julgado está esculpido na Constituição Brasileira, está 
referido no Estatuto Social, e, em hipótese alguma, pode ser entendido como ficção jurídica. 
Ponderou que todo mundo tem o direito de ter os seus cinco minutos de insanidade, 
entretanto, repudiou aquela manifestação acintosa, que julgou tão injusta, descabida, afrontosa 
à pessoa do Sr. Presidente, que havia se limitado a prestar esclarecimentos ao Conselho. 
Observou que o assunto “Ficha Limpa” nem deveria ter sido trazido para discussão, pois o 
Regimento das Eleições já prevê a exclusão de candidato que não apresente condições para 
tanto. Na verdade, é um tema que, evidentemente, comove todo o Corpo Associativo; todos os 
cidadãos brasileiros são favoráveis, como os Conselheiros também o são, como são favoráveis 
à erradicação da miséria e à preservação de animais em extinção. São temas incontestes. 
Portanto, não adianta um determinado grupo dizer que é bandeirante da “Ficha Limpa”, porque 
todos são. Consignou que a proposição substitutiva que subscreveu com outros Conselheiros 
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foi apresentada para deixar claro que o grupo da maioria não rejeitou a “Ficha Limpa”, mas 
procurou estabelecê-la da forma correta, respeitando a Constituição, servindo-se, inclusive, de 
um tratamento dado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Por oportuno, registrou o seu 
desacordo com o pronunciamento feito naquela reunião por outro Conselheiro, advogado, 
ofendendo a OAB, lembrando que aquela Instituição contribuiu para redemocratização do 
Brasil. Referiu-se à forma com que a Ordem dos Advogados do Brasil introduziu a “Ficha 
Limpa” em suas eleições, para demonstrar que no Clube não haveria necessidade de uma 
proposta tão longa e tão inadequada quanto a original, que, inclusive, não apresentava a 
operacionalização. Neste momento, dirigiu-se ao Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 
Sousa - que informou estar se retirando do Plenário para ir ao toalete - dizendo que gostaria 
que este ouvisse seu pronunciamento (Seguiria trecho retirado da ata a pedido formulado 
posteriormente ao Sr. Presidente pelo orador). Encaminhou seu voto pela aprovação integral 
da proposta da Comissão de Redação. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Lamentou a conduta de ambas as partes. 
 
Célio Cássio dos Santos – Reiterou integralmente o que disse na última reunião com relação 
a trânsito em julgado, inclusive no que tange à ficção jurídica. Esclareceu que quando se 
referiu a ficção jurídica, em primeiro lugar, estava se reportando especificamente ao Clube e 
fazendo um paralelo no que diz respeito ao tempo de mandato que os dirigentes têm, que são 
dois anos, e ao tempo que leva todo e qualquer, ao menos a maioria dos processos no País. 
Certamente, nada se resolve num curto período de tempo; os exemplos não faltam e isso não 
se pode negar. Então, no Clube essa proposta será absolutamente inócua, e o tempo vai 
mostrar se de alguma forma vai haver alguma valia. Entendeu que a “Ficha Limpa” não foi 
aprovada. Em segundo lugar, não houve acinte algum, mas, sim, a manifestação democrática 
de um Conselheiro, que, aliás, foi um pedido de esclarecimento. Disse que às vezes, até para 
causar certo reboliço, ou poder vir à tribuna agredir os outros, ou aparecer, as pessoas tendem 
a personificar as coisas, esquecendo que por vez o Conselheiro que se manifesta não está 
falando apenas por si, mas por muitos. E uma vez esclarecida a questão, e o Sr. Presidente 
esclareceu, cada um fica com aquilo que entende adequado, ou aquilo que sentiu, aceita ou 
não os esclarecimentos. De forma que aquela não foi uma manifestação pessoal, mas como 
sentiam muitos outros colegas, tendo sido o assunto, com os esclarecimentos do Sr. 
Presidente, pelo menos até hoje, considerado absolutamente encerrado e sem maiores 
consequências.  
 
Presidente – Enfatizou que não passou despercebido à Presidência que este item se referia à 
segunda discussão para apreciação da redação final. O Conselheiro Alberto Fasanaro fez o 
seu pronunciamento, e a Presidência permitiu, e permitiria sempre, porque esta é a sua 
vocação, ao Conselheiro Célio, que fizesse a manifestação. Verifique-se que, com exceção da 
parte final da manifestação do Conselheiro Alberto Fasanaro, quando ele se manifestou sobre 
a redação, quer no pronunciamento do Conselheiro Célio, quer no pronunciamento do 
Conselheiro Fasanaro, não se observou estritamente o que dispõe o Regimento, com relação à 
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segunda votação, mas assim permitiu dentro de um princípio democrático. Solicitou aos 
Conselheiros que se ativessem apenas a examinar a redação, pois não permitiria quaisquer 
outros debates, o que reiterou, dirigindo-se ao orador seguinte. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Registrou seu protesto, dizendo que no Conselho a 
única pessoa que tem autoridade legal para censurar os Conselheiros é o Presidente. 
Lamentou o ocorrido naquele momento, acrescentando que nenhum Conselheiro pode 
censurar direta ou indiretamente um seu par. Disse “Vossa Excelência tem grande serenidade, 
... no calor das discussões é da democracia que haja essa tolerância. E foi assim que V. Exa. 
agiu, era assunto encerrado.”, entendendo que o Sr. Presidente devia ter cassado a palavra do 
orador. Cumprimentou a Comissão Jurídica pelo brilhantíssimo parecer, que teria liquidado a 
matéria, senão fossem as paixões políticas. Lembrou que a matéria estava encerrada, 
comportando somente discussão sobre a redação. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Perguntou ao Sr. Presidente se também 
poderia se pronunciar agora, pois o Conselheiro Fasanaro abordara questão não pertinente à 
matéria e não teve a palavra cassada. 
 
Presidente – Respondeu que o orador poderia falar em Várias, porque já havia encerrado a 
discussão e passaria à votação do processo. O Regimento prevê que quando um Conselheiro 
é citado nominalmente, ele pode fazer o uso da palavra. Explicou que a discussão era apenas 
sobre a redação final. Quando o Conselheiro pede para ir à tribuna, obviamente que ele, 
Presidente, não está sabendo o teor do pronunciamento. Portanto não sabia o que falaria o 
Conselheiro Célio, nem o Conselheiro Alberto. No contexto, vou prestando muita atenção; 
procuro anotar, até para não cometer o risco, ou erro de interromper uma manifestação, e isto 
é minha vocação democrática. O Conselheiro Fasanaro fez a sua manifestação e o 
Conselheiro Célio respondeu. Não permitiu a reabertura da discussão sobre a matéria.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Insistiu, dizendo que o Conselheiro Luís Alberto tinha sido 
citado nominalmente. 
 
Presidente – Explicou que o orador não estava presente no momento, pois tinha ido ao 
toalete, tendo o Conselheiro Luís Alberto confirmado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Pediu que o Sr. Presidente consultasse a Casa se o assunto 
estava devidamente esclarecido. 
 
Presidente – Afirmou que já havia encerrado a discussão. Antes de passar à votação, fez 
algumas considerações. Disse que tem sido muito compreensivo. Há uma expressão muito 
bonita do Barão de Rio Branco, que diz o seguinte: É bom ser pacífico, mas a passividade não 
implica em não ser forte. Se necessário for eu serei, como o fui na discussão da ata. Então, eu 
gostaria de colocar a Casa nos exatos limites. Tenho exata noção de como presidir esta Casa. 
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Sei que a paixão política traz a seguinte consequência: Quando a política entra na sala, o 
Direito sai pela janela. Aqui nesta Casa, enquanto eu a presidir não haverá politização, haverá 
judicialização. E esta jurisdição será exercida. Embates políticos ficarão para o momento 
eleitoral oportuno, aqui vamos discutir o que é melhor para o Corpo Associativo. Estamos até 
tarde da noite discutindo filigranas políticas, e eu não vou admitir discussão de filigranas 
políticas. O voto é que dirá quem é melhor, ou quem é que deve dominar, ou quem deve ficar 
na oposição, tentando instituir uma resistência correta e construtiva. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Reportou que quando viu o Conselheiro saindo 
durante o seu pronunciamento, veio-lhe à mente situação vivida por ele, orador, bem como 
pelo Sr. Presidente, à época apenas Conselheiro, em que pessoas se retiravam 
ostensivamente do Plenário quando um deles se manifestava. Reconheceu a impertinência de 
sua colocação, pedindo à Presidência que a afirmação que fizera não constasse de ata.  
 
Presidente – Concordou, por se tratar de ato de vontade unilateral e que deve ser observado. 
Declarou encerrada a discussão, agradecendo aos Conselheiros José Geraldo Louzã Prado, 
José Roberto Coutinho de Arruda e Ovídio Lopes Guimarães Junior pela colaboração nos 
trabalhos da Comissão Especial de Redação. Submeteu a matéria à votação. 
 
Votação/Deliberação: 

No encaminhamento da votação manifestou-se o Conselheiro José Roberto Coutinho de 
Arruda. 
Em nome da Mesa, propôs fosse acrescentado à alínea “c” o mesmo prazo que constava no 
final das alíneas “a” e “b”. 
Por maioria de votos, o Plenário resolveu aprovar o projeto de redação final proposto pela 
Comissão Especial de Redação, com a emenda de redação da Mesa do Conselho, ficando 
assim redigidos o dispositivo regimental objeto desta alteração: REGIMENTO DAS 

ELEIÇÕES NO CONSELHO DELIBERATIVO - “Art. 7º - São inelegíveis: ... 

Parágrafo Único – Para os fins previstos na alínea “f”, do inciso I, deste artigo, o 

candidato deverá comprovar, quando do registro de sua respectiva chapa e no prazo 

a que se refere o parágrafo único do artigo 1º deste Regimento: a) não haver sido 

condenado criminalmente, em decisão transitada em julgado, por delitos contra a 

economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, 

exibindo, para tanto, as certidões negativas dos Distribuidores Criminais (Estadual e 

Federal) de seu domicílio, abrangendo os últimos cinco anos; b) não haver sido 

condenado, em decisão transitada em julgado, pela prática de atos ilícitos contra o 

patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei 

que regula a falência, exibindo, para tanto, as certidões negativas dos Distribuidores 

Cíveis (Estadual e Federal) de seu domicílio, abrangendo os últimos cinco anos; c) 

não haver sido condenado, em decisão transitada em julgado, por crime eleitoral, 
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exibindo, para tanto, certidão da Justiça Eleitoral do Estado em que é domiciliado, 

abrangendo os últimos cinco anos.”. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Peter Alfredo Burmester – Reiterou pedido à Diretoria de prestação de informações sobre as 
obras, contendo o cronograma, prazos não cumpridos, verba prevista e despesas efetivadas, 
com as devidas justificativas, destacando o atraso na entrega da Lanchonete do Futebol e da 
instalação do elevador do Centro Administrativo, bem como a construção do Restaurante 
Japonês, cujas obras sequer iniciaram. Com relação à Festa Junina, observou que, 
independentemente da organização, da qualidade dos shows, do resultado operacional e de 
faturamento, o número de presentes foi assustador, em especial em termos de segurança.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Antevendo a situação a ser enfrentada nos próximos dois 
anos, em razão do vulto da obra do novo estacionamento, ponderou que, no caso dessa obra, 
cujo valor representa cerca de 25% do Orçamento, não devemos e não temos o direito de 
errar, como aconteceu em determinada obra, que de 2 milhões acabou suplantando em mais 
R$ 600.000,00. Ademais, quando a obra do estacionamento estiver em seu andamento 
normal, os gastos deverão ser da ordem de R$ 1.000.000,00/mês, e é necessário pagar por 
aquilo que estiver sendo feito. Cada Conselheiro, com sua experiência profissional, pode 
ajudar na gestão do Clube, mas a Diretoria deve trazer informações para tranquilizar os 
associados. E não adianta informar os números, sem dar a homogeneização desses números. 
São números podem ser encontrados no Relatório de Acompanhamento Mensal (R.A.M), que 
traz uma série de informações diuturnas da Administração, que devem ser disponibilizados 
para todo o Conselho, como já havia sugerido, talvez no site. Para complementar sua 
manifestação, naquele momento solicitou, e o Sr. Presidente forneceu ao orador um exemplar 
do R.A.M. para consulta. Por oportuno, discordou que referido documento seja apenas 
colocado à disposição para consulta no Conselho, quando ele é dirigido aos Conselheiros,, 
inclusive no próprio encaminhamento da Diretoria. Reportando-se ao R.A.M, disse que, graças 
a uma ação da gestão anterior, as contas são apresentadas por centro de custo, possibilitando 
uma análise individual do andamento mensal de cada item das Diretorias, com o previsto e o 
realizado. Traz uma série de tabelas que, inclusive, facilitaria se viessem apresentadas em 
forma de gráfico - Curva S – possibilitando a análise das divergências acumuladas dos dados 
de gestão, numericamente. Mas isto não é suficiente. Isto dará provavelmente uma distorção 
ou um acerto daquela Diretoria. Pediu que a Diretoria esclarecesse por que os indicadores de 
desempenho não constam do relatório. Explicou que indicador de desempenho é um índice 
que permite não só analisar o previsto e o realizado, mas o desempenho das diversas 
Diretorias em relação ao objetivo. Solicitou, ainda, que as Comissões sejam proativas, porque 
não é justo que somente o Presidente do Clube fique cobrando. É função do Presidente da 
Comissão de Obras prestar contas do andamento das obras e não há informações mensais 
aos Conselheiros. A omissão da informação gera intranquilidade, mitos e mistérios. Apelou 
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para que sejam apresentados os indicadores de desempenho das diversas Diretorias, e não 
números contábeis. 
 
Andreas de Souza Fein – Pediu licença para endossar integralmente o pronunciamento do 
Conselheiro Badra. Apresentou alguns pontos à consideração da nova Diretoria, solicitando 
informações a respeito do seguinte: cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Estatuto e 
Regulamento Geral para respostas aos pedidos transmitidos no item “A Voz do Conselheiro”; 
contratos de patrocínio, que alteram uniforme do Clube, assinados sem anuência do Conselho; 
carteiras de associados convidados emitidas sem informação ao Conselho; leniência com 
atuação descontrolada de Personal Trainers em praticamente todas as seções, prática que 
vem sendo exercida, inclusive, por terceiros, nos jantares dançantes; frequentemente, não se 
coloca em local acessível a placa de aviso com as informações sobre cada obra, da mesma 
forma que essa placa é retirada quando a obra atrasa, como o elevador do CA e o do 
Restaurante Japonês; resultado dos trabalhos da Comissão constituída para estudar o assunto 
Personal Trainer, que deveria ter sido apresentado até 15/02; necessidade de se providenciar 
com urgência a validação do Plano Diretor de Desenvolvimento junto aos associados, tendo 
em vista que a amostragem considerada para elaborar o PDD, um planejamento de vulto, 
baseou-se num universo estatístico de um pouco mais de 800 pessoas escolhidas, entre as 
4.000 respostas recebidas; retorno da publicação de índice de liquidez do Clube, para 
conhecimento dos associados. Propôs à nova Diretoria que aperfeiçoe a rotina de trabalho, 
observando rigorosamente o Estatuto Social, o Regulamento Geral, o ordenamento jurídico e 
as melhores práticas de prestação de contas aos associados.  
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Agradeceu pelas homenagens dirigidas a seu saudoso 
esposo João Gonçalves Filho, aproveitando para solicitar a substituição de sua foto, que se 
encontra no Ginásio de Judô, por uma foto da época de sua consagração como atleta. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Desejando sucesso para a nova gestão da Diretoria, 
apresentou as seguintes reivindicações e informações: relação dos atletas das modalidades 
esportivas que participam de campeonatos externos, que competiram pelo Clube nos meses 
de março, abril, maio e junho, e qual a sua relação com o Pinheiros, isto é, em que condição 
representam o Clube - se são associados, militantes, experientes, empregado, patrocinado, 
etc; qual o motivo do atraso da obra do elevador do Centro Administrativo; esclarecimentos 
sobre a obra do novo estacionamento, inclusive informando qual é projeto definitivo e se o 
orçamento ficou dentro da verba aprovada pelo Conselho; qual o planejamento para 
compensar o déficit de Custeio, conforme solicitado pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo 
de Sousa. Baseado no fato de um Conselheiro demonstrar, durante a reunião, possuir a lista 
de todos os convidados dos Conselheiros, solicitou que a relação completa dos convidados de 
todos os Conselheiros, Diretores, Presidentes e associados que possuam cargo no Clube 
fosse distribuída a todos os Conselheiros. 
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Antonio Moreno Neto – Manifestou-se com referência ao pronunciamento do Conselheiro 
Célio Cássio dos Santos no item “A Voz do Conselheiro” da última reunião. Relativamente ao 
pedido de informações sobre o Plano Diretor e a obra do estacionamento, explicou que, na 
gestão anterior, não foi aprovada obra de estacionamento por este Conselho, que é o órgão 
máximo de aprovação de obras e reformas do Clube. Em segundo lugar, também não foi 
aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento. A Diretoria apresentou o Plano Diretor de 
Desenvolvimento ao Conselho, que foi aprovado, fato inédito na história do Clube. Foi um 
Plano muito bem elaborado, com todas as condições técnicas exigidas, e dentro dele 
constavam algumas opções para a obra do estacionamento, das quais uma delas foi aprovada 
pelo Conselho. Sobre os recursos de R$12 milhões que foram deixados pela Diretoria, na sua 
Presidência, teve como objetivo priorizar as obras de infraestrutura, necessárias para receber 
um contingente maior de associados, face ao impacto da frequência desse novo 
estacionamento, e várias dessas obras de infraestrutura foram executadas. A nossa Diretoria 
entregou a gestão com R$47 milhões na rubrica Investimento, sendo que R$30 milhões 
reservados para a construção do estacionamento. Quanto ao déficit de Custeio mencionado, 
lembrou que quando da prestação de contas teve a oportunidade de confirmar que existia um 
déficit de R$3 milhões e 200 no Custeio, que foi um recurso que a Diretoria assumiu a 
responsabilidade de compensar, já que não pode contar com recursos de um patrocinador, que 
não investiu no nosso Projeto conforme previsto, através da Lei de Incentivo ao Esporte, 
conforme estava previsto. Aguardamos resposta a uma correspondência enviada ao Ministério 
do Esporte, para podermos compensar esses recursos na rubrica Investimento Na época a 
Diretoria optou por usar recursos do Custeio ao invés de demitir alguns técnicos, preparadores 
físicos, fisioterapeutas. Felizmente, antes de entregar o cargo pude constatar que houve um 
superávit aproximado de R$2 milhões e meio a R$3 milhões, o que já demonstra uma 
recuperação. Consequentemente, a recuperação desse déficit não ocorreu com a venda de 
títulos, como comentara o Conselheiro Célio. O Edital de venda desses títulos, que atendendo 
ao anseio de associados, visando à integração familiar, sob o argumento de que o título estava 
muito caro, contemplou exclusivamente filhos e cônjuges, e serviu para reposição de 1.950 
associados sem título, que tinham deixado o Clube. Nesse caso, a renda com taxa de 
transferência não é muito importante, porque os associados com mais de 10 anos de Clube 
têm um desconto considerável. Diferentemente dos 2.800 títulos vendidos há 6 ou 7 anos, 
quando que se contemplou a prioridade F - terceiros, por R$ 10.000,00 entre título e 
transferência, em 10 prestações de R$ 1.000,00. Quanto à menção ao fato de Conselheiros 
terem sido levados à Justiça pelo próprio Clube que representam, ao qual gratuitamente 
dedicam grande parte de seus tempos em detrimento por vez da própria família, explicou que 
quando assumiu a Diretoria tomou conhecimento de acusações de alguns participantes da 
Pista News, no sentido de que a Presidência tomaria à mão R$ 8.000.000,00 do Fundo INSS, 
e também de outro Conselheiro, que dizia que valia qualquer tática para se chegar ao poder do 
Clube, inclusive divulgar, por exemplo, que alimentos servidos no Tênis estariam 
contaminados. Na época, com responsabilidade, ingressou com processos individuais, em 
nome do Clube e em seu próprio nome, em detrimento dessas acusações, para preservar a 
integridade moral e social do Clube e de seu Presidente. Ao contrário do pensamento do 
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Conselheiro Célio, de que a Diretoria talvez devesse se desculpar por essa atitude, disse que 
quem tem de pedir desculpa são essas pessoas, que agiram de uma maneira não Pinheirense.  
 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Referiu que, com aprovação das obras, interessa saber 
quantas pessoas frequentam o Clube. E essa informação tem sido solicitada à Diretoria desde 
agosto do ano passado, sem resposta. Entretanto, surpreendentemente, na reunião de hoje 
surgiram informações dessa natureza, parecendo-lhe que não há uma assimetria. Conduta 
que, se houvesse talvez uma Comissão de Ética, deve ter uma sanção para essa pessoa que 
abriu. Lamentou que no momento do comentário não estivesse presente. Comentou que o Sr. 
Presidente da Diretoria o orientara a fazer o encaminhamento correto. 
 

Presidente – Informou ao orador que a matéria tinha sido retirada. 
 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Observou que, independentemente disso, o fato que foi 
colocado demonstrava que o acesso assimétrico não é igual para todos. É preciso olhar isso 
com cautela e seriedade, como uma Comissão de Ética faz, porque caracteriza, quando 
alguém menciona que fez uma investigação e que tem dado sobre uma pessoa, a gente pode 
dar diversos nomes para ele. À luz daquelas colocações, solicitou ao Sr. Presidente, em nome 
do Conselho, que o acatasse, como defensor da democracia, pelo princípio de equidade, pelo 
princípio de imparcialidade que pauta os seus trabalhos, que isso seja apurado e o 
responsável pelo vazamento sofra as devidas punições administrativas, ou sanções que 
possam caber, porque isso é o mínimo que deve acontecer quando tem uma quebra de 
informações. Parabenizou o Sr. Presidente da Diretoria, que o orientou a fazer o 
encaminhamento correto, agradecendo-o pelas providências em relação a isso. 
 

Tarcísio de Barros Bandeira – Disse acreditar que aqui seja um Conselho Deliberativo, e ele 
é regido por normas industriais, por normas de não tecnicalidade legal. E um dos princípios 
básicos de administração é que não se apaga nada de lugar nenhum. Então, sou 
profundamente contra retirar uma coisa que foi dita. Pode retirar o efeito, fazer o que quiser 
para tirar, agora, foi dito, tem que continuar. Concordou com o Conselheiro João Benedicto de 
Azevedo Marques, no sentido de que o Clube é eminentemente esportivo, e, para entender 
essa esportividade do ponto de vista administrativo, somos um Conselho administrativo. Então, 
é fundamental receber a distribuição de despesas entre as várias categorias de esportistas que 
existem aqui. Temos os esportistas amadores, os militantes e os profissionais - que só devem 
permanecer se der lucro, pois não tem sentido nenhum o Clube ter esportista profissional e 
chegar a ter déficit para suprir sua permanência aqui. Reiterou pedido de relação dessas 
despesas. 
 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Com relação à Festa Junina, disse que teve oportunidade 
expor ideias ao Sr. Presidente da Diretoria, algumas delas inclusive já implementadas nessa 
última Festa, que, aliás, elogiou. Tecendo comentários sobre alguns aspectos positivos e 
aprimoramentos que poderão ser feitos, sugeriu à Diretoria que formasse uma comissão, 
principalmente considerando a antecedência que há da próxima, para pensar nas futuras 
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Festas Juninas.  Destacou que, pessoalmente, entende que o modelo atual é correto, atrai 
associados e convidados, e não deve gerar prejuízo. Entretanto, o número de convites deve 
ser limitado, muito embora neste ano a Diretoria tenha reduzido a venda de convites para 
terceiros. Reiterou sua sugestão. 
 
André Perego Fiore – Desejou feliz gestão ao Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues. 
Considerando que com a proximidade do Pan-Americano e das Olimpíadas de Londres, deve 
estar existindo uma atenção especial na área esportiva. Assim, apelou à Diretoria no sentido 
de que elabore um plano de ação para essas competições, talvez promovendo um fórum de 
debates sobre o esporte do Clube, como propôs o Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques, para contar com a contribuição de associados, Conselheiros, Diretores e pessoas da 
área, pois será um biênio muito importante para o Clube. Por oportuno, confessou-se 
extremamente chocado com o os fatos que havia presenciado naquela noite, demonstrando 
um ambiente de desentendimento e, muitas vezes, de rusgas pessoais aqui dentro. Ora, acima 
de tudo todos têm o mesmo anseio. Então, se existir rusga pessoal, que seja resolvida fora do 
Conselho, devendo todos remar para uma mesma direção: o bem-estar do Clube. 
 
Ligia Tayar – Reclamou providências com relação à ocupação indevida das vagas da 
garagem reservadas a deficientes e idosos, em especial em dias de reuniões. Ponderou que 
deve ser cobrado o uso do cartão apropriado fornecido pela Prefeitura e que a situação merece 
uma conscientização dos usuários.  
 
Marcelo Favalli – Inicialmente, no que diz respeito à publicidade dos atos da Administração, 
ponderou que cada Conselheiro apresentou aspectos passíveis de algum aperfeiçoamento, 
senão de falhas que deveriam ser ajustadas. Referiu que no dia 13 de abril protocolou um 
documento na Secretaria do Conselho, pedindo alguns esclarecimentos sobre determinados 
temas, relevando a necessidade de um prazo um pouco mais longo para resposta, em razão 
da fase de transição entre Diretorias. Comentou que um dos esclarecimentos que solicitou foi 
com relação ao critério adotado nas Portarias, que lá prescreveu num quadro de 20 por 30 cm, 
dizendo que os associados só poderão adentrar as dependências do Clube por quatro vezes 
durante o mês, sem estar portando sua carteira social. Disse que procurou tomar 
conhecimento dessa nova norma junto à Segurança, estranhando a resposta da funcionária, 
no sentido de que não estava autorizada a exibir o documento e que se informaria para 
esclarecer os motivos dessa orientação. Reclamou, ainda, de não ter conseguido acesso a um 
procedimento disciplinar, que também dependia de autorização da Diretoria. Assim, solicitou o 
empenho da Presidência no sentido de possibilitar que a publicidade seja feita de forma mais 
ampla e rápida possível, e que suas solicitações sejam prontamente respondidas pela 
Diretoria, para que o princípio democrático de direito tão defendido neste País seja respeitado 
em todos os seus limites. 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – Pediu esclarecimentos sobre as 
questões ajuizadas em nome do Clube, envolvendo Conselheiros, que tinham sido 
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mencionadas na tribuna naquela noite; quais são essas ações, o resultado delas, como foi 
dado encaminhamento ao assunto, como que foi feita a contratação e o pagamento de 
advogado. Disse entender que o Conselho deve tomar conhecimento, para, eventualmente, 
avaliar qual a razão desse ato praticado e suas consequências. O que foi em nome próprio, em 
nome do Clube, como foi colocado. Ao invés de entrar em nome próprio, entrou em nome do 
Clube. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Esclareceu que houve ação em nome do Clube e ação em 
nome da pessoa física; foram duas ações: jurídica e física. 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – Ressaltou que a ação que interessa é 
a do Clube.  
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros compareceram à reunião e deu por encerrados os 
trabalhos às 23h25. 
 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 599ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de 

agosto de 2011, com as retificações já dela constantes. 
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