
ATA RESUMIDA DA 599ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011. 
 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario: 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 – Comunicou que o Conselheiro Apparecido Teixeira pediu 
demissão da Terceira Secretaria, em virtude de compromissos profissionais. 
Informou a nova composição da Secretaria da Mesa, conforme acima 
exposto. 
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5) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes do 
Grupo B: Rubens Carlos Criscuolo e Carlos Eduardo Aun, da Chapa 
Pinheiros Sempre, e José Roberto Carneiro Novaes Junior, da Chapa 
Pinheiros de Todos Nós. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs voto de pesar pelo falecimento do Sr. Cícero Belo 
Frutuoso, funcionário do Clube desde maio de 1951, sendo observado um 
minuto de silêncio em sua homenagem. Submeteu ao Plenário, tendo sido 
aprovadas, as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa 
do Conselho, pelo falecimento do associado Arnaldo José Pacífico, 
Presidente e Membro do Conselho Fiscal no período de 1985 a 1993; 2) de 
iniciativa do Conselheiro Andreas de Souza Fein, subscrita pela Mesa do 
Conselho e pelo Plenário como um todo, pelo falecimento da associada Ruth 
Seckler de Müller, filha de Oscar Seckler Puig, que presidiu a Diretoria no 
biênio 1960/1962, e mãe dos Srs. Oscar Seckler Müller e Alfredo Eduardo 
Seckler Müller, este último associado do Clube; votos de pronto 
restabelecimento da Conselheira Maria Angélica Masagão Prochaska, da ex-
Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker e do associado Miguel Malato, pai 
do Conselheiro Eduardo Luiz Malato, propostos pela Mesa do Conselho; 
votos de louvor 1) formulados pela Comissão de Esportes, a destaques 
esportivos das Seções de Esgrima, Ginástica Artística, Judô, Natação, Remo 
e Tênis, conforme relação disponibilizada na Internet; 2) propostos pela Mesa 
do Conselho, à Seção de Natação, pelos resultados alcançados no 
campeonato Mundial de Piscina Longa, recentemente realizado em Xangai, 
na China, com destaque aos atletas Felipe França (Campeão), Bruno Fratus 
(melhor tempo de sua prova), Gabriel Mangabeira e ao Supervisor Técnico 
Arilson Soares. Referiu que havia programado uma homenagem a Felipe 
França e Bruno Fratus para esta reunião, mas, como ambos estavam 
viajando, pretendia fazê-lo na reunião de setembro, coincidindo com o mês de 
aniversário do Clube. Solicitou que fossem consideradas duas retificações na 
transcrição do pronunciamento do Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques - distribuída na entrada da reunião - com a respectiva resposta da 
Diretoria, substituindo o termo “importe” por “importante” e “morredoura por 
“imorredoura”, na referência ao saudoso Atleta Benemérito João Gonçalves 
Filho. 
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Primeiro Secretário – Comunicou que o Relatório das Atividades do 
Conselho Deliberativo, referente ao período de maio de 2010 a maio de 2011, 
está à disposição dos Srs. Conselheiros, podendo ser acessado, na área do 
Conselho, dentro do site do Clube na internet. Ainda com relação ao referido 
Relatório, informou que a Secretaria providenciará exemplares aos Srs 
Conselheiros que tenham interesse, bastando que estes o solicitem com certa 
antecedência, de modo a possibilitar a sua confecção. Por fim, colocou à 
disposição para consulta, na Secretaria do Conselho, o Relatório de 
Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao mês de julho/2011 e cartas da 
Diretoria, informando nomeações de Diretores Adjuntos, para o biênio 
2011/2013. 
 
Presidente – Leu Resolução baixada pela Presidência da Diretoria, proibindo 
que nas seções esportivas sejam ministradas e recebidas aulas no Clube, por 
profissionais não habilitados e credenciados pela Diretoria. Estendeu convite 
formulado pela Diretoria, para o I Seminário Internacional Memória e Esporte, 
evento em comemoração aos 20 anos de existência do Centro Pró-Memória 
Hans Nobiling, nos dias 19 e 20/09/2011. Antes de conceder a palavra aos 
inscritos, pediu aos oradores que se ativessem ao tempo regimental. 
 
Gesualdo Di Nieri – Propôs voto de louvor ao Presidente José Manssur, em 
razão deste personalizar os cumprimentos enviados aos Conselheiros pela 
passagem dos respectivos aniversários, escrevendo mensagens distintas, de 
próprio punho. Aprovado. 
 
Presidente – Em nome da Mesa, agradeceu. 
 
Clovis Bergamo Filho – Referiu-se ao novo formado da Festa Italiana do 
Clube, idealizado e levado a efeito pelo Diretor Social Carlos Alberto Costa de 
Oliveira, possibilitando a agregação da Família Pinheirense, parabenizando a 
Diretoria e os Diretores que colaboraram para a consecução desse evento, 
que contou com a presença de mais de 10 mil pessoas durante os três dias 
da Festa.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Reiterou os cumprimentos à Diretoria 
pela Festa Italiana. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Propôs voto de pesar pelo 
falecimento do associado Hernani Andrade Fonseca, pai do ex-Conselheiro, 
ex-Diretor Financeiro e ex-Presidente da Comissão Financeira, Eduardo Lobo 
Fonseca. Propôs, também, votos de júbilo e agradecimento, à Mesa do 
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Conselho, que voltou a promover reuniões prévias; à Diretoria, que vem 
publicando o andamento das obras na Revista Pinheiros; e à Comissão de 
Obras, por ter, na última reunião plenária, prestado informações sobre as 
obras em andamento. Aprovado. 
 
Presidente – Em nome da Mesa, subscreveu o voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Hernani Andrade Fonseca. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Propôs voto de pesar pelo falecimento da 
associada Ilza Miller Pereira Leite, sua tia, estendendo convite para a Missa 
de Sétimo Dia de falecimento, no dia 02/09/2011. Voto aprovado. 
 
Presidente – Solicitou licença para considerar o voto subscrito pelo plenário 
como um todo. 
 
Antonio Carlos Foschini – Propôs voto de louvor à Diretoria Médica, na 
pessoa do Diretor Luís Fernando Imperatriz, pelos relevantes serviços 
proporcionados aos Pinheirenses, informando dados das modalidades de 
atendimentos prestados, eventos promovidos e parcerias da Área. 
 
Antonio Moreno Neto – Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento da 
associada Ilza Miller Pereira Leite, tia de 2º grau de sua esposa, Sra. Beatriz 
Hungria Moreno. Prosseguindo, pronunciou-se em homenagem póstuma ao 
funcionário Cícero Belo Frutuoso. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Prestou homenagem póstuma ao associado 
Arnaldo José Pacífico, mencionando a viúva, Sra. Licia Maria Pacífico e os 
três filhos, Arnaldo José Pacífico Junior, Luiz Eduardo Boaventura Pacífico e 
Luiz Otávio Boaventura Pacífico, todos Pinheirenses. Falou, também, em 
homenagem ao saudoso funcionário Cícero Belo Frutuoso. Elogiou o formato 
e a modernização da Festa Italiana. Finalizando, propôs voto de louvor ao 
Conselheiro Adhemar Arnez Domingues, que, recentemente, teve seu nome 
atribuído a uma sala na Escola de Aeronáutica: Comandante Adhemar Arnez 
Domingues, destacando que o “Comandante Adhemar” é o piloto nº 102 da 
história da Aeronáutica Brasileira. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Reiterou os votos de louvor consignados pelas 
conquistas obtidas no Campeonato Mundial de Natação, comentando o 
desempenho de Bruno Fratus e de Felipe França. Pretendeu abordar outro 
assunto, mas o Sr. Presidente esclareceu tratar-se de matéria do item Várias. 
Os votos foram aprovados. 
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Antonio Carlos Fiore – Propôs voto de louvor à Seção de Atletismo 
Competitivo que, pelo segundo ano consecutivo, se sagrou Vice-Campeã do 
Troféu Brasil (02 a 07/08/2011), conquistando 27 medalhas. Atribuiu à 
evolução da modalidade no Clube, o número de convocados para o 
Campeonato Mundial, em Daegu/Coreia: 6 atletas e 1 técnico; para os Jogos 
Pan-Americanos: 3 convocados e 11 pré-convocados. Destacou a atuação de 
Kléberson Davide no Troféu Brasil, conquistando um recorde que permanecia 
por 23 anos. Cumprimentou a equipe de suporte, em especial o Diretor 
Adjunto Roberto José Lobo Queiroz e o Supervisor Técnico Claudio Roberto 
de Castilho. Entregou ao Sr. Presidente um relatório técnico da competição. 
 
Edgard Ozon – Reportou-se ao Campeonato Mundial de Judô, realizado em 
Paris / França, que se encerrou no último domingo, destacando que 5 dos 14 
lutadores da equipe brasileira eram pinheirenses. Leandro Cunha conquistou 
medalha de prata, Leandro Guilheiro, medalha de bronze. Propôs votos de 
louvor à equipe e aos técnicos Sérgio Malhado Baldijão e Mauro dos Santos 
Oliveira, extensivo ao Diretor Adjunto Marcos Martins Curi. Votos aprovados. 
 
André Perego Fiore – Associou-se aos votos de louvor consignados ao Judô 
e à Natação, dizendo-se orgulhoso pela evolução do Atletismo do Clube. 
Estendeu o voto à Comissão Técnica da Natação do Clube, em especial ao 
Técnico Arilson Silva, considerado o melhor Técnico do Nado de Peito do 
mundo, e ao setor de Biomecânica, liderado por Paulo César da Silva, 
também considerado o melhor do mundo em relação à Natação. Comentou 
que os bons resultados do Clube deverão atrair mais interessados na prática 
desse esporte, solicitando maior atenção da Diretoria quanto à infraestrutura 
esportiva, na construção de novas piscinas (foi lembrado pelo Sr. Presidente 
que o pedido final não cabia nesta parte da reunião). 
 
Silvia Schuster – Convidou os Conselheiros para Campeonato Brasileiro de 
Clubes de Bolão, que será sediado pelo Clube, de 03 a 10/09/2011. Propôs 
voto de louvor ao Diretor Adjunto Rogério Arkie e aos atletas, pelo trabalho e 
desempenho, que deverão trazer bons resultados para o Clube nessa 
competição. Também propôs voto de louvor ao Departamento Social, 
elogiando a Noite Árabe, em especial a Diretora Adjunta Eneida Perez Garcia 
de Carvalho. Aprovado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Cumprimentou a Diretoria, na 
pessoa de seu Presidente, por ter respondido com presteza à sua 
manifestação no item “A Voz do Conselheiro”, feita na reunião de julho, 
relacionada ao Vestiário do Tênis, à segurança e ao esporte.  
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José Ricardo Pinheiro Lima – Reiterou o voto de louvor consignado à 
Seção de Judô, pelas conquistas no Campeonato Mundial, destacando a 
atuação de Tiago Camilo, Leandro Guilheiro e Rafael Silva, que enalteceram 
as cores do Clube. Propôs voto de pronto restabelecimento do associado 
Eduardo Henrique de Macedo, ex-Diretor Adjunto de Handebol, que se 
encontra hospitalizado. Votos aprovados. 
 
Walter Silva – Propôs voto de louvor à Sociedade Esportiva Palmeiras, que 
completou 97 anos de fundação na última sexta-feira, dizendo que participou 
de evento comemorativo, representando a Presidência do Pinheiros, 
oportunidade em que esteve presente José Francisco Manssur - filho do 
Presidente José Manssur - Assessor da Presidência do São Paulo Futebol 
Clube. Proposta aprovada. 
 
Presidente – Antes de iniciar a Ordem do Dia, explicou que ela teria início 
com os itens deliberativos com apreciação suspensa na reunião passada, por 
proposta do Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, seguindo-se, então, a 
pauta regular desta sessão. O Plenário aquiesceu. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro” da 598ª Reunião Extraordinária, de 
25/07/2011 (suspensa – Arts. 40, 38, V e 37a, §3º, do Regimento Interno do 

Conselho Deliberativo). 

Presidente – Pediu aos oradores que observassem o prazo regimental de 
três minutos. 
 
Andreas de Souza Fein – Apresentou as seguintes reivindicações: 1) 
reutilização das orquídeas descartadas, distribuindo-as pelas árvores do 
Clube; 2) cuidados com as tartarugas do lago, de modo a que elas não fiquem 
todo o tempo na água, pois precisam caminhar regularmente no solo para não 
haver formação de água no pulmão; 3) informação sobre o número efetivo de 
quadras de Tênis, depois da construção do novo Estacionamento; 4) quanto 
ao Salão de Festas, se teria servido de estacionamento durante a Festa 
Junina, qual o critério de escolha, quem pode estacionar, como se garantiu 
que não tem havido risco para integridade do Salão e se ele pode receber 
veículo; 5) esclarecimentos sobre o aumento da mensalidade do Jardim da 
Infância; 6) que não haja mais música no Ginásio de Fitness. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Marcelo Giordano Beyruth – Pediu esclarecimentos sobre episódio que teria 
havido no estacionamento em 17/06/2011, objeto do Registro de Ocorrência 
nº 365, revelando uma atitude abusiva e autoritária de um Conselheiro, pois o 
fato teria causado comoção entre os associados, que estariam esperando 
uma punição mais justa ao envolvido. 
 
Presidente – Explicou que é necessário aguardar o devido processo legal. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Respondeu que o processo já fora finalizado. 
Perguntado pelo Sr. Presidente, não quis expor o nome do Conselheiro a que 
se referia, apenas informando tratar-se de um homem. Solicitou, ainda, 
providências esclarecimentos da Diretoria com relação ao seguinte: 1) quanto 
aos motoristas que ficam aguardando crianças ou babás na entrada do 
estacionamento, que ocupam as vagas e ficam observando o movimento de 
ingresso e saída de associados; 2) instalação de uma terceira quadra de 
Futevôlei, conforme se comprometera a Presidência no final da gestão 
anterior; 3) motivo do aumento de 20% na taxa do estacionamento; 4) 
acentuação da manutenção dos brinquedos do parque infantil; 5) instalação 
de catracas nas entradas dos vestiários, permitindo o ingresso exclusivo de 
associados, evitando a ocorrência de furtos; 6) motivo da redução do horário 
de funcionamento da lanchonete do Boliche; 7) retirada dos alambrados e 
redes fixas das quadras colocadas na pista nos finais de semana, como 
compromissado na página 13 da Revista Pinheiros de fevereiro de 2011, 
afixando-se placas contendo os horários e condições de funcionamento. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Com relação à ocorrência mencionada pelo orador, esclareceu 
que é competência privativa do Conselho apreciação atos de Conselheiro, e 
não a Diretoria; que não tinha conhecimento do fato mencionado; que é 
necessário observar o devido processo legal. Informou ao Conselheiro Jorge 
Roberto Corrêa Zantut que não há previsão de apartes neste item. 
 
Plínio Rocha Campos – Reiterou pedido de criação de uma Comissão para 
resolver com mais rapidez pequenos problemas levantados na tribuna, 
permitindo mais tempo ao Conselho para debater questões de maior monta. 
Inclusive, poder-se-ia estudar a criação de um fórum, via internet, para debate 
desses assuntos, dando satisfação ao Conselheiro proponente, e este, aos 
associados solicitantes. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Peter Alfredo Burmester – Leu reclamação de associadas, assinada pela 
Sra. Zenaide de Azevedo Marques Pace, versando sobre ocorrência havida 
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na Festa Junina de sexta-feira, em que uma moça em coma alcoólico 
precisou ser transportada ao hospital e o movimento de pessoas no evento 
dificultou sobremodo o acesso da equipe médica e da segurança do Clube ao 
local. Na carta, discorrendo sobre tal incidente a associada propugna por 
mais segurança, esperando da Diretoria uma decisão sensata para os 
próximos eventos, no que diz respeito ao excesso de convidados em 
detrimento dos associados. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
 
Item 2 da Ordem do Dia da 598ª Reunião Extraordinária, de 25/07/2011 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 597ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 27 de junho de 2011 (Art. 38, V, do Regimento Interno do Conselho 

Deliberativo). 

Andreas de Souza Fein – Pediu retificação da ata para constar, na sua 
manifestação no Item Várias, que havia endossado o pronunciamento – e não 
o pedido – do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra; bem como para 
substituir a frase “... baseou-se num universo estatístico de um pouco mais de 
800 pessoas, dentre 4.000 entrevistadas; ..., pelo seguinte texto: “... baseou-
se num universo estatístico de um pouco mais de 800 pessoas escolhidas, 
entre as 4.000 respostas recebidas;... “. 
 
Presidente – Perguntado, respondeu ao Conselheiro Arlindo Virgílio 
Machado Moura tratar-se de mera retificação, e não alteração, pois a 
solicitação do orador estava de acordo com o que constava das notas 
taquigráficas. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Solicitou que no resumo da sua 
manifestação no Item Várias, ao invés da frase “... distribuição, aos 
Conselheiros, da relação completa dos convidados de todos os Conselheiros, 
Diretores, Presidentes e associados que possuam cargo no Clube.”, 
constasse o seguinte: “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.”. 
 
Presidente – Perguntou se o orador estava retificando, ou impugnando a Ata, 
tendo sido respondido tratar-se de retificação. Indagado, respondeu ao 
Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura que não se tratava de alteração, 
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mas de aperfeiçoamento do resumo, conforme pode verificar das notas 
taquigráficas.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Para não haver dúvida, pediu que seu 
pronunciamento fosse transcrito na ata integralmente. 
 
Presidente – Explicou que o Regimento Interno estabelece para a Ata dois 
momentos perfeitamente distintos: se for uma mera retificação, sem que haja 
objeção, ela estará aprovada. Se for uma impugnação da forma como a Ata 
foi redigida, o Presidente deve submetê-la à deliberação do Plenário. Há três 
documentos distintos e perfeitamente definidos de registro do que se passa 
no Conselho: as notas taquigráficas e o videoteipe, que trazem em seu inteiro 
teor dos trabalhos; e a Ata, e já há precedentes de Ilustres Presidentes que 
me antecederam, que é um resumo daquilo que o Conselheiro dissera, um 
mero e simples resumo para atestar aquilo que é pertinente à condução dos 
trabalhos. Se o Conselheiro tem interesse em obter todo o seu 
pronunciamento, há as notas taquigráficas e o videoteipe, que podem ser 
consultados. O senhor pediu a retificação, eu conferi aqui quando o senhor 
falou. Se não houver objeção, sou obrigado a introduzir; se houver objeção, 
obviamente, colocarei em discussão a objeção para não introduzir. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que sua objeção era a seguinte. 
Primeiro, eu posso  ter falado algo na reunião e não ter sido registrado nas 
notas taquigráficas, no vídeo e na Ata resumida e a Ata resumida pode não 
interpretar o que eu quis falar. Segundo, eu me arrependi do que falei. 
 
Presidente – Respondeu que não permitiria isso. Ele disse o que está aqui; 
eu estou acompanhando as notas. Apenas ele está pedindo que, para melhor 
compreensão do que dissera, que se fizesse esta transcrição em forma de 
retificação, nada mais. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Agradeceu. 
 
Presidente – Apresentou duas corrigendas, a primeira, do Conselheiro 
Tarcísio de Barros Bandeira, retificando do seu pronunciamento no item 
Várias, substituindo o substantivo tecnicidade pelo substantivo tecnicalidade e 
a expressão “os componentes” pela expressão “de despesas entre as várias 
categorias”, e , a segunda, formulada pelo Conselheiro Ricardo Alberto 
Carneiro La Terza, corrigindo a modalidade que mencionou (Triatlo) para 
Natação, no seu pronunciamento no item “A Voz do Conselheiro”. Submeteu 
a ata ao Plenário, com as retificações supra, tendo sido aprovada. 
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Item 1 -  “A Voz do Conselheiro” (desta 599ª Reunião Extraordinária). 

João Paulo Rossi (pela ordem) – Entendeu que o item “A Voz do 
Conselheiro” estava sendo deturpado, formulando-se reclamações, quando 
ele se destina a proposições à Diretoria, que podem ou não ser aceitas. 
 
Presidente – Lembrou que o item “A Voz do Conselheiro” foi introduzido no 
Regimento do Conselho por proposta do saudoso Conselheiro Vicente Carlos 
Gonçalves Finamore, para a apresentação de “proposições, que digam 
respeito a reivindicações e anseios dos associados, cujo encaminhamento à 
Diretoria, ou à Mesa, será objeto de deliberação pelo Plenário.” (art. 37a, §3º). 
O Conselho só discute o encaminhamento ou não. O mérito ou é da Mesa, ou 
é da Diretoria; é ato de gestão. À Mesa compete apenas colocar em 
deliberação, desde que seja uma proposição. E proposição é todo assunto 
sujeito à deliberação do Conselho. O Conselheiro formula uma proposição de 
encaminhamento, eu coloco em votação. Vejo que a forma pela qual o 
Plenário se expressa – palmas - é pela aprovação do encaminhamento. E o 
juízo de valor na resposta deverá ser dado por quem recebe o 
encaminhamento. Isto é o que está no Regimento e devo observar. O senhor 
chama de reclamação com a propriedade que muito o caracteriza, mas, na 
verdade, não deixa de ser uma reivindicação, é um anseio. Aliás, acho até 
errado o Conselheiro vir – é uma opinião pessoal – em nome de vários 
associados. Ora, se somos representantes do Corpo Associativo, é uma 
demasia, porque quando o Conselheiro fala na A Voz do Conselheiro, 
obviamente, ele está falando e se expressando em nome do associado. 
Entretanto, virou usos e costumes: Em nome de vários associados, eu 
gostaria de apresentar uma proposição, uma reivindicação. 
 
Gesualdo Di Nieri – Considerando que tanto associados como convidados, 
de ambos os sexos, podem utilizar a Sauna mediante o pagamento da taxa 
respectiva, para evitar algum tipo de contágio de micose, a exemplo do que é 
feito nas piscinas, sugeriu que a Diretoria de Higiene e Saúde estabeleça a 
exigência de atestado médico também para utilização da Sauna, inclusive 
para os convidados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Reivindicou sejam disponibilizados 
pelo Clube carrinhos para bebês e crianças pequenas, a exemplo das 
cadeiras de rodas colocadas à disposição, com sucesso, para pessoas com 
dificuldade de locomoção. Referindo-se a um pedido que apresentou em 2003 
e reapresentou em 2006, solicitou especial atenção da Diretoria para concluir 
e implantar o projeto de reaproveitamento das águas. Em segundo lugar, 
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solicitou que seja formulada uma proposição ao Conselho, para alterar artigo 
37a do Regimento Interno, aumentando para seis, o limite de inscrições no 
item “A Voz do Conselheiro”. 
 
Presidente – Quanto ao segundo pedido do orador, lembrou que a matéria foi 
objeto de proposta do Conselheiro Clovis Bergamo, já apreciada pela Casa, 
mas que não teve aprovação.  
 
Clovis Bergamo Filho – Apresentou as seguintes solicitações: 1) que se 
defina claramente o número de associados que o Clube tem capacidade 
instalada para atender, subdividido por faixa etária; 2) que a Diretoria avalie 
um plano de negócio para captar verbas para dar a devida finalidade ao Salão 
de Festas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Desculpou-se, pois não havia submetido ao Plenário o 
encaminhamento das matérias abordadas pelo Conselheiro José Roberto 
Carneiro Novaes Junior, que foi aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Formulou os seguintes pedidos à 
Diretoria: 1) que sejam abertas turmas de aulas de Tênis para adultos, nas 
novas quadras instaladas na Pista Atletismo, a exemplo do que vem sendo 
feito para as crianças; 2) que seja acelerado o projeto para instalação da nova 
piscina para treinos, no local da piscina suspensa, hoje subutilizado; 3) que as 
fotografias extraídas nas festas do Clube sejam disponibilizadas para os 
associados no site do Clube na Internet, com acesso através de um link.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (para esclarecimento) – Ponderou que o 
Sr. Presidente reavivou o rito de submeter ao Plenário o encaminhamento das 
manifestações (votação simbólica) - que vinha sendo feito mediante simples 
expressão de aplauso – o que, no seu entender, estava correto. 
 
Presidente – Observou que assistia razão ao orador, explicando que teve 
oportunidade de consultar notas taquigráficas antigas e verificar que já havia 
precedentes, de seus antecessores darem os encaminhamentos por 
aprovados pela reação do Plenário, para abreviar os trabalhos. Alguns 
colocavam o encaminhamento, outros usavam a expressão: Pela 
manifestação do Plenário, considero aprovado o encaminhamento. Se, 
porventura, quando do espocar das palmas se entender que eu não deveria 
dar como aprovado, se alguém levantar e pedir: Presidente, o senhor faça o 
encaminhamento formal, eu o farei sem a menor objeção. Submeteu à 
votação o encaminhamento da matéria abordada pelo Conselheiro La Terza à 
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Diretoria, que foi aprovado Enfatizou que é necessário consultar o Plenário, 
por tratar-se de proposição, cujo mérito deve ser apreciado pela Diretoria ou 
pela Mesa do Conselho, conforme o caso. Ambos teceram outras 
considerações pertinentes. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Disse que durante a 
sua presidência seguiu a tradição dos antigos Presidentes, que consideravam 
a votação por aclamação para celeridade dos trabalhos e até para evitar 
discussão. “A Voz do Conselheiro” está num momento nobre da reunião, mas 
que precede votações importantes. Tanto é que já houve manifestações no 
sentido até de expurgá-la da pauta, ou deixá-la para o final da sessão. 
Portanto, entendia que, seguindo a tradição, esse é um simples 
encaminhamento, até pela manifestação do Plenário. Evidentemente, se for 
um encaminhamento absurdo, o Plenário vai se manifestar. Sugeriu que a 
votação simbólica fosse mantida. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Discordou do Conselheiro Fasanaro, 
ponderando que “A Voz do Conselheiro” existia foi criada há dez, onze anos, 
ao passo que o Conselho existe há décadas. Tornou-se hábito, nos últimos 
seis, sete anos, uma ou duas palmas dar ensejo ao encaminhamento. Mas, 
toda proposição é objeto de votação, e a votação exige um dos três métodos: 
simbólico, nominal ou por escrutínio secreto. Agora, se um Conselheiro 
aplaude 35 reivindicações, às vezes entendemos que ela pode ser 
encaminhada diretamente, não há necessidade de vir ocupar esse tempo 
precioso que temos aqui. Para evitar esse abuso que vem ocorrendo, que é 
até uma injustiça, porque não se consegue chegar ao Clube às 17h00, 18h00 
horas, e são sempre quase os mesmos que se manifestam, dispôs-se a 
formular uma alteração, talvez propiciando aos 213 Conselheiros a 
oportunidade de se manifestar, querendo, seguindo a ordem da relação 
nominal. 
 
Presidente – Doravante, Conselheiro Toloza, levarei em conta esse aspecto. 
Mas, o mais importante, além desse aspecto que o senhor sublinha, é que 
aqui sempre terá voz aquele que se inscrever pela vez. Vamos inscrever em 
Várias aqueles que excederem o número de quatro, porque a disposição é 
regimental.  
 
Clovis Bergamo – Lembrou que o Conselheiro Toloza estava propondo era a 
proposição que ele fizera, que restou rejeitada pelo Conselho. 
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Presidente – Confirmou o fato, entretanto ressaltando que nada impedia que 
tal proposta fosse reapresentada. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Entendeu que estava havendo “ciúme” 
de alguns que não vêm aqui se inscrever e querem cassar A Voz do 
Conselheiro.  
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Partindo da explicação do Sr. Presidente a 
respeito da discussão, sobre a votação precisar ser simbólica ou por 
aclamação, entendeu que cabível o aparte que pretendeu fazer e lhe foi 
negado, quando se sentiu ofendido, como os demais também devem ter se 
sentido. 
 
Presidente – Esclarecendo porque não permitiu o aparte, disse que há 
precedentes. Precedente cria uma jurisprudência, mas não é porque 
anteriormente assim disseram que deverei observar. Embora 
respeitabilíssimo esse entendimento, tenho minha convicção. Não lhe dei o 
aparte, porque fiz a seguinte interpretação.  Aparte é a interrupção do orador 
para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. Não há 
matéria em debate é o encaminhamento. Encaminhamento não tem aparte, 
ou se encaminha ou não se encaminha. A matéria é objeto de resposta pelo 
Presidente da Diretoria, ou pelo Presidente do Conselho. É por isso que não 
há aparte em Voz do Conselheiro. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Ponderou que a regra existe e é 
comprovada pela exceção. E houve aqui uma acusação para 214 
Conselheiros, da qual se sentiu acusado. Cabe a quem acusa apontar, e não 
foi apontado. E, apesar de não ser proprietário do veículo, se sentia suspeito. 
 
Presidente – Respondeu que os Conselheiros tinham interpretado bem a 
colocação que fizera. A matéria é de competência do Conselho. Esta 
solicitação virá ao Conselho. Consideração anônima é um não é, é um nada 
jurídico. O Conselheiro não declinou o nome do envolvido. Informou que havia 
consultado a Secretaria e soube que a ocorrência não tinha sido enviada ao 
Conselho. Porque, se foi para a Diretoria, há um vício de origem por vício de 
competência; nulidade absoluta. Se tivesse vindo para o Conselho, ele teria 
conhecimento. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Em função de ser uma denúncia anônima, 
solicitou que ela fosse riscada da reunião de hoje.  
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Presidente – Informou que riscada não poderia ser; seria respondida, porque 
o encaminhamento tinha sido aprovado. Acrescentou que permitiu o debate, 
que é democrático, porque os Conselheiros merecem respeito.  
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 598ª Reunião Extraordinária, realizada 

no dia 25 de julho de 2011. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, conforme 
apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2011, referente a recurso 

interposto por quatorze Conselheiros, em face de decisão do 
Presidente do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Com lastro no art. 15 do Regimento Interno, tendo interesse em 
participar da discussão, transmitiu a condução dos trabalhos ao Vice-
Presidente Evandro Antonio Cimino, adiantando que estava impedido de votar 
a matéria, mas não de discuti-la. 
 
- Assume a Presidência dos trabalhos o Vice-Presidente Evandro Antonio Cimino. 

 
Presidente em exercício – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu 
a discussão. 
 
Andreas de Souza Fein – Ponderou que sem lei não há futuro, e que seu 
espírito deve orientar sua interpretação. Analisando a argumentação do Sr. 
Presidente, disse que não conseguiu encontrar conflito entre o que dispõe o 
artigo 69 e o que dispõe o artigo 83 do Regimento Interno, que, no seu 
entender, simplesmente ampliam o direito do Conselheiro em ver expressa a 
sua opinião na Ata, seja usando a tribuna e depois pedindo para incluir as 
suas razões na Ata, seja encaminhando à Mesa a sua declaração de voto, 
sem fazer uso da palavra. Exemplo disso foi a apreciação das contas da 
Diretoria, quando foi entregue uma declaração de voto, que foi aceita e 
inclusa na Ata em sua integralidade; uma prova de ausência de conflito. 
Quanto à questão da presença dos Conselheiros, o único instrumento 
disponível para verificar quem está presente é a lista de presença, que todos 
os signatários da declaração de voto tinham assinado. Não houve pedido de 
verificação da votação, nem foi verificada a falta de quórum. Ora, se a falta de 
quórum é verificada depois da votação não altera o resultado, significa que 
ela ratifica todos os que votaram, e ratifica novamente a presença dos 
votantes. Ademais dos mencionados artigos 69 e 83, baseou sua 
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argumentação também nos artigos 23, 24, 65, 77 e 78, todos do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo. Por isso que insisti em voltar a discutir essa 
questão. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Pretendeu levantar questão de ordem, 
entendendo que o orador não estava tratando da matéria em discussão. 
 
Andreas de Souza Fein – Prosseguindo, disse que não havia porque se 
envergonhar do resultado da votação: a emenda substitutiva foi legitimamente 
colocada em votação e aprovada, então, não havia razão para não permitir 
que os subscritores do voto tivessem sua voz reconhecida. Ponderou haver 
ausência de motivos para não se inserir na ata os nomes dos signatários da 
declaração de voto. Pediu aos Conselheiros que votassem favoravelmente à 
inclusão da declaração de voto na ata.  
 
Clovis Bergamo Filho (aparte) – Disse que era uma questão de princípios e 
valores, entendendo inapropriado apresentar uma lista prévia, com uma 
definição de voto antes do encaminhamento da matéria. Além disso, se 
tivesse que constar quem votou em contrário, seria justo constar quem votou 
favoravelmente. Finalmente, encaminhando da forma como a sua proposição, 
nas votações futuras o Conselheiro não precisaria comparecer, nem haver 
reunião; far-se-ia uma pesquisa pela internet. 
 
Andreas de Souza Fein – Respondeu que o aparteante estava partindo do 
princípio de que a relação tinha vindo pronta, mas isso não ocorreu. E foi 
entregue antes do final da reunião, logo após a votação. Então, todos ouviram 
as argumentações. Em segundo lugar, o Regimento permite a inclusão da 
declaração de voto, todos quantos o quiserem; esse direito já está garantido. 
Por último, discordava da votação pela Internet, ou por outro meio, porque 
isso acabaria com o debate; não haveria troca de ideias e cada um votaria 
isoladamente. 
 
Presidente em exercício – Como aparteante e orador pretenderam continuar 
a fazer colocações, interveio, esclarecendo que não permitiria debate. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Perguntou por que o orador não entrou com um 
pedido de revisão, uma medida que viria para julgar o mérito. 
 
Andreas de Souza Fein – Reconheceu que talvez devesse ter consultado 
algum advogado; cometeu um engano, mas a discussão era sobre algo 
maior, tendo que este Conselho trata de ideias e de princípios. 
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José Roberto Coutinho de Arruda – Com base, em tese, no artigo 52 do 
Regimento, defendeu que a sustentação que estava ocorrendo não dizia 
respeito ao recurso interposto e que não fora conhecido pelo Sr. Presidente, 
mas ao mérito. O recurso pretendia que o Presidente do Conselho 
monocraticamente revogasse uma decisão desta Casa. Como bem colocou a 
Comissão Jurídica, o Conselho deveria decidir se a decisão monocrática no 
sentido de arquivamento do feito, ou seja, um recurso mal interposto, foi bem 
tomada, ou se o recurso original, que não foi conhecido, merecia análise e 
prosseguimento. Então, se hoje o recurso viesse a ser provido para que fosse 
conhecido, aí sim caberia a argumentação que acabou de ser feita. Com 
relação ao “mérito”, disse que o Sr. Presidente, acertadamente não conheceu 
do recurso por se sentir incompetente para, monocraticamente, revogar uma 
decisão do Conselho, motivo pelo qual não merecia provimento, devendo ser 
mantido o não conhecimento do recurso outrora interposto. 
 
José Manssur – Tecendo considerações de natureza ética, disse que o 
recurso lhe propiciou dois momentos importantes. Primeiro, deixou claro que 
se o Plenário não acolhesse o recurso, estaria confirmando uma decisão 
isolada e dada com a consciência de quem estaria indo pelo caminho certo. 
Se decidisse pelo seu provimento, não teria pejo algum de reconhecer um 
eventual equívoco, até porque é mais sábio, hoje, o homem quando 
porventura reconhece um erro, do que ontem, quando o praticou. Em 
segundo lugar, pode retornar à tribuna do Conselho, que sempre respeitou 
com dignidade e com honra ao longo de 25 anos de mandato, uma trajetória 
de muito esforço e que o conduziu ao momento mais importante de sua vida 
associativa, a de presidir um Conselho de um Clube do porte do Esporte 
Clube Pinheiros. Ponderou que não se sentia merecedor das palavras 
colocadas no recurso, que foram por demais acres. Concordou com o 
Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda no sentido de que o Conselho 
foi convocado para deliberar sobre um recurso contra decisão do Presidente, 
que não conhecera de irresignação anterior. Se provido esse recurso viria à 
tona o mérito da matéria. Se não provido permaneceria o não conhecimento. 
O Conselheiro Andreas de Souza Fein abordou tão somente o mérito, mas 
não foi ao fulcro da questão. Analisando o recurso, disse que depois de 
declarar o resultado da votação, aprovando emenda substitutiva a uma 
matéria concernente à Ficha Limpa, encerrava-se a votação, vários 
Conselheiros, pelo adiantando da hora, se retiravam do recinto, um 
Conselheiro se aproximou da Mesa e, simplesmente, sem fazer qualquer 
colocação, entregou-lhe um requerimento subscrito por 46 Conselheiros, 
constando declaração de voto pela aprovação da Proposta Principal e pela 
rejeição da Proposta Substitutiva, não tendo ele, Presidente, a oportunidade 
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de fazer a verificação. Ora, se termina a votação e um Conselheiro apresenta 
uma declaração de voto, por óbvio ele estivera presente, no ato. Mas, vindo 
em grupo, não tinha condição, até porque todos já haviam saído, de fazer a 
verificação se todos estavam presentes no momento da votação e, 
posteriormente a ela, e resignados com o desfecho, apresentar o voto 
discordante. Porquanto, se fizeram antes não prestaram melhor homenagem 
ao decoro da Casa, porque se estaria pré concebendo-se de que a proposta 
poderia ser rejeitada e o voto já estaria pré-datado. Diante da impossibilidade 
de isto se fazer, o Presidente do Conselho lavra uma Ata e, contrariamente ao 
que se disse, faz consignar que: Terminada a votação, o Conselheiro Peter 

Alfredo Burmester entregou ao Presidente uma declaração de voto contrário à 

proposição substitutiva, subscrita por ele e outros 46 Conselheiros. Há três 
instrumentos distintos de registro do que se faz no Conselho: as notas 
taquigráficas, que trazem por inteiro o que se passa; o videoteipe, onde tudo 
está às inteiras, documentado, e a Ata resumida, onde só se coloca aquilo 
que é pertinente à matéria em discussão. Após o pedido de impugnação feito 
pelo Conselheiro na oportunidade e diante da interpretação que dera de que a 
hipótese do artigo 83, fazer inserir, requer uma ação, submeteu a Ata ao 
Plenário, que a aprovou conforme apresentada. Contra esta decisão é que 
deveria ser feito o recurso. Entretanto, os recorrentes se manifestaram contra 
o ato do Presidente e pediram, ao final, que recebesse o recurso e fizesse 
inserir na Ata aquilo que eles queriam, além da declaração, a descrição de 
nome de todos os Conselheiros. Ora, o Presidente não tem autoridade para 
alterar uma decisão do Plenário, afetando-lhe a soberania e a independência. 
Por esse erro de adequação é que deixou de receber o recurso, e contra esta 
decisão se voltaram os recorrentes. A Comissão Jurídica opinou pela 
manutenção da decisão. Teceu considerações sobre as graves 
consequências do eventual provimento do recurso, dando ao Presidente 
poderes para alterar o que o Plenário decidiu. Disse que tem consciência do 
momento que vivenciamos, mas também tem consciência que o Conselho 
não é local para discussões que desbordam do foco preciso de seus deveres 
estatutários e regulamentares. Não é correto que, ao invés de convocar os 
Conselheiros para discutir assuntos de interesse vital ao corpo associativo, 
que dizem respeito à vida de uma Entidade paradigmática, de quem somos 
representantes, despendermos muitos de nossos esforços em debates e 
divergências no mor das vezes agudas, motivadas por interesses individuais, 
de natureza político-partidária, que não interessam ao associado e nem a 
esta Casa. O Conselho deve discutir os assuntos que lhe são submetidos por 
competência, transmitindo à Diretoria as linhas que devem ser observadas, 
sempre à luz dos ditames estatutários. O Conselho não deve envolver-se em 
questões políticas de qualquer grupo, e não é lugar adequado para se fazer 
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ou desenvolver biografia personalista, os interesses associativos sobrepõe-se 
aos individuais. A colocação dos nomes de Conselheiros em voto, onde 
simplesmente se entregou o voto sem qualquer referência desborda destes 
conceitos. Declarou sua abstenção de voto. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Observou que não se pode 
transformar o Conselho em uma mera assembleia de condomínio, em que 
sejam colhidas procurações previamente, às vezes com segundas intenções.  
 
Presidente em exercício – Declarou encerrada a discussão e submeteu a 
matéria à votação. 
 
Votação/Deliberação: 

No encaminhamento da votação, o Conselheiro André Franco Montoro Filho 
absteve-se de votar e o Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto consignou 
seu voto contrário à rejeição do recurso. 
Por maioria de votos, o Plenário decidiu negar provimento ao recurso, 
mantendo a decisão recorrida. 
 
Presidente em exercício – Devolveu a Presidência ao Presidente José 
Manssur. 
 
- Assume a Presidência o Presidente José Manssur. 

 
 

Item 4 - Apreciação do processo CD-07/2011, referente à proposta 
formulada pela Diretoria, de concessão do ingresso da atleta 
Caroline Yumi Tsuchiya, da Seção de Ginástica Artística, 
como associada Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de Título Social. 

Presidente – Informou que a matéria estava sendo retirada de pauta, para 
verificação de aspecto relacionado aos sete anos de efetiva prática esportiva 
da atleta, conforme alertou o Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco.  
 
 
Item 5 - Várias. 

Gesualdo Di Nieri – Parabenizou a Diretoria de Patrimônio, os funcionários 
que administram a obra do novo Estacionamento e a empresa que está 
executando os serviços, comentando que pode presenciar o cuidado e a 
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limpeza com que o local é mantido, mesmo considerando a carga e descarga 
dos materiais transportados pelos caminhões que ali adentram. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Solicitou que fosse feita a contagem dos 
Conselheiros presentes, mas foi esclarecidos que em Várias não é necessário 
quórum mínimo, pois não há votação. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Considerando que os usuários da Pista de 
Atletismo estão convivendo com três quadras de Tênis provisórias, instaladas 
para atender às crianças até 14 anos, e, conforme se comprometera a 
Diretoria anterior, elas seriam utilizadas em determinada parte do dia, as 
redes seriam retiradas todos os finais de semana e não haveria gradis fixos, 
solicitou que seja feita uma sinalização adequada orientando o uso dessas 
quadras, indicando o horário de funcionamento e informando que as grades 
serão retiradas nos finais de semana, conforme compromissado, inclusive 
porque os frequentadores da Pista têm como hábito utilizar toda aquela 
instalação ao longo do tempo. Além disso, também para uso dessas quadras 
é necessário que sejam cumpridas as regras de utilização da Pista de 
Atletismo, relacionadas em três placas colocadas em locais estratégicos, 
onde consta a proibição de uso de rodinhas, skate, cadeira de rodas, etc. 
Entretanto, os professores têm percorrido a Pista com carrinhos de feira, para 
transportar bolinhas. Isso é proibido porque traz um desgaste adicional e não 
previsto à pista; foi recomendado por quem fez a instalação. Explicou que, em 
razão da ausência dessa placa explicativa e por não terem retirado as redes, 
no fim de semana pode acompanhar a discussão de uma associada, que 
insistia com o segurança em utilizar as quadras, gerando um desgaste 
desnecessário. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Reportou que analisou o Relatório de 
Acompanhamento Mensal – RAM, referente aos meses de maio a julho, 
desde logo parabenizando a Diretoria pelo ótimo trabalho realizado na gestão 
financeira do Clube neste curto período de tempo de sua administração. 
Destacou a significativa melhora no Resultado Consolidado das contas do 
Clube, apresentando um superávit de R$ 7.165.000,00. Isso foi obtido através 
de aumento de receitas, principalmente nas contas de contribuições sociais, 
R$ 433.000,00; Esportes Competitivos R$ 896.000,00, Relações Esportivas 
R$ 1.094.000,00, e de quase 2 milhões e meio em Patrocínios e Parcerias. 
Por outro lado, observamos que houve redução das despesas previstas no 
Orçamento, na maioria das áreas, gerando uma economia de R$ 583.000,00. 
Essa melhora em breve deverá refletir em um maior conforto na gestão do 
caixa do Clube. Entretanto, esse resultado poderia ter sido bem melhor, se 
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não fosse um prejuízo de R$ 2.742.000,00 - R$ 400.000,00 por mês - no setor 
de Bares e Restaurantes. Em anos anteriores, as demonstrações de 
resultados de Bares e Restaurantes se apresentaram equilibradas, com 
superávit de R$ 96.000,00 em 2009 e R$ 52.000,00 em 2010, portanto, um 
prejuízo de 2 milhões e 742 mil acumulados somente em sete meses deve 
ser considerado pela Diretoria. Tendo em vista a importância do setor de 
Bares e Restaurantes para o associado, solicitou especial atenção da 
Diretoria, formulando as seguintes sugestões: 1 – A contração de uma 
Consultoria especializada nesta área, para revisão de procedimentos de 
compra, gestão de estoque, preparo de alimentos, revisão de cardápios, 
treinamento de mão-de-obra na cozinha e no atendimento aos associados, 
revisão de custos, preços, etc. 2 – Recomendo também a contratação de um 
gestor profissional para Bares e Restaurantes que tenha um know-how para 
administrar para administrar cadeias de restaurantes. 3 – A manutenção da 
atual estrutura contábil de alocação de custos, pois, ao que parece, em anos 
anteriores nem todos estes custos que hoje aparecem em Bares e 
Restaurantes estavam alocados nesse Orçamento; eram pulverizados em 
outros setores. Comentou que a gestão anterior resolveu concentrar o que é 
Custo de Restaurante em Restaurante, aí apareceu esse déficit. Isso é bom, 
porque uma vez constatado o problema, pode-se começar a trabalhar na sua 
solução.  
 
Peter Alfredo Burmester – Também se reportou ao déficit de Restaurantes, 
entendendo que o ideal seria o Clube contratar um gestor e um administrador 
de grandes cadeias, além de um segundo profissional, mais voltado ao 
aspecto social, porque o associado quer ter um tratamento personalizado. É 
preciso um estudo, porque o preço do restaurante por quilo, por exemplo, 
está à base de mercado, quando o Clube não tem uma série de outras 
despesas que os restaurantes e lanchonetes externos têm. Comentou que no 
RAM consta um consumo excessivo de óleo saturado; a previsão era de 12 
milhões, praticamente para seis meses iniciais, ela não se concretizou, foram 
10.300. Ocorre que os nossos Custos aprovados em Orçamento de novembro 
de 2010 para o atual exercício já estavam acima da receita da época, e 
sobrepujaram ainda mais em 1.140. Por conseguinte, com a alocação de 
despesas indiretas, como caixas que são agora para cada setor, além de 
certos consumos e controle de materiais corretamente a ser feito, esse 
prejuízo aumentou consideravelmente, atingindo a 2 milhões e 800, o que 
inadmissível. É um problema crônico, que deve ser que ser gerido de outra 
forma.  
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Plínio Rocha Campos – Comentou que quando era terceirizado, o Bar da 
Sauna rendia muito bem, ao passo que os bares do Clube são deficitários. 
 
Peter Alfredo Burmester – Respondeu que não analisou o assunto sob este 
aspecto, mas sabe que na época do Presidente Claudio Borba Vita foi 
aventada a terceirização, mas o sucesso não é garantido. É um item gravoso 
se não tomarmos conta, mesmo com pessoas experientes. Citou outros 
exemplos de terceirizações não bem sucedidas. 
 
Plínio Rocha Campos – Disse que no Círculo Militar de São Paulo há quatro 
bares e restaurantes, todos terceirizados e lucrativos. É necessário acabar 
com o problema de déficit no setor. 
 
Peter Alfredo Burmester – Lembrou que na gestão do Diretor Sergio Spina 
também foi levantada a hipótese de terceirização, mas nada foi concluído. 
 
Plínio Rocha Campos – Reiterou a necessidade de acabar com o déficit de 
Bares e Restaurantes, que é crônico. 
 
Peter Alfredo Burmester – Concordou, aduzindo que estão agora alertas 
para tomar uma medida mais cautelar. 
 
Marcelo Favalli – Disse acreditar que é o momento de repensar a condução 
das reuniões, em primeiro lugar, o Expediente, que vem ocupando tempo 
demasiado. A Presidência, por respeito aos oradores, tem extrapolado o limite 
de 30 minutos. Sugeriu que os votos sejam tomados a termo, sucintamente, e 
lidos ao Plenário pelo Presidente. Quanto ao item “A Voz do Conselheiro”, 
também é preciso um melhorar. Tudo, certamente, demandará alterações 
estatutárias e regimentais. Com relação ao item anterior, em que o Sr. 
Presidente usou a tribuna, pleiteando que o recurso não fosse conhecido 
pelos vícios que entendeu, disse que respeitava aquela opinião, mas é 
preciso considerar que muitos Conselheiros são leigos em Direito, então, não 
devemos nos apegar demais ao rigor formal. Não viu no recurso apresentado 
nenhuma incorreção, senão aquela terminológica. Então, esta questão 
também deve ser repensada. Passando a tratar do ingresso de associados 
que não estejam portanto a carteira social no Clube, que depende de 
autorização da Segurança, etc, disse que apresentou uma sugestão ao 
Presidente da Diretoria, visando flexibilizar esse acesso: aproveitando que a 
portaria já possui um teclado alfanumérico, possibilitando uma simples 
programação, que o associado digite o número da sua carteira, da sua 
matrícula e depois colocando sua digital. 
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Presidente – Quanto à colocação do orador sobre o Expediente, lembrou que 
em seguida à sua posse reuniu-se com os Conselheiros e solicitou que os 
encaminhamentos fossem apresentados por escrito, para tentar abreviar a 
reunião, mas isso é feito por alguns. O Conselheiros se inscrevem. Não posso 
tolher a palavra das pessoas. Hoje havia 16 inscritos. 
 
Marcelo Favalli – Referiu que o Presidente poderia restringir aos 30 minutos 
regimentalmente previstos. 
 
Presidente – Mas prever, também, a pedido do Plenário. Informou que 
analisaria a questão. Quanto ao item “A Voz do Conselheiro”, houve proposta 
do Conselheiro Clovis Bergamo, na mesma linha, mas foi rejeitada quase à 
unanimidade. O Regimento estabelece que devem ser ouvidos quatro 
oradores, três minutos cada um. Se não cumprir isso, estarei infringindo o 
dispositivo. Quanto ao recurso, disse que permitiu a manifestação por 
respeito ao orador, mas a matéria foi objeto de deliberação; após a decisão 
não é dado na mesma reunião voltar ao assunto, cabendo aí o meio 
adequado para tanto. A forma é garantia da jurisdição – isso é conceito de 
Direito - ela deve ser observada. O recurso pediu que eu reformasse a 
decisão, fazendo inserir em ata aquilo que o Plenário já decidira. Que termo 
eu iria colocar para não conhecer? Dizer erro grosseiro? Inadequado? Isso eu 
não posso fazer, não é do meu feitio ético. Pediu que o orador lesse as 
palavras lançadas contra a decisão do Presidente, como dizer que eu insultei 
o Estatuto. E eu não sou capaz de fazer isso. 
 
Sr. Marcelo Favalli – Disse que não fez uso da palavra durante a apreciação 
do recurso, porque de certa forma também concordava com aquilo que o Sr. 
Presidente acabou de dizer, mas defendeu que devemos nos apegar um 
pouco menos ao formalismo, afinal de contas não são 220 advogados que 
utilizam a Tribuna a cada reunião, portanto, teoricamente técnicos. 
 
Presidente – Referiu que quem expôs a matéria o fez com um brilho ímpar, 
embora tendo declinado que advogado não era. Verifica-se que quando há 
necessidade há uma meditação melhor, a matéria é exposta de forma 
brilhante, sem o tecnicismo próprio dos operadores do Direito. 
 
Marcelo Favalli – Agradeceu. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Solidarizou-se com o Sr. 
Presidente quanto aos problemas causados em Plenário, mas apoiou na 
integridade o que disse o Conselheiro Marcelo Favalli.  
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Andreas de Souza Fein – Pediu ao Sr. Presidente que conversassem depois 
da reunião, pois percebeu que algum termo do recurso o incomodara. 
Entretanto, releu o texto e não identificou em nenhum momento qualquer 
desrespeito à Presidência, coisa que não pretende fazer e nunca fez. 
 
Presidente – Em primeiro lugar, disse que não se pode personalizar. A partir 
do momento que vários assinaram, a autoria é coletiva. As palavras 
colocadas não refletem aquilo que os conceitos éticos determinam: lhaneza, 
polidez, correção no linguajar. Lá está dito que o Presidente do Conselho 
insultou o Estatuto. O Presidente do Conselho é incapaz de insultar o inseto 
que o incomoda, quanto mais o Estatuto. 
 
Andreas de Souza Fein – Tornou a pedir um diálogo com a Presidência, 
porque realmente não percebeu nada agressivo. 
 
Presidente – Sem problema, matéria decidida, matéria discutida. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Propôs voto de louvor à Diretoria Jovem, pelo 
sucesso do 4º ECP Music Festival. Dirigindo-se ao Conselheiro Marcelo 
Favalli, comentou que o Expediente tem sido longos nas últimas reuniões, 
pelo falecimento de ilustres Pinheirenses, como Tia Luci, Sr. Cícero e 
Fernando Silva Xavier. Desculpou-se por ter se referido no Expediente à 
questão das senhoras do tricô de quarta-feira. Lembrou que foi informado por 
uma delas de que estava acontecendo panfletagem sobre acessórios 
femininos, o que é proibido pelo Estatuto. Reiterou pedido de providências da 
Diretoria visando a inibir os associados que furam a fila para entrar no 
estacionamento, nos dias em que a entrada vinda da Marginal Pinheiros fica 
fechada, tornando a sugerir a colocação de alambrados. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Lembrou que a entrada da Marginal 
no estacionamento, por ter faixa contínua, é proibida pelas regras atuais de 
trânsito. Se essa entrada deve ser feita, o Clube tem que providenciar com a 
CET que seja feita uma mudança na sinalização chamada de horizontal. 
 
Presidente – Informou que já era meia-noite; ouviria o último orador inscrito e 
encerraria a reunião. 
 
Cândido Padin Neto – Concordou com o Conselheiro Favalli, de que é 
necessário rever a situação do item “A Voz do Conselheiro” e do Expediente. 
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Marcelo Favalli – Sugeriu que a lista de inscrição poderia ser aberta ao meio 
dia, ou logo cedo. 
 
Cândido Padin Neto – Concordou. Mesmo tendo a Diretoria respondido que 
é antiestético, tornou a sugerir que fosse instalado um toldo na passarela de 
acesso à Portaria da Rampa, para evitar incidentes nos dias de chuvas. 
Comentou que os Conselheiros não foram informados sobre as conclusões 
da Comissão Especial que a Diretoria constituiu para tratar do assunto 
personal trainer. 
 
Presidente – Comunicou que encaminharia o assunto à Diretoria, embora a 
Resolução que havia lido no Expediente guardasse certa analogia com essa 
questão.  
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros compareceram à reunião e deu por 
encerrados os trabalhos aos vinte minutos do dia 30 de agosto de 2011. 
 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 600ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 26 de setembro de 2011, com as retificações já dela constantes. 
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