
ATA RESUMIDA DA 600ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de setembro 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) EXPEDIENTE SOLENE 

Homenagem a Atletas do Esporte Clube Pinheiros que obtiveram 
resultados expressivos, em recentes competições nacionais e 
internacionais. 

O Sr. Presidente saudou os presentes, especialmente os atletas e seus 
familiares. Iniciando a solenidade, convidou o Sr. Presidente da Diretoria, Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues, o Vice-Presidente Arnaldo Couto de Magalhães 
Ferraz, e os Conselheiros Efetivos Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, 
Arlindo Virgílio Machado Moura, Cezar Roberto Leão Granieri e Claudio 
Regina para participarem da entrega de diplomas.  
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Foram então contemplados com Diploma de Honra ao Mérito os seguintes 
atletas: Seção de Judô: Leandro Marques Guilheiro, Leandro Leme da Cunha, 
Tiago Camilo, Daniel Andrey Hernandes, representado pelo Técnico Sérgio 
Malhado Baldijão e Rafael Silva, representado pelo Técnico Mauro Santos de 
Oliveira; Seção de Basquete: Marcus Vinicius Vieira de Souza (Marquinhos); 
Seção de Ginástica Artística: Daiane Garcia dos Santos, representada pelo 
Técnico Raimundo Benito Blanco; Seção de Natação: Felipe Alves França da 
Silva, Bruno Giuseppe Fratus, Gabriel Samain Vasconcellos Mangabeira e 
Arilson Soares da Silva, Supervisor Técnico. 
 
 
Entrega solene do Diploma de Atleta-Benemérito concedido pelo 
Conselho Deliberativo em sua 591ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 31 de janeiro de 2011, a Fábio Ferraresi Vanini, da Seção de 
Handebol. 

Convidado pelo Sr. Presidente, o Conselheiro Ivo Kesselring Carotini, 
Presidente da Comissão de Esportes, entregou o Diploma de Atleta 
Benemérito a Fábio Ferraresi Vanini, da Seção de Handebol. 
 
O Conselheiro Ivo Kesselring Carotini, Presidente da Comissão de Esportes, 
Atleta Benemérito e glória olímpica do Clube, fez uma saudação especial aos 
homenageados, parabenizando-os pelos títulos recebidos. 

O atleta Tiago de Camilo manifestou-se em nome dos demais 
homenageados, agradecendo ao Esporte Clube Pinheiros e ao Conselho 
Deliberativo, ao primeiro, pela infraestrutura proporcionada, e, ao segundo, 
pela homenagem prestada. 
 
Homenagem Histórica 

O Sr. Presidente convidou o Associado Honorário Manoel dos Santos Junior 
para receber um Diploma de Honra ao Mérito por estar completando, em 
2011, cinquenta anos da quebra do recorde mundial dos 100m nado livre, 
tendo feito a entrega o Sr. Vice-Presidente da Diretoria, Arnaldo Couto de 
Magalhães Ferraz.  

Em seguida, foi exibido um videoteipe institucional - preparado pelo Professor 
Ronald Guimarães, do CAD, contendo documentos fornecidos pelo Centro 
Pró-Memória Hans Nobiling - mostrando a trajetória esportiva de Manoel dos 
Santos Junior, inclusive uma fotografia do atleta, obtida pela Presidência com 
a família, na piscina, acompanhado de Pelé e de seu filho, Marcelo La Terza 
Santos, atual Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais, do tempo em que 
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Manoel dos Santos ministrou aulas de Natação para que Pelé alcançasse o 
índice então necessário para ingressar na faculdade de Educação Física. 

Com a devida permissão, a par de agradecer ao Esporte Clube Pinheiros e ao 
Conselho Deliberativo pela homenagem, Manoel dos Santos Junior confessou 
que sempre devotou carinho ao Clube, mas recebeu deste muito mais que 
isso. 

Dando por terminada a solenidade, o Sr. Presidente cumprimentou os 
familiares dos atletas, agradecendo a todos pela presença e convidando-os 
para assistir à continuidade da reunião. Em seguida, interrompeu os trabalhos 
por cinco minutos, para que os convidados se retirassem. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

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) pelo falecimento da Sra. Celina Kawall 
Vasconcellos, tia do Conselheiro Luiz Guilherme Kawall e irmã do ex-
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall; 2) pelo falecimento do associado 
Eduardo Henrique de Macedo, ex-atleta e ex-diretor de Handebol – Categoria 
Adulto e Presidente da Federação Paulista da modalidade, considerando o 
voto subscrito pelo Plenário como um todo; 3) pelo falecimento da associada 
Célia Maciel de Azevedo Marques, mãe do Conselheiro João Benedicto de 
Azevedo Marques, informando sobre a Missa de Sétimo Dia; votos de louvor: 
1) propostos pela Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções 
de Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica Artística, Levantamento de 
Peso, Natação, Remo, Saltos Ornamentais e Tênis, conforme relação 
disponibilizada na Internet; 2) de autoria da Mesa do Conselho, às Seções 
que tiveram atletas e membros das equipes técnicas que representarão o 
Brasil nos Jogos Pan-americanos 2011, a saber: Atletismo: 11 atletas; 
Basquete: 1; Esgrima: 5; Ginástica Artística: 2; Handebol: 6; Judô: 5; 
Levantamento de Peso: 2; Natação: 11; Natação Paraolímpica: 1; Polo 
Aquático: 12; Remo: 3; Remo Paraolímpico: 1; Triathlon: 2; e, Voleibol: 1; 
total: 60 atletas; Comissão Técnica - Atletismo: 1 Técnico; Natação: 2 
Técnicos e 1 Biomecânico, Judô: 2 Técnicos e 1 Médico; Remo: 2 Técnicos; 
e, Polo Aquático: 2 Técnicos; total: 11 integrantes; Boliche: Conselheiro 
Geraldo de Oliveira Couto, Diretor Adjunto da Seção, que participará como 
Chefe da Delegação da modalidade, mais 2 atletas; 3) de iniciativa da Mesa 
do Conselho, à Diretoria Cultural, na pessoa da Conselheira Maria Helena 
Cruz McCardell, pela notabilidade da apresentação do Maestro João Carlos 
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Martins na Orquestra Filarmônica Bachiana SESI de São Paulo e a Bateria da 
Escola de Samba Vai Vai, de Bach a Villa Lobos, evento que integrou os 
festejos de aniversário. Em nome da Mesa, consignou voto de agradecimento 
à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa de seu 
Presidente, Deputado Barroz Munhoz, e ao Sindicato dos Clubes Sociais 
Esportivos de São Paulo – Sindi-Clube, na pessoa de seu Presidente, o 
Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri, pela homenagem que, por 
iniciativa do Deputado Fernando Capez, conjuntamente, prestaram aos 
Clubes Centenários Paulistas, dentre os quais o Esporte Clube Pinheiros. 
Deu conhecimento de carta da Diretoria, informando que na 4ª edição do 
prêmio “O Melhor de São Paulo 2011/2012”, realizada revista Época, da 
Editora Globo, o Esporte Clube Pinheiros foi eleito o melhor clube de São 
Paulo, na categoria Bem-Estar, disputando com Clube Alto dos Pinheiros, 
Clube Atlético Monte Líbano, Associação Brasileira “A Hebraica” de São 
Paulo, Clube Paineiras do Morumby, Esporte Clube Sírio e outros. Entre os 
critérios analisados pelo júri, o Clube se destacou pela estrutura oferecida aos 
associados, a manutenção da mesma, oferta de serviços prestados e pela 
qualificação do atendimento. Na carta da Diretoria enfatiza que é com 
satisfação que compartilha com os Srs. Conselheiros mais este feito, que, 
com certeza, é resultado de um trabalho conjunto que envolve Diretoria, 
Conselho Deliberativo, Funcionários e Parceiros. Aditou a carta da Diretoria, 
estendendo os cumprimentos às Comissões Permanentes e ao Conselho 
Fiscal. Finalizando, comunicou que o Presidente do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, baixou uma Portaria no dia 29 de 
julho do ano passado, criando a Comissão de Clubes de prática de desporto 
de rendimento, com a missão de representar as entidades de prática 
desportiva perante o COB, fortalecendo os laços de comunicação e interação 
entre as partes, convidando para fazer parte do quadro dessa Comissão, com 
mandato até 31/12/2012, os seguintes praticantes de esportes olímpicos: 
Club Athletico Paulistano, Esporte Clube Pinheiros, Grêmio Náutico União, 
Minas Tênis Clube, Sociedade de Ginástica Porto Alegre – SOGIPA. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontram à disposição dos Srs. 
Conselheiros, para consulta na Secretaria, cartas recebidas da Diretoria, 
comunicando novas nomeações de Diretores Adjuntos e Assessores, para o 
biênio de 2011/2013, bem como o Relatório de Acompanhamento Mensal 
(RAM), referente ao mês de agosto de 2011. 
 
Marcelo Favalli – Cumprimentou o Sr. Presidente da Diretoria, Luis Eduardo 
Dutra Rodrigues, bem como os Diretores envolvidos na reinauguração do 
Restaurante da Sede Social, elogiando a reforma procedida. 
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Cezar Roberto Leão Granieri – Cumprimentou a Comunidade Pinheirense 
pelas conquistas relatadas pela Presidência. 
 
Edgard Ozon – Propôs votos de louvor à Seção de Judô, em razão de 
resultados alcançados em competições recentemente realizadas, a saber: 
Campeonato Pan-americano Sub 20 (Santiago/Chile – 09 e 10/09/2011) - 
medalha de ouro: Gabriela Shinobu Chibana – categoria Ligeiro (- 48kg), 
Eleudis de Souza Valentim – categoria Meio-Leve (- 52 kg), Flavia Rodrigues 
Gomes – categoria Leve (- 57kg), Allan Eiji Kuwabara – categoria Ligeiro (- 
60kg) e Henrique Augusto Miniskowski da Silva – categoria Médio (- 90kg), e 
medalha de prata: Mike Koshiro Chibana – categoria Super Ligeiro (- 55kg); 
Campeonato Sul-americano – Sub 20 (Santiago/Chile – 11/09/2011) – 
medalha de ouro: Rubiana Lopes Curi – categoria Meio-Pesado (- 78kg), 
medalha de bronze: Jéssica Neves de Miranda Osório – categoria Ligeiro (- 
48kg); World Cup do Uzbequistão (Tashkent/Uzbequistão – 17 e 18/09/2011) 
– medalha de ouro: Rafael Carlos da Silva – categoria Pesado (+ 100kg). 
Estendeu os votos ao Diretor Adjunto de Judô, Marcos Martins Curi,e à 
Comissão Técnica: Mauro Santos de Oliveira, Sérgio Malhado Baldijão, 
Renato Dagnino e Andrea Berti Rodrigues Guedes. Finalmente, passou às 
mãos do Sr. Presidente o quadro de medalhas do JF World Championships 
Seniors 2011, do qual participaram 136 países, onde o Brasil figura em 8º 
Lugar entre os 22 países medalhados, tendo conquistado 5 medalhas, 3 de 
prata e 2 de bronze. Votos aprovados. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima – Propôs votos de louvor ao Diretor de Esportes 
Aquáticos e Individuais, Marcelo La Terza Santos, e ao Diretor de Esportes 
Coletivos, João Fernando Rossi - este, inclusive, com relação à organização 
do Basquete do Brasil - pelo trabalho que vêm realizando nas respectivas 
áreas de atuação. Proposta aprovada. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) ao 
Diretor Adjunto de Skate, Eduardo de Toledo Pinto, ao Coordenador Eli Celso 
Sampaio de Oliveira Rosa, ao Professor Ricardo Mendes Santos, à 
Professora Assistente Daniela Evelyn de Oliveira e aos Assessores André 
Galuppo Buzzoni e Lucas Cattoni, pela realização da Segunda Etapa do 
Circuito Pinheiros Skate 2011 (13/08/2011), com 73 inscritos, entre 8 e 15 
anos de idade; 2) ao Diretor Adjunto de Bolão, Rogério Arkie, em função de o 
Clube ter sediado o 6º Campeonato Brasileiro de Clubes de Bolão (3 a 
10/09/2011); 3) à Diretoria de Esportes, pela construção da terceira quadra de 
Futevolei, no mês de setembro. Votos aprovados. 
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Gilberto De Luccia – Como Presidente da Comissão de Obras, informou 
sobre o andamento das principais obras em execução no Clube, abrangendo 
o novo elevador, o remanejamento da sala de servidores e a nova recepção 
do Centro Administrativo, a construção do Restaurante Japonês; o novo 
Estacionamento e a terceira quadra de areia mencionada pelo Conselheiro 
Marcelo Giordano Beyruth.  
 
Antonio Carlos Foschini – Propôs fosse consignado voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Valdir Rodrigues Liberado, irmão do Conselheiro Ayrton 
Rodrigues Liberado. Aprovado. 
 
Clovis Bergamo Filho – Comentou que o Clube deve ser composto de 
desporto, lazer e entretenimento. Destacou a evolução do quesito 
entretenimento, nos festejos de aniversário, fundamental para a família 
Pinheirense, bem como a satisfação com a qualidade, a infraestrutura e a 
inovação que pode ser observada. Parabenizou o Presidente Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues e o Diretor Social Carlos Alberto Costa de Oliveira pela 
iniciativa e pelo padrão alcançado. 
 
Dulce Arena Avancini – Informou que não foram mencionados três atletas 
da Seção de Remo: Bianca Miarka, Carolina Araújo da Rocha e Leandro 
Carvalho Atoji, que, acompanhados dos Técnicos Marcelo Neves, Marcos 
Amorim e Alexandre Fernandes, da Confederação Brasileira de Remos, já 
viajaram para o México. 
 
Synesio Alves de Lima – Discorreu amplamente sobre o I Seminário 
Internacional “Memória e Esporte”, realizado no Clube nos dias 19 e 20 de 
setembro, organizado pelo Centro Pró-Memória Hans Nobiling, integrando os 
festejos de aniversário do Clube. Comentou que o projeto teve início na 
gestão do Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto e do Presidente do 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling Helmut Peter Schütt, sendo concluído e 
levado a efeito na sua gestão, com o apoio do Presidente da Diretoria, Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues, e do Vice-Presidente, Arnaldo Couto de Magalhães 
Ferraz, Coordenador dos Festejos de Aniversário. Destacou a colaboração 
prestada pela estrutura funcional, administrada pelo Gerente Geral Antonio 
Celso Monari. Lembrou que o convite foi estendido aos Conselheiros pelo Sr. 
Presidente, na última reunião do Conselho. Citou os Estados representados; 
que houve 18 palestrantes, entre brasileiros e estrangeiros. Participaram 160 
inscritos; 14 universidades; 10 Secretarias Municipais de Esporte e Cultura; 
23 Clubes; Secretarias Estaduais de Esporte e Cultura. O evento contou com 
o apoio de várias empresas, universidades e museus. Enaltecendo o trabalho 
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executado, propôs votos de louvor à Supervisora do Centro Pró-Memória 
Hans Nobiling Yara Rovai e aos funcionários Cristina Franco de Matos; Ana 
Maria Galindo e Tiago Junqueira. Destacou o sucesso do evento, dizendo que 
apreciaria ter visto mais Conselheiros presentes. Votos aprovados. 
 
André Perego Fiore – Parabenizou o Sr. Presidente pela homenagem 
prestada aos atletas, atitude que, no seu entender, engrandece mais ainda o 
desporto no Clube e perpetua o esporte. Comentou que esteve presente no 
Campeonato Brasileiro de Natação, Troféu José Finkel, realizado em Belo 
Horizonte/MG, na semana passada, quando teve oportunidade de saber que 
a atleta Gisele Caetano Pereira, Técnica da Equipe de Master de Natação, 
estava nadando o 22º Campeonato Brasileiro de sua carreira, Campeonato 
Brasileiro de Inverno, e mais 25 Campeonatos Brasileiros do Troféu Maria 
Lenke, o que a tornou a nadadora mais longeva da história do Brasil, quiçá 
esteja entre as mais longevas do mundo, na Natação de alto nível. Pediu que 
ao Conselho e à Diretoria que a homenageassem Gisele Caetano Pereira nos 
mesmos moldes das homenagens prestadas naquela noite. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – A par de se associar ao voto de pesar 
consignado, prestou homenagem póstuma ao ex-Diretor Eduardo Henrique 
Macedo. 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Propôs voto de louvor por duas 
inovações. Primeiro, à Diretoria de Restaurantes, pelos processos de trabalho 
implantados no Restaurante da Sede Social, observando tratar-se de um 
sistema diferente, que merece ser estendido para os demais restaurantes. Em 
segundo lugar, aos Diretores Marcelo La Terza Santos e o Marcelo Saraiva, 
pela organização da Corrida de Aniversário, neste ano realizada, com 
sucesso, em novo formado, devido às obras da garagem. Os votos foram 
aprovados. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro” . 

Clovis Bergamo – Reivindicou a ampliação da Brinquedoteca, talvez 
utilizando o espaço atualmente ocupado pelo Picadeiro (círculo de cimento 
em frente a Brinquedoteca), pois o fluxo de crianças que usufruem aquela 
dependência já alcança 6.000 ao mês. Solicitou, ainda, que o Bonde seja 
transformado em uma lanchonete e espaço de praça de alimentação coberta. 
Na ampliação da Brinquedoteca, sugere-se que seja aumentado o número de 
câmeras, com sistema que permita aos pais monitorar as crianças pela 
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Internet, mediante senha. Aprovado o encaminhamento da matéria a 
Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Pleiteou que o Clube disponibilize 
dois instrutores, para os jovens que pretendam aprender a jogar sinuca. 
Pediu, também, que os associados possam pagar, no cartão de crédito ou 
débito, os 10% de serviços dos garçons, sem precisar pagar por fora, em 
dinheiro. Finalizando, solicitou seja permitido ao associado utilizar o teclado 
alfanumérico já existente, digitando a sua matrícula, para liberar o seu 
ingresso no Clube quando não estiver portando a carteira social, evitando, em 
substituição ao demorado procedimento vigente - confecção de um cartão 
provisório. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Roberto Antonio Kirschner – Pediu providências da Diretoria com relação 
ao Vestiário Infantil Masculino, no 3º andar do Conjunto Desportivo, devido à 
constante variação da temperatura da água do chuveiro, com consequente 
aumento do consumo de água e de energia. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Comentou que até junho o Orçamento de 
Restaurantes apresentava um prejuízo em torno de R$ 400.000,00/mês, e, 
em agosto, pela primeira vez no ano, o setor teve um lucro de 
aproximadamente R$ 280.000,00. Indagou da Diretoria quais ações estão 
sendo tomadas no setor e sobre a viabilidade das sugestões que ele havia 
apresentado (contratação de uma consultoria especializada; contração de um 
profissional na área, para gerir os 14 Bares e Restaurantes, e que não se 
alterasse a forma de contabilizar as despesas, para que o problema do déficit 
fosse enfrentado até a sua solução). No Custeio, a contenção de custos foi 
bem sucedida, pois de 2010 para 2011 houve uma redução de 2% na conta 
Salários, Encargos e Benefícios (de janeiro a agosto de 2010 foram gastos 
R$ 31,3 milhões de reais; no mesmo período de 2011, foram R$ 30 milhões e 
700). Pediu esclarecimentos sobre o aumento de R$2,7 milhões na conta de 
Salários, Benefícios e Encargos de Bares e Restaurantes, quando não houve 
aumento de funcionários nesse setor. Considerando que em 2010 muitas das 
despesas de Salários, Encargos e Benefícios não estavam sendo alocados 
no setor de Bares e Restaurantes, perguntou onde estavam sendo alocados, 
ou se não existiam. Ponderando que o resultado positivo de agosto no setor 
de Bares e Restaurantes deve-se a não contabilização dessas despesas que 
vinham sendo contabilizadas, perguntou se estas voltarão a ser 
contabilizadas em outros departamentos. Sugeriu que a Diretoria apresente 
ao Conselho o seu plano de trabalho no setor de Bares e Restaurantes e 
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como pretende solucionar essa problemática. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 599ª Reunião Extraordinária, 

realizada no dia 29 de agosto de 2011. 

Andreas de Souza Fein – Pediu retificação da ata para constar o seguinte: 1) 
acrescentar, antes do início de sua primeira manifestação no Item 3 da 
Ordem do Dia: “Ponderou que sem lei não há futuro, e que seu espírito deve 
orientar sua interpretação.”; 2) incluir a expressão “de voto”, depois da 
expressão “... sua declaração.” ; 3) depois da expressão “... a presença dos 
votantes.”, acrescentar  “Ademais dos mencionados artigos 69 e 83, baseou 
sua argumentação também nos artigos 23, 24, 65, 77 e 78, todos do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo.”; 4) na sequência, depois da 
intervenção do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, acrescentar a 
frase “Ponderou haver ausência de motivos para não se inserir na ata os 
nomes dos signatários da declaração de voto.” antes da frase final “Pediu aos 
Conselheiros...”. 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, com as 
retificações supra. 
 
 
Item 3 - 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 – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Marcelo Favalli – Em face do que foi dito pela Comissão Jurídica em seu 
parecer, no sentido de que “alcançando a condição do art. 124 do Regulamento 

Geral, que estabelece a necessidade de conquistas de medalhas no período de 7 (sete) 

anos, entre primeiro e terceiro lugares em competições nacionais.”, Com base no 
Art. 53 do Regimento Interno, levantou questão de ordem pretendendo a 
exata interpretação do Art. 124, I, do Regulamento Geral, perguntando se os 
7 anos ininterruptos devem ser de apenas exercício na atividade esportiva 
competitiva, ou, como levava a entender o parecer, em cada um destes sete 
anos deva o atleta conquistar título em campeonatos nacionais até 3º lugar. 
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Presidente – Interpretando o dispositivo regulamentar, disse: Inicia-se o 
inciso I do artigo 124 com um gerúndio: atuando no Departamento Esportivo 
há sete anos ininterruptos, com exemplar comportamento, e participando de 
competições oficiais – É outro gerúndio, durante estes sete anos em 
modalidades esportivas, competitivas, defendendo o Clube, conquistando 
medalhas – E, há, me permita, há uma elipse, conquistando medalha até  3º 
lugar, mas não está dito que ao longo destes sete anos, porque pode ser, 
Conselheiro Favalli, que ao longo destes sete anos, algum deste ano não haja 
competição. Nestes sete poderá haver todos os sete anos competição a todo 
ano, mas se houver num ano e ela ganha uma medalha Olímpica, ela pode 
ser um Benemérito, como pode ser uma pretendente a esta situação. Não 
podemos prejudicar o atleta por uma questão de calendário. Se o atleta tem 
um exemplar comportamento, se ele está inscrito no Departamento durante 
sete anos, e se ao longo destes sete anos ele ganha algumas vezes medalha 
de 1º até 3º, que não sejam os sete anos, mas que sejam dois, ou que seja 
três, a meu sentir, com a devida vênia, estão preenchidas as condições para 
que ele venha buscar a contemplação desta Casa.  
 
Marcelo Favalli – Ponderou que tinha dúvida se tinha sido aquela a 
interpretação do legislador. 
 
Presidente – Dando por resolvida a questão de ordem, respondeu que o 
legislador não poderia prever que todo ano haveria essa competição, porque 
se assim fosse, aquele que não tivesse neste ano, Benemérito não seria. O 
atleta saindo de Militante para Contribuinte, não teria a benesse. O legislador 
quis contemplar aquele que, estando ininterruptamente participando durante 
sete anos, se ao longo deste tempo, por algumas vezes veio a conseguir a 
sua medalha reconhecendo-lhe louvor pela prática do desporto. 
 
Marcelo Favalli – Observou que o Sr. Presidente se respaldava na 
eventualidade de, durante um ano, não haver competição, o que, como se 
sabe, é quase que impossível acontecer. A norma é lacunosa; não prima pela 
clareza, entretanto, o argumento do Sr. Presidente o havia convencido. 
 
Presidente – Aduziu que, na eventual dúvida, decide-se em prol da galhardia, 
na dúvida, em prol de quem conseguiu com seu labor honrar as tradições 
esportivas do Clube. 
 
Marcelo Favalli – Disse que estava convencido de que a atleta preenchia os 
requisitos e que, na verdade, ela já frequentava o Clube e agora passaria a 
pagar por isso. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Aduziu que existe a 
possibilidade de o atleta estar crescendo no Clube, mas não colher resultados 
no primeiro ano, vindo a obtê-los na sequência. 
 
Marcelo Favalli – Concordou. 
 
Presidente – Deu por encerrada a discussão e submeteu a matéria à 
votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Plenário resolveu aprovar a proposta da 
Diretoria, concedendo à atleta Caroline Yumi Tsuchiya, da Seção de 
Ginástica Artística, o ingresso como associada Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente da aquisição de Título Social. 
 
 
Item 5 - Várias. 

Maria Angela Cartolano Almeida Barros – Em longa e detalhada exposição, 
trouxe à reflexão a atividade, atual situação e necessidade de 
regulamentação do personal trainer no Clube, que hoje atua em diversas 
modalidades, ministrando aulas personalizadas para associados. Com 
fundamento no Art. 4º, do Estatuto Social, mencionando abaixo-assinado 
subscrito por cerca de 700 associados, solicitou um posicionamento da 
Diretoria, um ambiente mais favorável ao diálogo e tratamento do assunto 
com a devida importância. Disse que impossibilitar a atuação do personal 
trainer nas dependências do Clube é um desserviço aos associados, cabendo 
aos Conselheiros, como seus representantes, contribuir com o que for 
necessário para a regulamentação e implementação da atividade, 
encaminhando o tema aos responsáveis, para as suas providências, visando 
atender o interesse da maioria do corpo associativo. 
 
Peter Alfredo Burmester – Leu manifestação escrita pela Conselheira Dulce 
Arena Avancini, que teve que se retirar da reunião por razões particulares, 
pedindo providências da Diretoria quanto à falta de grelhas nas mesas da 
Churrascaria, que recentemente teria provocado um incidente com uma 
criança. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Como frequentadora da Hidroginástica, 
pediu providências da Diretoria com relação aos seguintes aspectos: 1) 
melhor remuneração das professoras, que são especializadas e 
frequentemente fazem cursos de atualização no Exterior; 2) retorno do 
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pagamento semestral, em duas parcelas, propiciando a formação de turmas 
fixas; 3) possibilidade de reposição de aulas, no caso de ausência da aluna; 
4) substituição do piso interno da Piscina por um tipo mais poroso, bem como 
da tampa metálica, que já causou acidente; 4) apoio à Diretoria Adjunta da 
Seção, para que tais providências sejam efetivadas. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pediu esclarecimentos da Diretoria com 
relação às obras da Lanchonete do Futebol, que teria mobilizado um grupo de 
trabalhadores diuturnamente, indagando sobre a necessidade dessa reforma 
recente, que causou estranheza pelo fato de uma intervenção dessa monta 
acontecer em seguida à inauguração. Em segundo lugar, questionou a 
magnitude da obra em relação ao que se noticiou na Revista Pinheiros, onde 
foi mencionada a reforma da cozinha e ajustes no cardápio. Para aferir a 
temporariedade, apresentou à Mesa fotografias confrontando o estágio da 
obra com matéria sobre os ataques na Noruega, publicada em um periódico 
no dia 23 de julho. Ressaltou que a intervenção foi além da cozinha, para 
obras de instalações complementares, e não só reforma, como reportou a 
Revista. Solicitou que a Diretoria publique uma errata na Revista para 
esclarecer o Corpo Associativo. Ainda com relação a obras, lembrou que 
quando foi aprovada a verba para a instalação do elevador no Centro 
Administrativo, solicitou-se que a Diretoria, conforme havia se comprometido 
na ocasião, informe ao Conselho eventual atraso ou diferença entre os 
valores orçados e os realizados, a propósito, como foi noticiado hoje, com 
relação à obra do Estacionamento. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Parabenizou a Comissão de Obras, por ter 
trazido ao Conselho informações sobre o andamento das obras, entendendo 
que outros dados poderiam estar estampados nas próprias obras, ou virem 
para conhecimento dos Conselheiros, como cronograma e valores previstos e 
realizados. Externou sua estupefação em relação ao desconhecimento de 
números, que podem ser encontrados no Relatório de Acompanhamento 
Mensal – RAM. A propósito, esses números deveriam ser trazidos 
mensalmente pelo Presidente ou um representante da Comissão Financeira, 
pela competência. Comunicou que solicitou e tem recebido mensalmente da 
Diretoria, o arquivo eletrônico do RAM, que pode ser disponibilizado para o 
Conselheiro que o solicitar. Reportou que havia elaborado um gráfico, curva 
S, demonstrando aos interessados o andamento dos Bares e Restaurantes. 
Então, se as Comissões cumprirem com as suas obrigações, com certeza as 
informações chegarão ao Conselho. Com relação aos trabalhos das reuniões, 
sugeriu que a Mesa utilize um notebook, com os documentos das reuniões 
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gravados em um pen drive, permitindo, assim, uma rápida consulta, por 
exemplo, do trecho da ata que estiver sendo retificada por Conselheiro. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros compareceram à reunião e deu por 
encerrados os trabalhos às 23h10. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 601ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 31 de outubro de 2011, com a retificação já dela constante. 
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