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ATA RESUMIDA DA 605ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de março do ano dois mil e doze, em segunda convocação, 
às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
quarenta e seis 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. Determinou, em seguida, a 
execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso 
associado Francisco Roberto Pignatari). 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) EXPEDIENTE 

Posse de Conselheiro 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o associado Fernando 
Pinheiro Lima, Suplente do Grupo B pela Chapa Pinheiros Sempre co 
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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 proposições 
seguintes: votos de pesar: votos de pesar: 1) propostos pela Mesa: pelo 
falecimento do Associado Veterano Luiz Carlos Curado Machado e pelo 
falecimento da Sra. Valdelice de Maio Costa, avó do Conselheiro Pedro Ivo 
Costa Mendes, mãe da associada Mara Regina Costa Mendes, esposa do 
ex-Conselheiro Marcelo Amarante Mendes Filho; 2) de autoria do 
Conselheiro Efetivo Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, pelo recente 
falecimento do associado Jorge Mardirous Filho; 3) de iniciativa do 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, Diretor Adjunto de Bowling, pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Ricardo Sampaio Corrêa; voto de pronto 
restabelecimento do Associado Anníbal Vicente Rossi, ex-Conselheiro e 
Membro da Comissão Jurídica, Suplente de Conselheiro, proposto pela 
Mesa; votos de louvor: 1) propostos pelo Conselheiro Luiz Koji Ohara, aos 
atletas que representaram o Brasil no 42º Banana Bowl (Blumenau/SC - 03 
a 18/03/2012): Simples - Qualifyng (categoria 14 anos): Christoph Grasel, 
Marcelo Milko e João Urquiza; Simples - Chave Principal (categoria 14 
anos): Lorenzo Fasano, Guilherme Inaimo, Arion Reis e Antonioni Fasano; 
Duplas (categoria 14 anos): Antonioni Fasano; Simples - Chave Principal / 
Duplas (categoria 12 anos da Chave 2): Rodrigo Bittar e Rafael Bittar; 
Técnicos: Eduardo Eche e Ricardo Nitta; 2) formulado pelo Conselheiro 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, ao judoca Henrique Augusto Minskewski 
da Silva, Medalha de Ouro no Circuito Europeu Sub 20 (25/03/2012 – 
Bremen/Alemanha). 
 
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 os Relatórios de Acompanhamento 
Mensal (RAM), referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2012. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Prestou homenagem póstuma ao ex-
Diretor Luiz Carlos Curado Machado, seu amigo desde a infância.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor à Diretoria, 
pela realização do evento Disco Night, parabenizando o Presidente Luís 
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Eduardo Dutra Rodrigues e o Diretor Social Carlos Alberto Costa de 
Oliveira. Também propôs voto de louvor pela indicação do Sr. Marco Polo 
Del Nero, Presidente da Federação Paulista de Futebol, para integrar o 
Comitê Executivo da Fifa. Propostas aprovadas. 
 
Peter Alfredo Burmester – Propôs voto de louvor ao Desembargador 
Carlos Eduardo Cauduro Padin, recém eleito no último dia 8 para o seu 
segundo mandato no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Aprovado. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo recente 
falecimento da Sra. Aiguil Jorge, mãe dos associados Fernando Jorge, 
Cecília Jorge e Alberto Jorge Filho. Voto aprovado. 
 
Gilberto De Luccia – Na condição de Presidente da Comissão de Obras, 
prestou informações sobre o andamento das principais obras em 
execução, o Estacionamento e o Restaurante Japonês, abrangendo, 
inclusive, a limpeza do lago. Em seguida, propôs voto de louvor ao tenista 
Antonioni Fasano, que neste mês participou do Circuito COSAT, da 
Confederação Sul-americana de Tênis, venceu a etapa de Buenos Aires e 
foi Vice-Campeão da Copa Gerdau, torneios de alta pontuação e títulos 
que há mais de dez anos não eram conquistados pelo Clube. Estendeu o 
voto ao Diretor Adjunto de Tênis Infanto-Juvenil, Edson Paulo Ramadas 
Cleto, ao Supervisor Técnico, Evanildo Mondeck e ao Head Coach, 
Eduardo Eche. Votos aprovados. 
 
Clovis Bergamo Filho – Propôs votos de louvor pelo empenho dedicado 
ao Clube pelo Diretor de Patrimônio, Ronaldo de Miranda Amaral, e pelo 
Diretor Social, Carlos Alberto Costa de Oliveira, enfatizando o sucesso do 
evento Disco Night. Reportando-se a um dos compromissos assumidos 
pelo Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues, de fazer o Clube para o 
associado, sem perder o escopo que tem de competição, destacou o 
Centro de Treinamento de Alta Performance de Natação, que está 
iniciando suas atividades em Campinas, onde treinam nossos atletas de 
alto desempenho. Destacou, ainda, a readequação dos horários da 
Natação, praticamente extinguindo as antigas filas de espera. Ressaltou 
que as ações e solicitação formuladas em plenário por Conselheiros vêm 
sendo atendidas. Os votos foram aprovados. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Propôs voto de louvor aos 
associados que representaram o Clube na Meia Maratona de Lisboa: Lucio 
Fabio Muller Valente, Taís Gasparian, Marco Aurélio Oliveira, Maria Silvia 
Polisaitis Ramos Oliveira, Sylvio Renan de Barros e José Hernani Arrym 
Filho. Propôs voto de pronto restabelecimento do Diretor Financeiro 
Roberto Gasparini. Propostas aprovadas. 
 
Nice de Lima – Propôs voto de louvor à Orquestra do Clube, regida pelo 
Maestro Murilo Alvarenga, pela apresentação realizada no último dia 17, 
estendendo cumprimento especial às cantoras Ana Taglianetti, filha do 
casal Celsa e Francisco Luiz Taglianetti, e Rita Valente. Parabenizou a 
Diretora Cultural Maria Helena Cruz McCardell. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Associou-se ao voto de louvor consignado à 
Diretoria, pelo sucesso do evento Disco Night, sugerindo que se repita no 
segundo semestre. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Manifestou pesar pelo 
falecimento do Desembargador Roque Komatsu, associado do Clube, 
ocorrido na madrugada de hoje. Voto aprovado. 
 
Presidente – Pediu licença para considera o voto de pesar como sendo 
subscrito por todo Colegiado. 
 
Roberto Cappellano – Propôs voto de louvor ao atleta Renzo Agresta, da 
Esgrima, que há dois finais de semana classificou-se para as Olimpíadas 
de Londres, atualmente o 19º colocado do ranking mundial da modalidade, 
tendo participado das duas últimas Copas do Mundo - na Bulgária ficou 
entre os oito e, em Moscou, em 15º.  
 
Severiano Atanes Netto – A par de tranquilizar os amigos e reforçar o 
apreço de todos pela pessoa, reportou, com satisfação, que havia recebido 
um e-mail do Diretor Financeiro Roberto Gasparini, intitulado Fênix, 
referindo que mais uma vez venceu a luta que vem enfrentando nos 
últimos anos. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Apresentou os seguintes pedidos: 
1) que se urgencie um projeto da construção da nova piscina para 
treinamento; 2) que a campanha de vacinação contra a gripe seja 
estendida para todos os associados, e não só para os Veteranos, como 
normalmente acontece; 3) substituição do tapete de grama sintética do 
Campo de Futebol B. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Referindo-se aos Relatórios Financeiros 
preliminares de 31/12 publicados na Revista Pinheiros, pediu que no prazo 
de trinta dias a Diretoria comparecesse ao Conselho para prestar 
esclarecimentos sobre a deterioração do índice de liquidez nas contas de 
Custeio nos últimos anos, e apresentasse um plano de contingências para 
fazer frente a essa dificuldade. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Com relação à Pista de Atletismo, 
solicitou a reinstalação da escada de madeira utilizada para auxiliar no 
acesso da barra fixa; afixação de aviso com as metragens das raias, se 
possível nos dois painéis que ficam nos cantos; manutenção geral do piso 
e da grama sintética da nova raia. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Reportando fato recentemente 
havido na prainha do Boliche, solicitou que os associados jovens sejam 
conscientizados das realizações dos Veteranos ao longo dos anos, seja 
como destaques esportivos ou integrando Diretorias e dando o melhor de 
si para engrandecimento do Clube, e que, com exceção das mensalidades, 
pagam por tudo aqui dentro. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da ata da 604ª Reunião Extraordinária, 

realizadas no dia 27 de fevereiro de 2012. 

Presidente – Não havendo contestação, considerou a ata aprovada, 
conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do Processo CD-11/2011 – Segunda discussão 

e votação de proposta subscrita por cinquenta e nove 
Conselheiros, de alteração do inciso VI, do artigo 6º, do 
Regulamento Geral e da “cabeça” do artigo 19, do 
Regimento Interno do Departamento Esportivo, e 
deliberação sobre a redação final proposta pela Comissão 
Especial de Redação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo. Não havendo 
inscritos, deu por encerrada a discussão e passou à votação. 
 
Votação / Deliberação: 

Submetida à matéria à votação, o Plenário resolveu aprovar, em segunda 
discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira 
discussão; 
Prosseguindo, o Sr. Presidente, desde logo, agradeceu aos Conselheiros 
Vicente Mandia, Mário Gasparini e Rainer Helmut Conradt pelo trabalho 
prestado pela Comissão Especial de Redação. 
Antes de colocar em votação do projeto de redação, registrou que havia 
sido obliterada a parte final da emenda do Conselheiro Arnaldo Luiz de 
Queiroz Pereira, que deveria ser considerada. 
No encaminhamento da votação, o Conselheiro Mário Gasparini, com a 
anuência dos demais membros da Comissão de Redação, prestou 
esclarecimentos e propôs que se retornasse ao texto a parte obliterada. 
Submetido à votação, o Conselho resolveu aprovar o projeto de redação 
final proposto pela Comissão Especial de Redação, com emenda de 
redação formulada pela própria Comissão, ficando assim redigidos os 
dispositivos regulamentar e regimental objeto desta alteração: 
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REGULAMENTO GERAL 
Art. 6º - ... 

VI - Atletas Beneméritos - Os que, inscritos no Departamento Esportivo, com 

exemplar comportamento, e participando de competições oficiais em modalidades 

esportivas competitivas, defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, há sete (7) 

anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse período, conquistado medalha de 

ouro nos Jogos Pan-americanos organizados pela Organização Desportiva Pan-

Americana (ODEPA), ou medalha até o terceiro lugar em Jogos Olímpicos 

promovidos pelo Comitê Olímpico Internacional (C.O.I.),ou em Campeonato 

Mundial na categoria de adultos promovido por Federação Internacional ou, 

ainda, hajam se sagrado recordistas mundiais na categoria de adultos, desde que 

homologados os recordes; 

VII – ... 

 

§10 - Em caráter de exceção, respeitadas as exigências da parte inicial do inciso 

VI deste artigo, inclusive quanto ao tempo de inscrição do atleta no Departamento 

Esportivo e ao exemplar comportamento, o Conselho Deliberativo poderá 

conceder o título de Atleta Benemérito ao atleta que conquiste medalha de prata 

em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero em que nunca tenha sido 

conquistada no Clube medalha superior ao bronze, ou em modalidade e gênero 

nas quais nunca tenham sido conquistadas medalhas em Jogos Pan-americanos. 

 

Disposições Transitórias 

Art. 160.a - Os atletas inscritos no departamento esportivo do Clube que até a data 

de aprovação desta alteração regulamentar já tenham conquistado medalhas até 

terceiro lugar em Jogos Pan-Americanos promovidos pela Organização 

Desportiva Pan-Americana (ODEPA), e que ainda não tenham completados sete 

(7) anos ininterruptos defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, poderão ser 

transferidos para a categoria Atletas Beneméritos somente após completar o 

período de sete (7) anos ininterruptos defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, 

desde que atendam as demais exigências estabelecidas para a transferência para a 

categoria Atletas Beneméritos.  

 
 
REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO 
Art. 19 – Atletas Beneméritos - Os que, inscritos no Departamento Esportivo, com 

exemplar comportamento, e participando de competições oficiais em modalidades 

esportivas competitivas, defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, há sete (7) 

anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse período, conquistado medalha de 
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ouro nos Jogos Pan-americanos organizados pela Organização Desportiva Pan-

Americana (ODEPA), ou medalha até o terceiro lugar em Jogos Olímpicos 

promovidos pelo Comitê Olímpico Internacional (C.O.I.), ou em Campeonato 

Mundial na categoria de adultos promovido por Federação Internacional ou, 

ainda, hajam se sagrado recordistas mundiais na categoria de adultos, desde que 

homologados os recordes; 

§1º -  ... 

§2º - Em caráter de exceção, respeitadas as exigências da parte inicial do inciso VI 

deste artigo, inclusive quanto ao tempo de inscrição do atleta no Departamento 

Esportivo e ao exemplar comportamento, o Conselho Deliberativo poderá 

conceder o título de Atleta Benemérito ao atleta que conquiste medalha de prata 

em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero em que nunca tenha sido 

conquistada no Clube medalha superior ao bronze, ou em modalidade e gênero 

nas quais nunca tenham sido conquistadas medalhas em Jogos Pan-americanos. 

 

CAPÍTULO XIIa 

Disposição Transitória 

 

Art. 52.a –  Os atletas inscritos no departamento esportivo do Clube que até a 

data de aprovação desta alteração regulamentar já tenham conquistado medalhas 

até terceiro lugar em Jogos Pan-Americanos promovidos pela Organização 

Desportiva Pan-Americana (ODEPA), e que ainda não tenham completados sete 

(7) anos ininterruptos defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, poderão ser 

transferidos para a categoria Atletas Beneméritos somente após completar o 

período de sete (7) anos ininterruptos defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, 

desde que atendam as demais exigências estabelecidas para a transferência para a 

categoria Atletas Beneméritos. 

 
 
Item 4 - Apreciação do Processo CD-01/2012 – Recurso Ordinário 

interposto por Associado, por si e na condição de 
representante de seu filho menor, contra pena de 
eliminação – por ausência, por falta de pagamento, 
aplicada pela Diretoria. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo. Comunicou que 
durante a tarde recebeu do associado uma manifestação de vontade de 
desistência do Recurso que, por analogia ao que diz a lei dos ritos civis, 
que é uma lei ordinária, Código de Processo Civil, deve ser interpretada 
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assim: o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência, desistir do 
Recurso. Aduziu que, posteriormente, recebera uma carta da Presidência 
da Diretoria, informando que o recorrente havia quitado seu débito, e 
solicitado, mediante requerimento, a possibilidade de prorrogação do prazo 
de vencimento do pagamento do débito do filho. Explicou que com relação 
ao recurso, não havia o que se discutir. No tocante à decisão sobre o 
pagamento e prazo de prorrogação formulado, é ato de gestão que se 
encerra na competência da Diretoria. 
 
 
Item 5 - Várias. 

Peter Alfredo Burmester – Disse que a Diretoria anterior havia se 
comprometido a até estender mais quadras cobertas de Tênis, perfazendo 
28 quadras. Entendeu necessária uma ação esclarecedora perante os 
associados, pois as obras do Estacionamento iniciaram, e comenta-se que 
das dez quadras demolidas para se realizar a construção do 
Estacionamento, somente retornarão oito, não havendo mais recursos 
financeiros sequer para construir as duas quadras cobertas que existiam 
até o início das obras. Isso vem assustando os frequentadores da Seção. 
Comentou que, recentemente, houve rumores de que na parte da laje que 
existirá na frente estaria sendo projetada uma quadra de Futebol Society, 
observando tratar-se de duas atividades esportivas totalmente antagônicas 
na mesma área. Fala-se nos Estacionamentos e não na verba para 
recuperação das quadras de Tênis – esporte que tantas glórias trouxe 
desde 1938 - que também exige um montante bastante significativo e 
tempo para ser feita. Disse que por mais de uma vez indagou ao 
Presidente da Comissão de Obras, tendo sido informado que não havia 
nada decidido, ainda estava em estudos e haveria tempo. Quando 
perguntou por que não manter o projeto das quatro quadras de Tênis 
cobertas em um andar como foi previsto, lhe foi respondido que ficaria feio 
para a Faria Lima. Ora, o metro quadrado mais caro do Brasil está 
enterrado, poderíamos ter feito sua fundação para fazer as quadras 
cobertas. Pediu que a Diretoria enviasse um processo por intermédio do 
Conselho Deliberativo, e, colocando-se à disposição para uma reunião, 
ressaltou que o assunto é mais importante do que simplesmente receber o 
memorando por escrito. 
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André Franco Montoro Filho – Reportando-se à questão do Orçamento 
em termos correntes, disse ter sido informado pelo Assessor de 
Planejamento e Tecnologia, Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, que 
a Diretoria teria decidido nesse sentido, ia fazer até um voto de 
cumprimentos. Mas, na medida em que o Sr. Presidente havia dito que 
ainda não tinha recebido, apresentou proposta no sentido de que os 
documentos a serem encaminhados pela Diretoria ao Conselho 
Deliberativo, em obediência ao inciso VIII do artigo 45 do Estatuto Social 
para deliberação do referido Conselho sejam apresentados em reais 
correntes, pois esta é a moeda legal do Brasil. Explicou que sua proposta, 
não tinha caráter partidário, mas visava dar mais transparência às peças 
orçamentárias financeiras, de prestação de contas da Diretoria, porque 
vale para esta Diretoria e valerá para as próximas, que é, na verdade, a 
moeda corrente do Brasil. Acrescentou que, segundo consta, diversos 
outros clubes que tinham essa sistemática que o Pinheiros adotava já 
estão adotando em reais constantes. Todas as demais entidades fazem 
seus orçamentos em termos de reais constantes, e aqui ainda existia esse 
entulho inflacionário, que naquele período realmente da superinflação 
brasileira era necessário apresentar em termos de uma moeda de um 
determinado mês, apresentava-se em ORTN, em dólares, etc, porque as 
moedas brasileiras não tinham a estabilidade necessária; hoje, tem. Além 
disso, facilita o trabalho de fiscalização de todos os associados que podem 
acompanhar num determinado mês quantos por cento daquilo que estava 
previsto, se o arrecadado foi arrecadado, quanto que estava previsto ser 
gasto, foi gasto. E, se houver alguma distorção, a Diretoria retornará ao 
Conselho com as adaptações. Mesmo acreditando que essa já seja uma 
matéria definida pela Diretoria, entendia importante que ficasse marcada a 
posição do Conselho a respeito. 
 
Presidente – Informou que daria ciência ao orador se já houvesse 
manifestação da Diretoria, caso contrário, daria andamento à proposta. 
 
Cândido Padin Neto – Demonstrou sua satisfação pelo fato do Campo de 
Futebol estar sendo aberto nas quartas-feiras à noite, para atender aos 
Veteranos. Ponderou que seria interessante para a Diretoria estudar a 
possibilidade de torná-lo também sintético, justamente para ver essa 
demanda que está reprimida, para dar chance para que meninos de 10, 12 
anos que não estão podendo jogar, porque tem fila de espera; pais que 
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compraram os títulos e não estão podendo colocar seus filhos para 
frequentar o Futebol pelo menos, que é o principal. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Reportou que recentemente estava 
procurando um local para almoçar com a família e não pode utilizar a 
Lanchonete da Piscina porque, segundo um funcionário, havia um evento 
particular. No decorrer da semana, procurou se informar sobre como alugar 
aquele espaço para um evento particular, tendo sido informado que não se 
tratava de aluguel e que ele, orador, deveria conversar com a Diretoria, 
pois com ela conseguiria isso. Ponderou que deve haver igualdade de 
tratamento, senão fica como favoritismo, que não é agradável para os 
associados. Quanto ao Centro de Treinamento de Alta Performance de 
Natação, em Campinas, comentou que embora a modalidade seja um dos 
ícones do Clube, reconhecida internacionalmente, etc, como Conselheiro, 
gostaria de receber esse tipo de informação de uma maneira oficial pela 
Diretoria, porque deve ter investimento, deve ter regressos de eventuais 
penalidades, algo relacionado a custo, de onde vem a verba para isso.  
 
Presidente – Disse que tinha ouvido dizer que estava em fase de estudos. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Respondeu que não que a Diretoria 
esteja transgredindo, mas, em sendo um ato de gestão, o Conselho 
precisa rever isso, porque estão sendo tomadas decisões muito grandes 
sob a ótica de ato de gestão. Prosseguindo, disse que estava surpreso 
com a notícia de que não há mais filas na Natação para 10 a 12 anos, pois 
tem visto os pais reclamando insistentemente disso, não só da Natação, 
como do Futebol. Então, precisaríamos uniformizar as informações, porque 
não quer desacreditar o Conselheiro, que deve estar mal informado, mas 
desacreditar pais que insistentemente se queixam com mágoas, porque os 
filhos não conseguem frequentar a escola de Natação, que, novamente, é 
um ícone do Clube, é uma coisa muito séria. Prosseguindo, insistiu que a 
Diretoria atualize as placas de obras como determina seu Regimento 
Interno. Comentou que integrou um grupo de Conselheiros que 
compareceu para analisar as informações disponibilizadas sobre a obra do 
Estacionamento, e verificou que foram construídas quadras na Pista de 
Atletismo e os custos da construção dessa quadras, que são decorrentes 
única e exclusivamente do Estacionamento, e como foi prometido pela 
Presidência à época, seriam quadras temporárias, acreditava que esse 
custo devesse ser imputado à garagem. Para os Conselheiros, que estão 
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acompanhamento diligentemente o que significa o investimento de obras é 
muito importante que isso seja considerado, até para que em outras obras 
passemos a considerar prioritariamente. Igualmente, é necessário que o 
Conselho conheça qual foi o custo real, em comparação ao que havia sido 
originalmente aprovado, para a obra do elevador do Centro Administrativo, 
concluída com excesso de prazo em relação ao previsto. E, da mesma 
forma, a obra da Lanchonete do Futebol, porque houve aquele 
prolongamento, ela parou, depois continuou. Então, seria importante que 
também a Diretoria trouxesse e reportasse ao Conselho, não só o lapso de 
tempo, como o custo final dessas obras. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Com relação à Natação, esclareceu que 
a Prefeitura de Campinas tem um complexo com alta tecnologia, atrás do 
loteamento Swisspark, que estava totalmente inutilizado. Então, ela 
convidou o Clube para fazer uma experiência com o treinamento, tanto que 
tem uma piscina de 50, uma de 25 e até um posto de saltos ornamentais. 
Lá está sendo feita uma experiência com dez atletas de alto rendimento, 
que estão supersatisfeitos com o técnico. Se essa experiência der certo, aí 
sim, pretende-se firmar um contrato de comodato, ou o que for necessário. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeceu ao aparteante pelo 
esclarecimento, mas ratificou que gostaria que a informação tivesse partido 
da Diretoria atual. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Afirmou que estava esclarecendo como 
Conselheiro, aquilo que seria respondido pela Diretoria, da mesma forma 
que responderia a outras considerações feitas pelo orador, relacionadas à 
sua Presidência. 
 
Marcelo Favalli – Tendo em vista o considerável aumento da frequência, 
destacou a premência da ampliação da Seção de Fitness, para o que pediu 
especial atenção da Diretoria. Com relação ao Restaurante do Lago, 
comentou que a Diretoria tem apresentado um cronograma de obras que 
não se concretiza; sendo que até na Revista Pinheiros foi noticiada a 
inauguração da obra e até hoje ela não ficou pronta. Entendeu importante 
que a Diretoria viesse objetivamente dar explicações e informar o efetivo 
valor da obra. Com relação às contas, observou que com R$ 
22.000.000,00 a pagar, que não se sabe de onde virão, espera-se que não 
seja tirado dinheiro do Estacionamento para cobrir o custo corrente do 
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Clube e depois o associado seja chamado a uma taxa de obras, quando 
nada disso está previsto, segundo a Diretoria. São detalhes importantes, 
porque se não conseguimos fazer o Restaurante do Lago, uma área que 
seja de 200/400m, longe dos prazos previstos seguidamente, o que será 
de uma obra das dimensões do Estacionamento; certamente, não ficará 
pronto em setembro. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Transmitiu pedido de associados que 
acompanham a modalidade Saltos Ornamentais, de permanência e 
possibilidade de treinos no horário de almoço e no final da tarde, a Filipe 
Delfino, atleta de alto nível, inscrito na Seção há 15 anos, destaque na 
Revista Pinheiros, com inúmeras conquistas nacionais e internacionais, 
psicólogo, 24 anos de idade, portanto em transição da adolescência para a 
fase adulta, que, em razão de compromissos profissionais, foi obrigado a 
reduzir seu tempo de treinamento e está prestes a ser desligado do Clube. 
Continuando, expôs conquistas importantes recentemente obtidas pelo 
atleta em defesa das cores do Clube. 
 
Severiano Atanes Netto – Com relação à vacinação contra a gripe, 
esclareceu que na sua gestão como Diretor de Higiene e Saúde a vacina 
era oferecida para todos, idosos e associados, gratuitamente, em razão de 
convênio mantido com a Prefeitura. Posteriormente, a Prefeitura, com 
razão, passou a ceder a vacina, não mais graciosamente, desde que o 
Clube disponibilizasse uma área para que a vacinação atendesse também 
à população do bairro. Hoje a vacinação é feita na entrada do Salão de 
Festas, a vacina é gratuita, e ocorre no primeiro dia da campanha nacional, 
continua sendo fornecida ao associado, só que, neste caso, é paga, 
embora por um preço menor, e o Clube traz equipes e disponibiliza a 
estrutura médica tanto para auxiliar a Prefeitura. Quanto às obras, 
observou que o Presidente da Comissão de Obras deixou claro que o 
Restaurante Japonês será inaugurado em abril, então, entendia que essa 
colocação estava perfeitamente ajustada. Disse que dispunha de 
informações extraoficiais de que a obra monumental do Estacionamento 
ficará pronta até o final do ano, em outubro, embora o Presidente da 
Comissão de Obras não tivesse entrado neste mérito. Pediu que a 
Diretoria informasse ao Conselho, porque os associados de fato estão 
questionando os Conselheiros a respeito. 
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Antonio Moreno Neto – Disse que desconhecia o índice de liquidez 
negativo no Custeio, em 31 de dezembro, mencionado pelo Conselheiro 
Kawall, porque de acordo com o Estatuto, as contas de Custeio tem que 
zerar em dezembro. Aí começa o Orçamento de 2012 e vai se processar o 
Orçamento de Custeio durante o ano de 2012. Comentou que também não 
entendeu o que o mesmo Conselheiro pretendeu dizer com capital de giro 
negativo. No Estatuto, deve-se equilibrar as contas de Custeio, as de 
Bares e Restaurantes e o índice de liquidez sempre ser próximo a 1, 
porque aquilo que temos no passivo circulante deve ser compensado com 
o ativo circulante. Aduziu que nunca ouviu falar em índice de liquidez 
negativo de Custeio. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Explicou que há no balanço 
contas que são marcadas, por exemplo, como R$ 28 milhões e meio, que 
devem ser gastos exclusivamente na construção, já está programado, do 
Estacionamento, então o que sobra seria para ser gasto no Custeio. Então, 
se temos R$ 51 milhões hoje no ativo circulante e R$ 28 milhões e meio 
estão reservados para construção da garagem, o que sobra, R$ 28 milhões 
mais ou menos, não são 28, mas 23, é o que teria disponível para fazer 
frente a um passivo circulante de 43. Perguntado pelo orador, respondeu 
que até então as receitas e as despesas não entraram. 
 
Antonio Moreno Neto – Respondeu que, se as receitas ainda não 
entraram, a análise do aparteante não tinha procedência, porque ele não 
levou em conta nem as receitas de contribuição social entre as taxas 
esportivas, e falou que está negativo em 31 de dezembro. A análise que 
deveria fazer não era de Custeio, mas análise geral no índice de liquidez 
para o andamento do ano. O Custeio foi previsto no Orçamento 
equilibrado, tanto a receita quanto a despesa e déficit zero do ano de 2011. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Ressaltou que quando chegar 
em outubro, ou novembro, e os R$ 28 milhões tiverem sido gastos o orador 
lhe dará razão, pois o dinheiro não estará mais lá. 
 
Antonio Moreno Neto – Entendeu que o aparteante estava misturando 
Custeio com Investimento.  
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Informou que estava separando. 
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Antonio Moreno Neto – Enfatizou que o orador havia dito índice de 
liquidez negativo do Custeio e este ratificou o que disse. Afirmou que 
depois verificaria se a afirmação procedia. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Com relação à inauguração do Restaurante 
do Lago, programada para a primeira quinzena de abril, disse esperar que 
a obra estivesse 100% concluída quando da entrega, para não acontecer 
como a Lanchonete do Futebol, que foi inaugurada e depois teve que ser 
fechada para algum tipo de reforma. Em seguida, transmitiu pedido de 
usuários, de reforma da Pista de Skate, propondo a criação de um toldo, 
talvez um teto solar, que poderia ser aberto em dias de sol e fechado 
quando chovesse. Solicitou, ainda, que se criasse um projeto de expansão 
da Pista de Skate, com maior proveito da área para esse esporte que vem 
crescendo muito. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Primeiro, agradeceu publicamente ao 
Presidente José Manssur, pela ajuda no aperfeiçoamento da redação da 
proposta referente à concessão da benemerência a atletas. Em segundo 
lugar, disse que o preocupava a mudança de algumas decisões tomadas 
pelo Conselho, como, por exemplo, no caso do Restaurante Japonês, que 
durante “A Voz do Conselheiro” recebeu sugestão de ser denominado 
Restaurante do Lago. Ora, se a Diretoria mudar de opinião, que venha e 
reaprove no Conselho; ela não pode alterar sem aprovação. Porque não é 
só uma questão de nomenclatura, mas de manter como foi aprovado. O 
mesmo deve ser aplicado com relação ao número de quadras de Tênis que 
vai ter no novo Estacionamento; respeitar a quantidade proposta quando 
da aprovação da obra pelo Conselho. É isso que a Diretoria vai entregar. 
Na realidade, gostaria que um ou outro Conselheiro não ficasse propondo 
mudar o que foi resolvido por duzentos, e que isso passasse por uma 
instância menor e fosse mudado.  
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Com relação às aulas de Natação 
para crianças, disse que obteve uma informação com o Diretor da área, de 
que foi realizada uma readequação de horários, abrindo vagas para mais 
de trezentas crianças, restando apenas sete na fila de espera, as quais 
deverão ser chamadas brevemente. Apresentou reivindicação dirigida à 
Comissão de Obras e Diretores, de associados que desejam continuar 
acompanhando as obras do Estacionamento, no sentido de que fosse 
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reinstalada uma janela de vidro, como existia antes, mas foi informado 
naquele momento que a janela havia sido recolocada num canto. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado o livro de 
presença e deu por encerrada a reunião às 22h30. 
 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 606ª Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 23 de abril de 2012. 
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