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ATA RESUMIDA DA 610ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de agosto do ano dois mil e doze, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta 
e oito 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), que foi cantado pelo Coral do Clube.  
 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Conselheiros 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro dois Suplentes convocados para 
a reunião, a saber: Nízia Rondino Chuairi, da Chapa Pinheiros Sempre, e Roberto 
Antonio Kirschner, da Chapa Pinheiros de Todos Nós. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho, pelo falecimento 
do ex-Conselheiro Pedro Gereto, ex-Diretor de Higiene e Saúde e ex-Diretor 
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Cultural; 2) de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pelo 
falecimento da Sra. Satori Sakamoto , mãe do associado Riusuke Sakamoto;  voto 
de pronto restabelecimento do associado José Alvaro C auduro Padin, irmão do 
Conselheiro Cândido Padin Neto, proposto pela Mesa do Conselho; voto de 
congratulações proposto pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro Efetivo Antonio 
Moreno Neto, recém-nomeado Secretário Municipal de Esportes; votos de louvor: 
1) de iniciativa dos Conselheiros Sergio Lazzarini, Renato Lazzarini e Luciano 
Lazzarini, subscrita pela Mesa do Conselho, em favor da Desembargadora Federal 
do Trabalho Maria Doralice Novaes, associada do Clube, pela sua eleição para o 
cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; 2) de autoria 
dos Conselheiros Luis Alberto Figueiredo de Sousa e Andreas de Souza Fein, 
subscrita pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro André Franco Montoro Filho, pelo 
lançamento do livro Corrupção, Ética e Economia; 3) de autoria da Mesa do 
Conselho, ao Conselheiro Edmundo Comino Junior e ao associado Felipe Raia, pela 
conquista dos títulos de Campeão e Vice-Campeão, respectivamente, na 4ª Etapa 
do Campeonato Paulista de Squash 2012 (17 a 19/08/2012 - São Paulo/SP; 4) 
proposto pelo Conselheiro Clóvis Bergamo Filho, Diretor Adjunto de Projetos 
Especiais, ao associado Luiz Alberto Machado, pelo lançamento de seu livro “Como 
enfrentar os desafios da carreira profissional; 9) de iniciativa do Conselheiro Luis 
Alberto Figueiredo de Sousa, ao associado Giancarlo Matarazzo, pelo seu 
desempenho na competição Ultraman Canadá (11 a 13/08/2012 – 
Pentiction/Canadá); 10) de autoria da Mesa do Conselho, aos atletas e comissão 
técnica que participaram das Olimpíadas de Londres 2012, a saber: Atletismo: 
Adriana Aparecida da Silva, Andressa Oliveira de Morais, Fabiano Peçanha, 
Franciela Krasucki, Geisa Rafaela Arcanjo, Guilherme Cobbo, Kleberson Davide, 
Laila Ferrer , Sandro Ricardo Rodrigues Viana e Vanda Gomes; Esgrima: Renzo 
Agresta; Ginástica Artística: Daiane dos Santos e Lais Souza; Judô: Leandro Leme 
da Cunha, Leandro Marques Guilheiro, Rafael Carlos da Silva (Medalha de Bronze, 
categoria (+100kg) e Thiago Camilo; Levantamento de Peso : Fernando Saraiva 
Reis; Natação: Bruno Giuseppe Fratus, Daniel Orzechowski, Felipe Alves França da 
Silva e Marcelo Chierighini; Comissões Técnicas: Cláudio Roberto de Castilho e 
Clodoaldo Lopes do Carmo, Técnicos de Atletismo, Alex Lucio Aprile e Alessandra 
Dutra, Auxiliar Técnico e Psicologa do Handebol; Arilson Silva e André Luis Simões, 
Técnicos, e Paulo Cesar Marinho, Biomecânico, da Natação; Wagner Luiz Coppini 
Fernandes e Julio Nardelli, Assistente Técnico e Médico da equipe de Volei 
Feminino, que conquistou Medalha de Ouro; 11) de iniciativa da Conselheira Wilma 
de Almeida Gonçalves,  
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontra à disposição dos Srs. 
Conselheiros, para consulta na Secretaria, correspondências recebidas da Diretoria, 
informando alterações em sua composição neste biênio e o Relatório de 
Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao mês de julho de 2012.  
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Presidente – Deu conhecimento da Resolução da Presidência do Conselho 
Deliberativo nº 02/2012, emitida naquela data, constituindo Comissão Especial, 
com objetivo de promover estudos e propor alteração de todo o sistema eleitoral 
de Conselheiros pela Assembleia Geral Ordinária, a que se refere o inciso I, do 
artigo 22, do Estatuto Social, tendo sido nomeados para compor referida Comissão 
os Conselheiros Evandro Antonio Cimino, que a presidirá, e Eduardo Ribas Oliveira 
Machado, que atuará como Secretário, ambos representando a Mesa do Conselho 
Deliberativo; Tarcísio de Barros Bandeira, especialmente indicado pela Presidência 
do Conselho Deliberativo; José Luiz Toloza Oliveira Costa, José Roberto Coutinho 
de Arruda, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Luiz Guilherme Laraya Kawall e Santo 
Romeu Netto, representando o Plenário como um todo; e Jorge Augusto de 
Albuquerque Ehrhardt, representando a Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Como Presidente da Comissão de Obras, 
apresentou um breve relatório da visita à obra do novo Estacionamento, no dia 4 
de agosto, que contou com a presença de quarenta e dois Conselheiros e foi 
acompanhada do Vice-Presidente da Diretoria, Arnaldo Couto Magalhães Ferraz, do 
Diretor de Patrimônio, Ronaldo de Miranda Amaral e dos demais membros da 
Comissão. Finalizando, esclareceu que a estrutura pré-moldada da nova garagem 
já está 100% fabricada na CPI, faltando apenas a montagem da rampa de acesso 
ao local, que ainda não ocorreu porque está sendo feita uma escavação, mas está 
mantido o cronograma distribuído aos Conselheiros. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Prestou homenagem póstuma ao Dr. 
Pedro Gereto, discorrendo sobre sua vida pessoal, profissional e o trabalho que 
realizou nas Áreas que dirigiu, inclusive durante a gestão dele, orador, na 
Presidência da Diretoria. Alfinal, associou-se ao voto de pesar antes consignado à 
família. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento 
do Dr. Pedro Gereto. Formulou um voto de agradecimento ao Sr. Presidente do 
Conselho, pois, quando ele, orador, tentava apresentar proposta de modificação 
do sistema de contagem de votos, à guisa de encaminhar a proposta, o Sr. 
Presidente apresentou vasta jurisprudência, que no fundo era a favor de sua ideia, 
que estava só baseada no sentido intrínseco da palavra justiça e não num 
amontoado de leis e regulamentos, mas quod abundat non nocet. Manifestou-se, 
também, apresentando “votos de condolência a alguns Conselheiros Suplentes, por 
não ter conseguido acabar com as “castas” dentro das chapas, uma “casta” da 
massa de manobra, de quem só interessam os votos e a outra, dos apoiados por 
grupo de poder, que, sequer podem ser constrangidos, mas mais do que a estes 
Conselheiros, estendo minhas condolências aos eleitores do Esporte Clube 
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Pinheiros que tiveram protelados o seu direito de respeito e igualdade de valor de 
votos. Como sempre, à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.” 
 
Edgard Ozon – Referindo-se ao voto de louvor consignado pela participação dos 
atletas nas Olimpíadas de Londres/2012, esclareceu que o judoca Rafael Silva 
conquistou Medalha de Bronze, Thiago Camilo ganhou duas lutas na preliminar, 
duas nas semifinais e perdeu uma para o campeão, ficando em 5º lugar na chave 
de 30, 40 atletas, todos campeões; Leandro Guilheiro, que era o 1º do ranking, 
ganhou duas lutas nas preliminares e perdeu uma nas semifinais, classificando-se 
em 7º lugar; e o único que não se classificou foi Leandro Cunha, que perdeu a 
primeira luta. Alertou os Conselheiros e a Diretoria sobre a necessidade de tomar 
muito cuidado com a prática de esporte no Clube, porque o Pinheiros é o que em 
razão do esporte, que sempre recebeu apoio das Diretorias. É preciso trabalhar 
para ter boa atuação daqui quatro anos no Rio de Janeiro, porque foi vergonhosa 
a participação do Brasil nessa Olimpíada. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Propôs voto de louvor ao Departamento de 
Assistência Social – DAS – Departamento de Assistência Social, que no dia 18 de 
julho realizou uma atividade em conjunto com a APAE – Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais do Itaim Bibi, dirigida a um grupo de idosos. Estendeu o 
voto à Presidente do DAS, Sra. Vera Lúcia Catani Dutra Rodrigues, à Coordenadora 
do DAS, Ana Carolina Mançano Navarro, pela atenção dispensada a esses idosos. 
Proposta aprovada. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Silvia Schuster –  Formulou reivindicações relacionadas ao estacionamento, a 
saber: colocação de mais faixas de pedestres em cada uma das entradas; criação 
de cartão para identificar os veículos dos portadores de necessidades especiais nas 
vagas reservadas. Com relação ao novo estacionamento, solicitou seja 
providenciado um cronograma físico-financeiro detalhado e um projeto executivo 
com memorial descritivo para consulta pelos associados. Pleiteou, também, a 
criação de uma comissão para elaborar um regulamento para babás e 
acompanhantes. Com relação a Bares e Restaurantes, reivindicou providências 
quanto ao efetivo treinamento do pessoal, visando à melhoria dos serviços, e a 
revisão dos preços praticados. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Solicitou o seguinte: 1) recolocação de duas 
arquibancadas e dos bancos laterais do Campo B do Futebol Society, que teriam 
sido removidos em virtude da realização da Festa Junina; 2) que seja elaborado 
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um plano de emergência, para evitar problemas de má condução da situação, 
como teria ocorrido em agosto, quando uma das catracas do estacionamento 
quebrou e ficou apenas a outra para atender à demanda em uma das saídas; 3) 
substituição do atual fornecedor dos  xampus vendidos nos vestiários no Clube, 
que não atendem devidamente à finalidade; 4) implantação de um programa de 
exercícios para as associadas grávidas, abrangendo yoga, hidroginástica e outras 
modalidades; 5) desenvolvimento de um plano estruturado, para promover o 
convívio harmonioso entre as babás e os associados e estimular condutas 
respeitosas, tanto no trato com as crianças quanto na sua permanência no recinto 
do Clube; 6) serviços de manutenção do Solarium do lado da Lanchonete da 
Piscina; 7) treinamento para iniciantes da prática de Boliche; 8) que a Diretoria 
respeite o prazo regulamentar de 30 dias para enviar as respostas às solicitações 
formuladas no item “A Voz do Conselheiro”. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Apresentou os seguintes pedidos: 1) isonomia na 
regularização da atividade Personal Trainer em outros setores, além do Fitness, 
como Pista de Atletismo, piscina, quadra de Tênis, etc; 2) em face da demanda, 
que a prática de esportes por atletas não associados seja transferida para outros 
lugares, como o Ginásio Constâncio Vaz Guimarães, liberando, assim, a piscina 
para os pinheienses. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Agradeceu à Diretoria por ter atendido ao 
seu pedido de colocação de uma escada na Pista de Atletismo, para acesso e 
melhor treinamento com as barras fixas. Reiterando o pedido, esclareceu que 
anteriormente havia solicitado à Diretoria que colocasse uma informação sobre a 
metragem de cada raia na Pista de Atletismo, porque há uma diferença da pista de 
grama interna até a sexta pista normal (3 metros?), mas não é todo associado que 
tem conhecimento disso, o que pode prejudicar um treino. Finalmente, sugeriu 
que a Segurança volte a atuar mais ativamente, dentro de sua função, talvez com 
um pouco mais de autonomia, para coibir excessos, com isso educando o 
associado que desprespeitar as regras do Clube. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 609ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 30 de julho de 2012. 

Luis Alberto Figueiredo de Sousa – Propôs o adiamento da apreciação da ata 
para a próxima sessão, tendo em vista que o resumo havia sido distribuído na 
entrada da reunião. 
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Presidente – Submeteu a proposta ao Plenário, que aprovou a retirada da 
matéria da pauta, para apreciação na próxima reunião. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-15/2012, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do ingresso da atleta 
Anna Carolina Ferraz de Campos, da Seção de Polo Aquático, 
como Associada Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente de aquisição de título social 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
Perguntado, respondeu ao Conselheiro André Franco Montoro Filho que a 
concessão não facultaria à atleta o direito de votar. Como não havia oradores 
inscritos para falar sobre o assunto, submeteu a matéria ao Plenário. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria, 
concedendo o ingresso como associada Contribuinte, na classe Individual, à atleta 
Ana Carolina Ferraz, da Seção de Polo Aquático. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Luiz Eduardo Fernandes – Apresentou-se ao Conselho, contando sobre os 
cargos que exerceu contribuindo com o Clube, dentro de seu conhecimento 
profissional, deixando claro que nunca vislumbrou vantagens pessoais, mas, sim, 
sempre em prol da coletividade pinheirense. Negou acusações maldosas, falsas e 
deturpadas que teria sofrido, dizendo que foi vítima de falsas ocorrências e de 
Comissões alinhadas com os mandantes, a seu ver, em tese, não isentas; é como 
se um Juiz, sabidamente palmeirense, apitasse um jogo do Palmeiras contra o 
Corinthians. Aduziu que foi vítima de retaliação e revanchismo político, inclusive 
chegando a ser processado cível e criminalmente por um ex-membro da Diretoria, 
ação que restou julgada improcedente, condenando esse ex-Diretor ao pagamento 
de custas processuais e sucumbências. Comentou que no Conselho foi aberto um 
processo administrativo e, depois, arquivado, em razão do falecimento de uma das 
partes. Referiu que esse processo deveria ter sido arquivado por improcedência e 
impropriedade, porque ele, como outros Conselheiros e associados estariam 
protegendo o Clube com suas próprias vidas. Disse que o Presidente da Diretoria à 
época, dizia que expulsaria do Clube os autores da denúncia contra um seu 
Diretor. Contou que em determinada ocasião, foi agredido por um Conselheiro, 
que lhe atirou um copo com uísque. Teria inclusive recebido telefonemas com 
ameaças, e deixado de frequentar festas por anos com medo dessas pessoas. 
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Porém, um dos fatos mais graves culminou com uma pena sofrida por fatos não 
comprovados, ocorridos fora das dependências do Clube. Ora, isso não existe. 
Comentou que quando foi traído pelo Presidente da Diretoria que participava, 
recebeu ataque de todos os lados; na maioria das vezes de Diretores no exercício 
do poder, que tiveram seus interesses contrariados, devido à sua atividade no 
Conselho e na Diretoria. Todavia, não pretende pleitear vingança ou reparação, 
mas saberá defender a si e a sua família se os ataques persistirem. Que, de certa 
forma, fora obrigado a ser novamente eleito, para poder usar a Tribuna para se 
defender. Salientou que o bullying estará no Código Penal, com previsão de pena 
de seis anos de prisão. Estudos sugerem que a simples punição não corrige os 
agressores, apenas faz com que pratiquem o bullying de forma mais oculta. 
Finalizando, disse esperar que cessem as hostilidades, pedindo respeito ao 
Estatuto do Clube e às leis do País. 
 
Peter Alfredo Burmester –  Pediu providências da Diretoria visando impedir o 
uso inadequado de determinadas dependências do Clube, pois frequentemente se 
vê pessoas com carrinho de bebê e cadeirantes na Pista de Atletismo. Quanto à 
utilização indevida das vagas reservadas para idosos e portadores de necessidades 
especiais, sugeriu que o Clube passe a multar aqueles que não respeitarem. 
Lembrou que o Serviço Municipal de Transportes fornece um cartão específico para 
ser colocado no carro. 
 
Andreas de Souza Fein – Transmitiu à Diretoria alguns pedidos que recebeu de 
associados, a saber: padronização do piso e manutenção das alamedas, pois os 
desníveis, buracos e falhas podem ocasionar acidentes; substituição das poltronas 
do Auditório do CCR; revisão dos conceitos de rotinas de manutenção e de limpeza 
dos sanitários dos vários setores; higienização dos copos e talheres utilizados nos 
restaurantes e lanchonetes; cuidados com uniformes dos associados da Seção do 
Tênis, pois recentemente uma equipe foi disputar o Interclubes Club Athlético 
Paulistano e acabou perdendo por WO, porque a equipe lá estava, mas os 
uniformes não, ponto importante neste momento em que estamos revendo os 
nossos procedimentos para 2016. 
 
André Franco Montoro Filho – Tornou a externar sua preocupação com a 
situação financeira do Clube. Deixou claro que, como deve ser feito, em sua 
análise estava utilizando os dados oficiais publicados pela Diretoria, auditados por 
uma auditoria externa, aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho 
Deliberativo. Lembrou que havia encaminhado um pedido de manifestação à 
Diretoria, a respeito dos meus cálculos e do problema que existe, mas ela ainda 
estava dentro dos 30 dias para se pronunciar. Comentou que, de acordo com o 
levantamento que fez, especialmente se considerarmos que receitas de 
investimento são necessariamente direcionadas para investimento, verificaremos 
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que, em termos de Custeio, o ano passado o Clube teve uma escassez de 7,2%. 
Quer dizer o déficit de quase R$8.000.000,00 correspondem a 7,2 da despesa de 
Custeio, que é um número muito alto. Reiterou que uma das causas da atual crise 
do Euro é que não foi respeitada uma cláusula do Tratado de Matrish, que 
estabelecia que um déficit máximo de 3% não seria permitido. Isso com com 
relação a 2011, porque o Orçamento aprovado para 2012 é equilibrado. Então, é 
necessário que seja feito um planejamento para esse déficit de R$ 8 milhões. E foi 
o que solicitou que a Diretoria apresentasse, para discussão: como enfrentaria 
esse problema. Deixou claro que insistia na necessidade e na gravidade dessa 
situação, acreditando que seja a contribuição que pode dar ao Clube, dentro de 
sua formação profissional. Finalizando, agradeceu pelo voto de louvor consignado 
pelo lançamento de seu livro. 
 
André Perego Fiore – Associou-se ao voto de louvor consignado aos 
pinheirenses que participaram dos Jogos Olímpicos de Londres, com destaque a 
Rafael “Baby” Silva, pela Medalha de Bronze conquistada. Propôs um voto de 
louvor em especial ao nadador Bruno Fratus, 4º Colocado nos 50m livre, que a 
despeito de não ter vencido a prova, hoje tem o nado mais rápido do mundo, 
segundo a análise dos biomecânicos presentes nas Olimpíadas. Passou a 
apresentar um paralelo que fez entre as Olimpíadas de 2008 e 2012, podendo 
verificar que houve uma preocupante queda de performance. Nas Olimpíadas de 
2008, o Clube participou com 29 atletas e 9 membros da comissão técnica; um 
total de 38 membros. Nas Olimpíadas de 2012, o Clube contribuiu com 19 atletas e 
3 membros da comissão técnica, perfazendo um total de 22 membros presentes. 
Houve uma queda de 42% de participação do Clube. Em Pequim, tivemos 3 
medalhas pinheirenses; em Londres, 1. Uma queda de 66%. Mas o que o 
preocupou foi a Natação, pois em 2008 o Clube enviou 15 atletas e membros de 
comissão técnica, e, em 2012, apenas 4 atletas; uma queda de 73% de 
performance. Ora, o artigo 4º do Estatuto Social estabelece que o Clube tem por 
finalidade proporcionar ao seu associado a prática da educação física e do esporte. 
Então, a prioridade, o objetivo, a finalidade do Pinheiros é o esporte. É é cláusula 
pétrea, imutável. Esta queda não é uma situação alarmante, mas é preocupante. 
Nesse último ciclo olímpico tivemos muito mais investimento no esporte, em 
função da Lei de Incentivo ao Esporte que foi aprovada no Congresso; no Clube 
houve muito mais injeção de recursos e gastos no esporte. Todavia, não 
colhermos frutos disso. Muito pelo contrário, houve uma queda de performance 
significativa; 75% a menos na participação de nadadores. Temos que nos 
empenhar em conjunto, para mudar esse cenário. Pediu à Diretoria que, em 
Plenário ou através da Comissão de Esportes, apresente ao Conselho um plano de 
ação ou de metas para esse próximo círculo olímpico, que teve início em agosto, 
com o final das Olimpíadas, e se encerrará com o começo das próximas; ciclo 
importante porque antecede as Olimpíadas no Brasil. E o Pinheiros tem uma 



9/12 

 

obrigação dupla: primeiro, por ser o maior Clube olímpico do Brasil e da América 
Latina; segundo, porque tem uma tradição a ser mantida; tradição esta que, 
infelizmente, o Clube vem perdendo com o passar do tempo. Fez um apelo à 
Diretoria, para que os Conselheiros participem mais das informações, para 
entender um pouco o que se tem como planejamento para os próximos quatro 
anos em relação ao esporte, seja em metas, na contratação de atletas e técnicos, 
na infraestrutura esportiva, quais são as ideias com relação a investimento de 
infraestrutura, enfim, para que o Clube possa, ao fim de quatro anos, ser um 
pouco mais bem sucedidos do que nos últimos quatro anos. Com certeza, 100% 
dos Conselheiros querem ajudar o Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues a fazer 
do Pinheiros um Clube ainda maior, principalmente na área esportiva, que é o 
objetivo máximo desta Instituição. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Reforçou os argumentos do orador, 
destacando a atuação do Conselheiro e Atleta Benemérito André Perego Fiore, 
inclusive como dirigente da Natação - quando era Diretor de Esportes Arnaldo Luiz 
de Queiroz Pereira e, Presidente, Antonio de Alcântara Machado Rudge - ocasião 
em que veio para o Clube Cesar Cielo, que ainda era desconhecido, mas tinha um 
grande potencial. Graças às instalações do Pinheiros, seus técnicos, especialmente 
o Albertinho, Cielo tornou-se um atleta de alto rendimento e uma das maiores 
referências da história da natação brasileira, e conquistou uma medalha de ouro 
olímpica. Gustavo Borges, também veio para o Pinheiros ainda garoto, se 
desenvolveu aqui e também conquistou uma Medalha de Prata olímpica, 
coincidentemente, na gestão do Presidente Rudge. O Pinheiros é o Clube mais 
importante da história do Brasil e precisa fazer bonito nas Olimpíadas do Rio de 
Janeiro. Graças a uma série de legislações novas, à Lei de Incentivo ao Esporte, o 
Clube faz jus a angariar recursos para investir no esporte. E uma competição dessa 
magnitude tem de ser muito bem planejada e com muita antecedência. É preciso 
pensar como aprimorar o aproveitamento dos recursos, não apenas de Custeio, 
que deve ser priorizado em prol do associado, mas, principalmente, os da Lei de 
Incentivo ao Esporte. E, por isso, propôs a criação de uma Comissão, com a 
participação de Conselheiros, representantes da Diretoria, do Gerente de Esportes, 
Mario de Oliveira, extremamente competente, da Mesa e de associados e até, 
eventualmente, de algum consultor de fora, para planejarmos melhor para o 
melhor e mais importante ciclo olímpico da história do Pinheiros e do Brasil, para 
que consigamos evoluir e conquistar muitas medalhas para o Clube, e usar bem os 
recursos que vem da Lei de Incentivo ao Esporte, para não onerar o bolso do 
associado, que é o mais importante. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto –  Reportando-se à obra do Estacionamento, disse 
que ao longo da visita feita a convite do Sr. Presidente, no dia 4 de agosto, 
quando, inclusive, foi acompanhado e tomou conhecimento de uma série de 
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detalhes pelo Presidente da Comissão de Obras, Ricardo Alberto Carneiro La Terza, 
o Vice-Presidente, Flavio Henrique Rosa Tatit, o Secretário Arnaldo Osse Filho (com 
quem trabalhou com planejamento de obras na empresa dirigida por seu sogro, o 
saudoso Conselheiro Sergio Rosciano Murgel, que foi Diretor e presidiu a Comissão 
de Obras), e pelo Vice-Presidente Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz. Comentou 
que o que mais o surpreendeu foi constatar o atraso de obras que os Conselheiros 
e os associados não tinham conhecimento. Frisou que os Conselheiros recebem 
informações apenas por meio das palavras ditas no início das sessões pela 
Comissão de Obras, de que as obras caminham normalmente, e isso vem se 
repetindo em algumas reuniões, há oito, nove meses, e também pela Revista do 
Clube. A Revista, a partir de janeiro de 2012, nº 165, apresentou um cronograma 
de obras que previa a inauguração da nossa garagem em agosto de 2012. Esse 
cronograma foi apresentado ao Conselho em 28 de novembro do ano passado, 
quando foi solicitada uma verba complementar e informado que o preço para 
execução dessa obra havia aumentado de R$27.000.000,00 para R$38.000.000,00. 
Ressaltou que o cronograma originalmente previa a conclusão das obras em abril 
de 2012. Elas tiveram início em abril de 2011. Inicialmente, com prazo de 12 
meses, que havia sido informado ao Conselho, o que levaria para abril deste ano. 
Na placa de obra constavam 390 dias, lavando para maio; um mês a mais não 
faria grande diferença. Quando chegou 29 de novembro, fomos informados que 
iria para agosto. As Revistas levavam à conclusão, com essa informação de até 
agosto, durante 6 meses. Durante 6 meses, o cronograma mostrava um avanço 
das obras e, nos editoriais do Presidente, que elas caminhavam normalmente e 
chegaríamos a termo. Disse que fez esta introdução, por achar inadmissível que 
durante 6 meses tenha sido informado aos associados que as obras estariam 
concluídas em agosto e, de repente na Revista 171, publicada em julho, foi trazida 
a informação de que as obras se estenderiam até o mês de dezembro. Disse que 
se surpreendeu com os três motivos alegados pela Diretoria para o 
postergarmento da data de conclusão de obras: 1) dificuldades na contratação da 
construtora, não é a construtora de todas as obras, mas a construtora que vai 
terminar as obras. As obras foram contratadas de maneira seriada. Esse atraso 
não se deu entre junho e julho, esse atraso provavelmente foi anterior às 
informações distribuídas aos associados. 2) Devido às chuvas. Ora, chuvas fazem 
parte da execução de obras. Não foram as chuvas que provavelmente ocorreram 
entre junho e julho, porque até junho essa informação vinha como conclusão até o 
mês de agosto, também não poderia ser levada como o fato gerador. Pode ter sido 
no passado. 3) Atraso na obtenção de autorizações para a remoção de árvores que 
permitiriam a conclusão das paredes diafragma, são as paredes de contenção que 
permitem que se faça um estacionamento enterrado pela tecnologia adotada aqui, 
que foi muito bem escolhido, enfim, um projeto de engenharia muito bem 
concebido e que está sendo levado a termo. Também essas árvores 
provavelmente não tiveram essa influência entre junho e julho, uma vez que, pela 
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própria Revista, no mês de fevereiro as obras da parede diafragma já estavam 
concluídas, e seriam estas obras que sofreriam o atraso devido a atraso na 
obtenção de autorizações para remoção de árvores. Tudo isso tem a ver com um 
aspecto, que é a falta de transparência. Todos os associados devem estar 
informados e os Conselheiros não podem ser questionados por associados sobre a 
mudança de prazos, sem elementos para responder. Faço aqui inclusive um 
reparo, o Dr. Manssur, em novembro, na reunião em que foi apresentado o novo 
prazo e o novo orçamento para as obras, tomou uma atitude extremamente 
louvável, inclusive o parabenizei por carta, na ocasião. Solicitamos informações 
complementares, mas fomos ao Conselho checar e concluímos que as informações 
disponibilizadas estavam incompletas. Enviamos uma carta ao Dr. Manssur, no 
final do mês de dezembro, que foi encaminhada à Diretoria e recebemos, em 
março, novas informações, que complementaram a discussão que o Conselheiro 
Cappellano trouxe na última reunião, de que haveria distorções, ou o preço do aço 
não coincide com os praticados no mercado. Os questionamentos do Conselheiro 
Cappellano são consequências já dessas informações trazidas pelo Dr. Manssur. 
Fizemos nova carta, solicitando informações complementares, uma vez que as 
enviadas não estavam completas e não permitiam uma visão da complexidade do 
projeto, prazos e custos, inclusive se hoje teremos uma obra que realmente ai 
custar R$38.290.000,00. Imagino que este seja o Orçamento final, mas não temos 
elementos que permitam o conhecimento e acompanhamento, não temos uma 
transparência com o sistema de informações que permita, ao longo da evolução 
das obras, sinalizar se elas atenderão ou não ao prazo. Solicitou à Diretoria que 
forneça instrumentos que permitam aos Conselheiros ter uma ideia das 
tendências, para que não serem surpreendidos com as mudanças, como aconteceu 
recentemente, com um acompanhamento que permita a todos saberem 
praticamente em tempo real o que está acontecendo com relação a prazos e ao 
valor total previsto para as obras. 
 
Cândido Padin Neto – Primeiramente, cuprimentou o Sr. Presidente pela escolha 
dos membros da Comissão criada para estudar o sistema eleitoral, desde logo se 
disponibilizando para transmitir esclarecimentos e anseios dos associados. 
Entendendo inaceitável a falta de respeito aos idosos e às vagas preferenciais no 
estacionamento, recomendou à Diretoria que os funcionários recebam o devido 
treinamento e tenham autonomia para exercer a fiscalização, para coibir o uso 
indevido das vagas. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves –  Transmitiu à Diretoria pedido formulado pela 
associada Dinah Pereira, de autorização excepcional para que sua filha, Diana, que 
é cadeirante, possa adentrar a Seção de Hidroginástica com a cadeira, de rodas, a 
fim de utilizar a piscina. 
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Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Comentou que seu filho sofreu um 
acidente e ficou durante muito tempo sob tratamento especializado. Há um hotel, 
em Socorro, premiado em acessibilidade e também o Instituto Lucy Montoro, que 
é referência nacional no tema, pode fornecer orientação. O assunto é complexo e 
hoje não é possível entrar com a cadeira, mas existe um elevador adequado para 
transportar o deficiente e colocá-lo dentro da piscina. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Agradeceu, esclarecendo que não se tratava de 
entrar com a cadeira na piscina, mas no recinto da piscina de Hidroginástica. 
Comentou que o salva-vidas havia se prontificado a carregar a associada da 
cadeira e colocá-la dentro da piscina, junto dos pais. Continuando, transmitiu 
sugestão de associados no sentido de que, considerando o fluxo verificado, que 
seja cobrada uma mensalidade, ainda que simbólica, para a frequência ao Clube 
de babás e acompanhantes. 
 
Presidente – Informou que enviaria a matéria à Diretoria. 

 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado o livro de presença e 
deu por encerrada a reunião às 22h20. 
 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 611ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 24 de setembro de 2012, com as retificações já dela constantes. 
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