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ATA RESUMIDA DA 621ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e Evandro Antonio Cimino (no Item 4 da 

Ordem do Dia) 

Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretário: 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  

Presidente – Propôs ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes 
proposições: de autoria da Mesa do Conselho: votos de pesar: 1) pelo falecimento 
do associado Cássio Álvaro dos Santos, pai do Conselheiro Célio Cássio dos 
Santos; 2) pelo falecimento da associada Annette Ribeiro Russo, viúva do ex-
Conselheiro Vicente Russo; 3) pelo falecimento da associada Ana Missale 
Villaverde, mãe do Conselheiro Antonio Carlos Villaverde; 4) pelo falecimento do 
Sr. Antonio dos Santos, pai do Conselheiro Nelson da Cruz Santos; pelo 
falecimento do associado Hermenegildo Valente, ex-Membro da Comissão 
Jurídica e ex-Membro da Comissão de Veteranos, a quem prestou homenagem 
póstuma; votos de louvor: de autoria do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, 
subscritos pela Mesa do Conselho, à Conselheira Telma Magalhães Buckup, seu 
esposo, Mario Buckup e ao filho, Marc Magalhães Buckup, que, representando o 
Brasil, conquistaram Medalha de Ouro no Campeonato Mundial da categoria 
Lightning de Vela (Castiglione del Lago/Itália – 3 a 7/6/2013); voto de 
congratulações proposto pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro Edgard Ozon, , 
que no dia 9 de junho, na cerimônia de abertura da 3ª Copa Cidade de São Paulo, 
recebeu um certificado e uma medalha de honra vinda diretamente do Instituto 

http://www.boletimosotogari.com/2013/06/sensei-edgar-ozon-e-homenageado-na-3.html
http://www.boletimosotogari.com/2013/06/sensei-edgar-ozon-e-homenageado-na-3.html
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Kodokan, no Japão. Sabendo que o homenageado esta portando a medalha e o 
diploma supra, pediu-lhe que os exibisse ao Plenário, o que foi feito em seguida. 
 
Edgard Ozon – Comentou que teve a honra de receber uma homenagem do 
Instituto Kodokan, que é o Órgão Internacional de Judô. E como o Professor, 
Sensei Sufokaia era ligado a Kodokan, não havia Confederação, só Federação, 
recebeu o primeiro, segundo, terceiro e quarto Dan direto do Kodokan, onde eram 
registrados todos os atletas do Pinheiros, Eles sabiam que o Clube contava com 
uma Seção de Judô, onde eram graduados até quarto Dan. Depois veio 
Confederação, e tal, e hoje ele, orador, como era o saudoso João Gonçalves 
Filho, é oito Dan. Então, O Instituto resolveu enviar um diploma no seu 
aniversário, historiando sua vida esportiva, diploma este que atribuiu ao Judô do 
Clube, porque o nome do Pinheiros é muito sério. E enviou também uma medalha 
de honra, assinada pelo Presidente Emérito, que é neto de Jigoro Kano, que uniu 
os melhores golpes do Jiu-Jitsu e criou o Judô, que é a destreza, a leveza vence 
a brutalidade. O Judô começou no tempo dos samurais, tal, a ser projetado 
mundialmente. Então, é muito gratificante a participar de tudo isso e ter 
companheiros, como João Gonçalves, os irmãos Borges, José de Barros - que 
com Dario e outros fundou o Judô do Clube; eu cheguei depois - lá na sede da 
Dom José de Barros, onde treinavam. José de Barros foi três vezes Diretor de 
Esportes. “Depois que parei de competir, era Diretor de Esportes, Diretor da 
Seção, e dava aulas de Judô. Toda hora encontro ex-alunos meus. Para mim foi 
gratificante poder continuar ministrar o Judô, independente, porque tinha outra 
profissão; graças a Deus não precisei ganhar dinheiro com o Judô, então, eu fazia 
Judô com alma mesmo.” Agradeceu ao Sr. Presidente pela homenagem, tornando 
a transferir a láurea ao Judô do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Presidente – Em nome da Mesa do Conselho, propôs voto de pronto 
restabelecimento da Conselheira Ivanilce Simeão Cappellano, mãe do 
Conselheiro Roberto Cappellano, bem como da associada Elza Marina Duarte 
Bório, esposa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório. Votos 
aprovados. 
 
Primeiro Secretário – Comunicou que o associado Antonio Alfredo Guedes 
Nastari renunciou à condição de Suplente de Conselheiro pela Chapa 
Participação; e informou que se encontra à disposição dos Conselheiros, na 
Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de maio de 2013. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Prestou homenagem póstuma ao associado 
Cássio Álvaro dos Santos, pai do Conselheiro Célio Cássio dos Santos, e ao 
associado Hermenegildo Valente. Cumprimentou o Presidente da Diretoria, Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues, o Diretor Social, Carlos Alberto Costa de Oliveira, bem 
como os funcionários da Área, pelo modelo de Festa Junina utilizado neste ano, 
no seu entender muito positivo. Sugeriu à Diretoria que no planejamento da 
próxima Festa Junina seja considerado um número maior de pessoas, tendo em 
vista que o Clube contará com um novo estacionamento. 
 
Presidente – Pediu licença ao orador para encaminhar a íntegra do 
pronunciamento às famílias enlutadas e, com relação à Festa Junina, para 
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acrescentar que achou primorosa a instalação da Semi UTI pelo Hospital Santa 
Catarina, elogiando a iniciativa do Diretor Médico, Luís Fernando Imperatriz. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Fez suas as palavras do Conselheiro Cardia, 
propondo votos de louvor à Diretoria, na pessoa do Presidente Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues, e ao Diretor Social, Carlos Alberto Costa de Oliveira, em 
reconhecimento pelo êxito da Festa Junina. Destacou os pontos positivos das 
mudanças implantadas, como os adesivos, mostrando algumas dicas importantes 
de boa conduta, afixados em todas as mesas da Festa, indicando onde era o 
arraial da criança. Aliás, uma das grandes sacadas da Festa: colocar os 
brinquedos na área do playground, deixando dentro da Festa os brinquedos 
dirigidos para os adultos, como tiros no balão, tiros com pistola de ar, e abrindo 
espaço para mais de uma barraca dos produtos mais procurados, além do 
churrasco e das bebidas, que sempre têm mais de uma barraca. Elogiou os 
shows apresentados, com destaque ao de Almir Sater. A única crítica que fez foi 
com relação à sexta-feira, que havia muita gente, mas nada comparado com o 
ano passado e que o preço de alguns alimentos, não muitos não condizem com o 
que a gente pagou, mas, de forma geral, achou justo o que se pagou na Festa. O 
segundo voto de louvor que propôs foi ao provo brasileiro, que na semana 
passada teve a iniciativa de sair às ruas e protestar por algo que há muito estava 
preso dentro de si. Comentou que é de uma geração que nunca vivenciou esse 
tipo de manifestação, que não acontecia desde 1992, com o impeachment do 
Presidente Collor. Que participou de duas passeatas, orgulhando-se de ver as 
pessoas felizes por ser brasileiras e lutar por uma causa, chorando na rua e muito 
orgulhosas de estarem fazendo aquilo. Deixou claro que repudiava qualquer ato 
de vandalismo e que não era por questão política, mas porque se orgulha de ser 
brasileiro. Ademais, foi importante mostrar para os governantes e para o mundo 
que somos um povo guerreiro, de potencial, que quando quer a gente consegue e 
o povo mostrou isso, quando foi às ruas e mostrou força. Votos aprovados. 
 
Presidente - Propôs ao Plenário dois votos de louvor: 1) à equipe que se sagrou 
Tricampeã Brasileira, Categoria Primeira Divisão Adultos, no 17º Campeonato 
Brasileiro de Clubes de Boliche (Rio de Janeiro/RJ - 30 e 31/05, 1º e 2/062013), 
com destaques aos atletas Stephanie Martins, Roberta Rodrigues, Felipe 
Rezende, o Conselheiro Geraldo Couto, Felipe Rosa e Renan Zoghaib; 2) aos 
atletas que conquistaram o Bicampeonato Sul-Americano de Clubes na fase de 
equipes (Bogotá/Colômbia - 16 a 23/06/2013), cuja equipe foi formada pelos 
bolicheiros antes citados, mais Marcelo Suartz, que individualmente foi Vice-
campeão na fase individual e Campeão Master, e Stephanie Martins, que foi 
bronze no Master. Proposta aprovada.  Submeteu ao Conselho proposta de voto 
de louvor de iniciativa do Conselheiro Antonio Carlos Fiore, à Seção de Atletismo, 
pela conquista do vice-campeonato obtido no mês passado no Troféu Brasil de 
Atletismo, consolidando a qualificação obtida nos últimos anos. Propostas 
aprovadas. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Representando especialmente a a 
Seção de Futebol Menor, propôs voto de agradecimento ao Gerente de Futebol, 
Maurício Machado, e ao Coordenador Carlos Alberto Pereira, pela iniciativa de 
realizar, na semana de 1 a 5 de julho, o 1º Soccer Camp, o Acampamento de 
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Futebol, um programa a exemplo do Campo de Férias, dirigido para as crianças, 
com atividades durante a tarde inteira, focadas na parte técnica e tática, que se 
encerrará com um mini campeonato, na sexta-feira, e um jantar de 
congraçamento com os familiares, quando haverá a diplomação. Estendeu o voto 
ao Diretor Adjunto Ricardo Sacardo, pelo comprometimento, ao Diretor de 
Esportes Recreativos, Clovis Bergamo Filho e ao Diretor da Área de Relações 
Esportivas, Carlos Alexandre Brazolin, pelo apoio da iniciativa e por proporcionar 
totais condições para que se programasse isso. Associando-se ao que disse o 
Conselheiro Alexandre Fiore, aduziu que só ouviu elogios à Festa Junina deste 
ano. Disse que a Diretoria está dando exemplo à Presidenta da República, do que 
é escutar as ruas. No caso do Clube, escutou as alamedas e proporcionou aos 
associados uma Festa Junina que proporcionou mobilidade, maior 
congraçamento entre os associados, permitindo a todos que participassem mais e 
usufruíssem esse ambiente de festa. É muito importante quando a gente escuta 
as críticas construtivas e toma atitudes que acabam dando certo. Mais de 50 mil 
pessoas vieram à Festa Junina, e, segundo soube pela Segurança, não houve 
praticamente nenhum incidente e isso é notável, é algo de se orgulhar mesmo. 
Registrou seus agradecimentos ao Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues e ao 
Diretor Carlos Alberto Costa de Oliveira, pelas atitudes e providências tomadas, 
para que o associado pudesse ter uma Festa tão agradável como houve neste 
ano. Proposta aprovada. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Agradeceu ao Conselho pelas 
manifestações de carinho dirigidas à sua esposa, Sra. Elza Marina Bório, que se 
encontra em tratamento de saúde. Propôs voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Manoel Gregório, pai do associado Paulo Gregório, informando sobre a Missa de 
Sétimo Dia, voto este subscrito pelo Conselheiro Alberto Bitelli. Também propôs 
voto de pesar pelo falecimento do associado Roberto Civita. Votos aprovados. 
 
Antonio Alberto Foschini – Propôs voto de louvor e desejou feliz gestão ao 
Presidente José Manssur, recentemente eleito Vice-Presidente da Fundação 
Arnaldo Vieira de Carvalho, entidade mantenedora da Faculdade de Ciência e 
Medicina da Santa Casa. Proposta aprovada. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Primeiramente, aderiu aos votos formulados 
à Diretoria pelo sucesso da Festa Junina, fazendo suas as palavras dos 
Conselheiros Cardia, Alexandre Fiore e Vassellucci. Propôs voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva Filho, 
irmão do associado Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, que foi Vice-
Presidente do Conselho, e de Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, ex-Membro da 
Comissão Jurídica, os três filhos do ex-Presidente do Conselho, Raul Renato 
Cardozo de Mello Tucunduva. Proposta aprovada, com a subscrição do Plenário 
como um todo. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Também cumprimentou a Diretoria pela 
Festa Junina, destacando a apresentação de Almir Sater. Em seguida, 
apresentou um breve relatório, na condição de Presidente da Comissão de Obras. 
Informou que a Diretoria fez gestões junto à Sabesp, para redução da conta de 
água e conseguiu enquadrar o Clube como grande consumidor de água. Então, 
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foi celebrado um contrato de demanda firme, que deverá proporcionar ao Clube 
uma economia em torno de R$ 100.000,00/mês. Cumprimentou a Diretoria por 
essas ações. Destacou a presença do Conselheiro Mário Marrese, que estava 
retornando ao Conselho depois de um tratamento de saúde. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Andreas de Souza Fein – Pediu que seja possível realizar o exame médico para 
uso das piscinas no Departamento Médico do Conjunto Desportivo, 
especialmente nesses meses mais frios, porque lá existe uma piscina coberta e 
concentrando o exame no mesmo local fica mais confortável. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Severiano Atanes Netto – “Boa noite Sr. Presidente do Conselho, Mesa, Sr. 
Presidente da Diretoria, Srs. Diretores, Conselheiros e associados. Vou 
aproveitar essa oportunidade, já que estão com “A Voz do Conselheiro” vaga, 
para, rapidamente, tentar uma resposta da nossa Diretoria, por mais que ela, 
eventualmente tenha sido feita em reuniões anteriores, que é exatamente o que 
os associados nos procuram, querendo saber: Qual a previsão do início das 
atividades do nosso Estacionamento? (Palmas.) Já que nós temos uma obra que 
não está terminada, e tudo faz prever que o término será rápido, mas, 
secundariamente, nós teremos uma série de documentação que precisam ser 
colocadas e solucionadas. Nesse sentido que trago essa questão à Diretoria.”. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 620ª Reunião Ordinária, realizada no dia 

27 de maio de 2013. 

Presidente – Não havendo contestação, deu por aprovada a ata, conforme 
apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-31/2012 - Segunda discussão e 

votação de proposta formulada pela Comissão Permanente de 
Jovens e outros quarenta e sete (47) Conselheiros, de alteração 
do artigo 52 do Regulamento Geral e do artigo 3º do Regimento 
para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, 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. 
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Prosseguindo, o Sr. Presidente, desde logo, agradeceu aos Conselheiros Fabio 
Castello Branco Mariz de Oliveira, Alexandre Fiore Weyand e Luciana Crestana 
Machado, pelo trabalho prestado pela Comissão Especial de Redação. 
Submetido à votação, o Conselho resolveu aprovar o de redação final proposto 
pela Comissão Especial de Redação, ficando assim redigidos os dispositivos 
regulamentar e regimental objeto desta alteração: 
Regulamento Geral - “Art. 52 - A Assembleia Geral constituir-se-á de associados, 
de seus cônjuges e demais membros de sua família, definidos no §1º do Art. 9º, 
desde que estejam inscritos no quadro social há mais de um (1) ano, sejam 
maiores de dezesseis (16) anos e se encontrem em dia com os pagamentos das 
contribuições e outros débitos para com o Clube, na forma estabelecida no 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, ressalvado o disposto 
nos §§2º e 5º do Art. 33.” 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo - “Art. 3º - Terão direito 
a voto os associados que estejam inscritos no Quadro Social há mais de um (1) 
ano, sejam maiores de dezesseis (16) anos, que se encontrem em dia com suas 
contribuições sociais e outros débitos quitados, até os vencidos pelo menos no 
mês anterior ao da eleição, e não estejam impedidos por outros motivos 
constantes do Estatuto Social e dos regimentos internos aprovados pelo Conselho 
Deliberativo.”. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-05/2013, referente à proposta 

formulada pela Presidência do Conselho Deliberativo, de 
concessão do título de Associado Benemérito aos Conselheiros 
Efetivos Sergio Lazzarini, Paulo Cesar de Arruda Castanho e 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. 

Presidente – Lembrou que o Regimento Interno estabelece que nenhum 
Conselheiro pode presidir a sessão tendo sido o autor da proposta. Fiel ao ditame 
do Art. 15, §1º, do Regimento Interno, transmitiu a Presidência ao Vice-
Presidente, Evandro Antonio Cimino. 
 
- Assume a Presidência o Dr. Evandro Antonio Cimino. 

 

Presidente em exercício (Evandro Antonio Cimino) – Coube a mim, Sr. 
Presidente, a honra de presidir este significado ato de concessão do título de 
Associado Benemérito a três ilustres ex-Presidentes do Conselho do Esporte 
Clube Pinheiros. Não poderia deixar de registrar nesta oportunidade o valor 
desses Presidentes, que com dedicação, denodo e competência souberam tão 
bem desempenhar esse espinhoso cargo. Assim, dou-lhes os parabéns por esse 
merecido título. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Não poderia deixar de me pronunciar 
nesse momento e nessa homenagem que vai ser concedida aos ilustres ex-
Presidentes Sergio Lazzarini, Paulo Cesar de Arruda Castanho e Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro, e o faço sendo depois do meu querido amigo Edgard Ozon, 
o Conselheiro mais antigo da Casa. O traço comum que une os homenageados é 
o irrestrito respeito à independência e à dignidade do Conselho Deliberativo do 
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Esporte Clube Pinheiros. Assim sendo, eu queria sucintamente enumerar as 
principais qualidades e atos que tiveram destaque na vida desses ex-Presidentes, 
ilustres Conselheiros e ilustres Pinheirenses. Sergio Lazzarini, tendo exercido por 
duas vezes a Presidência, se destacou, acima de tudo, por seu espírito 
democrático, respeitando sempre o Estatuto e o Regimento do Conselho, 
devendo-se ainda destacar uma brilhante carreira de magistrado federal, onde 
ficou, veio se aposentar e é sempre lembrado pela sua independência e pela sua 
serenidade, qualidade primeira de qualquer magistrado. E hoje engrandece a 
nossa profissão, que é advocacia. Paulo Cesar de Arruda Castanho, outro ilustre 
advogado, que sempre brilhou no Fórum de São Paulo, onde militei como 
Promotor e Procurador de Justiça, igualmente respeitado. Exerceu a Presidência 
com o mais restrito respeito às normas estatutárias, sendo importante lembrar que 
por sua iniciativa, sempre muito humilde e por iniciativa do então Presidente 
Antonio de Alcântara Machado Rudge, Paulo Cesar apoiou e nomeou uma 
importantíssima Comissão nesta Casa, que elaborou o Plano Diretor de Obras 
deste Clube e, que afinal, se transformou numa realidade, o que dá o toque de 
estadista ao nosso querido amigo Paulo Cesar. Finalmente, e não menos e tão 
importante quanto os demais, o nosso querido amigo Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, ilustre advogado, membro respeitado da importantíssima carreira de 
Procurador do Município de São Paulo. Talvez aqueles que não militam no Direito 
não sabem que a Procurador do Município de São Paulo é seguramente a mais 
importante do Brasil e exemplar sob todos os aspectos. E lá o Dr. Fasanaro 
deixou a sua marca. E como Presidente desta Casa, ele foi reeleito pelos seus 
pares. Meus senhores, outro traço comum que liga esses três homenageados da 
Casa é aquele lembrado pelo grande Ruy Barbosa, os três ensinaram muito mais 
o exemplo com a sua conduta do que com a palavra. E por isso, Srs. 
Conselheiros, se permitido me fosse, acredito que seria o caso de aprovarmos a 
proposta com uma salva merecida de palmas e reconhecimento desta Casa pelo 
trabalho desses Eminentes Pinheirenses. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Também não poderia deixar de vir aqui à 
Tribuna para me pronunciar a respeito dessa importante homenagem a ilustres 
colegas e ex-Presidentes desta Casa, e que sem dúvida a homenagem é justa. 
Primeiro, por ordem de investidura, o Conselheiro Sergio Lazzarini, um 
democrata, que na história política do Brasil foi muito importante, foi Presidente do 
Centro Acadêmico Onze de Agosto, da Faculdade de Direito do Estado de São 
Paulo no tempo da ditadura militar e teve uma participação importantíssima na 
luta contra a ditadura. Sergio também foi Procurador do Município aqui em São 
Paulo, depois Juiz Federal e num momento importante do Clube, difícil, na época 
em que começamos a discutir a contribuição patronal do INSS, salvo engano na 
gestão do então Presidente da Diretoria Arlindo, Sergio Lazzarini teve uma 
participação importante, ajudando o Clube com sugestões, inclusive, salvo 
engano, para que o Clube tomasse a providência de depositar em juízo inclusive 
o valor que estava discutindo com o INSS. Essa foi uma medida extremamente 
importante feita à época e o Lazzarini teve uma participação fundamental nesse 
processo. E a Diretoria teve a competência também de seguir essas orientações 
tanto do Lazzarini quanto da Comissão Jurídica à época. Aliás, também tenho 
aqui de deixar consignado, que por ocasião da gestão do Presidente Paulo Cesar 
de Arruda Castanho, fui eleito também Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. 
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E quem lançou o meu nome na época foi justamente o então Presidente desta 
Casa Sergio Lazzarini. E foi realmente algo ousado, porque eu tinha 26 anos de 
idade e nunca esta Casa havia um jovem com 26 anos de idade ocupando a Vice-
Presidência do Conselho Deliberativo. E o Sergio acreditou que eu poderia dar 
minha contribuição, e humildemente fiz o máximo que pude, com o então 
Presidente da época Paulo Castanho. Lazzarini, também me lembro, éramos de 
grupos políticos diferentes nesta Casa, foi candidato à Presidência do Conselho 
no ano 2000 e o grupo que eu fazia parte tinha intenção de lançar um candidato. 
Juntamente com o Conselheiro Sergio Vergueiro, fui um dos defensores do apoio 
à sua candidatura, mesmo sendo de grupos diferentes, porque entendíamos que 
o Lazzarini, pela sua história democrata, por tudo aquilo que ele havia feito no 
Conselho e aquilo que representava, poderia ser um Presidente digno do nosso 
apoio. Foi, de fato, o que aconteceu, uma situação realmente inusitada, inédita, 
pelo menos no período que sou Conselheiro, outro grupo político apoiar um 
candidato único. Lazzarini foi candidato único e recebeu muitos votos do nosso 
grupo sem nenhum interesse político de cargos. E entendemos que foi uma 
posição muito correta, porque a gestão dele foi exemplar. Foi na gestão dele, 
inclusive, que aprovamos uma mudança da regra eleitoral, instituindo o voto 
proporcional, que representou um grande aperfeiçoamento do ordenamento 
jurídico interno eleitoral do Clube. Com relação a Paulo Castanho, com quem fui 
Vice-Presidente durante dois anos, também não poderia deixar de vir aqui me 
manifestar. Castanho era um grande amigo da nossa família, do meu pai e 
quando tive oportunidade de trabalhar com ele como Vice-Presidente, convivi com 
uma grande figura, uma pessoa muito querida, muito simpática e muito esforçado. 
Castanho muitas vezes realmente recebia críticas com muita sabedoria e sabia 
voltar atrás quando entendia que eventualmente estava equivocado. Ele estava 
sempre aberto a debater inclusive com oponentes. Então, uma participação 
importante no biênio dele, como foi lembrado pelo Conselheiro João Benedicto, foi 
a criação da Comissão do Plano Diretor de Obras do Clube, aquela Comissão que 
inclusive o Conselheiro João Benedicto presidiu. Outra participação importante do 
Castanho na sua gestão como Presidente que temos que lembrar aqui foi o 
momento em que o Clube precisou adaptar o Estatuto Social e todo o seu 
regulamento jurídico interno para ao Código Civil. Foi uma situação muito difícil, 
eu participei com o Castanho de debate com outros clubes a respeito dessa 
questão, que afetava todos os clubes. E o Castanho nomeou uma Comissão à 
época, que realmente foi muito bem, deu tudo certo, fizemos o Regulamento 
Geral, adaptamos o Estatuto ao novo Código Civil com muito êxito. E com relação 
ao Conselheiro Fasanaro, também merece realmente essa homenagem. Muitas 
vezes nesta Casa tivemos alguns embates, mas desses embates é que realmente 
nascem boas ideias para o Conselho. Aqui não podemos ter apenas um grupo ou 
apenas uma ideia prevalecendo. É importante, numa Casa como o Conselho 
Deliberativo, que haja divergências de posições para se possa debater e tomar as 
decisões, ouvindo todos os pontos de vista. Debato com o Fasanaro desde que 
me elegi, nos elegemos Conselheiros juntos, em 1998, e sempre nutri por ele um 
grande respeito. Muito embora tivemos aqui algumas divergências, inclusive 
embates no plenário, etc., mas foi muito produtivo. E o Fasanaro, sempre que 
precisou, sabia que poderia contar comigo. Eu me lembro de uma Comissão 
envolvendo dois Conselheiros que tiveram um entrevero, o Fasanaro, então 
Presidente, me telefonou, pedindo para que participasse, porque tinha acesso a 
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esses dois Conselheiros, e falei que não haveria nenhum problema em participar 
dessa Comissão, porque seria minha obrigação como Conselheiro, e que ele 
poderia contar com o meu trabalho para esta Comissão.Então, sempre nutri 
também por ele um respeito. Acho que na política precisamos, acima de tudo, ter 
respeito pelas pessoas e, independentemente de grupos políticos e de chapas, 
quem ocupa a Presidência do Conselho Deliberativo ocupa um cargo institucional 
e esses grupos políticos, essas paixões partidárias, elas passam. Todos esses 
grandes ex-Presidentes para sempre vão fazer parte da história do maior Clube 
Poliesportivo da América Latina, que é o Esporte Clube Pinheiros. Então, esses 
nomes precisam realmente receber essa homenagem, porque são pessoas que 
deixaram horas, como V. Sa, Sr. Presidente, que é um Presidente dedicado, 
deixam horas do seu trabalho e do lazer com sua família, para se dedicar 
graciosamente ao Clube. Então, o mínimo que esta Casa pode fazer realmente é 
prestar uma grande homenagem a esses grandes ex-Presidentes. Quero aqui 
deixar consignado meu integral apoio à proposta muito bem vinda por V. Sa, Sr. 
Presidente. Cumprimento os ex-Presidentes e consigno aqui meu pronunciamento 
de total apoio a sua proposta. 
 
José Manssur – Digo-vos hoje que não me moveu o cumprimento apenas de um 
preceito do Regulamento Geral, Art. 6º, parágrafo 1º, que estabelece a concessão 
da benesse aos Presidentes de sempre, após um triênio de esgotamento, de 
encerramento do mandato que tanto dignificaram; não foi este o motivo. 
Conduziu-me à formulação em nomine próprio desta proposta a necessidade 
premente de cristalização de princípios e de fixação de valores. De princípios de 
três homens cada qual com seu estilo e o estilo é que faz o homem, três 
grandezas que, unidas, escreveram páginas indeléveis da história recente deste 
Clube de 114 anos de glória, honra e tradição sócio esportiva do contexto 
nacional e de admiração internacional. O Dr. Sergio Lazzarini nasceu para este 
Clube, em 1952, propriamente no dia 20 de outubro de 1952, quando nos honrou 
em ingressar no quadro associativo. O Dr. Paulo Cesar de Arruda Castanho 
também em 1952, mas seis meses antes, no dia 28 de abril. E Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro, em 27 de janeiro de 1972. A partir deste momento, 
conjugando estudo, esporte e formação cívica que seus pranteados pais lhes 
legaram, cresceram, chegando ao ápice da glória, com a obtenção do título de 
Presidente de sempre do Egrégio Conselho Deliberativo. Primeiro, Dr. Sergio 
Lazzarini, depois, Paulo Cesar de Arruda Castanho e, finalmente, Alberto Antonio 
Pascarreli Fasanaro. Eu tive um privilégio, conheci a todos antes de ter tido a 
honra de cruzar com eles nesta sala intangível do Conselho Deliberativo. O Dr. 
Sergio, da admiração, não tive a honra de conviver no templo sagrado do ensino 
do Direito no Brasil, meu irmão sim, que dele foi contemporâneo. E de lá já sabia 
de sua notoriedade, de sua participação, principalmente como um estudante na 
movimentação política de um período que, se Deus quiser, jamais se repetirá na 
história deste País. O Paulo Cesar de Arruda Castanho, na militância forense, 
onde tive a honra inclusive de ser seu ex-adverso em uma ação judicial. E Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro, que honrava e dignificava a Procuradoria Municipal 
de São Paulo. E Sergio Lazzarini também fora Procurador Municipal. O que vi nos 
três? Ética, dignidade, postura, honradez, lealdade, mas, sobretudo, em todos 
eles uma virtude sem a qual todas as demais não existem, que é a coragem. A 
coragem de decidir, de enfrentar os problemas, tendo como norte apenas sua 
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livre consciência e os ditames regimentais. Por isso, eu posso lhes dizer que 
estes são os princípios que devem ser fixados e os valores enaltecidos. Cada 
qual ao seu tempo escreveu história, porque cada qual tem história para fazer e a 
fizeram. Como disse no início da singela apresentação, citando Machado de 
Assis, e os senhores têm, peço licença apenas para relembrar, dizia o maior dos 
escritores pátrios: A história não é um simples quadro de acontecimentos, é mais, 
é o verbo feito livro, é a palavra que tem que ser incrustada no livro das 
entidades, porque, Dr. Ozon, o senhor disse que tudo se deve a este Clube, mas 
eu posso dizer que este Clube é o que é na exata medida dos grandes homens 
que o compuseram no passado, que o compõe no presente e que certamente 
haverão de levá-lo no futuro. Somente pode almejar a vivência do presente quem 
sabe enaltecer a história, e estes sim, enaltecendo a história e vivendo no 
exemplo dela, a história, certamente, o presente, saberão trafegar pelas linhas 
retas de um futuro alvissareiro. O Esporte Clube Pinheiros muito se honra de tê-
los como associados, muito se honra de tê-los como Conselheiros Efetivos, muito 
se honrou de tê-los como Presidentes e muito se enobrecerá de tê-los como 
Associados Beneméritos por hoje, por todo e por sempre.  
 
Presidente em exercício (Evandro Antonio Cimino) – Não havendo mais 
oradores inscritos, encerrou a discussão e submeteu a matéria à votação, 
registrando a abstenção de voto dos Conselheiros Efetivo Sergio Lazzarini e José 
Manssur. 
 
José Manssur – Só não será por aclamação e me esquecera de falar isso, 
porque o Dr. Sergio e eu estamos nos abstendo. Mas com a licença do 
Presidente, estamos numa Casa de amigos, eu pediria que esta votação fosse 
por aclamação. 
 
Deliberação: 

Por processo simbólico – aclamação - foi unanimemente aprovada proposta 
formulada pela Presidência do Conselho Deliberativo, à luz da faculdade que lhe 
confere o Precedente nº 01/95, de 15/09/1995, de concessão de títulos de 
Associados Beneméritos, aos Conselheiros Efetivos Sergio Lazzarini, Paulo 
Cesar de Arruda Castanho e Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, ex-Presidentes 
do Conselho Deliberativo, nos termos previstos no inciso I, do Art. 6º, do Estatuto 
Social 
 
Presidente em exercício (Evandro Antonio Cimino) – Devolveu a Presidência 
dos trabalhos ao Presidente José Manssur. 
 
- Reassume a Presidência o Dr. José Manssur. 

 
Presidente – Convidou os Conselheiros para a entrega dos Diplomas aos novos 
Associados Beneméritos, que será realizada na parte solene do Expediente da 
próxima Reunião, no dia 29 de julho. 
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Itens 5 e 6 – Apreciação do processo CD-04/2013, referente às propostas 
formuladas por cento e seis Conselheiros e pela Diretoria, de concessão do 
título de Associado Honorário ao Atleta Rafael Carlos da Silva, da Seção de 
Judô; e apreciação do processo CD-07/2013, referente à proposta formulada 
pela Diretoria, de concessão do título de Associado Honorário ao Atleta 
André Brasil Esteves, da Seção de Natação, respectivamente. 
 
Presidente - O primeiro é o Rafael Carlos da Silva, da Seção de Judô, que 
ganhou a medalha de Bronze nas últimas Olimpíadas. E o outro é o Atleta 
Olímpico, André Brasil Esteves, que, isoladamente considerado tem mais 
medalhas do que muitos países que disputam ou disputaram as Olimpíadas. O 
título de Associado Honorário é previsto no Regulamento Geral, e sempre é bom 
relembrar, para que os senhores vejam a importância desse tipo de benesse, é 
concedido: Honorário, Art. 6º, inciso II – os que estranhos ao quadro social – 
Estranhos no sentido de Associação – hajam recebido ou venham a receber esse 
título em virtude de serviços de excepcional relevância, prestados ao Clube, ao 
esporte ou ao esporte amador do País. Ambos prestaram relevantes serviços de 
esporte amador do País, conquistando no Judô, o Peso Pesado, o Rafael, a 
medalha de Bronze, inédita para o País. E o André Esteves, as sucessivas 
medalhas, como Atleta Olímpico que ele é. Daí porque se encaixam perfeitamente 
na disposição hospedada no inciso II, Art. 6º do Regulamento Geral, donde a 
proposta formulada.  
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Logicamente falar do Judô do Esporte Clube 
Pinheiros é falar de medalhas e nessa Olimpíada mais uma vez o Judô se fez 
representar com essa medalha de tanta honra. E falando da medalha olímpica, 
falamos do Brasil e, paralelamente, todos sabem que essa medalha saiu do 
Esporte Clube Pinheiros. O Judô tem nos dado muitas vitórias e muitas medalhas 
olímpicas, o Douglas Vieira, atleta do Judô, o Leandro Guilheiro e, agora o Rafael, 
nessas últimas Olimpíadas. O Rafael ostenta muitos títulos mundiais, sul-
americanos, brasileiros, de grand prix e veio nos coroar com essa medalha 
olímpica, que nessa última Olimpíada se fez presente o Judô do Esporte Clube 
Pinheiros, porque nessas competições internacionais todos sabem que o Judô do 
Pinheiros é o mais premiado, é o que dá às equipes nacionais o maior número de 
vitórias e de integrantes. Lá, eles são representantes do Brasil, mas todos dizem: 
Esse atleta é do Esporte Clube Pinheiros. E o Esporte Clube Pinheiros dá sempre 
essa força a todos os atletas de alto nível. Parabéns à Seção de Judô, parabéns, 
Dr. Dutra, pelo apoio que o senhor dá ao nosso esporte e a todos os ex-
Presidentes, porque desde então, eu também não poderia deixar de citar a 
presença e a importância dos professores, ou falar do João Gonçalves, que todos 
lembram também como atleta, como técnico olímpico, me perdoem, o meu marido 
e o meu amor que tantas glórias deu para o esporte nacional e para o Esporte 
Clube Pinheiros. Parabenizar aos Professores Sérgio Baldijão, Mauro Oliveira e 
todos os outros auxiliares técnicos, que transformam a Seção de Judô numa das 
melhores do mundo, em se falando de esporte nacional e em se falando de 
Esporte Clube Pinheiros. Nós damos ao esporte nacional o que tem de melhor em 
alto nível. Parabéns à Diretoria, parabéns ao Conselho, parabéns aos 
Conselheiros e nós que fomos atletas, hoje em dia estamos aqui aplaudindo 
essas medalhas: Rafael Carlos da Silva, hoje recebendo esse título de Sócio 
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Honorário, foi uma aprovação geral e uma aprovação de muito orgulho de todos 
nós, Conselheiros. Acredito que todos estão satisfeitos em dar essa honraria a 
este Atleta Olímpico. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade eu passei o dia entre, não, não 
fala nada, deixa para lá, você sempre põe alguma coisa diferente, se mete onde, 
no caso, não deveria – mas a inquietação não passou com o correr do tempo, 
então resolvi vir falar de qualquer jeito. Não é um voto a favor, contra, eu acho 
que chegou o momento de pensar um pouco na questão do Honorário e pensar 
um pouco por quê? Não há dúvida, como o senhor disse, que o Rafael, o André 
Brasil Esteves amplamente atendem ao Estatuto. O Estatuto nos diz que os 
Honorários são os estranhos ao quadro social hajam recebido ou venham a 
receber esse título em virtude de serviços de excepcional relevância, prestados 
ao Clube ou ao esporte amador do País. Bom, sem dúvida não vou ler os títulos, 
elogiar, o Judô do Pinheiros é maravilhoso, basta olhar ali do lado, D. Wilma, 
esposa do Dr. João Gonçalves, talvez o maior exemplo olímpico que tem no 
Clube, talvez no Brasil, como técnico, atleta, acompanhado isso. Dr. Edgard Ozon 
no Judô, poxa, alguém que depois de anos ainda é reconhecido pela Kodokan, 
onde o Judô nasceu. Mas veja, isso ninguém tem dúvida, que os títulos obtidos 
não trazem dúvida de que pode ser dado, mas o que causa minha reflexão. Eu fui 
lá pegar quem são os Honorários do Clube, acho que estão completos. Fora o 
primeiro, que até pergunto, que não consegui descobrir o motivo da 
honorabilidade, que é Lineu Prestes, eu não sei se alguém em plenário consegue 
me ajudar. O Dr. João Benedicto lembrou que ele foi interventor, foi reitor da USP 
e foi Prefeito, em 1950, da cidade de São Paulo, porque ele se tornou Honorário é 
um mistério. Acho que vou ter que pesquisar mais, pelas caras ninguém sabe 
porque Lineu Prestes é Honorário do Clube. De qualquer jeito, é alguma coisa a 
ver... 
 
Presidente – Talvez no exercício. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ...com alguma questão mais administrativa, 
algum auxílio, foi o que escutei sobre o que poderia ter feito, foi um auxílio ao 
Clube, algo que se enquadra na questão. A segunda honorária do Clube é a 
Maria Esther Bueno, nunca foi atleta do Clube, mas foi a melhor tenista que o 
País teve até hoje, não só da sua época, mas a melhor tenista que teve até hoje. 
O segundo mural é Manoel dos Santos, medalha de Bronze olímpica, mesmo 
título principal do Rafael, em 1960. O que muda daquele momento de 1960 para 
hoje? E aqui vai um pouco do raciocínio. Naquele momento o benemérito atleta 
do Clube era alguém – Eu não sei mais as regras exatas, que faz algum tempo – 
mas era alguém que tinha tido títulos sul-americanos e brasileiros, não era 
alguém a nível mundial. Com a mudança, a evolução do Clube e do Brasil como 
esporte olímpico – Naquela época a gente ganhava acho que três, duas, uma 
medalha por olimpíada, hoje o Brasil ganha 12, 15. Provavelmente, daqui a três 
anos vai ganhar umas 30, 25. Isso invalida o título do Rafael? Lógico que não, 
absolutamente, mas mostra que existia naquele momento um patamar entre o 
Honorário, existia uma importância do Honorário e o benemérito. Isso é claro 
quando a gente lê, quando a gente vê o que era. Minha inquietação está aí, não é 
para votar contra o Rafael, contra o André Brasil, é uma questão de, acho que 
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chegou a hora de em algum momento a gente pensar que as coisas mudaram, 
isso é uma honraria antiga e que talvez não corresponda mais à verdade. Depois 
a gente teve o Sílvio de Magalhães Padilha, não vou dizer história para ele. 
Douglas Vieira, outro atleta do Judô, medalha de Prata, teoricamente uma 
evolução em relação ao Manoel. Tia Lucy Delduque, Tia Lucy, da Escolinha, 
honorária, podia dar uns quatro para ela. Jorge Pinto Correia trabalhou no 
Vestiário do Clube não sei quantos anos, acho que uns 50. Depois nós tivemos o 
Gustavo Borges, ganhou três medalhas olímpicas no Clube, é mais uma 
evolução. Depois nós tivemos Nicolau Bicari. Quem esteve no esporte durante 
muito tempo, mesmo eu que sou mais novo em relação a ele, conheceu o 
Nicolau, ele começou acho que como técnico de Vôlei, ou algo assim, acabou 
Superintendente, sempre foi um grande apoiador do esporte. Depois, tivemos 
Cesar Cielo, primeiro medalhista olímpico de Ouro da Natação e do Pinheiros. E 
daí para frente na realidade a gente criou um hábito de dar aos campeões 
mundiais e aos medalhistas olímpicos, Honorário. E essa é minha inquietação: 
será que esse é o correto? Veja, passaram anos e eu narrei pouca gente. Depois 
a gente teve Cesar Cielo, Poliana Okimoto, Leandro Guilheiro e Felipe França, 
todos eles nos últimos cinco anos. Rafael e André Brasil entrariam na mesma 
conta, então, nós vamos ter quase nos últimos cinco anos a mesma coisa. Isso 
mostra o meu ponto de vista. Não que a gente vote hoje contra, podemos votar 
hoje a favor, mas chegou a hora talvez de repensar. Eu não sei, é a minha visão 
de que talvez tenha chegado a hora de repensar. O atleta Rafael Silva já tem o 
título para ser Atleta Benemérito, o que ele não tem são sete anos de amor ao 
Pinheiros. Vai ter, tenho quase certeza, Rafael é cria nossa, é um atleta 
espetacular. Se eu tivesse que apostar em alguém no Judô brasileiro, apostaria 
todo meu dinheiro nele e, todo, que ele vai ficar no Clube, pelo que tenho 
escutado dos técnicos. Mas é uma questão de esperar dois anos ou teria sido 
uma questão de esperar dois anos. Lolo, você é louco, você assinou a proposta? 
Perfeito, porque ele atende e naquele momento eu não tinha inquietação, mas 
agora tenho, as coisas mudaram e a inquietação foi gerada. O André Brasil, esse 
é um problema um pouco maior, acho que títulos não faltam, mas discordando do 
senhor, Dr. Manssur, acho que ele não teria direito à benemerência, porque ele é 
atleta paraolímpico, ou paralímpico, agora chama diferente, não é mais 
paraolimpíada é paralimpíada. Não entendi direito ainda. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (fora do microfone) – Voltou o nome 
paraolímpico. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Era paralímpico e voltou para paraolímpico? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (Fora do microfone) – É. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Tecnicamente, enxergo que ele não tem direito 
à benemerência, porque lá não está paraolímpico. 
 
Presidente – É Honorário. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Honorário os dois têm. Então, simplesmente, 
acho que esse era o momento de incutir na Casa o pensamento, então, hoje eu 
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vou votar “Sim”, porque acho que esse não é o momento de querer reverter todos 
os votos, todo apoio que os atletas têm e transformar em algo que eu acho que a 
gente deve pensar, numa injustiça contra os dois atletas, mas acho que é o 
momento de repensar. Ah, e tem um problema, que a gente sai daqui, hoje tem 
nos Honorários só, né? 
 
Presidente – Só Honorário. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não é o candidato. E depois o atleta sai do 
Clube, e aí o nego vem aqui, e fala: Pô, está vendo, o cara não tinha nem sete 
anos, tal. E quando o cara é Honorário não há nada a fazer. O Benemérito é 
reclassificado acho que para Benemérito Contribuinte, então, se ele saiu por 
motivos comerciais, passa a pagar o Clube, acho essa uma visão sábia. Então, 
meu voto é a favor dos dois, mas acho que chegou o momento de repensar se 
essa é a forma correta que a gente deve dar, porque hoje só a partir de campeão 
pan-americano na maioria dos esportes é que pode benemérito. E daí, para 
mundial e olímpico, todas as outras medalhas são Honorários, não me parece 
muito de bom senso. Então, hoje, “Sim”, mas acho que chegou a hora de a gente 
repensar nisso. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, deu por encerrada a 
discussão e colocou as propostas em votação, individualmente. 
 
Deliberação: 
O Conselho resolveu aprovar as propostas formuladas por cento e seis 
Conselheiros e pela Diretoria, de concessão do título de Associado Honorário ao 
atleta Rafael Carlos da Silva, da Seção de Judô, por atender aos requisitos 
estabelecidos no inciso II e no §1º, do Art. 6º, do Regulamento Geral. Em seguida, 
o Plenário decidiu aprovar a proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Associado Honorário ao atleta André Brasil Esteves, da Seção de 
Natação, por atender aos requisitos estabelecidos no inciso II e no §1º, do Art. 6º, 
do Regulamento Geral. 
 
Presidente – Informou que a Diplomação dos novos Associados Honorários seria 
comunicada. 
 
 
Item 7 - Várias. 

Presidente – Antes de conceder a palavra ao primeiro Conselheiro inscrito, 
informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença. 
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Exaltou a nomeação do Conselheiro João 
Fernando Rossi como Diretor da Área de Esportes, dizendo que teve a 
oportunidade de trabalhar com ele por quase dois anos, também na Diretoria de 
Esportes de outra gestão e pude apreciar seu empreendedorismo, a sua forma 
sensata de agir diante dos problemas, a sua perseguição de uma perfeição, de 
uma qualificação do esporte pinheirense. E isso me enche de esperança, porque 
é chegado o momento de discutirmos um grande Plano Diretor para o esporte, 
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coisa anunciada pelo Presidente Dutra em sua posse. Plano Diretor esse que 
certamente vai ser muito bom e muito importante para todas as gerações 
esportivas do Clube. Um Plano Diretor que pode ser pensado, estudado por 
vários esportistas, por vários associados, por quem gosta do esporte, com ideias 
novas, com ideias avançadas, e que certamente se aprovado pela Casa, será 
cumprido e seguido por todas as gestões. Isso é muito positivo, isso dá uma 
amplitude para o esporte que todos nós que somos esportistas gostamos e 
queremos. Existem algumas ideias, alguns sonhos, por exemplo, de ter outro 
orçamento, um orçamento separado para o esporte competitivo, para o esporte de 
base, como temos hoje Bares e Restaurantes, como temos hoje Investimentos, 
talvez o esporte competitivo merecesse e pudesse ter um orçamento separado. 
Discutir a desoneração através das verbas advindas das Leis de Incentivo e 
apresentar para o corpo associativo o que significa essa desoneração, o quanto 
ela significa e o que significa para o esporte. Pensar em centros de treinamento 
externos ou internos, para que o esporte tenha acomodação perfeita com a vida 
associativa junto com o convívio do sócio no Clube. Falamos há pouco sobre 
diversos esportistas que ganham títulos honorários, títulos beneméritos. O esporte 
do Clube tem crescido muito graças ao trabalho de vários pinheirenses, de várias 
Diretorias e é um trabalho que sempre está em evolução. Eu venho aqui apoiar a 
ideia do Plano Diretor e pedir para que todos os esportistas que tenham voz neste 
Conselho, no Clube possam ser ouvidos, para que as ideias sejam realmente 
discutidas e que a gente consiga fazer um grande fórum sobre esse tema. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Apresentou duas inquietações pessoais. A 
primeira inquietação é a seguinte: a gente continua convivendo com um problema 
de falta de lugar para crianças nadarem. Qual é a inquietação então? 
Aparentemente a única solução que está próxima de ser proposta seria algo como 
derrubar a piscina redonda e fazer uma piscina nova. Então, gostaria que se 
pensasse, entre as oportunidades, em reformar o que nós já temos de piscina 
externa rasa. Adaptar, reformar ou qualquer coisa desse gênero, mas reaproveitar 
áreas que nós temos. Eu acho que às vezes a gente tem que fazer algo que se 
parece com reengenharia, com mudança e nem sempre grandes obras. Acho que 
se a gente tivesse investido em algo lá na parte das piscinas rasas, externas, a 
gente talvez tivesse chegado em alguma coisa que resolveria. Talvez não fique 
tão bonito quanto é hoje. Desculpe meu quase radicalismo nessa questão, mas 
acho que somos um Clube esportivo e de atividade esportiva, e eu prefiro o útil e 
o desenvolvido a essa área ao bonito. Acho que a gente tem que investir na 
qualidade dos nossos espaços esportivos, de atividade, não só esporte 
competitivo, mas atividades físicas. Acho que temos que investir nisso. Isso vale 
reforma, vale alteração, vale reengenharia. Acho que a gente, buscando algumas 
opções, chegaria em algumas opções diferentes. E eu gostaria de obter, já que 
existem outras propostas, que fosse me dada essa resposta pela Diretoria sobre 
essas outras propostas e também se foi se estudado usar um pedaço do parque 
externo para isso. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Conselheiro Lomonaco, só uma consideração 
sobre essa piscina externa. Supondo que haja recurso para realização dela. Ela 
foi contemplada no Plano Diretor aprovado aqui no Conselho, com o seguinte 
conceito: existia e existem ainda crianças que estão na fila da Natação, o conceito 
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dela seria uma piscina que cabe, uma largura de 14 por 25 metros; isso no 
anteprojeto apresentado, ela teria aproximadamente uns três degraus para baixo, 
no nível para não ter um problema de construção lá no meio e uma cobertura 
leve, retrátil, de tal forma que as crianças poderiam treinar numa piscina aquecida 
a semana inteira, com vestiários lá e essa piscina seria utilizada também nos 
finais de semana e feriados por todos os associados, e outros horários, à noite, e, 
assim por diante, para treinamento, quando as crianças não estivessem usando. 
Então, essas foram as considerações para realização dessa piscina, que poderão 
ter alternativas, estou só dizendo que isso é importantíssimo. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – No Plano Diretor é a derrubada da piscina. 
 
Antonio Moreno Neto – Estou dizendo para derrubar mesmo, é para derrubar, 
porque, segundo informações que dispomos, aquela piscina suspensa, até um 
projeto que foi um pouco modificado, cujo fundo da piscina seria até de vidro, 
assim por diante. E hoje é utilizada para alguns associados tomarem sol, porque 
pela superfície curva não dá nem para andar, nem fazer nada lá. Então, você 
aproveitaria um espaço que já teria toda infraestrutura de maquinário, toda parte 
da piscina, de tratamento de água, para uma piscina que ia melhorar muito tanto 
para as crianças quanto para os associados do Pinheiros. Então, nesse conceito, 
estou colocando essa posição. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Bom, eu vou aguardar a posição da Diretoria, 
que me disse que não é mais essa posição, de derrubar a redonda. Essa obra me 
parece, vamos dizer assim, entre parênteses (uma obra meio burra), por isso que 
eu tenho inquietação com ela. Acho que podemos fazer coisa muito mais barata, 
ou resolver muito melhor o problema, do que derrubar a piscina redonda e fazer 
outra. Acho que talvez não fique tão bonito, mas acho que a gente consegue fazer 
barato e resolver muito mais rápido. Alias, não vou fazer nenhuma crítica pela 
demora, porque quero é que resolva. E não é pessoal, porque minha filha não 
nada no Clube, não porque eu não quisesse, é porque ela estuda integral. A outra 
inquietação também tem a ver com o Plano Diretor. Acho que chegou a hora de 
rever o Plano Diretor, fazer uma Comissão. Não precisa ser nada grandioso, 
convocar mil arquitetos, nada disso. Acho que precisamos rever esse Plano 
Diretor, depois aprová-lo para o sócio, pelo simples motivo que ele não vale mais, 
porque as últimas duas obras que foram feitas não estão no Plano Diretor. Ou 
seja, o bar e vestiário do Futebol, apesar de necessárias, não estão no Plano 
Diretor, e se tornaram impeditivos de uma parte do Plano Diretor, porque o Plano 
Diretor tem algo que, pelo valor talvez nunca seja feito, mas no Plano Diretor, 
aprovado nesta Casa, tem a continuidade do Poli, que diz que colocaria o campo 
de futebol em cima do bar que foi feito. Então, não dá para admitir esse Plano 
como válido, porque não podemos fazer isso, seria uma incoerência acabar de 
fazer uma obra, cinco anos depois: põe tudo abaixo, faz de novo. Eu olharia o 
Conselho com uma visão meio esquisita. E o Japonês – Não analisei o Plano, 
mas foi feito e também não tem no Plano Diretor, tinham outras obras 
preferenciais. Então, Dr. Toni me lembrou, acho que chegou a hora de a gente 
rever, para ele ficar mais atualizado. Não estou querendo mudar, criar um novo 
dono, não é nada disso, acho que a gente deveria fazer isso a cada dois, três 
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anos, mas devia fazer, porque as necessidades mudam e nada vale por 10 anos, 
essa é a verdade. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Para contribuir, quando o Plano Diretor de 
Desenvolvimento foi aprovado, está previsto exatamente o que você está dizendo, 
revisão a cada dois anos. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Mas não foi feito, nós estamos chovendo no 
molhado. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Estou concordando com você. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Eu sei, mas estamos chovendo no molhado. 
 
Antonio Moreno Neto – Estou falando que está previsto, estou concordando com 
o Conselheiro. Só isso, não estou discutindo, só concordando. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Eu sei, mas veja, Dr. Toni, não quero discutir 
partido, para ser sincero, estou cansado para caramba desse negócio. Não foi 
feito. Pô, dois anos, estou propondo, porque não foi feito, está escrito, mas não foi 
feito. Não tem problema, não foi feito, não estou querendo te acusar, dizer nada, 
eu só disse que não foi feito. Eram dois anos. Foi feito? Não. Então, estou 
pedindo que se faça, é a favor, não é contra, não estou somando ou dividindo 
nada, só estou pedindo para fazer. A outra questão é delicada, mas que não 
consigo não ficar inquieto, que chama pedofilia. Existe um zum, zum, zum no 
Clube, não sei se é verdade ou não, não me interessa, a questão não é essa. Eu 
vejo todo dia no jornal problemas de pedofilia. Então, gostaria de saber, contribuir, 
auxiliar... Dr. Dutra? 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Posso me 
manifestar? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Só se não for para falar que o caso existe ou 
não, porque a questão não é essa, eu não queria discutir o caso, porque isso é 
indiferente. 
 
Presidente – Estamos falando de crime hediondo. 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Conselheiro, é 
importantíssimo que você está dizendo e essa oportunidade que você está nos 
dando de poder esclarecer ao Conselho. E espero que o Conselho seja uma 
célula multiplicadora dessa informação, porque, efetivamente, e como o senhor 
mesmo disse, através de algumas redes sociais pessoas inescrupulosas 
colocaram informações inverídicas. No momento em que eu tive oportunidade de 
ver essa manifestação, imediatamente chamei o Diretor Administrativo, chamei 
todas as pessoas envolvidas, toda segurança e o caso que foi citado, que era no 
Poli, alguma coisa assim, e que inclusive teria tido uma ocorrência com Polícia na 
porta, é inverídico, não é verdade. A nossa segurança tem conhecimento de tudo 
que ocorre neste Clube e não ocorreu nada nesse sentido. Acontece que nas 
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redes sociais parte-se de premissas erradas e se chega a conclusões erradas 
com diversos comentários. Então, obrigado por essa oportunidade e espero que 
todos, em função dessa informação, que é verídica, de que não ocorreu nada, 
que a gente divulgue, que não podemos assombrar nosso corpo associativo com 
informações dessa natureza. Da mesma forma, como foi colocado, que nós 
tivemos, para o senhor ter ideia, Sr. Presidente, se me permite? 
 
Presidente – Claro. 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O arrastão na 
churrascaria, que também não é verdade. Recebi diversas ligações de senhoras, 
muito preocupadas, até porque estava havendo na cidade de São Paulo, nos 
restaurantes, alguma coisa similar. E em nosso Clube, graças a Deus não 
aconteceu nada, nem pedofilia, absolutamente nada. Tivemos um caso no 
passado de um associado, que foi indiciado criminalmente – O fato única e 
exclusivamente porque era um associado, mas não foi aqui no Clube – Aí fizeram 
alguma ligação com esse passado. Mas, obrigado, mais uma vez, pela sua 
colocação, para que a gente possa esclarecer o nosso associado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Então, maravilha, acho que a oportunidade foi 
dada, eu agradeço o esclarecimento, Sr. Presidente. Mas, repito: a questão não 
era essa. A questão é: O que nós podemos ainda fazer para que, já que nunca 
aconteceu aqui dentro, para garantir que nunca aconteça? Nesse caso eu tenho 
muito interesse – Eu tenho uma filha, agora ela anda sozinha pelo Clube, acabou 
de fazer oito anos, ela já não anda só com os pais. Aqui e na escola são os 
únicos dois lugares que ela anda sozinha. Todos aqui têm filhos, têm netos. Que 
ações, Sr. Presidente, nós podemos fazer, ou se algo previsto, onde nós, o 
Conselho, os sócios podem ajudar a Diretoria para garantir que o que acontece lá 
fora, pelo menos nesse sentido, nunca venha a acontecer aqui dentro? É isso que 
quero saber: Onde nós podemos ajudar a Diretoria, onde a Diretoria pode nos 
ajudar? 
 
Presidente – Eterna vigilância. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Isso não é suficiente, esse que é o problema, 
estudos dizem que não é tão suficiente. Onde dá para fazer algum esclarecimento 
para famílias, funcionários, crianças? Já existe escola trabalhando direito com as 
crianças. Não sei se é o caso aqui na Escolinha, minha filha não frequenta aqui, 
mas já existe esclarecimento, alguma coisa direta para crianças, pais, 
funcionários? Que tipo de treinamento ou escolha de funcionário? Até escolha a 
gente talvez devesse pensar de funcionários que ficam em vestiários, banheiros, 
os limpam, que possam garantir. O passado ninguém resolve mais, é como matar 
uma pessoa. Morreu, não adianta prender o assassino. Ninguém queria que 
morresse. Caso de pedofilia é um negócio que acaba com uma família, acaba 
com uma vida. Nunca aconteceu? Vamos preservar e garantir que nunca 
aconteça. A pergunta é essa: O que nós podemos fazer, como associação, para 
evitar que isso aconteça?  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Deu por encerrada a reunião às 22h35. 

 
 
 

* * * 
 
 
 
Obs: esta Ata foi aprovada na 622ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 29 de julho de 2013, com as alterações já dela constantes. 
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