
ATA RESUMIDA DA 641ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de janeiro do ano dois mil e quinze, em segunda convocação, 
às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
oitenta e um Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e  
Antonio Alberto Foschini (“ad hoc”, no ítem 3 da Ordem do Dia) 

Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeira Secretaria: Antonio Alberto Foschini e  

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (“ad hoc”, no ítem 3 da 

Ordem do Dia) 
Segundo Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceiro Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente - Declarou instalada a Reunião e determinou a execução do 
Hino do Clube. 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  

 
 

4) EXPEDIENTE  

Presidente – Sábado, anteontem, dia 24, 8h00 da manhã, recebo um 
telefonema e pela identificação verifico que era da nossa operosa 
Secretária. Pelo horário e pela identificação antevia uma notícia, já 
acostumado ao longo desses cinco anos, não muito feliz e o prognóstico se 
confirmou. Dizia-me ela que falecera um ilustre associado, ex-Conselheiro 
desta Casa, Fernando Pinheiro Lima, da minha geração. Nascido em 06 de 
novembro de 1946, notável engenheiro civil. Foi admitido no Clube, Dr. 
Luis, D. Laís e Reinaldo, irmãos aqui presentes, no dia 1º de fevereiro de 
1954. Há 61 anos, daqui a seis dias, legado presente que nos foi dado pelos 
pranteados pais José Reinando Lima, que marcou época e história neste 
Clube e a nossa querida e sempre lembrada, D. Nice de Lima, Conselheira 
até ontem, hoje Assessora do notável Departamento de Assistência Social 
do nosso Clube. Fernando Pinheiro Lima, Sras. e Srs. Conselheiros, exerceu 
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o cargo de Conselheiro desde 1982, encerrando esse seu trabalho em prol 
dos interesses vitais de nossa mais que secular Instituição no ano de 2012. 
Portanto, pertenceu a este colegiado durante 30 anos. Fernando Pinheiro 
Lima, como lhes dissera, fora Conselheiro desta Casa e têm irmãos desta 
família honrada e que tem história em nosso Clube, também Conselheiros e 
que se encontram aqui presentes: D. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva e os 
Conselheiros e Atletas Beneméritos, engenheiro Luis Eduardo, meu amigo e 
meu irmão e Reinaldo Pinheiro Lima, companheiro de jornadas esportivas 
na Federação Universitária Paulista de Esportes- FUPE. Portanto, em 
período até anterior do convívio, da arte do encontro, embora haja tantos 
desencontros pela vida, que aqui fui ter com ele. E do Conselheiro José 
Ricardo Pinheiro Lima, Consultor da Presidência. Quaisquer palavras que 
lhes disser agora não teria a envergadura de uma que vou tomar a 
liberdade de dizer em declamação livre, na certeza de que Fernando com 
elas concorda. E estas palavras é de um dos Doutores maiores da Igreja, 
filósofo notável, Agostinho, e que se tornou Santo dos Altares. Disse ele, 
Luis Eduardo, Laís e Reinaldo e senhoras e senhores: A morte não é nada. 
Eu somente passei para o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. 
O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês 
sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês 
continuam vivendo no mundo das criaturas, eu passarei a viver no mundo do 
Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que 
nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que 
meu nome seja pronunciado, como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. 
Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela 
sempre significou, o fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus 
pensamentos, agora que estou apenas fora das vossas vistas? Eu não estou 
longe, apenas estou do outro lado do Caminho...Nós que aqui ficamos, 
sigamos em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi. Estas são 
as palavras que ele certamente falaria, ditas por Santo Agostinho. Concluo, 
para dizer a esta honrada família, com absoluta certeza, em nome da 
unanimidade deste Conselho que ele tanto amou. Fernando foi um belo 
homem, foi um grande pai, um amantíssimo filho, um querido irmão, um 
grande amigo, que haverá de ser sempre lembrando por sua postura e 
compostura. Fernando foi um dos nossos, um dos grandes nossos, passou 
por aqui, deixou um grande legado, sempre viverá em nossas lembranças, 
porque soube marcar a sua presença com honra, com dignidade e com 
ética. Que Deus abençoe sua memória e que mantenha-o em paz. Nossos 
cumprimentos aos senhores. Pedirei a observância de um minuto de 
silêncio, alguns instantes, porque esta é a liturgia do cargo, porque se assim 
não fora eu pediria uma salva de palmas pela memória de um grande 
homem. Eu quero comunicar a todos que a Missa de Sétimo Dia do 
pranteado Fernando será quinta-feira, às 19h00, na Igreja Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, aqui nas imediações do Clube. 
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- É observado um minuto de silêncio em homenagem póstuma. 

 
Presidente – Com estes momentos de reflexão, sentemo-nos todos, por 
favor. Antes dos outros votos de pesar, vou formular, porque é obrigação, 
quatro votos de congratulações. Quer o Governo da República, quer o 
Governo do Estado a demonstrar a excelência do nosso corpo associativo, 
ao comporem a administração direta que irá respectivamente auxiliar cada 
qual ente governamental no desenvolvimento de suas atividades 
institucionais, chamou quatro ilustres associados pinheirenses para que 
integrassem os Governos de São Paulo e da República. O primeiro é a figura 
do Prefeito de Sao Paulo, associado desde seu nascimento, ilustre 
associado, deputado federal, vereador, refiro-me ao engenheiro Gilberto 
Kassab, economista também, nomeado Ministro de Estado das Cidades. 
Razão pela qual estou propondo este voto de congratulações. De igual 
modo, a um ilustre jurista, advogado brilhante que honrou esta Casa até 
ontem como Conselheiro que tanto dignificou a Comissão Permanente 
Jurídica. E porque advogado brilhante, foi requisitado a compor o Egrégio 
Tribunal de Justiça, pelo Quinto Constitucional presente os princípios do 
notório saber jurídico e da reputação ilibada, honrando a Corte Estadual de 
Sao Paulo como um dos seus mais brilhantes Desembargadores. Associado 
do Esporte Clube Pinheiros, indicado e nomeado e ja no exercício das 
relevantes atribuições de Secretário de Estado da Justiça, refiro-me a 
ilustre Conselheiro desta Casa, Dr. Aloísio de Toledo Cesar. De igual modo, 
Promotor brilhante, aprovado em primeiro lugar, constitucionalista de 
nomeada em nosso País. Quem pretender versar Direito Constitucional e 
não ler seu Tratado estará desfalcado de uma obra preciosa. Refiro-me ao 
Associado Alexandre de Moraes, nomeado Secretário da Segurança Pública 
do Estado de São Paulo. E por fim, mas como se fora no início, um médico 
renomado, infectologista de escol, que faz da medicina um verdadeiro 
sacerdócio, e disto dou fé de caso presente. Refiro-me ao notável médico 
David Uip, também associado desta Casa, nomeado Secretário da Saúde do 
Estado de São Paulo. A estes ilustres pinheirenses formulo e acredito que a 
Casa por unanimidade assim entenderá, voto de congratulações. 
Outrossim, quanto ao item 5 da Ordem do Dia de hoje, informo aos 
senhores, trata-se de um Recurso de associado, que esse item está afastado 
da Ordem do Dia de hoje, na medida em que o associado recorrente, 
somente ele, protocolou há horas pedido de desistência do Recurso 
Ordinário, que manifestara contra uma decisão da Diretoria. A Presidência 
homologou esse pedido de desistência para que surtisse seus legais efeitos. 
Razão pela qual os senhores podem tirar esse tema da pauta, é o item 5 da 
Ordem do Dia. Tenho mais alguns votos de pesar aqui. O primeiro é do 
ilustre Engenheiro Novaes, que nos honra com a presença, comunicando o 
falecimento da Sra. Ieda Maria Fontana Alves, ocorrido no dia 24 de 
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dezembro de 2014, irmã do nosso Conselheiro e Diretor Administrativo 
Oswaldo Fontana Filho. Os outros votos de pesar formularam-no a 
Conselheira Fernanda Ortiz, no dia 17 de janeiro a sócia Abgail Neste, da 
Seção de Boliche. No dia 18 de janeiro, também da mesma Seção, D. Naider 
Nascimento. E no dia 24, manifestação da Casa, o nosso querido, amigo 
meu, querido Engenheiro Fernando Lima. E pede também um voto de 
pronto restabelecimento ao ex-Conselheiro Adriano Resende, mas sempre 
o será. A Mesa havia anotado por antecipação dois votos de pesar também, 
pelo falecimento do Sr. José Roberto Chidiquimo, pai do Conselheiro 
Fernando Amante Chidiquimo e dos Associados Daniel, Renato e Ana 
Amante Chidiquimo, ocorrido no dia 28 de novembro de 2014. De igual 
modo, a Mesa propõe voto de pesar pelo falecimento da Sra. Flor Perez 
Garcia, mãe da ilustre Conselheira, que está aqui presente, e Diretora 
Adjunta do Jantar Dançante, Sra. Eneida. Eneida, receba nossos 
cumprimentos pelo falecimento da senhora sua mãe. Votos de Louvor. A 
Mesa propõe voto de louvor à Equipe de Voleibol Feminino do Clube, que 
no último dia 17 conquistou o título de Campeã da Copa do Brasil de Vôlei 
Feminino de 2015. Pela relevância da conquista eu convidara alguns 
responsáveis pela equipe para que aqui comparecessem hoje, mas em 
razão de compromisso, amanhã, em Brasília, pelo Campeonato da Liga 
Nacional, disseram-me que viriam na próxima reunião, em fevereiro. 
Submeto ao Plenário proposta de votos de louvor apresentada pela 
Comissão de Esportes, a destaques esportivos que relaciona, das seções de 
Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica Artística, Natação – Treinamento 
e Saltos Ornamentais, cujos nomes faremos constar da Ata. Submeto ao 
Plenário proposta formulada pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 
Sousa, no sentido de consignar em Ata voto de louvor ao Associado 
Giancarlo Matarazzo, que no final de novembro participou do Ultraman 
World Championship na Big Island no Hawaii (prova que totaliza 515 km, 
divididos em 3 dias. Somente 40 ultra atletas (de várias partes do mundo) 
são autorizados a participar desta competição. Todos são convidados após 
uma seleção criteriosa. Apenas 13 atletas brasileiros conseguiram terminar 
a prova, e o homenageado Giancarlo é o primeiro atleta do Pinheiros a 
finalizar este indescritível desafio. Submeto ao Plenário também proposta 
de voto de louvor, subscrito pelo Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, 
endereçado ao associado Ricardo Schütt, que tornou-se Campeão, em duas 
categorias, Simples Individual e Duplas, no Torneio Sênior Sul Americano, 
realizado em Brasília, em dezembro do ano passado. Ele é filho do 
Conselheiro Helmut Peter Schütt. E, finalmente, submeto ao Plenário uma 
proposta de voto de louvor muito significativa, apresentado pelo 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa a associados Cid Prado 
Spinelli, Delmo Sérgio Vilhena e Silvio de Barros Renan. Dr. Silvio fora 
Conselheiro, colega nosso. No dia 17 de janeiro um ilustre colega nosso, 
Conselheiro, Vice-Diretor Jurídico, Gian Vittorio Taralli – Eu me encontrava 
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no Clube – estava correndo na pista, teve um mal súbito, parada cardíaca e 
desmaiou. O associado Cid, que estava presente conseguiu reanimá-lo com 
massagem cardíaca e com isso houve a possibilidade de chegar o socorro, a 
ambulância e transportá-lo ao hospital. As notícias que tenho é de que ele 
se encontra em recuperação desse triste acontecimento. Os outros dois 
associados, Delmo Sérgio e Silvio de Barros Renan, isso presenciei, estavam 
com dificuldades, estava havendo uma dificuldade de obtenção dos 
documentos necessários de identificação do Conselheiro que foi vitimado 
com esse mal súbito. E foi necessária até a pressão no armário para se tirar 
os documentos. A esposa obviamente em situação muito triste, muito 
desconfortável, eles conseguiram fazer todas essas diligências e com isso 
conseguiram fazer a internação. Pois não, doutor. 
 
Nelson da Cruz Santos – Sr. Presidente, a respeito desse fato, me parece 
que o associado que teve esse incidente é uma pessoa extremamente 
conhecida. Claro que há emergência, claro que há todas as coisas, mas 
infelizmente a nossa ambulância que o removeu ao hospital o removeu e o 
entregou como desconhecido. Queria só pedir que em situações dessas 
houvesse maior cuidado de identificar a pessoa. Ele ficou dentro do 
Hospital das Clínicas desde o horário do acontecimento até a noite como 
desconhecido. Isso eu considero muito lastimável, uma vez que era uma 
pessoa extremamente conhecida e não precisa documento para identificar, 
basta dizer o nome. Só isso. 
 
Presidente – Está anotado, o bom disso tudo é que houve o salvamento de 
uma vida humana. Entre a eventual não identificação e a salvação de uma 
vida, a dignidade da pessoa humana prevalece em primeiro lugar. Em razão 
desses fatos relevantes, estamos propondo que se consigne um voto de 
louvor aos associados mencionados, que tudo fizeram para que este fato 
tivesse a dimensão que está tendo, com a pronta recuperação de um 
Associado Ilustre. Permiti, é que nesse momento – expediente - não existe 
debate. Mas Dr. Montagna que me pede a palavra, eu até gostaria muito de 
ouvir o senhor a respeito. Vou até pedir para inscrever o Dr. Montagna no 
Expediente para que ele possa se pronunciar. Passo a palavra ao Primeiro 
Secretário, para as Comunicações da Mesa. 
 
Primeiro Secretário – Recebemos carta da Diretoria (DI. 017/2015, que 
está à disposição para consulta na Secretaria), informando a exoneração de 
Conselheiros dos respectivos cargos diretivos, tendo sido os mesmos 
reintegrados ao Conselho; e, que, em razão das alterações havidas, ficou a 
Diretoria assim constituída: Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Presidente, 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Vice-Presidente, Álvaro Vaselli – 
Diretor da Área Social e Área Financeira, Beatriz Luiza Asson Sartorelli – 
Diretora da Área Cultural, Carlos Alberto Costa de Oliveira – Diretor da 
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Área de Comunicação e Marketing e Área de Restaurantes, Carlos 
Alexandre Brazolin – Diretor da Área de Relações Esportivas, Luís 
Fernando Imperatriz – Diretor da Área Administrativa, Marcelo La Terza 
Santos – Diretor da Área de Esportes, e, Roberto Eduardo Bruno Centurion 
– Diretor da Área de Patrimônio. Devolvo a palavra ao Sr. Presidente. 
 
Presidente – Comunico a todos os associados, a todos os Conselheiros e se 
poderá obter cópia junto à Secretaria do Conselho, que está à disposição de 
todos os senhores um exemplar físico eletrônico do Estatuto Social a quem 
necessitar, o qual já se encontra disponível no sítio eletrônico do Clube o 
Estatuto Social atualizado, com as alterações aprovadas na Assembleia 
Geral Extraordinária em 20 de novembro de 2014, devidamente registrado 
sem qualquer exigência ou observação, tal como as anteriores também, em 
microfilme sob o nº 634676, no 4º Registro de Pessoas Jurídicas de São 
Paulo. Comunico também aos senhores que por conta desta Assembleia 
Geral o Esporte Clube Pinheiros e eu, José Manssur como pessoa física, 
sofremos três ações judiciais, sendo que uma proposta por Conselheiro e 
duas por associados. Dessas três ações, duas já se encerraram mediante 
pedido expresso e formal de desistência, formulado por seus respectivos 
autores, fazendo-o antes de haver sido citado, quer a pessoa jurídica 
Associação Esporte Clube Pinheiros, quer a pessoa física José Manssur. 
Como foi antes da citação o Estado - Juiz homologou por sentença esta 
desistência. Deste modo, sobejou apenas uma demanda e assim que 
tivermos notícia a respeito, por razão, quer funcional, quer de ética eu 
trarei ao conhecimento da Casa. E agora, com muita honra, vamos dar 
início ao Expediente Formal. O primeiro inscrito é o Atleta Benemérito, 
notável Conselheiro Ivo Carotini. 
 
Ivo Kesselring Carotini – ... Venho propor um voto de pesar pelo 
falecimento do jovem Carlos Augusto Pantaleão de Franco, filho dos 
associados Sueli Pantaleão de Franco e Paulo Roberto Antonio de Franco. É 
com muito pesar que faço essa solicitação de pesar, por ser um jovem de 
pouco idade. É essa minha proposta. Obrigado. 
 
Presidente – Está anotado e comunicaremos a família enlutada. Segundo 
inscrito no Expediente é o Presidente de sempre, Conselheiro Efetivo, 
Associado Benemérito, eminente Engenheiro, com muita honra o revejo, 
ilustre e dileto Conselheiro Sérgio Vergueiro.  
 
Sérgio Vergueiro – ... Eu venho a esta Tribuna partilhar o voto de louvor 
proposto pelo Presidente da Casa ao associado Aloísio de Toledo Cesar, 
hoje Secretário da Justiça do Governo do Estado de São Paulo. Mas falar 
mais do ATC, do brilhante jornalista que há décadas comparece no “Estado 
de São Paulo”, que é o jornal que o abriga, colocando as suas opiniões com 
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clareza, com coragem. Falar do Paraná, que é como nós aqui no Pinheiros 
conhecemos o Aloísio, no Futebol, mas também não seja um aspecto que 
talvez nem todos saibam, o Alóisio é Shodan no Judô, ele é faixa preta de 
Judô e treinou conosco várias vezes no Dojo do Pinheiros. Esse aspecto é 
transcendental porque a família Toledo Cesar é tradicional de pinheirenses, 
têm as raízes em nosso Clube, em nossa Associação pela frequência, pela 
participação viva de todos esses familiares dos Toledo. E também por uma 
característica interessante, a rainha Silvia, da Suécia, que tem uma parte 
com a nacionalidade brasileira é da família Toledo Cesar. Ela estudou aqui 
no Colégio Porto Seguro e é da família Toledo Cesar. Consequentemente, 
gostaria de adicionar a todas as qualidades jurídicas que o Aloísio tem essa 
qualidade que também para nós é extremamente importante, de 
pinheirense de corpo, de alma e frequência em si, na sua família, no esporte 
e neste Conselho, onde militou durante anos na Comissão Jurídica, sempre 
presente, sempre sério e trazendo essa cor, que para nós significa a razão 
de estarmos aqui no Conselho, que é o nosso Esporte Clube Pinheiros. 
Portanto, ao partilhar este voto de louvor, realço, o ATC jornalista e o 
Paraná, nosso companheiro de esporte aqui no Pinheiros. Muito obrigado, 
Sr. Presidente.  
 
Presidente – É uma honra, farei constar em ofício a belíssima 
manifestação do senhor. E agora dou a palavra ao ilustre Conselheiro, Dr. 
João Benedicto de Azevedo Marques. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ... Por razões profissionais, de 
igual maneira não poderia deixar de me solidarizar por esse voto de louvor 
ao Dr. Aloísio de Toledo Cesar, porque ele à época Desembargador e eu à 
época Procurador de Justiça, nós militamos juntos nos tribunais de justiça e 
de alçada. E dar o testemunho que o Dr. Aloísio, além de ser um jurista 
ilustre, como V. Exa. destacou, ele foi sempre um grande magistrado. 
Magistrado independente e justo e como colega de trabalho dele, de 
tribunal, não poderia deixar de me associar a essa manifestação. De igual 
modo, Sr. Presidente, quando V. Exa. faz referência ao ilustre pinheirense, 
Dr. Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, sempre ajudou muito 
nosso Clube e hoje é Ministro das Cidades, também gostaria de me associar, 
já que sou amigo pessoal de S. Exa. Finalmente, Sr. Presidente, me 
permitam, Srs. Conselheiros, não poderia deixar de me manifestar sobre os 
funcionários do Clube, regra geral são de excepcional qualidade, mas sobre 
uma funcionária, que é hoje a sucessora do Dr. Celso Monari, que é a Dra. 
Yara Mansur. A Dra. Yara Mansur, que é uma ilustre e competente 
profissional. Trabalhou comigo acerca de 10, 12 anos atrás como secretária 
da elaboração do Plano Diretor e ela foi de uma competência, discrição e 
eficiência. E graças ao trabalho dela e os demais Membros da Comissão por 
nós presidida, tivemos esse excelente resultado. O Plano Diretor que hoje 
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redunda nessas obras, na garagem e nas demais obras previstas. E não 
podia deixar de ressaltar as qualidades extraordinárias desta funcionária e 
propor a ela um voto de louvor pela sua justíssima promoção ao cargo de 
Superintendente e extensivo aos demais funcionários do Clube Pinheiros. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Sra. Yara Mansur, que se encontra presente, os nossos 
cumprimentos. Haveria de haver um Mansur pelo menos com qualidade e é 
a senhora. 
 
- Risos no plenário. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – V. Exa. sempre se distingue 
também pela modéstia, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Obrigado.  
 
Antonio Carlos Foschini – ... Venho a Tribuna hoje, doutor, para 
manifestar meu voto de louvor à Diretoria Cultural, pelos notórios feitos à 
frente deste departamento. Dentre os inúmeros eventos realizados, quero 
dar um destaque especial ao espetáculo de fim de ano do encerramento do 
Balé. Parabenizo a coordenação, professores e alunas dessa atividade pelo 
lindíssimo espetáculo de encerramento, apresentado em dezembro último. 
A técnica aplicada no espetáculo foi de um nível profissional altíssimo, um 
resultado digno das melhores escolas de balé de São Paulo. Acredito que 
todos que tiveram oportunidade de assistir às apresentações ficaram 
orgulhosos em saber que o nosso Clube conta com uma atividade de ensino 
de ótima qualidade. Não posso deixar também de parabenizar nossos 
associados que participaram dessa 16ª Maratona Cultural da ACESC 2014, 
com o maior número de premiados. Somando 30 prêmios, nas mais 
diversas categorias artísticas. Lembrando que a metade dessa premiação 
ficou dividida entre nossas quatro produções teatrais. Portanto, quero 
deixar um voto de louvor a D. Lena McCardell, nossa Diretora Cultural, ao 
Presidente Dutra pelo apoio e desejar um parabéns Pinheiros, parabéns a 
todos. Muito obrigado.  
 
José Ricardo Pinheiro Lima – ... Sem me alongar muito, mas sem o 
egoísmo de falar da perda do nosso irmão, da família, mas é importante 
agradecer cumprimento de todos que nos mandaram mensagem neste 
momento tão difícil e agradecer ao Presidente Manssur também por dar 
esse minuto de silêncio a nossa família, que meu pai chamava de número 1, 
2, 3, 4 e 5, que sãos os filhos. O número 4 se foi, Fernando. Fernando na 
década de 80 aprendeu e muito aqui com os Conselheiros e nesta Casa 
sempre se fala de pessoas ilustres e o Fernando nesta vida procurou ser um 
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cara do bem, um cara simples, foi atleta também e aprendeu muito com 
Conselheiros, nada menos que o Dr. Plínio de Azevedo Marques, Dr. Renato 
Taglianetti, que tive prazer de ouvi-lo, Fernando Xavier, Presidente, e 
muitos outros. Ficaria aqui me alongando horas e horas com quem o 
Fernando aprendeu, e muito. Quero dizer que esta Casa é a segunda dessa 
família Lima e foi para o Fernando também a segunda Casa que ele 
conviveu em seus breves 68 anos. D. Nice de Lima não pôde estar presente, 
mas o certo é nós, os pais não verem os filhos partirem antes dos pais. 
Infelizmente foi o que aconteceu com o Fernando e tenho certeza que o 
time de lá deve estar melhor, que está engrossando com pessoas ilustres, 
como falei. Muito obrigado a todos. Boa noite.  
 
Plínio Luiz Kouznetz Montagna – Só queria fazer um comentário a 
respeito do problema de saúde que nosso amigo, colega Taralli teve 
semana passada aqui no Clube. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas. Na 
verdade conversei com o cardiologista dele, que é o Carlos Alberto Pastore, 
que é também é sócio do Clube, amigo. E o Pastore indicou que ele fosse 
removido assim que possível ao Hospital das Clínicas e entrou em contato 
com o Hospital das Clínicas. Então, ele estava sendo esperado lá, quer dizer, 
não é que ele foi deixado como desconhecido. Em certo sentido sim, porque 
o Pastore em pessoa não estava lá, mas as pessoas do hospital, médicos 
estavam esperando que ele chegasse. Então, foi assim que foi feito.  
 
Presidente – Encerrado o Expediente. Desculpe-me, doutor, não existe 
debate. Houve a liberdade de expressão sua, brilhante, a dele também, o 
Plenário já ouviu. Volto a dizer, graças a Deus que salvamos uma vida 
humana, circunstância que é mais importante do que o detalhe aqui 
sublinhado. Repito, o importante é que a dignidade e a vida humana foram 
preservadas. Vamos dar início ao item “A Voz do Conselheiro.” 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sr. Presidente, gostaria de solicitar, tendo em 
vista que acerca de meio ano não existe o item Várias... 
 
Presidente – Inversão da Ordem do Dia? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – É. Existem temas importantes do trabalho dos 
Conselheiros que precisam ser trazidos ao Plenário. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Em caso negativo do Plenário quanto à 
inversão da Ordem do Dia, solicitaria do senhor alguma forma de os 
Conselheiros conseguirem trazer aqui suas ideias, nem que o senhor 
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marque mais de uma reunião ou encurte a pauta, acerca de meio ano 
estamos sem Várias. 
 
Presidente – Talvez hoje haja condição, porque um tema importante já 
saiu. Vou fazê-lo em homenagem ao respeito que tenho pelo senhor, mas 
havendo processo disciplinar, ele sempre tem preferência a quaisquer 
outros, tanto que o coloquei, em primeiro lugar na ordem do dia. Depois há 
uma eleição que há de novamente constituir Órgão da a Instituição Esporte 
Clube e do Conselho Deliberativo. Trata-se de uma de suas Comissões 
Processantes Permanentes. Nada obstante, vou colocar seu pleito, em 
votação..  
 
Luiz Eduardo Fernandes – O senhor sabiamente vai decidir, mas minha 
manifestação, sei que o senhor vai escutar também, que temos de dar um 
jeito de o item Várias voltar a ocorrer. Muito obrigado.  
 
Presidente – Não tenha dúvida, tem razão. Os Conselheiros que estiverem 
de acordo com o pedido de inversão da Ordem do Dia proposta pelo 
Conselheiro Fernandes, permaneçam como estão. Os que forem contrários 
queiram levantar-se. Está rejeitado. Mas está consignado em Ata. Vamos ao 
item “A Voz do Conselheiro.” 
 
Severiano Atanes Netto – Sr. Presidente, aproveitando o pedido de 
inversão de pauta, gostaria de solicitar inversão de pauta em relação à 
eleição. Acho que poderíamos iniciar nossa reunião com a eleição do futuro 
Presidente dos Veteranos. 
 
Presidente – Sem embargo das razões expostas, será também colocada por 
mim em votação. Os senhores devem ter ouvido, o Conselheiro Atanes 
pedir que a eleição para Presidência da Comissão Permanente de 
Veteranos tenha preferência, realizando-se após apreciação da Ata da 
reunião anterior, como o 2º item da Ordem do Dia. Aqueles que estiverem 
de acordo em que após apreciação da Ata iniciemos os trabalhos 
deliberativos propriamente ditos com a eleição da Comissão Permanente 
de Veteranos, permaneçam como estão. Os que entendem que a Ordem do 
Dia deva ser observada como formulada queiram levantar-se. Está 
aprovada por expressiva maioria a inversão da Ordem do Dia e iniciaremos 
com a eleição para a Presidência da Comissão Permanente de Veteranos. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Maria Elisa Cappellano – ... Outro dia estive na piscina conversando com 
diversos associadas e mais uma vez ouvi sobre a questão das taxas 
esportivas, aumento dos custos e dos valores das mensalidades. 
Conversando entre nós, inclusive a Conselheira Graziela estava comigo, 
tivemos algumas ideias que me solicitaram para que viesse aqui apresentar 
ao Conselho e a Diretoria estudar a viabilidade da sua implantação. É certo 
que o associado quer participar de mais atividades, mas faz a conta e acaba 
por desistir, pois a mensalidade compulsória adicionada a cada atividade 
fica inviável financeiramente. Ficamos pensando então em uma família com 
pai, mãe e filhos, cada um pagando a sua mensalidade e ainda cada 
atividade dos seus filhos o valor fica realmente proibitivo. Dessa forma, 
hoje acabamos penalizando o sócio que mais participa e utiliza o Clube, 
levando a diminuir suas atividades aqui dentro. Isso posto, gostaríamos de 
propor que houvesse um escalonamento de desconto para prática de mais 
atividades e que na próxima previsão orçamentária e para os novos 
dirigentes que assumirão o Clube agora em maio, que isso fosse levado em 
consideração, em conta. Estamos tratando de um preâmbulo, nada 
definitivo e a gente está levantando aqui algumas hipóteses. O 
escalonamento poderia ser individual, no entanto, famílias com mais de um 
filho poderiam ter um abono maior, já que esses supõe-se que não 
trabalham até os 21 anos, sendo encargo financeiro aos pais. A ideia inicial 
seria algo entre 30% de desconto total para duas atividades, 40% de 
desconto total para três atividades, 50% para quatro atividades ou mais, 
não ultrapassando esse limite de 50% para as atividades. E no caso de 
famílias com mais de um filho um abono de mais 10% para cada filho, 
somente o filho, não os pais. Isso tudo nas atividades, não mexendo no 
valor das mensalidades, então os descontos seriam só das mensalidades 
das atividades extras. Sabemos que as mensalidades são compulsórias e 
isso já nos deixa em uma categoria de menor risco. Com as atividades ou 
sem as atividades o Clube tem a segurança de que irá receber esse valor, 
não há inadimplência, é como o condomínio de um prédio, tem que pagar 
mensalidade. Já as atividades não têm essa característica, portanto, o sócio 
pode desistir da atividade a qualquer momento, aumentando assim o risco 
do recebimento. E por isso mesmo acredito que a proposta venha ser 
melhor ainda ao Clube, porque como o desconto está diretamente ligado ao 
sócio estar inscrito e pagando as mensalidades das atividades extras 
teremos menor desistência. E se houver, o valor volta a ser o anterior da 
atividade, portanto, não há uma perda real na arrecadação do Clube. Dessa 
maneira, podemos seguir com nosso preceito de estimular o associado a 
frequentar diversas atividades desportivas e beneficiários. Essa medida 
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seria de extrema relevância e são necessários estudos urgentes por parte 
da Diretoria para verificar a viabilidade dessas propostas e se possível 
colocá-las em prática já num futuro próximo. É isso, Dr. Manssur. Muito 
obrigada. Boa noite. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
Wilma de Almeida Gonçalves – ... Dr. Manssur, aqui estou porque fui 
conduzida a uma rampa existente no caminho do DAS e o senhor e o Dr. 
Dutra vão estrear também. As mamães que carregam suas joias, que são os 
bebês, naquele carrinho também tem mamadeiras e utensílios pesados e 
disseram que havia realmente condição de termos uma rampa para 
cadeirantes, deficientes e essas mamães e avós que conduzem seus bebês 
nos vestiários. Realmente desci a rampa, encontrei um funcionário e 
perguntei qual a parede que dava no vestiário feminino. Estou me 
direcionando à parte principalmente das mamães, porque os pais 
conduzem as crianças no colo. E o funcionário me disse que existe uma 
parede que dá perfeitamente – Agora um pedido à engenharia – para ser 
feito um estudo e quem sabe essas mamães e esses carrinhos poderão 
chegar ao vestiário com mais comodidade, com mais conforto, porque até 
hoje esses carrinhos são conduzidos por duas, três pessoas e com gentileza 
de associados. Então, Dr. Dutra, põe a mão no coração, porque o senhor é 
avô, tem filhos e gostaria que o senhor pensasse com muito carinho nesse 
pedido, principalmente das mamães e seus carrinhos cheios de material 
das crianças, que são muito pesados. Tenho certeza que na próxima 
reunião o senhor vai dar um ok nesse pedido. Muito obrigada a todos. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 640ª Reunião Ordinária, realizada no 

dia 24 de novembro de 2014. 

Presidente – Como dissera anteriormente, a Ata da Assembleia Geral já 
está à disposição também. Havia um só escrito, ilustre Conselheiro, 
Engenheiro Andreas de Souza Fein. Mas sempre colaborando com esta 
Casa, S. Sa. já fez as anotações. São meros equívocos morfológicos que 
serão corrigidos,. Razão pela qual, com muita honra, Conselheiro Andreas 
abre mão de sua manifestação, mas corrigirei as duas palavras 
equivocadas. Assim, também submeto à apreciação dos senhores. Aqueles 
Conselheiros que estiverem de acordo em que a Ata distribuída, tal qual o 
foi com antecedência, seja aprovada, permaneçam como estão. Os que 
estiverem em desacordo com a Ata queiram levantar-se. Ela está aprovada 
por unanimidade. Acolhido o pedido de inversão da Ordem do Dia, então 
vamos iniciar agora o item 4, original da Ordem do Dia. 
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tem 4 - Eleição para complementação de mandato do cargo de 
Presidente da Comissão Permanente de Veteranos, a ser 
exercido até o mês de maio de 2016, em razão do triste 
falecimento do ilustre Conselheiro Ernesto Julio Santos 
Corrêa Schleier. 

Presidente – O Edital de Abertura de Inscrições foi publicado no último dia 
07, e as inscrições se encerraram no dia 16 de janeiro. Apenas dois ilustres 
Conselheiros desta Casa se inscreveram, a saber: Pela Chapa Pinheiros de 
Todos Nós, a ilustre Conselheira Dulce Arena Avancini. Pela Chapa 
Pinheiros Sempre e também ilustre Conselheiro Walter Leonelli. Em 
obediência aos ditames regimentais, mister a constituição da Comissão de 
recepção e apuração. Então, vou submeter ao plenário os nomes dos cinco 
Conselheiros que esta Presidência, ouvidas as chapas concorrentes no 
Conselho indica para fazer parte da Comissão que atuará na recepção e na 
apuração dos votos, a teor do que dispõe o Art. 14, do Regimento e das 
Eleições dentro do Conselho. Para presidir os trabalhos quero ter a honra 
de indicar um Conselheiro Efetivo, um Presidente de sempre, um Associado 
Benemérito, o Presidente do Sindi-Clube, o representante em São Paulo do 
Comitê Olímpico Brasileiro, homenagem devida já que estamos em um 
tempo que antecede o ano olímpico, Cezar Roberto Leão Granieri. E a 
escolha foi de surpresa por tê-lo visto aqui no Plenário, como sempre está. 
E para auxiliá-lo neste relevante trabalho, também tenho a honra, com 
muito orgulho de indicar, ouvidos os respectivos Presidentes, quatro 
ilustres representantes desta Casa: Engenheiro Andreas de Souza Fein; Sra. 
Helena Carvalho; Srs. Antonio Carlos Foschini e Edmundo Comino Junior. 
Tenho certeza que o Conselho os aprova. Peço aos Conselheiros que 
assumam suas funções. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 

 

Presidente – De acordo com o artigo 18 foram indicados pelas chapas três 
Conselheiros para fiscalizar todo processo eleitoral – Também aqueles que 
quiserem auxiliar, só para não ter tumulto no plenário serão bem-vindos. 
Pela Chapa Pinheiros de Todos Nós, o ilustre Conselheiro Carlos Edmundo 
Miller Neto. Pela Chapa Pinheiros Sempre, os diletos Waldir Lachowski e 
Antonio Carlos Fiore. Transmito a condução dos trabalhos ao Presidente 
Efetivo, Dr. Cezar Roberto Leão Granieri. 
 
- Assume a Presidência o Sr. Cezar Roberto Leão Granieri, Presidente da 

Comissão de Recepção e Apuração. 

 
Presidente da Comissão – Boa noite, Sras. e Srs. Conselheiros, quero 
agradecer a oportunidade. Vou pedir ao Dr. Manssur que permaneça no 
palco. 
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- Os demais Membros da Mesa do Conselho se dirigem ao plenário. 

 
Presidente da Comissão – Esclareço aos Srs. Conselheiros que serão 
chamados para votar pelo número retirado naquela senha. Ao ser 
anunciado o seu número, o Conselheiro se dirige para a identificação, 
recebendo a cédula. Votar e colocar na urna. Os senhores receberão uma 
sobrecarta, com uma cédula, contendo o nome dos candidatos das duas 
chapas concorrentes. Então, assinalar um dos candidatos. A Lurdinha está 
pedindo para que todos vejam a urna vazia, que será então fechada para 
que possa receber os votos. Então, vamos dar início a nossa votação. 
Pediria aos Conselheiros que possuem senhas de 1 a 10 que se dirijam às 
urnas para votação. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 

 
Presidente da Comissão – Chamo como preferência de votação os 
Conselheiros Vicente Mandia, Carlos Bório e Conselheira Maria Angélica 
Prochaska. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 

 
Presidente da Comissão – Os Conselheiros que tiverem dificuldade 
podem votar nessa urna colocada no plenário. 
 
- Continua a chamada dos Srs. Conselheiros, de 10 em 10, das senhas 11 a 

170 e, finalmente, senhas 171 a 181. 

 
Presidente da Comissão – Solicito aos Srs. Conselheiros que não 
exerceram direito de voto que se dirijam à votação, pois vamos encerrar o 
processo de votação. Conselheiros André Patury e Cassio Mello, por favor, 
dirijam-se à urna. ... Srs. Conselheiros, 181 Conselheiros compareceram à 
reunião e tivemos 175 votos. Os Conselheiros Ricardo Carvalhal, Patrícia 
Fiore e Cássio Mello se inscreveram e devolveram as senhas. Os 
Conselheiros André Patury, Leonardo Caseiro e Renato Lazzarini retiraram 
a senha e não votaram; se retiraram da reunião. Então, tivemos, no total, 
175 votos. Agora vamos fazer apuração. 
 
- É feita a apuração de votos. 

 
Presidente da Comissão – Srs. Conselheiros, foi realizada a apuração. ... 
Passo a divulgar os resultados apurados: Chapa Pinheiros de Todos Nós – 
81 votos; Chapa Pinheiros Sempre – 92 votos; Em branco – 2 votos; Nulos – 
Nenhum voto; perfazendo o total de 175 votos. Agradeço a eficiente 
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Comissão que me acompanhou, agradecer aos Srs. Conselheiros pela 
paciência e devolvo a Mesa ao nosso Presidente, que muito me honrou. Dr. 
Manssur, por favor. 
 
- Reassume a condução dos trabalhos o Presidente José Manssur; os 

Membros da Mesa do Conselho reassumem seus lugares e os integrantes da 

Comissão de Recepção e Apuração retornam ao plenário. 

 
Presidente (José Manssur) – Gostaria de agradecer ao Presidente Cezar 
Roberto Leão Granieri e a todos os Conselheiros que nos auxiliaram nesse 
trabalho, e proclamar eleito para presidir a Comissão de Veteranos até 
maio de 2016 o Conselheiro Walter Leonelli. A quem convido para assinar 
o Termo de Posse.  
 
- Procede-se conforme solicitado. 

 
Presidente – Sras. e Srs. Conselheiros, no momento em que o Sr. Walter 
Leonelli assina o Termo de Posse, gostaria de dizer que o grande vencedor 
há de ser sempre o Esporte Clube Pinheiros. Em nome do Conselho gostaria 
de cumprimentar a Sra. Dulce Avancini, que com sua participação 
maiúscula legitimou o processo eleitoral. A senhora é vencedora também, 
porque numa disputa democrática não há vencidos, nem vencedores, há 
aqueles que são consagrados por uma opinião, mas quem participa 
também merece os cumprimentos.  
 
- O Sr. Walter Leonelli recebe os cumprimentos dos Membros e retorna ao 

plenário. 

 
Presidente – É uma honra para nós. Quero cumprimentar o Presidente 
Walter Leonelli, dizer-lhe que é uma honra tê-lo como Presidente da 
Comissão de Veteranos e esta Casa sempre estará a sua disposição para 
tudo que for necessário para essa, que é uma das mais relevantes 
Comissões deste Clube, porque representa um segmento que não é o 
passado, é o segmento que legou exemplos para que fôssemos merecedores 
do momento atual, porque sem um exemplo dos Veteranos, que 
contribuíram para esta Casa teríamos dificuldades de viver o momento 
presente e mais dificuldade ainda para antever o futuro, que sempre há de 
ser radioso para o Esporte Clube Pinheiros. Com isso, declaro encerrado 
este item da Ordem do Dia. Pediria a todos que ocupassem seus lugares 
para que possamos prosseguir com a nossa Ordem do Dia. O próximo item 
da Ordem do Dia originariamente é o de número 3 do material que foi 
distribuído aos senhores. Trata-se do processo 14/2014. 
 

 



16/17 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-14/2014, referente a fatos 
objeto de Representação formulada pela Presidência da 
Diretoria, datada de 19/08/2014, em face de Conselheira. 

 
 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 
 

 
Presidente – Os itens 6, 7, 8 e 9 da Ordem do Dia cuidam de concessão de 
títulos e benemerências. 

 Item 6 da Ordem do Dia - Apreciação do processo CD-09/2014, 
referente à proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Péricles Fouro da Silva, da Seção de 
Ginástica Artística.  

 Item 7 da Ordem do Dia - Apreciação do processo CD-10/2014, 
referente à proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
ingresso do atleta Philipe Delphino de Lima, da Seção de Saltos 
Ornamentais, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente de aquisição de título social. 

 Item 8 da Ordem do Dia - Apreciação do processo CD-19/2014, 
referente à proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Fernanda Palma Lissoni, da Seção de 
Polo Aquático. 

 Item 9 da Ordem do Dia - Apreciação do processo CD-28/2014, 
referente à proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Luiza Ávila Borges Carvalho, da Seção 
de Polo Aquático. 

 
Presidente – Não há oradores inscritos. Todos os pareceres de Comissões 
ouvidas foram no sentido de se conceder esses títulos e essas 
benemerências. Assim e, não havendo inscritos, coloco em votação, em 
bloco, de todos esses casos. 
 
Os Conselheiros que estiverem de acordo com a concessão desses títulos, 
permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários queiram levantar-
se. Por votação unânime a concessão desses títulos está aprovada pelo 
Conselho Deliberativo. Declaro encerrada esta reunião... 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Antonio Moreno Neto – O Conselheiro Carlos Augusto já falou e gostaria 
de fazer outra consideração. Acho que aqui é uma reunião em que as 
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pessoas não deveriam vir de bermuda ou de shorts, porque estamos numa 
reunião do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. Aqui não é 
piscina e temos que ter comportamento ético. 
 
Presidente – Está anotado, Conselheiro. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Queria lembrar que já estamos passando mais 
de meio ano com matérias importantes que os Conselheiros querem trazer 
e não conseguem se manifestar nesse meio ano nas reuniões. Solicito 
urgente que o senhor tome alguma providência ou que faça mais de uma 
reunião mensal ou que diminua a pauta para os Conselheiros poderem 
trabalhar. Muito obrigado.  
 
Presidente – Compareceram cento e setenta e um Conselheiros. Declaro 
encerrada a sessão. 
 
 

Término dos trabalhos às 23h55. 
 
 
 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 642ª Reunião Extraordinárias do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 23 de fevereiro de 2015. 
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