
ATA RESUMIDA DA 646ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e  
 Antonio Alberto Foschini (no Item 3 da Ordem do Dia) 
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeira Secretaria: Antonio Alberto Foschini 
 Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (no Item 3 da Ordem do Dia) 
Segundo Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte 
Clube Pinheiros.  
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
Presidente – Fez dois registros que entendeu importantes. Primeiro, representada pelo 
Vice-Presidente eleito, registrou a presença da Diretoria, como todas as Diretorias, 
comparecendo como convidada. É uma honra muito grande, cumprimento em seu nome 
toda a Diretoria, o Sr. Presidente, e na certeza absoluta que os princípios de ética, de 
dignidade que os senhores almejam na legislatura que dignificaram no Conselho 
Deliberativo, estes mesmos princípios e estes mesmos valores serão levados à Diretoria. 
Receba os nossos cumprimentos e transmita ao Presidente. De igual modo, registrou e, 
imbricada com essa saudação, a presença, agora Plenário, do Conselheiro Efetivo Luis 
Eduardo Dutra Rodrigues, que terminou seu mandato. Que a experiência de V. Sa. no 
poder de gestão contribua e muito neste seu retorno ao Conselho, para valorização dos 
nossos debates. Seja feliz. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE  

Presidente – Leu a carta nº DI.292/2015, recebida da Diretoria, comunicando a nomeação 
de Diretores com mandato até maio de 2017. Informou que, conforme dispõe o Art. 35, §4º, 
do Estatuto Social, os Conselheiros nomeados Diretores – cujos nomes então declinou - 
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estão automaticamente licenciados do Conselho Deliberativo, tendo sido convocados os 
respectivos Suplentes. Nessas condições, empossou no cargo de Conselheiro os seguintes 
Suplentes da Chapa Pinheiros de Todos Nós: Grupo A: Catharina Ruth Carolina Parodi; 
Grupo B: Eduardo Collet e Silva Peixoto, Maria Helena Braga Serzedo, Carlos Adolfo Bellio 
do Amaral Schmidt, Telma Magalhaes Buckup e José Carlos Rizzo Mirisola Junior. 

 
 
5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Em nome da Mesa, propôs votos de pesar pelos seguintes falecimentos 
ocorridos recentemente: Sr. Humberto Calabrez Filho, Atleta Benemérito pela modalidade 
Esgrima; Associado João de Martino, pai do ex-Conselheiro e ex-Diretor João De Martino 
Junior; pelo falecimento da Associada Lucília de Gouvêa Dolabella, mãe da Associada 
Eliana Proença de Gouvêa Pereira e sogra do Conselheiro Ademir Pereira, neste caso 
informando sobre a Missa de Sétimo Dia. A pedido do Conselheiro Antonio Carlos 
Villaverde, comunicou o falecimento e a Missa de Sétimo Dia do Associado Arlindo 
Cordenuzzi. Na sequência, prestou homenagem póstuma ao Sr. Nilson José Iasi, ex-
Conselheiro e ex-Diretor, cunhado dos Conselheiros Arlindo Virgílio Machado Moura e 
Hércules José Mônaco. Submeteu ao Plenário proposta de voto de pesar de iniciativa do 
Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira, pelo falecimento do Associado Christiano 
Stockler das Neves Filho. Prosseguindo, submeteu ao Plenário proposta da Comissão de 
Esportes, consignando votos de louvor aos atletas Leonardo Cocchi Muffato e Vanessa 
Cozzi, da Seção de Remo, que conquistaram o 3º Lugar no Troféu Brasil de Remo Junior, 
categoria Sênior (Rio de Janeiro/RJ – 11/03/2015). Votos aprovados. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontra à disposição dos Conselheiros, na 
Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de abril de 2015. 
 
Edgard Ozon – Informou resultados alcançados pela Seção de Judô, com vistas às 
Olimpíadas do ano que vem no Rio de Janeiro, propondo votos de louvor aos seguintes 
atletas: Campeonato Pan-americano de Judô Adulto (Edmonton/Canadá - 24 a 
26/04/2015): Tiago Camilo - Medalha de Ouro; Rafael Carlos da Silva - Medalha de Prata; 
Eric Takabatake - Medalha de Prata. Na competição por equipes do mesmo Campeonato, 
Eric Gomes Takabatake, Charles Chibana, Tiago Camilo e Rafael Carlos conquistaram 
Medalha de Ouro; foram Campeões. Também pela participação deles no Campeonato 
Brasileiro Sub 20, que será realizado em Pernambuco. Aproveitou para solicitar à Diretoria 
que destine uma página de destaque na Revista Pinheiros, talvez sob o nome Momentos 
Olímpicos, registrando todos os resultados que o Clube for obtendo durante esse período, 
para que todos conheçam as nossas revelações.  
 
Presidente – Informou que encaminharia a sugestão à Diretoria. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Comentou que neste ano o Pinheiros faz um 
aniversário muito importante: o centenário em que o antigo Sport Clube Germânia, em 
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1915 se sagrava Campeão Paulista de Futebol, Bicampeão, porque em 1906, de igual 
maneira, o Esporte Clube Pinheiros tinha sido Campeão Paulista. Discorreu sobre esse 
episódio, lembrando de Arthur Friedenreich, um atleta que militou no Pinheiros, trazido ao 
Clube pelo seu avô, um senhor alemão, que foi um extraordinário jogador de futebol, que 
ele, orador, teve a oportunidade de conhecer quando dos seus 8 anos de idade, ocasião 
em que seu pai, Plínio de Azevedo Marques, era Diretor do Futebol Infantil. Comentou que 
recebeu do ex-Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall um material riquíssimo a respeito 
do Arthur Friedenreich, contendo CDs, documentos, jornais, que encaminharia para o 
acervo do Centro Pró-Memória. Porpôs voto de louvor à Seção de Futebol, que tem esse 
galardão. Sugeriu à Diretoria que em uma próxima edição dedique um número especial da 
Revista do Clube, a fim de que os associados conheçam melhor quem foi Arthur 
Friedenreich, que em 1916, ao jogar pela Seleção Brasileira e conquistar o título de 
Campeão Sul-Americano. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Perguntou se a aprovação de voto de louvor é sempre 
automática. 
 
Presidente – Esclareceu que se houver necessidade de discussão e deliberação, o 
assunto poderá ser colocado na Ordem do Dia da reunião seguinte. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Comentou que só tinha uma dúvida de votos anteriores que 
foram propostos. 
 
Presidente – Esclareceu que a matéria está preclusa; não vamos ver o passado, vamos 
para o futuro. Assim será. Perguntado, reiterou que se houvesse discussão, a matéria não 
seria apreciada nesta, mas na reunião subsequente. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Compreendeu. Prosseguiu, propondo voto de louvor à 
equipe de Tênis do Pinheiros dos 70 Anos, Masculino, que foi Bicampeã Paulista no último 
fim de semana, vencendo a Associação Brasileira A Hebraica, por 3 a 1. Os integrantes 
são: Dietmar Frank, Juan Moriya, Luiz Eduardo Mendes Gonçalves, Ricardo Cimini e os 
Conselheiros Luiz Koji Ohara e Nelson da Cruz Santos. A técnica, também associada, é 
Maria Alice Alonso. Acrescentou que Luiz Eduardo Mendes Gonçalves joga pelo Pinheiros 
desde os 12 anos de idade, ou seja, faz 60 anos que ele defende as cores do Clube. Já 
ganhou inúmeros campeonatos e continua jogando. Votos aprovados. 
 
Presidente – Esclareceu que no Expediente, havendo motivo para debates e deliberação, 
qualquer Conselheiro ou a Mesa poderá requerer que o assunto seja colocado na Ordem 
do Dia da reunião seguinte, a critério do Plenário. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Propôs voto de louvor à equipe de Ginástica Olímpica que 
participou do Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica, com destaque ao atleta Ângelo, 
que teve a oportunidade de conhecer desde pequeno, apelidado de “Guiu”, atleta que 
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começou no Clube aos 9 anos de idade, e hoje, aos 15, é Campeão Mundial na categoria 
Juvenil. Estendeu o voto ao técnico Raimundo Blanco, responsável pelo desenvolvimento 
de uma equipe fantástica de ginástica masculina, trabalho que pode acompanhar quando 
foi Diretora da Seção. Elogiou a reforma do ginásio feita por Diretorias anteriores, dizendo 
que o desenvolvimento da modalidade merece ser visto com um pouco mais de atenção. 
 
Dulce Arena Avancini – Convidou os presentes para prestigiarem o evento que está 
sendo organizado em comemoração ao 70º Aniversário do Jardim da Infância Tia Lucy, no 
próximo dia 30, às 10:00 horas, quando, inclusive, haverá uma apresentação do Coral do 
Esporte Clube Pinheiros. A propósito, comentou que o novo Presidente da Diretoria, 
Roberto Cappellano, foi aluno da Escolinha, o que tornará a festa ainda maior. 

 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Luiz Eduardo Fernandes – Elogiou a antiga gestão da Seção e os novos equipamentos 
disponíveis no Fitness. Entretanto, comentou que o espaço tornou-se insuficiente para 
atender ao grande número de inscritos, tornando necessário um aumento da área. Assim, 
solicitou a Diretoria que estude a possibilidade de aumentar o espaço existente - parece 
que há uma área contigua que pode ser aproveitada - para que os usuários possam fazer 
seus exercícios com maior segurança e os equipamentos de alto valor que o Clube investiu 
possam ser melhor aproveitados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Reportando determinado caso comentado em rede 
social, pediu à Diretoria que faça um estudo criterioso, cuidadoso, sobre a possibilidade de 
o Clube alugar os títulos sociais de associados inadimplentes ou daqueles que se 
ausentam do País para estudar ou trabalhar; inclusive dispondo-se a colaborar com 
sugestões. 
 
Presidente – Informou que encaminharia a matéria à Diretoria, mas adiantou que a ideia, 
embora louvável, eventualmente demandaria eventualmente alteração estatutária ou 
regulamentar, mas a Diretoria Jurídica saberia examinar e a Comissão Jurídica também.  
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Aduziu que na mesma rede social foi comentado que 
em outros clubes, como O Paineiras e A Hebraica, essa prática é comum e que só via 
benefício para o Clube nesse caso. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 
 

Item 2 - Apreciação da ata da 646ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de 
junho de 2015. 

Presidente – Não havendo contestação, deu por aprovada a Ata, conforme apresentada. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-14/2014 - Recurso de Revisão interposto por 

Conselheira, da decisão do Conselho Deliberativo objeto de sua 
Resolução nº 02/2015, de 26/01/2015, que aplicou à recorrente penalidade 
de trinta (30) dias de suspensão, em decorrência de seu envolvimento em 
processo administrativo disciplinar. 

 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 

Item 4 - Várias. 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Entendeu como falta de respeito que inúmeros 
estivessem se retirando do Plenário.  
 
Presidente – Mesmo considerando o direito constitucional de ir, vir e permanecer, 
ponderou que a reunião não tinha terminado e havia uma Conselheira na tribuna. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Argumentou que se fosse 01h00 da manhã, ainda vá 
lá, mas não eram nem 22h00. 
 
Presidente – Fosse o horário que fosse, Conselheira, temos uma reunião uma vez por 
mês do órgão mais importante do Esporte Clube Pinheiros. O direito de ir, vir e permanecer 
é sagrado, mas a presença em silêncio daqueles que, porventura, tem que exercer seu 
mandato na plenitude, esse mandato é exercido em Plenário, é de rigor que seja 
observado. Peço desculpas, em nome de todos, e dou a palavra para que a senhora faça 
sua manifestação, por favor. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Manifestou-se solicitando providências da Diretoria 
com relação à escada de emergência do Conjunto Desportivo, cujo estado pode constatar 
quando precisou fazer utilizar aquela dependência para fazer seus exercícios diários. Disse 
que não é de hoje que comenta o péssimo estado de conservação daquele prédio, do 
almoxarifado a céu aberto, que virou o fundo do prédio, mas agora é muito mais uma 
questão de segurança. Continuou, dizendo: Observei, fotografei, inclusive as fotos estão 
comigo, quem quiser dar uma olhada, elas estão lá em cima com o Luiz. Eu observei 
escadas escuras, escorregadias, sem luz de emergência que se acendam 
automaticamente, portas de emergência obstruídas, fechaduras inadequadas sem barra 
antipânico, andaime e material de obra nas escadas, redes de proteção com furos que 
podem passar uma criança. Eu fui com o meu filho, ele passou, tem 5 anos, enfiou a 
cabeça. Estrutura de ferro aparente nas paredes e no teto em diversos locais, porta de 
emergência dentro da sala do departamento médico, corredores com caixas, com malas de 
atletas espalhadas pelo chão, fios soltos, não sabemos do quê, portas de emergência 
trancadas em alguns lugares. A primeira vez que fui, quando fui com meu filho, ela estava 
trancada numa das escadas e da outra vez que fui estava trancada no ginásio. Depósito de 



6/7 

materiais, entulho, madeira, uma sujeira sem fim. Nas duas vezes que passei por lá 
presenciei funcionários fumando e a quantidade de bituca de cigarro que vi era um 
absurdo. Vários locais com água empossada nos degraus, bastante escorregadio e uma 
quantidade imensa de pernilongos. Em época de dengue é verdadeiro perigo, uma vez que 
eles se reproduzem numa tampinha de garrafa. Acho que devemos nos orgulhar de todas 
as benfeitorias que foram feitas nos últimos anos. Sim, elas são bacanas, são bonitas, 
ainda que não tenha respeitado um Plano Diretor, ainda que tenham custado muitas vezes 
o dobro do que foi orçado, ainda que tenham erros básicos de projeto, como falta de 
acessibilidade, para mim me parece muito mais aquele ditado: por fora bela viola, por 
dentro pão bolorento. Nós temos um lindo complexo aquático recém-inaugurado, um 
restaurante japonês bacanérrimo, um estacionamento enorme, um ginásio de Tênis muito 
bonito, mas mais uma vez a manutenção do nosso patrimônio ficou em segundo, terceiro, 
quarto plano. Esse pronunciamento não é um pedido, está mais para uma denúncia. Peço 
a Deus que nada de ruim aconteça, porque se acontecer e aquelas escadas precisarem 
ser usadas realmente não sei o que pode acontecer. Milhares de pessoas circulam no 
centro esportivo todos os dias e a manutenção desse edifício é urgente. Peço à nova 
Diretoria: parem com obras, mas vamos manter o que já existe. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Grazi, queria saber se você observou se na saída de 
emergência existe alguma condição dos deficientes saírem. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Não, são só as escadas, até que eu saiba são só as 
escadas. 
 
Regina Helena Secaf (fora do microfone) – Agradeceu. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só para constar em Ata, Sr. Presidente. Queria elogiar seu 
comportamento, que o senhor sempre deixa a palavra aberta a todos nós aqui, que aqui é 
a Casa de discussão dos problemas. Com relação ao item anterior, tentei me pronunciar, 
querendo dizer que tinha um fato novo para enriquecer a discussão. E tentei fazê-lo 
também na reunião passada, quando o senhor não presidia a sessão. Então, só para 
esclarecer e não ficar dúvida, o fato novo que queria dizer anteriormente, é que já tentei 
abrir um inquérito por fatos ditos nas redes sociais. Teve uma associada que publicou uma 
inverdade. Alguns Conselheiros pediram esclarecimentos à Diretoria e ficou constatado 
que a associada mentia. Pedi abertura de inquérito e foi negado pela Diretoria. Então, só 
para todos ficarem cientes, que a gente tem que ter uma linha, não pode a regra para uns: 
falar na rede social vai abrir inquérito. E para o outro, porque é amigo de A, B não vai abrir 
inquérito. Então, era esse o fato novo que queria colocar. Em minha opinião é de 
relevância, o Clube tem que ser igual para todos, não pode ter turma ou facção mais 
privilegiada ou não. 
 
Cândido Padin Neto – ... Hoje vi uma manifestação dos Conselheiros que me deixou 
muito chateado. Acho que muitos estão vindo agora, porque estavam nas Diretorias e não 
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participavam do Conselho, mas jamais vi uma manifestação dessas, esta não é a Casa 
para isso, vocês não devem fazer isso. Muitos já nem estão aqui, foram embora. Essa 
ovação que houve é injuriosa, essa sim denigre o Clube Pinheiros, os senhores estão 
denegrindo o Clube Pinheiros, estão denegrindo esta Casa. A Mesa devia tomar uma 
providência e não tomou. Por muito menos, o Dr. Manssur, quando preside esta Casa, 
inclusive comigo, eu até lhe pedi desculpa, porque fui um pouco veemente nos meus 
aplausos ou em minhas críticas, mas essa ovação eu nunca vi nesta Casa. Era isso que 
tinha para falar.  
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 21h50. 

 
 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 647ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 29 de junho de 2015, com uma retificação já dela constante.. 

 
 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

José Roberto Coutinho de Arruda 
Segundo Secretário, no exercício da  

Primeira Secretaria do Conselho Deliberativo 
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