
ATA RESUMIDA DA 647ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e  
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeira Secretaria “ad hoc”: José Roberto Coutinho de Arruda 
Segunda Secretaria “ad hoc”: 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 – Justificou a ausência do Primeiro Secretário Antonio Alberto Foschini, 
que está se restabelecendo de uma cirurgia ortopédica, indicando o Segundo 
Secretário José Roberto Coutinho de Arruda para ocupar a Primeira Secretaria “ad 
hoc”, e, o Terceiro Secretário Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, para ocupar a 
Segunda Secretaria “ad hoc”, tendo o Plenário aquiescido. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE  

Presidente – Disponibilizou para consulta dos Srs. Conselheiros na Secretaria, cartas 
recebidas da Diretoria desde a última reunião, comunicando os nomes dos 
Integrantes do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, a composição das Comissões 
Processantes Permanentes e nomeações para cargos diretivos com mandato até 
maio de 2017. De acordo com o Art. 35, §4º do Estatuto Social, estarão 
automaticamente licenciados do Conselho os seguintes Conselheiros nomeados 
Diretores: Afonso Ferreira de Figueiredo, José Renato de Andrade Martinez, Mário 
dos Santos Guitti, Carlos Eduardo Porto Monaco, Cenira Gonçalves Cardoso, Alvaro 
Rafael Mendes Latorre, Heitor Ferreira Tonissi, João Vicente Roberto de Queiros 
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Mattoso. E, em função dessas nomeações e de um pedido de licença do Conselheiro 
Vitor Castaldi, empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes ao Grupo B 
convocados para esta reunião: Chapa Pinheiros de Todos Nós: Tarcísio de Barros 
Bandeira, Cintia Turella Di Stasi, Cesar Palermo Kassab e Pedro Antonio Lousan 
Badra; Chapa Participação: Marcello Ferreira de Andrade; e, Chapa Transparência 
Nova Tradição: Sergio Amando de Barros Junior. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Em nome da Mesa, propôs votos de pesar pelos seguintes falecimentos 
ocorridos recentemente, a saber: Sra. Zilah Apparecida Pinto Porto, mãe da 
Conselheira Maria Luiza Porto Ferreira Braga e Avó do Conselheiro Rafael Porto 
Ferreira Braga; Sra. Alzira Virgílio Mendes, mãe da Associada Tânia Maria Mendes 
Borini e sogra do ex-Diretor Attílio Borini Junior, Suplente de Conselheiro; Associado 
Veterano Luiz Fernando Cavalieri, esposo da Sra. Odila de Camargo Cavalieri; 
Associado José Alvaro Cauduro Padin, irmão do Conselheiro Cândido Padin Neto, 
estendendo o voto à Conselheira Eneida Perez Garcia de Carvalho; Associado Ayrton 
Orsi, ex–Conselheiro, Vice-Presidente da Comissão de Saúde e Higiene no biênio 
2004/2006, esposo da ex-Conselheira Amarílis Pacheco Orsi, que foi Segunda 
Secretária da Mesa de 2003 a 2004 e Vice-Presidente da Comissão de Veteranos no 
biênio 2004/2006. Submeteu ao Plenário, ainda, as seguintes proposições: 1) votos 
de pronto restabelecimento da Conselheira Dulce Arena Avancini, Presidente do 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling, hospitalizada para tratamento de saúde, e do 
Primeiro Secretário Antonio Alberto Foschini, que se recupera de uma cirurgia; votos 
de congratulações com o Conselheiro José Geraldo Louzã Prado, pela justa 
homenagem que o Tribunal de Justiça de São Paulo conferiu ao outorgar, ao Fórum 
de Arujá o nome de seu genitor, o Desembargador Fernando de Albuquerque Prado; 
e, com o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, pela igual homenagem que o 
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo conferiu ao seu pai, o Desembargador Hélio 
Quadros Arruda, outorgando o seu nome ao Fórum de Vargem Grande; votos de 
louvor: 1) propostos pela Comissão de Esportes, a destaques esportivos, a saber: 
Atletismo: Campeonato FPA – Tentativa de Índice (São Paulo/SP - 02/05/2015) – 
categoria Juvenil: Monique Varmeling – 2º Lugar Salto em Altura; Badminton: 
Campeonato Estadual – IV Etapa (Jacareí/SP - 09/05/2015): Fábio Rogério Moreira – 
1º Lugar - categoria Sênior A – prova SIM Sênior A Esp; Ginástica Artística: Challenge 
CUP (São Paulo/SP - 03/05/2015) - categoria Adulto: Ângelo Roberto Dias 
Assumpção – Campeão – Salto e 2º Lugar Solo; Francisco Carlos Barreto Junior – 3º 
Lugar – Paralelas; Saltos Ornamentais: Torneio Regional Norte/Nordeste (Gama/DF - 
03/05/2015) – categoria Grupo D: Débora Ciocler Trahtenberg – 3º Lugar – Iniciante; 
Gabriela Nellessen de Sousa – 3º Lugar - Trampolim de 1m e 3º Lugar - Trampolim de 
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3m; Tênis:  Campeonato Paulista Interclubes 2014 - São Paulo/SP - 06/05/2015: 
Claudia Maria Pecora Simões – Campeã – categoria RS Fem 45-49 Anos-B – Simples 
Individual; Marta Maria Wright Silveira – Campeã – Principal Feminino Acima de 50 
anos – Simples; 2) de autoria do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos 
associados Silvia Souza de Araújo, Ricardo Mendes e Roberto Vilhena Carnevale, por 
terem concluído a Comrades Marathon, que é uma ultramaratona de 89 Km 
(individual) que acontece anualmente na África do Sul. Votos aprovados. 
Prosseguindo, lembrou que com a convocação foi encaminhada a Resolução da 
Presidência do Conselho nº 01/2015, de 1º/06/2015, reconduzindo a Comissão 
Especial constituída para verificar a origem da proposta formulada pela Diretoria 
para recomposição do Capital de Giro do Clube, com a finalidade de acompanhar a 
gestão financeira e, assim foi deliberado, até que se exaure o objeto para o qual fora 
criada, permanecendo, portanto, como Membros da Comissão Especial os 
Conselheiros Antonio Carlos Fiore, que a preside, Luís Alberto Figueiredo de Sousa, 
Secretário, Andreas de Souza Fein, Assessor de Planejamento da Diretoria, Claudia 
Nemoto Matsui, Renato Bernasconi Zuccari e Luiz Guilherme Laraya Kawall. Dando 
continuidade, informou que o Presidente da Diretoria, Conselheiro Roberto 
Cappellano, enviou convite aos Srs. Conselheiros, para a reunião no dia 06 de julho, 
para apresentação das premissas e diretrizes para elaboração da Previsão 
Orçamentária de 2016, quando serão coletadas sugestões e propostas para a 
confecção de um orçamento e plano de ação de forma participativa, sendo que o 
cronograma dos trabalhos poderia ser retirado com a Secretaria, na saída da 
reunião. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontra à disposição dos Conselheiros, na 
Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de abril de 2015; bem 
como que no decorrer da próxima semana, cumprindo o disposto no Art. 14, inciso 
XXIV, do Regimento Interno, estará disponível no nosso site o Relatório das 
Atividades do Conselho referente ao período de junho do ano passado a maio deste 
ano. 
 
Antonio Moreno Neto – Tecendo comentários sobre a modalidade no Clube e o 
feito em si, propôs voto de louvor à Seleção Brasileira de Polo Aquático, da qual 
fazem parte os pinheirenses Vinícius Antonelli, Ives Alonso, Jonas Crivella, Felipe 
Santos, Adrian Delgado e o preparador físico Wiliam Morales, pela conquista de 
inédita Medalha de Bronze na Liga Mundial de Polo Aquático, realizada no último 
fim de semana, em Bergamo/Itália. Destacou que os Atletas Beneméritos Ivo 
Kesselring Carotini, Luís Eduardo Pinheiro Lima, Paulo Kesselring Carotini e o 
saudoso João Gonçalves Filho foram campeões nos Jogos Pan-Americanos. 
Parabenizou os atletas pinheirenses, o Polo Aquático Brasileiro e o Esporte Clube 
Pinheiros. Propôs, também, voto de louvor à Diretoria, pela excelente Festa Junina 
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que se encerrou no domingo. Estendeu o voto ao ex-Presidente Luis Eduardo Dutra 
Rodrigues e ao seu Diretor Social, Álvaro Vaselli, bem como ao novo Presidente, 
Roberto Cappellano e o Diretor Social Francisco Flaquer Filho. Votos aprovados. 
 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes – Também falou em homenagem aos atletas 
do Polo Aquático, reportando que na Seleção há um jogador que é neto do saudoso 
João Gonçalves Filho e da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, o atleta 
Gustavo Guimarães, que nasceu e cresceu na nossa Escolinha de Natação e na maior 
escola do Polo Aquático do Brasil, que é o Esporte Clube Pinheiros, a qual então 
parabenizou. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Também homenageou a Seleção Brasileira de Polo 
Aquático pela inédita de Medalha de Bronze na Super Liga Mundial, tecendo 
considerações sobre a conquista, particularidades dos atletas e sobre seu neto, 
Gustavo Guimarães, filho do Atleta Benemérito Gilberto de Freitas Guimarães e neto 
de João Gonçalves, que também foi Atleta Benemérito pelo Polo Aquático. 
 
Presidente – Parabenizou a oradora pelo feito do neto. 
 
Claudia Nemoto Matsui – Além dos atletas do Polo Aquático, propôs votos de 
louvor aos pinheirenses Silvia Araújo e Roberto Carnevale, que participaram da 
ultramaratona de Comrades, na África do Sul. Reportando-se ao Triathlo, destacou a 
atuação da equipe pinheirense na 15ª edição do Ironman Brasil (31/05/2015 – 
Florianópolis/SC), conquistando seis vagas para o Mundial do Ironman de Kona, no 
Havaí, que acontecerá em outubro, a saber: Ariane Monticeli, Arthur Ferraz, André 
Kina, Pedro Luiz Cerize, Samuel Oliveira e Marcelo Pereira. Destacou, ainda, os 
resultados de Juliana Cerize, Nina Keller, Claudio Marcelo de Souza e Roberto 
Azevedo, e a participação dos atletas Rodolfo Granieri, Ana Silva Paller, Claudio 
Souza, Arthur Guerra, José Roberto Novale e Richard Olsen, filho do Conselheiro 
Roberto Olsen. Prosseguindo, elogiou a Diretoria pela seção nova da internet, 
denominada “Pinheiros Esclarece”, sugerindo que, além da lista de militantes, 
agendados, fosse incluída também a relação de acompanhantes, tendo em vista a 
recente polêmica das babás. Votos aprovados. 
 
Presidente – A pedido do Conselheiro Antonio Moreno Neto, estendeu o voto de 
louvor por ele proposto a Marcos Maynard, ex-Diretor de Esportes Individuais do 
Clube, atual diretor de Polo Aquático da Confederação Brasileira de Esportes 
Aquáticos.  
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Associada 
Flora Mortari Scognamiglio, aos 103 anos de idade. Propôs voto de louvor ao 
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Associado Celso Jatene, Secretário Municipal de Esportes, pela feliz iniciativa de 
convidar o ex-Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues para o cargo de Coordenador 
Geral do Centro Olímpico de Esportes de Alto Rendimento da Secretaria Municipal 
de Esportes de São Paulo, a quem estendeu o voto. Propostas aprovadas. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Comunicou que a Conselheira Dulce Arena 
Avancini já estava em casa, em plena recuperação. Fez referências elogiosas aos 
saudados Desembargadores Fernando de Albuquerque Prado e Hélio de Quadros 
Arruda. Prosseguindo, referiu-se ao evento de lançamento do novo do livro do ex-
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, sobre a Arte Moderna Brasileira, que 
contou com a presença de figuras ilustres, como o jornalista Audálio Dantas. 
Finalmente, cumprimentou o Presidente Roberto Cappellano e seu Vice-Presidente 
Marciano Araújo Netto pela Festa Junina, elogiando o evento. 
 
Edgard Ozon – Relatou recentes conquistas do Judô, a saber: Troféu Brasil de Judô, 
realizado em junho – Vice-Campeão na contagem geral, sendo: 4 medalhas de ouro 
no Masculino, seis medalhas de prata no Masculino e Feminino e seis medalhas de 
bronze; Campeonato Paulista Sub 20 – três medalhas de ouro e duas medalhas de 
prata. Lembrou que todo este trabalho está sendo realizado com vistas no Pan-
Americano que acontecerá no Canadá e nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Disse que 
muito se deve a João Gonçalves Filho, que já era campeão de Natação e de Polo. 
Lembrou que quando era Diretor na CBDU, a Confederação Universitária de Esporte 
indicou João Gonçalves Filho para ser técnico da Seleção Brasileira que disputaria o 
Campeonato Mundial no Rio de Janeiro, e conquistamos medalha de ouro, medalha 
de prata e medalha de bronze. 
 
Francisco Montagna Filho – Propôs voto de louvor ao associado José Carlos Granieri 
Meirelles, neto do Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri, jogador de Polo 
a Cavalo, que com 17 anos foi o autor do golden gol, conquistou medalha em uma 
importante competição no Brasil reconhecida internacionalmente, e foi convocado 
para a Seleção Brasileira de Polo a Cavalo. Com 16 anos, em 2014, participou numa 
eliminatória no Peru; e em março de 2015 conquistou medalha de bronze, no Chile. 
Proposta aprovada. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Endossou o voto de congratulações com o 
Conselheiro José Geraldo Louzã Prado, informando que teve oportunidade de 
comparecer à solenidade no Fórum de Arujá, representando a Presidência do 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeceu ao Presidente José Manssur pela 
homenagem ao seu pai, Hélio Quadros Arruda, bem como ao Conselheiro João 
Benedicto de Azevedo Marques pelas palavras elogiosas, dizendo que daria 
conhecimento aos seus irmãos e demais familiares. Dirigindo-se ao Vice-Presidente 

file:///conselheiro
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José Luiz Toloza Oliveira Costa, pediu licença para, em seu nome e do Conselheiro 
José Geraldo Louzã Prado, cumprimentar e propor voto de louvor ao Presidente José 
Manssur, por sua participação como protagonista na transformação e renovação do 
quadro diretivo da nossa Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; um dos principais 
coordenadores da transição e que presidiu, no último dia 9, a sessão em que foi 
eleito o atual provedor, Dr. José Luiz Egydio Setúbal. Estendeu o voto ao Dr. Ruy 
Altenfelder, que, com competência assumiu a entidade durante essa fase de 
transição. 
 
- O Vice-Presidente José Luiz Toloza Oliveira Costa assumiu a Presidência, 

consultando a Casa se concordava com a proposta, tendo o Plenário a aprovado. 

Em seguida, reassumiu os trabalhos o Presidente José Manssur. 

 
Presidente – Ao agradecer ao Conselho pela homenagem, disse que hoje duas são 
suas almas mater: o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros e a Casa Santa 
de Misericórdia. 
 
Arnaldo Osse Filho – Na condição de Presidente, relatou as atividades da Comissão 
de Obras de maio a junho, comunicando que recebeu documentos e informações 
que solicitou à Diretoria A reforma da Pista de Atletismo será iniciada no dia 5 de 
julho, com término previsto para 30 de agosto. A empresa que venceu a licitação foi 
a Politan, mas ainda não recebeu informação sobre o valor do contrato firmado. A 
Diretoria enviou carta a respeito da parte de planejamento, informando que está 
passando por uma mudança na área de manutenção, para buscar melhor eficiência 
nas ações corretivas e, principalmente, preventivas; ressaltando que, por indicação 
da Comissão de Obras, está em teste piloto de ferramenta para gestão de 
manutenção, desenvolvida pela Empresa Orgânico Research e que nos próximos dias 
será concluído o contrato e adquirida essa ferramenta, que permitirá o melhor 
planejamento e acompanhamento das intervenções e manutenções prioritárias.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs voto de pesar pelo falecimento de 
Celso Pinheiro Dória, atleta do Club Athlético Paulistano, um dos maiores expoentes 
do esporte amador, que integrou a Seleção Brasileira de Vôlei e a Seleção Brasileira 
de Basquete dos anos 40 até os anos 50, um dos cinco maiores decatletas do mundo 
na sua época. Prosseguindo, homenageou a Manoel Cordeiro Domiciano (Mané), da 
Barbearia da Sede, que está completando 57 anos como prestador de serviços. 
Proposta aprovada. 
 
Presidente – Pediu licença ao Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, para 
estender o voto à Sra. Rita Hasselbach Assab (Tia Rita), Supervisora Técnica da 
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Natação, funcionária há 48 anos e que mereceu da Diretoria a inserção de uma placa 
nas piscinas infantis, registrando o feito. Aprovado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se ao voto de louvor consignado à 
Diretoria pela realização da Festa Junina, inicialmente pela medida corajosa e inédita 
no início de uma gestão, de restringir convites gratuitos para Conselheiros e 
Diretores, medida elogiada pelos associados em geral. Estendeu o voto ao Diretor 
Social Francisco Flaquer Filho e a toda a sua equipe, em especial à Gerente Social 
Maria Helena Sofredini. Propôs outros votos de louvor à Diretoria, primeiro, pela 
criação do Portal “Pinheiros Esclarece’, onde o associado se cadastra com a sua 
senha e pode solicitar informações e participar mais ativamente da gestão do Clube; 
segundo, pela criação do orçamento participativo, no qual a Diretoria está 
franqueando aos Conselheiros, com antecedência, a discussão de ideias e a 
apresentação de sugestões para o Orçamento do próximo ano. Também 
homenageou a Tia Rita, da Natação, da qual também foi aluno. Votos aprovados. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Associou-se ao voto de louvor consignado à Diretoria, 
pela criação do portal “Pinheiros Esclarece”.  
 
Severiano Atanes Neto – Também associou-se ao voto de louvor ao Presidente da 
Diretoria, Roberto Cappellano, e ao Diretor Social, Francisco Flaquer Filho, pela 
organização da Festa Junina, destacando que houve uma área reservada para as 
crianças. Endossou o voto de pesar pelo falecimento do Associado Ayrton Orsi, que 
formou-se com ele na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 
Regina Helena Secaf – Agradeceu ao Presidente Roberto Cappellano pela 
homenagem prestada à Tia Rita, estendendo o agradecimento aos Diretores Arnaldo 
Luiz de Queiroz Pereira e André Perego Fiore. Sugeriu que a próxima homenagem do 
Clube seja prestada a João Gonçalves Filho. 
 
Presidente – Deu por encerrado o Expediente. 
 
Oscar José Horta – Propôs inversão da Ordem do Dia, para que se apreciasse o Item 
5 depois do item “A Voz do Conselheiro”. 
 
Presidente – Informou que antes de submeter a proposta ao Plenário seria 
apreciado o item “A Voz do Conselheiro”. 
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6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Referiu-se a um grupo de engenheiros que tem se 
reunido e está à disposição para que se possa trazer alguns assuntos técnicos em 
contribuição à atual gestão, denominado “Engenheiros Colaboradores do Pinheiros”, 
hoje composto por quatro pessoas. Pediu informações sobre a situação e a postura 
da Diretoria para futuros assuntos relativos à água de reuso, pois a racionalidade da 
água de reuso trará uma economia considerável para o Clube.  
 
Presidente – Interveio, lembrando o orador que neste item o limite de tempo para 
manifestação é de três minutos, ficando-lhe concedido tempo suplementar para 
concluir sua oportuna manifestação que continha assuntos de relevante interesse 
associativo. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – respondeu que seria rápido. Em segundo lugar, 
propôs a otimização da eletricidade, com a utilização de LEDs, adoção de medida de 
ponto de consumo, o item de aquecimento solar, as iluminações das quadras, os 
atendimentos das normas técnicas e o uso de gás como energia alternativa, medidas 
que se adotadas trariam em média 15% de redução nas despesas. Também neste 
caso pediu que a Diretoria informasse a situação encontrada, a situação atual e sua 
postura sobre esses assuntos. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Claudia Nemoto Matsui – Referindo-se ao episódio da babá e da denúncia junto ao 
Ministério Público, tendo sido questionada a respeito, considerando que há em 
média quase 3 mil acompanhantes entre babás, folguistas e parentes, inclusive 800 
crianças não associadas até 5 anos que têm permissão de trazer acompanhantes, 
reivindicou a revisão das regras e da política de acompanhantes. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
John Herbert Buckup Junior – Reportou-se à exposição pública a que o Clube foi 
submetido, por conta de ação recentemente movida no Ministério Público, no seu 
entender desnecessária, entendendo que todos esperam uma atitude da Diretoria, 
do Conselho, demonstrando a indignação dos associados. Comentou que nas redes 
sociais foram apresentadas várias propostas, para não caracterizar discriminação. E 
tanto se falou nos atletas militantes, agendados, vinculados, que são 300 e poucos, 
como se pode ver no recém criado portal “Pinheiros Esclarece”, louvável ação da 
nova Diretoria. Pediu à Diretoria que disponibilize também dados como a 
quantidade de acompanhantes, funcionários, folguistas atuais. Disse esperar que 
sejam tomadas ações para coibir ou um apelo para que o Clube pare de ser exposto, 
como ocorreu no caso do piso de pedrinhas, que causa tantos acidentes também. 
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Então, propôs uma reflexão, porque os assuntos internos devem ser resolvidos aqui. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
- Registre-se que a Conselheira Regina Helena Secaf apresentou declaração de voto, 
contrário à aprovação dos votos de louvor consignados ao Associado Celso Jatene, 
Secretário Municipal de Esportes, e ao Conselheiro Efetivo Luís Eduardo Dutra 
Rodrigues, propostos pelo Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri. 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 646ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25 

de maio de 2015. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Pediu retificação da ata para constar o voto de pesar 
proposto pelo Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira, pelo falecimento do 
Associado Christiano Stockler das Neves Filho, pois constou voto de louvor. 
 
Presidente – Não havendo contestação, deu por aprovada a Ata, com a retificação 
supra. 
 
Presidente – Pediu ao Conselheiro Oscar José Horta que apresentasse a justificativa 
de seu pedido de inversão da Ordem do Dia. 
 
Oscar José Horta – Propôs inversão da Ordem do Dia, para que se apreciasse em 
seguida o Item 5, tendo em vista ser matéria de interesse de todo o Clube, pois é a 
exposição do interesse do associado no Conselho, ao passo que os outros dois itens 
eram assuntos disciplinares, de ordem particular. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Posicionou-se contrário à inversão proposta, 
porque apesar da imensa importância de uma alteração do Regimento Interno, um 
assunto jurídico não pode ser postergado mais. Inclusive, porque a mãe do apenado 
estava presente, provavelmente para se manifestar. 
 
Presidente – Explicou que tinha que colocar a proposta em votação, mas não podia 
deixar de fazer um esclarecimento cabível, passando a explicar que: A Ordem do Dia 
foi confeccionada não aleatoriamente, mas com reflexão. Coloquei os dois itens 
disciplinares, porquanto a meu sentir, não quero conduzir, eles teriam preferência, 
porquanto são de associados que estão no curso da pena, a pena está em curso e 
eles estão interpondo um recurso com a pena ainda não exaurida, não esgotada. Em 
todo caso, como o Regimento determina que a Ordem do Dia só pode ser alterada 
por deliberação do Plenário - artigo 39, II, colocou a proposta em votação, tendo o 
Plenário resolvido preservar a pauta conforme convocada. 
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Item 3 - A Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associado, menor de 

idade, representado por sua mãe e Associada, contra pena de suspensão 
por noventa (90) dias, que lhe foi aplicada pela Diretoria em decorrência 
do processo administrativo disciplinar nº P.D. 10/14. 

 
 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
 

Item 4 - Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associado, contra pena de 
suspensão por noventa (90) dias, que lhe foi aplicada pela Diretoria em 
decorrência do processo administrativo disciplinar nº P.D. 05/14. 

 
 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 
 

 
Cândido Padin Neto – Pediu a palavra para agradecer ao Conselho e à Diretoria 
pelas manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu irmão, o 
Associado José Alvaro Cauduro Padin. 

 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião às 23h58. 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 648ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 27 de julho de 2015. 

 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

José Roberto Coutinho de Arruda 
Segundo Secretário, no exercício da  

Primeira Secretaria do Conselho Deliberativo 
mlf 


