
ATA RESUMIDA DA 648ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2015. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de julho 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 três 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 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Antonio Carlos Foschini 

 
 
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 ainda 
estava 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”, 
e o Conselheiro Antonio Carlos Foschini para ocupar a Terceira Secretaria “ad hoc”, tendo o 
Plenário aprovado as indicações. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE  

Presidente – Comunicou que recebeu carta da Presidência da Diretoria, informando a 
nomeação do Conselheiro Renato Lazzarini para o cargo de Diretor Adjunto Jurídico, tendo a 
Conselheira Flavia Ferronato sido reintegrada ao Conselho, mas, solicitado uma licença. Em 
função dessa licença, empossou no cargo de Conselheira a Associada Elizabeth Cardoso de 
Almeida Vicente, Suplente da Chapa Pinheiros de Todos Nós. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Lembrou que o Regimento do Conselho prevê que o Expediente deve ter a 
duração de 30 minutos e somente pode ser prorrogado se o Plenário assim deliberar. Nesse 
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sentido, foi procurado por vários Conselheiros, e, atendendo ao anseio da maioria, quiçá a 
unanimidade dos Conselheiros, informou que observará estritamente 30 minutos, findo o qual 
declarará encerrado, e aquelas comunicações que porventura ficarem pendentes, se 
incumbirá de transcrever em Ata, se receber os elementos, e comunicar aos respectivos 
interessados, nos casos de votos de louvor ou de pesar. Com isso vamos observar o horário 
para os demais assuntos da pauta, e o Regimento, que assim estabelece. Isso é dito para que 
não tenhamos que começar às 19:30 horas, como permite o Estatuto em seu artigo 41, 
havendo 50 assinaturas no Livro de Presença. Só não o faço porque é costume começarmos 
às 20:30 horas e, também, em razão do tráfego, de rodízio de veículos. Mas, começando às 
20:30 horas, o prazo de 30 minutos para o Expediente será observado. Em seguida, informou 
que haverá duas reuniões em agosto: aquela já prevista, no final do mês (31), para dar início 
às deliberações sobre o novo Regimento Eleitoral, um trabalho de fôlego da Comissão que 
permaneceu mais de ano trabalhando, e demandará um enorme esforço de todos. E, para que 
não haja prejuízo aos relevantes assuntos do Clube, convocará uma reunião extraordinária 
para o dia 10 de agosto, porque a Diretoria apresentou a necessidade de quatro obras 
fundamentais. A primeira é o complemento da instalação de para raios do Clube, e nem 
preciso dizer da importância da adequação completa desse vital equipamento. Em 
determinada ocasião, faz muito tempo, e participou ativamente disso, o Clube por algumas 
horas teve suas portas fechadas e só foi reaberto no dia seguinte, porque uma fiscalização 
municipal entendeu que não havia para-raio. Trabalho feito durante a madrugada, com 
impetração de mandado de segurança. A outra obra é a troca da cerâmica (azulejo) que 
reveste um local chamado Prainha da Piscina, cuja situação pode causar um acidente, 
principalmente para os nossos filhos e netos. A terceira obra é a ampliação do centro médico 
de atendimento de emergência, para que possa com eficácia propiciar um atendimento 
adequado a todos os associados. A quarta é uma obra de reutilização de um espaço da 
Brinquedoteca, chamado de Cirquinho, onde se realizam eventos de filhos de associados, que 
também precisa se adequar. Prosseguindo, fez as seguintes proposições ao Plenário, que 
foram aprovadas: votos de pesar: pelo falecimento da Sra. Nair Anjos de Paulo, mãe da Sra. 
Isabel De Paulo Lemos, e sogra do ex-Conselheiro, ex-Diretor de Serviços Gerais e ex-Vice-
Presidente da Comissão de Obras, Antonio Júlio Martins Lemos; pelo falecimento da 
Associada Maria Tereza Signorelli, concessionária do Salão de Beleza da Sede Social; pelo 
falecimento do funcionário Vítor, que trabalhou por vários anos na Seção de Boliche; pelo 
falecimento do associado Vitorino Souto; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro 
Antonio da Silva Villarinhos; votos de louvor: 1) de autoria da Comissão de Esportes, conforme 
disponibilizado no site com a convocação, a destaques esportivos das Seções de Tênis e de 
Atletismo, saber: Atletismo: Campeonato Sul-americano (Lima/Peru – 14/06/2015) – categoria 
Adulto – Talles Frederico – Salto em Altura - 2º Lugar; Allan Wolski – Lançamento do Martelo 
– 2º Lugar; Tênis: Campeonato Paulista Interclubes 2015 (São Paulo/SP – 12/06/2015) – 
Silvia Vivam Fioravanti – categoria 5FFB – Vice-campeã – Simples; Vera Lucia Nogueira 
Franco Moyses – categoria 5FFB - Vice-campeã – Simples; Campeonato Paulista Interclubes 
2015 (São Paulo/SP – 03/06/2015) – Catarina Ishigami Marques – categoria 14F - Vice-
Campeã – Simples; Camilla Emília Maffei Bossi - categoria 14F - Vice-Campeã – Simples e 
Duplas; e, Natália Duarte Teixeira de Mesquita - categoria 14F - Vice-Campeã – Duplas; 2) de 
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iniciativa da Mesa, aos atletas que conquistaram medalhas nos Jogos Pan-americanos do 
Canadá, extensivos a todos os demais atletas que disputaram os Jogos; 3) propostos pelo 
Conselheiro Edgard Ozon, aos judocas Tiago Camilo e Charles Chibana, que conquistaram 
medalha de ouro, também extensivos a todos os demais atletas dos Jogos Pan-americanos; 
4) de autoria do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, ao associado José Roberto de 
Araújo Cunha Júnior, integrante do Conselho Fiscal, recentemente nomeado Secretário 
Adjunto de Turismo do Estado de São Paulo; 5) de iniciativa do Conselheiro Claudio 
Angerami, à Diretora Adjunta do Fitness, Conselheira Maria Angélica Leite de Souza, pela 
pronta ação em recente queima de um reator das luminárias da Seção, que poderia causar um 
incêndio no local; 6) proposto pelo Conselheiro Guilherme Domingos de Castro Reis, aos 
atletas da categoria Sub 11, 12 e 13 que representaram o Clube, pela conquista dos títulos de 
Campeões e Vice-Campeões nos Torneios de Futebol nos Estados Unidos, a saber: Sub11: 
Fernando Halasz, Rodrigo G Guimarães, Lucca F Carraresi, Pedro Mahfuz G Silva, Leonardo 
M Von Bernuth, João Victor D Q Gadelha, Luiz Felipe Souza Ancheita, Pedro Guedes França 
Piva, Luca Patriani de Albuquerque, Eduardo S Mattar, Matteo Maniaci Salim, Henrique 
Marques Metzner, Renato F M A Martinez, Filippo Marangoni, João Pedro B Guimarães, Eric 
Kiatake Pereira, Lorenzo Loeb Papa, Enzo Berthe Palma, Tiago Americano Rodrigues, Rafael 
G Guimarães, Gustavo Ayub Ferreira Soares, Paulo Polato Pulino Palumbo, Giuliano Bove 
Gomes e Lucca A K Millani; Sub12: Andre Ferreira Santos Fazilari, Lucia Jarmy Di Bella, 
Pedro Siqueira Barone, Luiz Gustavo S. Domingues de Castro Reis, João Pedro S. Aleixo, 
Thiago Café Naves, Bernardo S. Rocha Azevedo, Guilherme A. Soares Falzoni, Felipe Leite 
Teixeira, Bruno Comino Marino, João Maia Ely, Felipe Ballalai Junqueira Cleto, Enrico de Lima 
Nunes Terracini; Sub13: Felipe Silveira Bonafé, André da Silva Telles Pousada, Thiago 
Ortnezi Dias, Lucas Sakai Gomes, Eduardo Mahfuz Gualdani da Silva, José Francisco B. 
Guimarães, João Spinelli Papalaskaris, Eduardo Castelli Mendes, Gustavo Oliveira Lima, 
Bruno Fonseca Fannucchi, Felipe H. S. Freitas, Thiago da Silva Telles Pousada, Antonio 
Bidart Leães, Felipe Mellis Kauffman, Matheus Keese Liberado, Thiago Signori Almada, 
Gilberto Leite César Neto; votos extensivos ao Diretor Adjunto de Futebol Menor Marco 
Brigagão Carraresi, aos Professores e Técnicos: Caio de Toledo Soares, Nivaldo dos Santos, 
Maurício M Machado, Aparecido Carlos Batista, Victor Hugo de Mattia e Carlos Alberto Dias 
Pereira; votos de congratulações: de autoria da Mesa do Conselho, com os Conselheiros e 
Atletas Beneméritos Luís Eduardo Pinheiro Lima e Ivo Kesselring Carotini e com o Associado 
e Atleta Benemérito Flávio Ribeiro Ratto, que fizeram parte da Seleção Brasileira de Polo 
Aquático que conquistou Medalha de Ouro nos Jogos Pan-americanos de 1963, realizados em 
São Paulo, pela feliz entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo, publicada no dia 17 
de julho; com o Associado Edgard Orlando Camilo Prochaska, esposo da Conselheira Maria 
Angélica Masagão Prochaska, que foi distinguido com a Medalha Mérito Santos Dumont, 
pelos relevantes serviços prestados à Força Aérea Brasileira. Na sequência, informou que, em 
conjunto com a Presidência da Diretoria, baixou a Resolução nº 01/2015, criando o Conselho 
Consultivo do Esporte, com o objetivo apoiar as Presidências na discussão de temas 
específicos e na elaboração de propostas para a organização esportiva do Clube, que será 
presidido pelo Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, tendo como membros os Senhores 
Arlindo Virgílio Machado Moura, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Edgard Ozon, Gilberto De 
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Luccia, Ivan Gilberto Castaldi Filho, João Fernando Rossi, João Paulo Rossi, José Henrique 
Souza Amorim, Marcelo La Terza Santos, Marcos Macedo Maynard Araujo, Mário dos Santos 
Guitti, Orlando Ferraz Alves, Reinaldo Pinheiro Lima e Salvador Parisi Neto, todos que, a seu 
tempo, exerceram cargos na Área Esportiva do Clube. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontra à disposição dos Conselheiros, na 
Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de junho de 2015. 
 
Presidente – Encareceu o cumprimento do prazo para manifestações no Expediente. 
 
Gesualdo Di Nieri – Reiterou o voto de pesar e prestou homenagem póstuma ao Associado 
Vitorino Souto Neto, informando sobre a Missa de Sétimo Dia. 
 
Presidente – Como outros Conselheiros pediram para se associar, informou que consideraria 
o voto do Plenário como um todo. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Agradeceu aos Presidentes do Conselho e da Diretoria pela 
honra de presidir o Conselho Consultivo do Esporte, constituído por tão grandes pinheirenses, 
esperando desenvolver um trabalho importante para o Clube. Referindo-se aos Jogos Pan-
americanos do Canadá, comentou que o Brasil conquistou 141 medalhas, sendo 41 de ouro, 
40 de prata e 60 de bronze, ficando em 3º lugar, tendo à frente os Estados Unidos, com 265 e 
o Canadá, com 217. O Clube teve 12%, aproximadamente, do total de atletas na delegação 
brasileira: 67 atletas e 598 no total da delegação brasileira, e, como ocorre historicamente, 
conquistou 20% das medalhas brasileiras - 9 de ouro, 8 de prata e 13 de bronze, totalizando 
30 medalhas. Se o Pinheiros fosse um País, estaria em 9º lugar, um pouco depois da 
Argentina e da Venezuela. Assim, propôs votos de louvor ao Presidente da Diretoria, Roberto 
Cappellano, ao Diretor de Esportes, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira e aos seus antecessores, 
também responsáveis por esse feito, o Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues e o Diretor 
de Esportes João Fernando Rossi. Propôs, também, votos de louvor ao Sr. Carlos Arthur 
Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e ao Sr. Marcus Vinícius Freire, Diretor 
Executivo de Esportes do COB, pelo grande feito da equipe nacional, credenciando o Brasil a 
ter sucesso nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Votos aprovados. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Corroborando com o que disse o Conselheiro Cezar Granieri, 
disse que nos esportes coletivos, em que se conta só uma medalha, tivemos 10 medalhistas 
de bronze no Polo Aquático, e cinco medalhistas do Pinheiros também com medalha de prata, 
na mesma modalidade. Elogiou a atuação do atleta Tiago Camilo, medalha de ouro no Judô e 
a Ginástica Olímpica. Referiu que o Clube sempre desenvolveu um esporte de base, e apelou 
para que isso continue; que não tenhamos atletas prontos ou atletas vindos de outros países. 
É importante que o Clube conte com um atleta de outro país, como o medalhista de ouro de 
63, quando tivemos sete atletas do Pinheiros, e naquela época tínhamos apenas o Aladar 
Szabo, como húngaro. É importante que o Pinheiros continue fazendo seu trabalho de base 
no Handebol, no Judô, na Natação, na Ginástica Olímpica, em todos os esportes, para que 
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nos próximos 15, 16 anos possa não só comemorar uma medalha no Pan, mas nas 
Olimpíadas. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs voto de louvor à Diretoria, pela realização do 
evento do Orçamento Participativo, que franqueou oportunidade para Conselheiros e 
associados darem sugestões, previamente, para a elaboração do Orçamento que será 
oportunamente votado pelo Conselho, recomendando que o mesmo procedimento seja 
utilizado para discutir outras questões. Muito embora o Conselho seja o local para deliberar as 
questões importantes do Clube, também temos de estar próximos dos associados. 
Parafraseando Santo Agostinho, dirigiu-se à Diretoria que está iniciando a gestão, dizendo 
“Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem”. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Elogiou feitos recentes da Escolinha do Tênis, reportando que 
no mês de julho são disputados os Campeonatos Brasileiros da modalidade. Destacou a 
atuação de Camilla Bossi, campeã brasileira, atual número 1 do ranking brasileiro na categoria 
12 anos; do atleta Antonioni Fasano, que, no dia 29/06 fez o primeiro ponto na ATP, com 17 
anos, e o mais jovem brasileiro atualmente no ranking da ATP. Da mesma forma, já tivemos 
outros pinheirenses, o último deles foi o Rafael Fontes, que fez o ponto em 1999, portanto há 
16 anos um tenista nativo do Pinheiros não pontuava na ATP. E o feito de Antonioni ainda é 
mais impressionante devido ao trabalho da Escolinha; quando pontuou, Rafael Fontes já tinha 
24 anos, ou seja, ele se aprimorou lá fora. Propôs votos de louvor a outros tenistas, cuja 
relação, para abreviar sua fala, enviou posteriormente à Secretaria, a saber: Mariângela 
Drouet Feliciano, número 1 do ranking mundial da ITF (International Tennis Federation), na 
categoria 65 anos feminino em duplas; Camila Emília Maffei Bossi, campeã brasileira de Tênis 
na categoria 12 anos feminino de 2015, número 1 do ranking brasileiro na categoria 12 anos 
feminino, convocada para representar o Estado de São Paulo na Copa das Nações realizada 
em Uberlândia, sagrando-se campeã; Mônica Miyuki Ajimura Yanagi, campeã brasileira na 
categoria 45 anos feminino e alcançando a posição de número 1 no ranking nacional da 
categoria; Adriana do Amaral Micheloni, Ana Lucia de Oliveira Montanaro, Claudia Maria 
Pecora, Maria Fernando Izzo Arbex, Marta Maria Wright da Silveira e Vanessa Maria M. 
Ziravello, campeãs do Campeonato Paulista Interclubes na categoria 45 anos feminino B; 
Antonio Franco Salgado, Dietmar Frank, Edson Paulo Ramadas Cleto, John Helal Junior, Luiz 
Eduardo Mendes Gonçalves e Wilson Secali, campeões do Campeonato Paulista Interclubes 
na categoria 65 anos masculino A; Caio Naganuma de Rezende, Gabriel Junqueira Seara de 
Morais, Guilherme P. Afonso Souza, João Pedro Zanuncio Urquiza, Rafael Passarelli Bittar e 
Rodrigo Passarelli Bittar, campeões do Campeonato Paulista Interclubes na categoria 16 anos 
masculino A; e, Daniela Botti, Marisa do Carmo Tasca Giusa, Monica Miyuki Ajimura Yanagi, 
Neusa Longarço e Rovena Laves, campeãs do Campeonato Paulista Interclubes na categoria 
45 anos feminino A. Propôs voto de louvor à Diretoria, pela criação do Pinheiros Esclarece. 
Finalmente, citou como fatos ruins, que merecem atenção, o caso do Judô e aumento de 
bares e restaurantes. Votos aprovados. 
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Presidente – A título de registro, lembrou que os votos de louvor pela criação do Pinheiros 
Esclarece e do Orçamento Participativo já tinham sido objeto de proposições aprovadas na 
reunião anterior. 
 
Silvia Schuster – Associou-se aos votos de louvor consignados aos pinheirenses medalhistas 
nos Jogos Pan-americanos. Aproveitando a ideia do Conselheiro Cardia, entendeu necessário 
realizar um trabalho com os atletas do Voleibol, Basquete, Handebol, que sempre 
conquistaram medalhas, para que voltem a se destacar. 
 
Presidente – Apresentou ao Plenário proposta do Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira 
Machado, consignando voto de pronto restabelecimento do Associado Antonio Berardino dos 
Santos, ex-Diretor Adjunto de Vôlei. Aprovado. 
 
Renato Muller da Silva Opice Blum – Registrou o empenho dos atletas, professores e 
técnicos pinheirenses nos Estados Unidos, que teve a oportunidade de acompanhar 
pessoalmente, especialmente em Orlando, na ESPN Wide World of Sports, o Pinheiros Sub 
11, dois times Sub 12, Sub 13. Enalteceu o apoio dedicado aos atletas pelo Diretor Adjunto 
Marco Brigagão Carraresi. Reportou um comentário do pai de um atleta do Barcelona, que 
disse que tinha colocado seu filho lá porque lhe pareceu e é uma escola séria, estruturada. 
Entretanto, conversando com atletas e alguns pais do Pinheiros, pode constatar que o Clube 
não só é estruturado e sério, mas, acima de tudo, é unido e tem uma coisa que nenhum outro 
tem: o Pinheiros tem foco. Daí o registro do nosso sucesso no Pan. Parabenizou os atletas, 
técnicos e Diretores. 
 
Antonio Moreno Neto – Endossando os cumprimentos que já tinham sido feitos, deu ênfase 
à conquista da medalha de ouro do Basquete do Brasil. Referiu que há sete anos o ex-
Presidente do Minas Tênis Clube, Kouros Monadjemi, e o Conselheiro João Fernando Rossi 
fundaram a Liga Nacional de Basquete, a NBB. E esse resultado do Brasil refletiu o grande 
trabalho que fizeram. Propôs votos de louvor a ambos, bem como a quatro atletas que 
pertenceram à seleção e foram do Pinheiros e que também com o Pinheiros chegaram à final 
do Campeonato Mundial Interclubes, Benite, Rafael Mineiro, Olivinha e Marcus. Votos 
aprovados. 
 
Presidente – Agradeceu aos Conselheiros pela colaboração, que permitiu completar o 
Expediente no prazo regimental. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Pedro Antonio Lousan (questão de ordem) – Levantou questão de ordem, alegando o não 
cumprimento do artigo 37.a, §4º, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, que 
estabelece que a Diretoria ou a Mesa deverá se manifestar no prazo estabelecido no atual 
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inciso X, do artigo 77, do Regulamento Geral, contado da data de sua apresentação ao 
Plenário. Artigo 37.a, §6º - As respostas deverão, no prazo estabelecido no Art. 77, inciso X, 
do Estatuto Social, ser enviadas ao Presidente do Conselho, com cópias aos respectivos 
proponentes, sendo obrigatoriamente lidas no Expediente da reunião que se seguir. E, 
finalmente, o que diz o artigo 77, inciso X, do Regulamento Geral: compete ao Presidente do 
Conselho, além de dez ou doze atribuições, atribuição número 10, que é despachar e 
encaminhar pedidos de informações, pedidos esses que deverão ser atendidos no prazo 
máximo de 30 dias. Esclareceu que sua questão de ordem prendia-se ao fato de ter se 
manifestado na última Voz do Conselheiro e até o momento não ter recebido a resposta. Não 
é no sentido de eventualmente mostrar falha de Estatuto, mas sim fazer cumprir o Estatuto e 
os Regimentos Internos, inclusive em deferência ao Conselheiro que vai à Tribuna. Solicitou à 
Presidência o cumprimento da questão de ordem, se fosse o entendimento da mesma. 
 
Presidente – Indagou se a reivindicação era de competência do Conselho ou da Diretoria. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu que era do Conselho não ter cumprido ou ter 
pedido em tempo hábil as respostas à Diretoria. 
 
Presidente – Perguntou se a colocação do orador era para que a Diretoria respondesse no 
prazo de 30 dias. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Esclareceu que a Diretoria deveria ser acionada para 
responder. 
 
Presidente – Informou que a Diretoria foi instada. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Acrescentou: em não fazendo, fica aqui minha questão de 
ordem não no sentido de trazer penalidade, mas de fazer cumprir o que o Conselheiro 
merece. 
 
Presidente – Argumentou que a questão de ordem pode ser apreciada pelo Presidente do 
Conselho e por ele resolvida, como também submetida ao Plenário. Entendeu que o 
Conselheiro fizera uma reivindicação em nome de associados, a respeito de temas da gestão 
da Diretoria, e que competiria à Mesa do Conselho encaminhar. A Mesa do Conselho 
encaminhou essa solicitação à Diretoria. Como o Conselheiro teve a delicadeza de nos 
comunicar com antecedência, pudemos buscar o protocolo, que datava de 02 de julho. Mas, 
explicou, foi comunicado uma semana após a reunião de 24 de junho. Realmente, o artigo 
37.a, §4º diz que a Diretoria ou a Mesa do Conselho Deliberativo, conforme o caso, esse 
aposto é importante, deverá se manifestar no prazo estabelecido no inciso X, do artigo 77, do 
Estatuto Social, contado da data de sua apresentação ao Plenário. E o artigo 77 estabelece 
que o prazo para a Diretoria responder a uma solicitação da Presidência do Conselho, em 
nome de Conselheiros, é de 30 dias. Então, temos que conjugar esses dois dispositivos para 
não haver um choque, porque a interpretação das normas deve ser feita da melhor forma 
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possível a viabilizar a aplicação da lei e evitar eventuais contradições. A Diretoria, a exemplo 
dos Associados, comparece nas reuniões na condição de convidada; não tem presença 
obrigatória, contrariamente aos Conselheiros, que tem obrigação de comparecer, exceto em 
caso de licença. Por exemplo, na primeira reunião após a posse do atual Presidente, fiz a 
saudação da honra de tê-lo aqui, na presença de seu Vice-Presidente, porque o Presidente 
Roberto, com afazeres inerentes a seu cargo, não pode estar presente na oportunidade. Pois 
bem, o Conselheiro faz na Voz do Conselheiro uma série de reivindicações, que nem sempre 
e, no caso do senhor eu me lembro, foram três, aliás, importantíssimas, ele pode anotar. 
Então, ele está presente, mas, como convidado, não oficialmente. Feitas essas reivindicações 
em nome de associados, compete ao Presidente do Conselho fazer-lhe a comunicação oficial. 
Esse trintídio, esses 30 dias, entendo, passam a correr a partir do momento em que ele 
recebe oficialmente a comunicação, até para que possa se inteirar daquilo que o Conselheiro 
pediu. Diferente seria, e é por isso que coloquei conforme o caso, se ele tomasse ciência na 
hora da sua colocação, como se faz nos atos judiciais propriamente ditos, que naquele 
instante começa a fluir o prazo legal para que ele se manifeste. Mas, a partir do momento que 
ele está como ouvinte, convidado, esses 30 dias passam a fluir a partir do momento da 
comunicação oficial, por isso que digo conforme o caso. Sendo uma reivindicação ao 
Presidente do Conselho, que os senhores entregam na hora, o prazo é de 30 dias, como o 
senhor falou, da data da apresentação. Assim, dou a seguinte interpretação e vou submeter 
ao Plenário: Em se tratando de reivindicação à Diretoria, que está como convidada, portanto 
não oficialmente, os 30 dias passam a fluir do momento em que recebe a comunicação oficial 
da Presidência do Conselho para se manifestar. E assim eu o fiz no dia 2 de julho. Em se 
tratando de reivindicação para a Mesa, este prazo de 30 dias passará a fluir do primeiro dia 
útil subsequente à apresentação da reivindicação pelo Conselheiro. Essa é a interpretação 
que dou, e que submeto ao Plenário. 
 
Célio Cássio dos Santos – Entendeu descabida a questão, porque a reunião aconteceu no 
dia 29 de junho, portanto sequer transcorreram 30 dias da manifestação do orador em 
plenário. 
 
Presidente – Disse que mesmo que tivesse transcorrido o prazo de 30 dias e, estando o 
Presidente presente, as reivindicações são mais de uma, ele não tem condição de anotar na 
hora, quer receber oficialmente até para ver toda envergadura do pleito formulado. Submeteu 
ao Plenário, que acolheu a seguinte interpretação: em sendo reivindicação formulada à 
Diretoria no item ”A Voz do Conselheiro”, por interpretação conjugada do artigo 77, inciso X, 
do Regulamento Geral, com o artigo 34.a, §4º, do Regimento Interno do Conselho, os 30 dias 
passarão a fluir a partir do momento da comunicação oficial. Em sendo para o Conselho 
Deliberativo, a Presidência recebe, e os 30 dias são contados a partir da data da 
apresentação. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu que aceito a postura da Mesa, só queria levantar 
uma questão que gostaria que constasse em Ata. Essa interpretação, embora soberana e 
aprovada, não obedece ao artigo 37.a, §6º, que diz o seguinte: as respostas deverão no prazo 
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estabelecido, do artigo 77 - os 30 dias – sendo obrigatoriamente lidas no Expediente na 
reunião que se seguir. 
 
Presidente – Informou que a Presidência apresentaria a resposta na reunião do dia 10, 
porque é de uma eficiência plena, e ele, Presidente do Conselho, fará a leitura em plenário, 
porque é uma matéria que diz respeito às belíssimas proposições do orador. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Agradeceu e aceitou as ponderações. 
 
Eneida Perez Garcia de Carvalho – Pediu urgentes providências da Diretoria com relação 
aos serviços prestados pelos garçons e a qualidade da comida que vem sendo servida aos 
associados nos bares e restaurantes do Clube. Reclamou, detalhadamente, do despreparo e 
desatenção dos garçons; da redução da qualidade dos produtos e da opção para escolha de 
pratos, da indisponibilidade dos produtos que constam da carta de vinhos e da higiene das 
mesas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Antonio Carlos Fiore – Com o objetivo de tranquilizar o corpo associativo, transmitiu as 
conclusões da Comissão Especial criada para analisar e acompanhar a recomposição do 
Capital de Giro, que funciona sob sua presidência e tendo como integrantes os Conselheiros 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa, Andreas de Souza Fein, Assessor de Planejamento, 
Claudia Nemoto Matsui, Renato Bernasconi Zuccari e Luiz Guilherme Laraya Kawall, 
lembrando que o relatório contendo os resultados desse trabalho foi distribuído aos 
Conselheiros e está disponível na seção Pinheiros Esclarece, acompanhado das respostas da 
Diretoria às recomendações efetuadas pela Comissão, sugerindo a leitura desses 
documentos, inclusive para que nas redes sociais e nos corredores do Clube os desavisados, 
os desinformados e os mal intencionados deixem de fantasiar a respeito de rombos, déficits 
ou prejuízos. 
 
Presidente – Como não havia encaminhamento a ser votado, comunicou que o relatório 
estaria à disposição para consulta também no Conselho. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Formulou à Diretoria três reivindicações, quais sejam: 
1) instalação de barras nos sanitários do 1º andar da Sede Social, para atender em especial 
os associados que frequentam o Carteado, muitos deles com idade avançada e certa 
limitação de movimentos; 2) que depois que terminar a reforma da Pista de Atletismo, seja 
feita a troca do piso da alameda interna, paralela à Rua Angelina Maffei Vita, colocando-se 
mesmo tipo de piso inter travado que há no Clube, para evitar quedas, principalmente à noite; 
3) que sejam realizados estudos para ampliação do Ginásio de Fitness, sugerindo a retirada 
das quadras do 4º andar para tal fim. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Lamentou que continuem postando comentários 
indevidos e pertinentes às diversas Diretorias sobre o que se passa na atual gestão, o que 
leva o associado a pensar que a situação do Clube é realmente ruim. Ponderou que as críticas 
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continuam, e assuntos internos, que deveriam ser resolvidos intramuros, foram parar em uma 
revista e até na mídia. Nessas condições, pediu aos Conselheiros que ajudem a esclarecer 
comentários duvidosos ou suposições postadas no Facebook, para que o corpo associativo 
fique mais esclarecido, sem dúvidas e também mais tranquilo. Em face disso, solicitou ao 
Presidente do Conselho que encaminhasse ao Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, a 
sua indignação, pedindo providências, pronunciamento, seja lá o que for, para que não mais 
pairem dúvidas sobre sua firmeza na direção do Clube. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 647ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de 

junho de 2015. 
Presidente – Não havendo contestação, deu por aprovada a Ata, conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-06/2015, referente à primeira discussão e 

votação de proposta formulada por sessenta e dois Conselheiros, de 
alteração do artigo 37.a, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo 
(matéria reincluída em pauta na forma do disposto no inciso V, do artigo 38, 
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. Não havendo 
inscritos, passou à votação, submetendo ao Plenário, individualmente, as emendas e 
alterações propostas. Finda a votação, anunciou o resultado, tendo o Conselho resolvido: 1) 
rejeitar emenda apresentada por Conselheiro, que pretendia aumentar de vinte (20) para trinta 
(30) minutos o tempo de duração, e aumentar de quatro (4) para seis (6) oradores o limite de 
oradores inscritos por reunião; 2) rejeitar a proposta principal, que pretendia aumentar de 20 
para 21 minutos o tempo de duração, e aumentar de 4 para 7 o limite de oradores inscritos por 
reunião, 3) considerar prejudicadas as demais alterações e emendas propostas, mantendo-se, 
assim, a redação vigente. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Comentou que “A Voz do Conselheiro” hoje não se ateve que 
eram limitadas as indicações e foi uma boa Voz do Conselheiro. De modo que esse item que 
limita os assuntos na Voz do Conselheiro está sendo desrespeitado e muito bem 
desrespeitado.  
 
Presidente – Lamentou que o orador não tenha tido oportunidade e se manifestar no 
momento da discussão. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-02/2015, referente à proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a Charles Koshiro 
Chibana, da Seção de Judô. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado. Não havendo que quisesse se 
manifestar, declarou encerrada a discussão e colocou a proposta em votação, que foi 
aprovada por unanimidade. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-07/2015, referente à proposta formulada por 

cento e sete Conselheiros, de concessão do título de Associado Honorário 
a Tiago Henrique Oliveira Camilo, da Seção de Judô. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Comentou que a concessão de título de Associado 
Honorário difere bastante da concessão de título de Atleta Benemérito. Na realidade, poucas 
propostas que vieram ao Conselho causaram tantas dúvidas sobre o que seria correto, porque 
Associado Honorário, segundo o Estatuto, é aquele que estranho ao quadro social haja 
recebido ou venha receber esse título em virtude de serviços de excepcional relevância 
prestados ao Clube ou esporte amador no País. O Atleta Benemérito é praticamente 
matemático, ele precisa ser campeão dos Jogos Pan-americanos, medalhista em 
campeonatos mundiais ou olímpicos e ter sete anos representando o Clube. Isso muda muita 
coisa, porque a regra subsequente disso é bem mais restritiva. O atleta que recebe a benesse 
como Associado Honorário para de pagar o Clube se for associado passa a frequentar 
livremente, porque é uma honra para nós manter essas pessoas aqui dentro. Entretanto, para 
o Atleta Benemérito existe uma exigência de sete anos, que Tiago Camilo ainda não tem; há 
um dispositivo no Estatuto que prevê, no caso de ele, por motivos profissionais ou qualquer 
outro, resolver disputar contra o Clube, perderá a gratuidade da mensalidade, não a 
benemerência, mas a isenção. E a minha dúvida, que na realidade deve ser a de muitos, é 
que aos poucos fomos aprovando atletas que hoje talvez nos arrependamos. Acho que não 
injustamente, mas que nos faz repensar, ou seja, temos atletas Honorários que disputam 
contra o Pinheiros. Infelizmente, não é um, são vários. Isso que me faz refletir. Há questão de 
três meses havia uma proposta encabeçada pelo Conselheiro André Fiore, que propunha que, 
se o atleta tivesse sete anos de Clube, ele perderia também o título. E apresentei uma 
proposição que acabou sendo considerada substitutiva, no sentido de que não mais se 
concederia título de Associado Honorário para atletas, simplesmente porque o associado não 
se sentia mais confortável em conceder um título e ver esse atleta disputando contra o Clube. 
Eu entendia que, culturalmente, isso estava crescendo aos poucos no Clube. Originalmente, o 
objetivo não era conceder a honorabilidade para atletas. Não digo que devemos recusar, mas 
lembro da necessidade de mudar essa cultura. Disse que sua grande dúvida era porque se 
tratava de Tiago Camilo, realmente um atleta diferenciado. Referiu que não assinou a 
proposição encabeçada pelo Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, embora na ocasião 
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tenha explicado que era contrário por entender que legalmente a proposta estava equivocada. 
No entanto, tinha dúvida neste caso, em que o diferencial é Tiago Camilo, quando o Conselho 
acabou concedendo a honorabilidade a outros judocas com talvez menos representatividade 
para o País e que também poderiam se tornar Atletas Beneméritos. Ora, seria injusto negar, 
pois esse homem acaba de ser campeão Pan-americano pela terceira vez; foi campeão 
mundial em 2007, no Rio de Janeiro; medalha de prata e medalha de bronze em mundial por 
equipes, em 2005 e 2011, vice-campeão olímpico, em Sidney, em 2000, 3º colocado nas 
Olimpíadas de 2008. Concluiu que apesar de sua convicção de que o Conselho não deve 
continuar concedendo título de Associado Honorário para atletas em virtude de seus 
resultados, no caso específico de Tiago de Camilo ele, orador, era favorável à concessão. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Entendeu as ponderações do orador muito 
válidas. Na discussão havida alguns meses atrás, basicamente o Plenário considerou que é 
indevido o título de Honorário para atleta. Por outro lado, também era verdade o que o orador 
falou com relação à consistência, à capacidade do atleta. Disse que conversando com o 
Presidente do Conselho, concluiu que Tiago está a um mês de completar sete anos de Clube. 
Ninguém quer negar esse título, mas que fosse dado o título que ele realmente merece. Seria 
possível encontrar alguma condição para que isso ocorresse, sem que o Conselho viesse 
novamente a infringir uma coisa que discutiu. O merecimento dele é inquestionável, se alguém 
merece o título de Atleta Benemérito é Tiago Camilo. 
 
Presidente – Informou que tinha uma sugestão alternativa nessa linha, mas o Plenário 
decidiria. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Para não gerar debate, observou que apenas entendia que 
não era o propósito. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Concordando com o orador e com o aparteante, e 
entendendo importante preservar o atleta, inclusive porque os feitos que ele está trazendo ao 
Clube são extremamente relevantes, e, da mesma forma, parecia que não era caso de 
honorabilidade, sugeriu que a matéria fosse retirada de pauta. 
 
Presidente – Afirmou que o principal objetivo era a preservação do atleta, motivo pelo qual 
propôs, e o Plenário aprovou que, tendo em vista a imediatidade do alcance dos sete anos de 
inscrição do atleta no Departamento Esportivo, fica sobrestado o feito até o cômputo dessa 
condição, oportunidade em que, comunicado pela Presidência da Diretoria, virá ao Plenário, 
para que se lhe outorgue o título de Atleta Benemérito. 

 
 
Item 6 - Várias. 

Antonio Moreno Neto – Observou que o Pinheiros está atravessando uma fase que acredita 
nunca ter ocorrido em seus 115 anos de existência. Lembrou que o artigo 34, X do 
Regulamento Geral diz que são deveres dos associados - e Conselheiros - tratar a todos com 
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respeito e urbanidade, manter irrepreensível conduta moral e portar-se com absoluta correção 
nas dependências do Clube. No inciso XIV do mesmo artigo está: cumprir e fazer cumprir 
fielmente o Estatuto Social, o Regulamento Geral, Regimentos e Resoluções, assim como as 
Resoluções do Conselho Deliberativo e da Diretoria. E segundo o artigo 38: Será passível da 
pena de suspensão o associado que: ... VII - atentar contra o conceito público do Clube, por 
ação ou omissão; ... VIII - transgredir qualquer disposição estatutária, regimental ou 
regulamentar. As penalidades contra o não cumprimento estão detalhadas no Estatuto, no 
Regulamento Geral e no Regimento Interno. A partir da existência das redes sociais, 
instrumento importantíssimo para informação e comunicação, grupos internos estão utilizando 
de forma indevida, inadequada e irresponsável para denegrir Associados, Conselheiros, 
dirigentes e, consequentemente, o Clube. São sempre os mesmos, alguns com processos 
judiciais e com problemas no Ministério Público, que nunca divulgamos no Clube por serem 
problemas externos que não nos compete analisar e julgar. Reportou que foi vítima de 
covardes, que endereçaram correspondências anônimas, proibidas pela Constituição, para 
todos os Conselheiros e Conselheiras com intuito de difamar o meu nome e de minha família 
em processo não transitado em julgado, que teve seu mérito julgado recentemente a seu 
favor. Acrescentou que esses Conselheiros não têm o direito de desrespeitar, denegrir, muito 
menos julgar voluntários que dedicaram e se dedicam nas suas funções no Clube. Aqueles 
que por algum motivo cometerem infrações, devidamente comprovadas, na sua função, 
devem ser punidos, sempre conforme o Estatuto e o Regulamento. Talvez por nunca ter 
prestado serviços ao Clube, essa minoria não tenha a dimensão do que isso significa. Os 
problemas do Clube têm que ser resolvidos no Clube e não transferidos para instâncias 
externas. O Pinheiros, em sua história de 115 anos, alcançou o mérito de ser o maior Clube 
poliesportivo da América do Sul, não pode ter a sua tradição manchada por pessoas sócias 
que são maus pinheirenses. Basta! Propôs que sejam constituídas e nomeadas duas 
Comissões de Ética. A primeira, pelo Conselho Deliberativo, para julgar procedimentos 
inadequados de Conselheiros. E, a segunda, pela Diretoria, tendo o mesmo propósito de 
analisar e julgar os associados que tentam denegrir a imagem de seus colaboradores e a 
imagem do Clube.  

 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Continuando na linha do que disse o Conselheiro 
Moreno, falando agora em seu nome, observou que pessoas, que passaram anos na 
Oposição fazendo críticas à gestão anterior, ainda postam comentários indevidos, pertinentes 
às diversas Diretorias, sobre o que se passa na atual gestão, o que leva os associados a 
pensarem que o Clube se encontra com imensos problemas. Referiu que veio à tribuna, por 
ocasião do julgamento de Conselheira, e o seu pronunciamento só veio a confirmar a pena 
que foi então imposta. Logo em seguida, foi vítima nas redes sociais de comentários irônicos, 
grosseiros e até ofensivos por parte de pessoas que a apoiavam. Nada respondeu na 
oportunidade, mas o tempo passou e eis que foi surpreendida com um comentário postado por 
um associado sobre casos como as babás, acompanhantes, e agora de escândalos no Clube, 
de que o atual Presidente está tentando arrumar para acabar com a malandragem e que 
precisava de apoio. Onde estão os que tanto falavam? Ele perguntou e resumindo o que 
postou: Vamos ver o Clube dominado pela mesma corrupção do País? Os nossos atletas 
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estão sendo prejudicados, vocês estão sendo prejudicados; isto sim é manchar a história de 
115 anos do Clube. E logo em seguida ele postou: cadê a Zuca agora defendendo o amor do 
Clube? E logo depois a Conselheira: cadê Zuca? Eu vim aqui só para te ver. Disse que esses 
outros dizeres sobre o seu comportamento como Conselheira caracterizam o que ouvia e o 
que conhece por patrulhamento ideológico, e qualquer debate deve ser através deste 
Conselho e não por redes sociais, em grupos aos quais não pertence e que acaba tomando 
conhecimento do que falam por parte de amigos que se sentem no dever de lhe informar. 
Aduziu que qualquer ideia se combate com outras ideias, e não com ataques pessoais. 
Perguntou onde está a tão proclamada ética, a transparência de que tanto falam, mas não dão 
os nomes quando pedidos. Até intimidados nós fomos quanto ao nosso voto por ocasião da 
sua suspensão. Agora, a senhora postou o caso do Judô, dando ocasião a muita polêmica 
sobre o assunto. Um caso triste, realmente, que segundo a Diretoria está sendo investigado 
dentro da legalidade, conforme colocado no Pinheiros Esclarece, que todos devem ler. Disse 
acreditar que o Presidente Cappellano terá mão firme e voz ativa para resolver o caso, assim 
como qualquer outro que possa surgir, ele foi eleito pelo Conselho e sabe das suas 
responsabilidades. Manifestou o seu apoio ao Presidente Roberto Cappellano, acreditando 
falar por todos, porque querem preservar o nome do Esporte Clube Pinheiros.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – Também se referiu às redes sociais, reportando parcialmente o 
pronunciamento postado por um Diretor da atual gestão, no seu entender falando coisas muito 
graves. Solicitado, declinou o nome dessa pessoa. Esclareceu que foi Diretor e se dedicou ao 
Clube por mais de 3 anos, com muita honra, e que os erros e acertos devem ser apontados, 
mas dentro do Clube e não em redes sociais. Disse que até hoje sofre assédio dentro do 
Clube, por ter discordado de determinado comentário sobre antigos diretores. Disse que 
deseja sorte à nova Diretoria, e reconhece a dedicação dos Diretores para com o Clube, 
então, entende que todo Diretor tem que ser muito respeitado, seja ele antigo, atual ou futuro, 
independentemente de corrente política. Finalmente, que não admite que assuntos do Clube 
sejam levados para outras esferas. A propósito, disse que há um segundo Conselheiro, que 
não fala nada sobre o Conselho, mas está usando o seu nome, o que não permitirá. 
Perguntado, novamente, não quis mencionar o nome da pessoa.  
   

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pretendeu solidarizar-se com o orador. 
 
Presidente – Interveio, dizendo que não seria possível a manifestação naquele momento, 
para não criar problemas e porque o assunto já é profundamente desagradável. Entretanto, o 
inscreveria para falar. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Parabenizou todos os diretores pela atuação, dizendo que não é 
tarefa fácil. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Referiu-se aos trabalhos das Comissões Permanentes, que 
a têm a função de assessorar a Diretoria e o Conselho, comentando que muitas vezes se 
lastreia em leitura dos pareceres para poder vir aqui e exercer a postura de aceitar ou não 
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aquele assunto. Sem criticar os membros da Comissão de Sindicância, cujos nomes elencou, 
disse que já fez esse trabalho e sabe que muitas vezes se analisam 30 a 35 propostas de 
candidatos a associado, numa mesma noite. E ao passar por isso, toda vez que recebia 
alguma informação de um processo, vinha à sua mão um parecer impresso, dizendo o 
seguinte: o presente processo que trata a proposta foi examinado por esta Comissão e se 
encontra em condições favoráveis à sua apreciação e votação no Egrégio Conselho 
Deliberativo. E todos assinavam, e ele, orador, muitas vezes assinou e se penitenciava por ter 
assinado. Sugeriu à Comissão de Sindicância, num esforço maior, pudesse atender ao 
disposto no artigo 111 do Regulamento Geral, em seu §1º, que ao emitir os pareceres sobre 
admissão de Associados Beneméritos, Associados atletas e outros tipos de associados, 
realizasse as diligências necessárias, e constassem essas diligências nesses pareceres, para 
que os Conselheiros possam votar com tranquilidade, sabendo que o Clube verificou a postura 
social, a postura familiar dos candidatos a Associados Honorários, a Atletas Beneméritos, etc, 
bem como dos integrantes das famílias dos novos associados. Normalmente, quando se faz a 
análise de uma ficha isso é levado em consideração, mas gostaria que os próximos pareceres 
da Comissão de Sindicância o orientassem com relação a esse ponto. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Disse que quando tem um novo associado, ele é 
apresentado por outro associado, que tem que pertencer ao quadro social há mais de 5 ou 10 
anos, então é responsabilidade do associado que assinando a indicação. 
 
Presidente – Esclareceu que o orador se referia a eventuais diligências que, porventura, 
complementem esse trabalho, é só isso, nada mais, liberdade de expressão. A manifestação 
está contida nos limites. 
 
Claudia Nemoto Matsui – Reivindicou uma melhor iluminação nas alamedas ao redor do 
Clube, pois como é sabido, a Pista de Atletismo está interditada para reforma, e em 
determinada noite veio correr e torceu o pé na alameda atrás do Conjunto Desportivo. 
Percebeu que num dos percursos demarcados, talvez o mais longo, há vários trechos com 
falta de iluminação, podendo causar acidentes. Além disso, tem a questão da alameda que 
beira a Rua Angelina Maffei Vita, também ao mesmo tempo tem uma obra que está 
dificultando o circuito dos corredores. Perguntou à Diretoria se o piso da Pista será substituído 
integralmente, pois soube que só seriam trocadas as áreas mais afetadas e determinados 
pedaços que estão bons seriam lavados. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Reiterou sua solidariedade ao Conselheiro Brazolin, 
comentando que tanto este quanto a Conselheira Maria Angélica fizeram graves relatos sobre 
fatos que estão ocorrendo nas redes sociais, que atacam a honra do Clube, dos associados, 
Conselheiros, Diretores e ex-Diretores, e ambos citam pessoas ligadas à Diretoria. 
 
Presidente – Solicitado pela mesma, esclareceu que quando de sua manifestação a 
Conselheira Maria Angélica não falou em Diretores. 
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Antonio Carlos Foschini – Falando pela Comissão de Sindicância, disse que ela defende as 
cores do Clube e procede, sim, a diligências de todos os tipos, esportivas, sempre 
consultando a Diretoria de Esportes, o Departamento Jurídico, portanto, convidou o 
Conselheiro Badra para comparecer em uma das próximas reuniões, para que seja 
esclarecida qualquer dúvida, porque ficou um pouco no ar, não entendeu aquela colocação. 
Acrescentou que as propostas de candidatos a Associado Honorário e Atleta Benemérito 
trazem uma descrição muito grande de conquistas esportivas. 
   

Pedro Antonio Lousan Badra – Como foi citado, dirigindo-se aos Membros da Comissão de 
Sindicância respondeu que o que solicitou e que chamou à atenção é quanto a consignar em 
relatório que diligências realizadas, pois seu parecer é um carimbo, e isso não é bom. 

 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 22h33. 
 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 649ª Reunião Extraordinárias do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 10 de agosto de 2015. 
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