
ATA RESUMIDA DA 656ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 
Segundo Secretario: 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 

 
 

4) EXPEDIENTE 

Presidente – Convidou para tomar posse o Associado Paulino Carignani, Suplente do 
Grupo B pela Chapa Viva Pinheiros, mas este não compareceu. Em seguida, prestou 
homenagem póstuma, propôs foi consignado voto de pesar e observado um minuto de 
silêncio em memória do Conselheiro Helmut Peter Schütt, ex-Presidente do Centro Pró-
Memória Hans Nobiling. Prosseguindo, apresentou ao Plenário, tendo sido aprovadas e 
subscritas pelo Conselho como um todo, as seguintes proposições: votos de pesar: pelo 
falecimento do Associado Renato De Luccia, pai do Conselheiro Gilberto De Luccia; pelo 
falecimento do Associado Marco Antonio Mastrobuono, voto este proposto pelo 
Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes; pelo falecimento do Associado Rafael Grecco, 
proposto pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório; votos de congratulações: 
ao Conselheiro Edgard Ozon, homenageado pela Federação Paulista de Judô, no último 
dia 20 de fevereiro, durante a realização do Congresso Anual de Credenciamento Técnico 
aos Professores do Estado de São Paulo. Transmitiu a Presidência ao Vice-Presidente 
José Luiz Toloza Oliveira Costa, para que este submetesse ao Plenário a proposição 
seguinte. 
 
Presidente em exercício, José Luiz Toloza Oliveira Costa – apresentou ao Conselho 
proposição formulada pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, no sentido de 
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consignar voto de louvor ao Associado Antonio Manssur Filho, pela sua participação no 
Triathon internacional de Santos (21/02/2016), sagrando sua posição no Top 10, nadando 
a 1,53 min/100m, pedalando a 42,57 Km/h e correndo a 3,46 min/km. Votos aprovados. 
Devolveu a presidência ao Dr. José Manssur. 
 
Presidente – Submeteu ao Conselho proposta do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 
Sousa, consignando votos de louvor à atleta Ariane Monticelli, que também participou da 
competição Triathon internacional de Santos (21/02/2016), conquistando o 1º Lugar em 
sua categoria, nadando a 1,86 min/100m, pedalando a 38,47 km/h e correndo a 3,62 
min/km, voto extensivo às demais atletas do Clube que competiram: Maria Rita de 
Camargo Rodrigues, Andrew McEwan Lyle, Rodolfo Granieri, Richard Fullui Olsen, Fabio 
Mercadante Mortari, Antonio Augusto Rabello e Marília Formica Rabello. Proposta 
aprovada. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição para consulta cartas recebidas da Diretoria, 
comunicando alterações em sua composição até 2017, bem como o R.A.M. – Relatório de 
Acompanhamento Mensal do mês de janeiro de 2016. 
 
Eneida Perez Garcia de Carvalho – Propôs voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Oswaldo Fontana Filho, agradecendo-o pelos serviços prestados ao Clube 
durante oito anos consecutivos, como Diretor Administrativo, destacando a implantação de 
tecnologias nos estacionamentos, possibilitando a cobrança para motos, o sistema Sem 
Parar; a colocação de cerca de 300 câmeras de segurança em todo Clube e a implantação 
de duas centrais de monitoramento, permitindo um grande avanço no sistema de 
segurança, o que, em contrapartida, propiciou grande economia de mão de obra e um 
considerável aumento na qualidade dos serviços. Proposta aprovada. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Propôs menção de honra ao Associado José Francisco 
Manssur, pelo lançamento, naquele dia, do livro “Consequentemente Futebol 
Mercado/Estado”, de sua coautoria. Propôs voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Paulo Palo. Votos aprovados. 
 
Presidente – A par de agradecer ao Conselho pelo voto de louvor que acabara de ser 
consignado a seu filho, José Francisco Manssur, explicou que não enviou convite para o 
lançamento aos Conselheiro em face de coincidir o evento com esta reunião, informando 
que levará um exemplar do livro para a biblioteca do Conselho, bem como agradecendo 
aos que prestigiaram o evento. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Jorge Augusto de 
Albuquerque Ehrhardt, Assessor de Planejamento de 2007 a 2015, responsável por toda 
mudança e implantação da tecnologia do Pinheiros, com destaque à comanda eletrônica 
dos Restaurantes do CCR e da Sede, o aumento do número de poket para os pedidos em 
todos os restaurantes e lanchonetes, implantação do Cartão Pinheiros, agilizando a 
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entrada no Clube com novas tecnologias, qualidade e grande redução de custos, inclusive 
com acesso pela biometria, recadastramento de 38 mil associados, há 15 anos sem ser 
realizado; implantação do sistema eletrônico de reserva de quadras de Tênis, 
democratizando sua utilização pelos associados em dia com as taxas, servindo até hoje de 
modelo para outros clubes. Proposta aprovada. 
 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Propôs voto de louvor a atletas da Seção de 
Esgrima que se sobressaíram no Torneio Nacional Cidade de São Paulo, realizado no 
SESC Pompeia no penúltimo fim de semana, a saber: categoria Sabre Masculino: Arthur 
Whitaker, Julien Baneaux; categoria Espada Feminina: Rayssa Costa; categoria Florete 
Masculino: Henrique Marques e Fernando Scavasin; categoria Espada Masculina: Nicolas 
Ferreira e Guilherme Melaragno; categoria Florete Feminino: Taís Rochel e Ana Beatriz 
Bulcão, que é associada também. O Clube disputou seis provas, das quais se sagrou 
campeão em três; conseguiu outras duas medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. 
Também propôs voto de louvor à Diretoria de Serviços Gerais, pelo paisagismo que vem 
realizando nos jardins do Clube, pelo tratamento contra os pernilongos e pela recuperação 
do Campo de futebol A, de grama natural. Finalizando, propôs voto de louvor à Diretoria de 
Patrimônio, pela entrega da obra da Prainha e do Cirquinho. Votos aprovados. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Prestou homenagem póstuma ao Conselheiro Helmut 
Peter Schütt, seu amigo pessoal.  
 
Edgard Ozon – Primeiramente, agradeceu ao Sr. Presidente pelas palavras elogiosas à 
sua pessoa. Prosseguiu, propondo votos de louvor a atletas do Judô que estão sempre 
participando das competições internacionais que vêm sendo promovidas pela 
Confederação Brasileira da modalidade, em razão do período pré-olímpico, em especial os 
seguintes: Grand Prix de Havanna (Cuba, 22 a 24/01/2016): Eric Takabatake – Medalha de 
Ouro - peso ligeiro; Euro Open (Áustria, 13/01/2016): Marcelo Contini – Medalha de Prata - 
peso leve; Eric Tabataki - Medalha de Bronze - peso ligeiro; Charles Chibana - Medalha de 
Bronze - peso leve; e, Thiago Camilo - Medalha de Bronze. Proposta aprovada. 
 
Antonio Aloi – Propôs voto de louvor ao ex-Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues, 
pela gestão voltada às crianças, destacando, entre outros, a ampliação da Brinquedoteca; 
Jardim da Infância com período integral; ampliação da piscina infantil, dobrando a 
capacidade e eliminando as filas. Propôs, ainda, um voto de louvor in memorian, a Nilson 
Iasi, que durante sua gestão como Diretor de Campo tratou do jardim do Clube com muito 
cuidado e extrema dedicação. Votos aprovados. 
 
Célio Cássio dos Santos – Propôs votos de louvor às pessoas que se envolveram 
diretamente com a organização e êxito do torneio Brasil Open de Tênis, realizado no Clube 
na semana passada, a saber: o Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano; o Diretor de 
Área de Esportes, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira; o Diretor de Esportes Coletivos e 
Raquetes, Mario dos Santos Guitti; Diretora Adjunta de Tênis, Marilena Simões Queiroz, 
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bem como ao Associado Luiz Felipe Barbosa Campos, filho do Conselheiro Reinaldo 
Fernandes Campos, um dos organizadores do evento. Comentou que o evento contou com 
58 jogadores de 17 países; houve mais de 80 horas de transmissão ao vivo na 
Bandeirantes, no Band Sports e no Sport TV; com a cobertura de 198 jornalistas 
credenciados do mundo inteiro; 16.750 expectadores e 500 mil dólares de premiação; tudo 
demonstrando a grandeza do Pinheiros e sua capacidade de organização.  
 
Gilberto De Luccia – Complementou, estendendo o voto ao Técnico Evanildo Mondeck, à 
equipe de manutenção do Clube e aos Conselheiros Peter Alfredo Burmester e Helena 
Carvalho. 
 
Presidente – Antes de encerrar o Expediente, congratulou-se com a Família Pinheirense, 
não só pelo fato de o Clube ter sediado com primor o Brasil Open de Tênis, mas por ter 
recebido, em visita, na última sexta-feira, o Vice-Ministro de Esportes da República da 
China, Presidente do Comitê Geral da Olimpíada, acompanhado do Cônsul, sediado em 
São Paulo e por toda comitiva chinesa, ocasião esta noticiada na imprensa escrita, falada e 
televisada, que destacou que a Delegação ficou encantada com todas as dependências do 
Pinheiros, que é o maior Clube poliesportivo da América e o maior Clube responsável pela 
formação de atletas olímpicos. “Essa homenagem se faz e me sinto no dever, aos que 
dirigem hoje, aos que antecederam os dirigentes de hoje, reporto-me a 7 de setembro de 
1899 e alcanço, os meus olhos já cansados, 29 de fevereiro de 2016, para dizer que é um 
orgulho pertencer a uma Agremiação, a uma Associação do porte e da estatura do Esporte 
Clube Pinheiros.” 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Carlos Alexandre Brazolin – ... Reivindicou o seguinte: 1) aumento do número de vagas 
reservadas no Estacionamento, para incluir, além dos cadeirantes e idosos, gestantes e 
pessoas com crianças de colo; 2) esclarecimento sobre o real motivo do atraso da obra da 
piscina, que teoricamente era simples e acabou durando 60 dias durante o verão; 3) 
esclarecimento a respeito da poda de árvores, que muitas pessoas acharam que não eram 
necessárias por serem, teoricamente radicais; 4) informação a respeito de uma associada 
que teria se machucado no Clube, atingida por um pórtico; 5) sobre o contrato firmado com 
os chineses, em que pese a cláusula de confidencialidade, indagou: se haverá um ginásio 
de Box, conforme noticiado pela imprensa; qual o real valor do contrato; qual o impacto que 
vai causar no Clube; quantas pessoas estarão dentro do Clube; e, se haverá ou não 
seguranças armados; 6) esclarecimento sobre a existência ou não de um processo em 
andamento no CONDEPHAAT, de tombamento do Salão de Festas. Perguntou ao Sr. 
Presidente, tendo sido informado que a Diretoria tem prazo de 30 dias para se manifestar a 
respeito das matérias apresentadas no item “A Voz do Conselheiro”. Comentou que da 
última vez que se manifestou, esperou 75 dias para receber meia resposta. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Eneida Perez Garcia de Carvalho – Formulou os seguintes pedidos: 1) que na 
Churrascaria Recanto da Figueira voltem a servir picanha na brasa, e que implantem, se 
possível, um rodízio das carnes, inclusive para evitar a formação de fila no balcão; 2) que 
seja colocada uma segurança nos vestiários, para evitar que os adolescentes sofram furtos 
ou atos de covardia. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Perguntou quanto o Clube recebeu para sediar o 
torneio Brasil Open de Tênis, sugerindo que esses recursos sejam revertidos em benefício 
da própria Seção de Tênis, inclusive abrangendo uma reforma do Bar do Tênis, com uma 
atualização arquitetônica e também da cozinha. Pediu que a Diretoria esclarecesse quais 
foram as contrapartidas para realização desse evento, parecendo-lhe, quanto à iluminação, 
que teriam sido colocadas novas luzes. Pediu licença para consignar a atuação, na 
realização do torneio, do Associado Pedro Lancsarics e do Conselheiro Mario Montenegro 
Gasparini, Diretor de Área de Marketing e Comunicação. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – A propósito do questionamento que recebeu de vários 
associados, acerca de suposto super faturamento divulgado pela Conselheira Regina 
Secaf em rede social, via Facebook, de obras realizadas por “antigas gestões desses 
grupos Pinheirenses e Pinheiros Sempre.”, citando a obra da Brinquedoteca que, segundo 
autora da postagem foi executada sem projeto executivo, sem escopo da obra, sem 
acompanhamento do recebimento dos materiais, sem para raio, teto caindo, super faturada 
e licitada com parente de Conselheiro. Na mesma postagem, faz menção ao 
estacionamento, que teria sido executado sem projeto executivo, custou três vezes mais e 
com preços super faturados. Numa outra postagem, que as antigas gestões devem ter sido 
boa para os dirigentes, deixaram um rombo enorme, obras malfeitas e super faturadas e 
que quase todas estão na justiça. Ponderou que o internauta deve medir as consequências 
de suas postagens, a internet não é um mundo sem lei. Essa liberdade de expressão 
absoluta nas redes não exime ninguém de crimes, como calúnia, difamação, injúria, falsa 
identidade, preconceito e outros descritos no Código Penal. É preciso verificar a 
confiabilidade das fontes. Os juízes entendem que o político deve saber conviver com 
críticas, mas isso não dá direito a ninguém de chamar um político de corrupto sem provas. 
Sugeriu ao Sr. Presidente do Conselho, a criação, com urgência, de uma Comissão 
Processante para averiguação de tais postagens em rede social. Dessa forma, de uma vez 
por todas a autora dessas postagens terá oportunidade de apresentar provas de suas 
afirmações, bem como supostos Diretores envolvidos em obras terão direito da ampla 
defesa. Observou que é dever do Conselho apurar essas gravíssimas acusações de super 
faturamento em obras, uma vez que tanto a verba adicional para finalização do 
estacionamento, bem como as contas das antigas gestões foram aprovadas pela maioria 
desta Casa. E como representantes dos associados, os Conselheiros têm uma grande 
responsabilidade, e, portanto, devem uma resposta rápida e definitiva a todo o Corpo 
Associativo. Finalizando, disse que essas afirmações atingem uma quantidade muito 



6/7 

grande de pessoas e numa velocidade muito rápida, denegrindo a imagem de muitas 
pessoas que estiveram envolvidas em obras das antigas gestões. Havendo provas, que se 
punam os responsáveis. E da mesma forma, caso não haja provas, sendo afirmações 
inverídicas, que se puna a responsável pelas postagens. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Mesa do Conselho. 
 
Regina Helena Secaf (fora do microfone) – Pediu a palavra, pois tinha sido citada. 
 
Presidente – Esclareceu que não podia abrir o contraditório, porque o orador havia citado 
o nome da Conselheira como autora de um fato concreto. Aduziu que examinaria a matéria 
e, se fosse o caso, solicitaria a manifestação da Conselheira. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (fora do microfone) – Disse que no item “A Voz do 
Conselheiro” não há aparte. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 655ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 01 de 

fevereiro de 2016. 
Presidente – Apresentou ao Plenário pedido de retificação de natureza morfológica, pois 
na página 25 constou o nome do Conselheiro Reinaldo Fernandes Campos como autor de 
um pronunciamento do Conselheiro Reinaldo Pinheiro Lima, e o Conselheiro Reinaldo 
Fernandes Campos havia dito apenas a primeira frase daquela manifestação. Não 
havendo contestação, deu por aprovada a Ata, com a retificação supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação de Recursos Ordinários interpostos por dois Associados, 

menores de idade, o primeiro, representado por sua mãe e Associada e, o 
segundo, pelo pai e Associado, contra penas de suspensão por quarenta e 
cinco (45) e cento e oitenta (180) dias, respectivamente, que lhes foram 
aplicadas pela Diretoria em decorrência do processo administrativo 
disciplinar nº P.D. 04/15. 

 
 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
 
Item 4 -  Apreciação do processo CD-22/2015, referente a fatos ocorridos no Solário 

da Piscina no dia 22/08/2015, objeto de Representação formulada por 
Conselheiro e Diretor contra Associada e, reciprocamente, de 
Representação formulada por Associada em face de Conselheiro e Diretor. 

 
 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de presença e declarou 
encerrados trabalhos aos cinco minutos do dia 01 de março de 2016.  
 
 
 

* * * 
 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 657ª Reunião Extraordinárias do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 28 de março de 2016. 

 
 

 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

Antonio Alberto Foschini 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

 
 
 
mlf 


