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ATA DA 698ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 27 DE MAIO DE 2019. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de maio do ano dois mil e dezenove, em segunda convocação, às 
vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e oito 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segundo Secretário: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco 
Roberto Pignatari). 
 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes Convocados 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os Associados Roberto Ferreira de 
Moura Braga Junior e Daniela Ferreira da Silva, Suplentes do Grupo B 
respectivamente pelas Chapas Sou+Pinheiros e Proativa, convocados para esta 
reunião. 
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 

caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) propostos pela Mesa do Conselho, a saber: a) pelo falecimento da 
Sra. Rosina Fasanaro Lauletta, irmã do Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro e mãe 
do Associado Claudio José Lauletta, Diretor Executivo do Sindi-Clube; b) pelo 
falecimento do Associado Veterano José Fonseca Fernandes, pai do Conselheiro 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes; 2) de iniciativa do Conselheiro Luiz Eduardo 
Fernandes, pelo falecimento do Associado Osíris Oliveira Ancede, subscrito pelo 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório; 3) de autoria dos Conselheiros 
Alberto Fasanaro e Andreas de Souza Fein, subscrito pelos Conselheiros Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório e Andreas de Souza Fein, pelo falecimento do 
Associado José Luiz Bianchi, esposo da Associada Enaura, pai de Ulisses, Ricardo, 
Fernando e Luiz Augusto; 4) proposto pelo Conselheiro Domingos Lagonegro Neto, 
subscrito pelo Plenário como um todo; 5) de autoria do Conselheiro Andreas Fein, 
pelo falecimento do Associado Mário Capistrano Simões; votos de louvor: 1) 
propostos pelo Conselheiro Luís Ricardo Moreira, aos 20 atletas, técnicos e ao 
patrono das seleções do futebol menor que bem representaram as cores 
pinheirenses em campos espanhóis, no último mês de abril, a saber: Madrid 
International Cup (12 a 17/04/2019) – Equipe Sub 12 Azul – Campeã e Equipe Sub 12 
Branco – 3ª Colocada; Barcelona Premier Cup (17 a 21/04/2019) - Equipe Sub 12 
Branco – Campeã e Equipe Sub 12 Azul - Vice-Campeã. Atletas: Enrico Nicolletti, 
Stefano Di Sora, Luis Guilherme Rodrigues, Felipe Lourenço, Eduardo M. Junqueira, 
Felipe Sedrani, Gabriel Piovesan, Gabriel Sant´anna, Lorenzo Botini, Matheus 
Guerrero, Francesco Arcangeli, Rafael Americano Rodrigues, João Pedro Basso, Theo 
Catani Dutra Rodrigues, Ricardo Ungaro Crestana, Gustavo Aguiar, Rafael Antunes, 
João Pedro Cardoso, Thiago Furquim Assumpção e Lucas Furquim Assumpção; 
Técnicos: Carlos Alberto Dias Pereira e Caio Toledo Soares; Coordenador: Mauricio 
Murias Machado; e, Patrono: Fúlvio Basso; 2) de autoria do Conselheiro André 
Guena Reali Fragoso, à equipe de Natação que conquistou o 2º lugar na pontuação 
geral do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, Troféu Ruben Dinard de Araújo, 
com destaque à participação da equipe feminina, que conquistou o 1º lugar da 
categoria, extensivo ao treinador Márcio Esteves, técnico do Clube desde 2016; 3) de 
iniciativa da Conselheira Zuleika Araújo, à Diretoria Financeira da gestão 2017/2019, 
em especial aos Conselheiros Fernando Silva Rohrs e Hercules José Mônaco e 
Associado Ariovaldo Pereira Ribeiro Neto, pelos excelentes resultados apresentados 
no R.A.M. de 30/04/2019, demonstrando que em 2019 o Clube gastou R$1,5 
milhões a menos do previsto e em Restaurantes o resultado está com um gasto a 
maior que o orçado de R$500 mil, ou seja, totalizando o balanço orçamentário no 
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dia 30/04/2019 com um valor em torno de R$1 milhão gastos a menor do orçado 
para esta data, valendo lembrar, inclusive, que nesta data, conforme fluxo que fora 
orçado e aprovado pelo Conselho, está paga toda a recomposição do capital de giro 
de R$3 milhões de 2019, atendendo, assim, a recomposição total do capital de giro 
de R$14 milhões; 4) propostos pela Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, à 
Seção de Judô, pelos seguintes resultados: Grand Slam de Baku – Azerbaijão (10 a 
12/05/2019): Larissa Cincinato Pimenta – Categoria 52 kg - Medalha de Bronze; 
Gabriela Shinobu Chibana – Categoria 48 kg - 5º lugar; e, Eleudis de Souza Valentim – 
Categoria 52 kg, 5º lugar; Campeonato Paulista – Fase Regional Aspirantes: João 
Leite Cesar – Sub 9 Ligeiro - Medalha de Ouro; Joaquim Forte Zurita – Sub 9 Ligeiro - 
Medalha de Prata; Pedro Miziara Queiroz – Sub 9 Ligeiro - Medalha de Bronze; Tiago 
Carnizelo Figueiredo Melo – Sub 9 - Medalha de Bronze; Matheus Kenzo Michaelis 
Freire – Sub 9 Ligeiro - Medalha de Bronze; e, Antonio Rio Branco Brito – Sub 13 - 
Medalha de Bronze. Transmitiu convite formulado pelas Conselheiras Dulce Arena 
Avancini, Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, e Janice Bernardes 
Couto, para a Exposição Vem Passarinhar, em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente (05/06), a ser realizada de 1º de junho a 30 de setembro, no próprio 
Centro. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta na 
Secretaria, cartas enviadas pela Diretoria, informando alterações em sua 
composição no biênio 2019/2021, bem como encaminhando o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis de abril de 
2019. 
 
Maercio Jorge de Campos Vergal – Propôs voto de louvor aos atletas do Badminton, 
que já no Pan-Americano e no Campeonato Estadual se destacaram, mas no último 
dia 12, no Campeonato Nacional, onde disputaram 44 equipes de 11 estados 
diferentes, num total de 254 atletas, conquistaram 4 Medalhas de Ouro e 3 
Medalhas de Prata, com destaque a Bruno Alonso, Francisco Brandão, Mateus 
Carrijo Cutti, Sofia Alonso e Vinícius Enzo e ao técnico Rafael Lajusticia. Aprovado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Primeiramente, desejou sucesso ao Presidente da 
Diretoria Ivan Castaldi Filho. Prosseguindo, propôs voto de congratulações à 
Diretoria e aos Diretores de Esportes e de Patrimônio, extensivo ao Associado 
Michel Neumark, frequentador da Seção de Remo, que se empenhou bastante, não 
apenas criticando, mas levando sugestões à Diretoria, em razão da recente 
inauguração da nova garagem de barcos. Aprovado. 
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Helena Carvalho – Propôs votos de louvor à Associada Camilla Bossi, bem como aos 
Conselheiros Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Diretor de Esportes Olímpicos de 
Formação; Mário dos Santos Guiti, Diretor Adjunto Geral de Esportes Coletivos e 
Marilena Simões Queiroz, Diretora Adjunta de Tênis; ao head coach do treinamento 
Infanto Juvenil Eduardo Eche e sua equipe, pela participação dessa tenista Infanto 
Juvenil, que após vencer seletiva nacional, tomou parte no Torneio de Roland Garros 
Junior, em Paris, na semana passada, formada na Escolinha de Tênis do Clube e que 
está entre as 64 melhores jogadoras Infanto Juvenis do mundo habilitadas a jogar 
esse torneio, que é um dos quatro maiores e mais importantes do circuito do Tênis. 
Proposta aprovada. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs dois votos de louvor. O primeiro, ao 
Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes Junior, pela eficiência, pelo 
profissionalismo e técnica dedicados ao Clube durante os quatro anos de sua gestão 
como Diretor de Serviços Gerais, e, o segundo, ao Coordenador Técnico de Natação 
Luiz Fernando Zanelato (Tio Pastel), pela dedicação às crianças da Escolinha de 
Natação do nosso Clube. Votos aprovados. 
 
Cláudia Nemoto Matsui – Propôs votos de louvor aos pinheirenses que participaram 
da competição Iron Man - prova de Triathlon que tem 3,8 km de natação, 180 km de 
bicicleta e 42,2 km de corrida - realizada em Florianópolis / SC no dia anterior à 
reunião, com destaque a Arthur Ferraz - 5º Colocado na categoria entre 40 e 44 
anos, conquistando uma vaga para o Iron Man de Kona, em outubro; Roberto 
Azevedo – 1º Colocado na faixa de 65 a 69, que também vai para o Hawaii; e, Ana 
Silvia Paller - 2ª Colocada na categoria 55 a 59 anos, que quebrou o pé depois da 
natação. Fez a parte da bicicleta, corrida e ainda se classificou para Kona. Proposta 
aprovada. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Propôs voto de louvor aos funcionários, na 
pessoa da Gerente Geral Yara Mansur, pela dedicação e carinho com que tratam os 
assuntos do nosso Clube. Propôs, ainda, voto de louvor ao grupo de Teatro Amador 
do Clube, pela exibição da peça Arlequinadas, que inclusive contou com a 
participação de alguns Conselheiros. Votos aprovados. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 697ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de abril 

de 2019. 

Presidente – Não havendo manifestação contrária, declarou a Ata aprovada 
conforme apresentada. 
 
 
Item 2 - Eleição para complementação de mandato de Membro da Comissão 

Permanente de Sindicância, a ser exercido até o mês de maio de 2020, 

em face de vacância. 

Presidente – Lembrou que a vacância deu-se pela renúncia apresentada pelo 
Conselheiro Marcelo Fincato Liberado, que assumiu cargo diretivo. Informou que os 
Conselheiros Paulo Maurício Carvalho de Siqueira e Carlos Roberto Sá de Miranda 
Bório desistiram de concorrer, motivo pelo qual, com base em precedentes, propôs 
que fosse realizada votação por aclamação, tendo o Plenário aprovado a proposta. 
Nessas condições, submeteu à votação o nome do Conselheiro Alberto João 
Domingues Filho, tendo o Plenário aprovado. Em seguida, declarou eleito e 
empossou o Conselheiro Alberto João Domingues Filho no cargo de Membro da 
Comissão Permanente de Sindicância, com mandato até o mês de maio de 2020. 
 
 
Item 3 - “A Voz do Conselheiro”. 

Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Reiterou pedido no sentido de que a 

Diretoria estude a criação uma área de coworking no Clube, para que as pessoas que 

trabalham homework possam usar essa área de forma adequada, não os 

restaurantes, lanchonetes. Reivindicou, ainda, que seja criada uma área para as 

crianças estudarem no Clube, depois de fazerem suas atividades esportivas e 

recreativas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 
 
Item 4 - Várias. 

Francisco Carlos Collet e Silva – ... Me inscrevi nesse item Várias para voltar a um 
assunto que já tive oportunidade de falar desta tribuna. Trata-se do processo que 
tramitou perante o Conselho, parte administrativa, uma Comissão Especial, de 
análise das questões relacionadas com a contratação do Clube Pinheiros pelo Comitê 
Olímpico Chinês. Faço-o não por uma questão pessoal ou um desiderato imotivado, 
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faço-o por uma questão que é de mister esclarecer. Quando Presidente aqui do 
Conselho Deliberativo determinei a instauração de uma Comissão Especial, que teria 
como objetivo analisar contratos, ouvir testemunhas acerca dessa contratação 
referida, Comitê Olímpico Chinês. E assim foi feito. Esse processo tramitou. Ele foi 
integrado por três ex-Presidentes desta Casa, aqui do Conselho Deliberativo e 
culminou com a elaboração de dois pareceres. Pareceres divergentes. O que fiz em 
seguida? Pedi para que fosse enviado os dois relatórios para todos os Conselheiros 
aqui do Esporte Clube Pinheiros. Todos os Srs. Conselheiros receberam esses 
relatórios. Este processo em seguida foi extinto. Extinto por quê? Não houve uma 
análise axiológica de mérito, não houve nada, cuidava apenas de um processo 
documental. Não houve uma decisão, decidindo num sentido ou outro. No sentido 
do acerto da contratação ou de um eventual desacerto da contratação. Era um 
processo documental, como assim foi tratado, ele não demandava uma decisão de 
mérito. Não foi esse o objetivo de sua instauração. Motivo da instauração era análise 
de documentos e obtenção de depoimentos. Pois bem, como disse anteriormente, 
esses relatórios foram entregues a todos os Conselheiros para que procedessem, se 
quisessem, de algum modo, como lhes conviesse. Houve então um requerimento 
que foi encaminhado por Conselheiros aqui desta Casa no sentido de pedir que esse 
processo entrasse aqui na pauta do Conselho Deliberativo para que pudesse ser 
debatido então pelos Srs. Conselheiros. Houve por bem, o Sr. Presidente do 
Conselho, Dr. Célio Cássio dos Santos, indeferir esse requerimento, entendendo que 
isso já havia sido decidido, data vênia em equívoco. O processo, como eu repito, é 
meramente documental. Em seguida, um grupo de Conselheiros, aí nesta 
oportunidade também subscritor, encaminhou um recurso, dizendo: Olha, esse 
processo que foi arquivado era meramente documental. O mérito não foi discutido 
nem pelo despacho anterior e nem pelo Conselho Deliberativo. Então, o Sr. 
Presidente do Conselho Deliberativo, a quem muito prezo, Dr. Célio Cássio dos 
Santos, que inclusive para meu gáudio, para meu orgulho, para minha gratidão foi 
meu Vice-Presidente, indeferiu o segmento desse recurso contra seu despacho 
anterior, que negava trazer ao Conselho Deliberativo ao conhecimento para 
discussão da matéria. E o fez pelo mesmo motivo, entendendo que já havia sido 
decidido anteriormente por mim quando Presidente. Então, veja, há uma questão 
que não pode ser superada. Se o despacho inicial foi por um entendimento do Sr. 
Presidente de que esse assunto já havia sido decidido anteriormente, não poderia o 
Sr. Presidente decidir um recurso que se voltava contra aquele entendimento 
anterior pelo mesmo motivo contrariado, pelo mesmo motivo que foi exposto 
quando da apresentação do recurso e quando do indeferimento inicial. Faço isso, 
senhores, porque diz respeito a mim. Como Presidente do Conselho Deliberativo 
sempre procurei tratar as coisas de uma maneira isenta, de uma maneira clara. 
Posso ter acertado, posso ter errado, mas sempre agi dessa maneira. E enfatizo aos 



7/9 
 

senhores, em nenhum momento decidi pelo mérito, até porque não faria sentido, 
não teria cabimento, porque o processo era meramente documental. Ele culminou 
com apresentação dos relatórios que foram entregues a Vossas Senhorias. Ou seja, 
esse assunto não foi debatido em Plenário, nada obstante a sua relevância e 
importância. Acredito que deva vir aqui, ser discutido na Casa. Não quero antecipar 
posicionamento num sentido ou noutro, se sou a favor ou contra, ou se tenho 
reparos ou não reparos à contratação efetivada, mas não posso, porque autor do 
despacho, silenciar quanto à interpretação que está sendo dada ao meu despacho. 
Nenhum momento ele discute o mérito, simplesmente homologa um processo de 
natureza documental, que não teve nem por mim nem por este Conselho 
Deliberativo decisão de mérito, até porque ele nunca foi discutido aqui neste 
Conselho Deliberativo. Adianto, que embora tenha sido subscritor apenas na 
segunda passagem, que quero ver esse assunto discutido aqui, ainda não fui 
intimado dessa decisão. Parece que foram 50 Conselheiros subscritores do recurso. 
Ainda não fui intimado.  Mas pretendo recorrer e gostaria demais que o Conselho 
Deliberativo apreciasse a matéria, num sentido ou noutro, mas não pode o Conselho 
Deliberativo ficar ao lado, apartado, desconhecendo, sem nenhuma discussão 
matéria tão relevante ao Esporte Clube Pinheiros. É isso que gostaria de falar. Muito 
obrigado a todos os senhores.  
 
Presidente – Obrigado, Sr. Conselheiro. Alguns esclarecimentos sobre esse fato. Na 
verdade, esse processo, como o ex-Presidente algumas vezes repetiu, foi 
meramente documental, não havia discussão de mérito, como de fato não houve. 
Houve dois pareceres, os quais ainda na Presidência do Dr. Collet foi dado ciência ao 
Plenário sobre aquilo que a Comissão entendeu por bem. Só por aí já se percebe que 
não há o que discutir quanto a esses pareceres, porque ali não havia nada para 
deliberar. Volto a dizer, como o Conselheiro disse: Foram proferidos os pareceres 
documentais e não havia mérito, como ele também disse, a ser discutido. Muito 
bem. Mais um detalhe, a partir do momento que os Srs. Conselheiros foram 
cientificados de ambos os pareceres, como todos sabem, há prazo para 
requerimentos ou eventual recurso, enfim, tudo aquilo que um Conselheiro possa 
requerer, havia um prazo, que evidentemente quando esse prazo passa “in albis”, 
em branco, o processo é arquivado, como também o Conselheiro bem cientificou. 
Ele extinguiu o processo, palavras dele, o processo foi extinto, ou seja, finalizado. 
Não houve recurso quanto a essa extinção, portanto, o processo, em português 
claro, morreu, acabou. Muito bem. Passados meses houve um requerimento para 
que esse processo viesse à deliberação do Plenário, e o que eu disse e volto a 
repetir, foi que o pedido era simplesmente possível, porque digamos que eu traga 
ao Plenário os dois pareceres, que todos sabem o teor, porque à época foi 
disponibilizado, nós vamos deliberar o quê? Nada há por deliberar ali, isso por si só 
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inviabilizaria totalmente o pedido que me foi feito. E além de tudo, ainda que não 
fosse um pedido totalmente inepto, teratológico mesmo eu diria, esse pedido não 
poderia ser discutido, porque os processos chegam ao fim, até pela segurança 
jurídica. Se não há recurso tem que acabar, não pode passar dos quatro, cinco, seis 
meses, por uma razão ou outra, algum processo, seja lá qual for “Agora resolvi trazer 
à discussão esse requerimento”. Então, na verdade nem entrei no mérito, 
simplesmente disse que não havia possibilidade. Essa decisão, houve um pedido de 
reconsideração, falando, entre outras coisas, que deveria, basicamente reiterando 
que esse pedido deveria vir ao Plenário. Eu, com toda, enfim, daquilo que acho que 
deveria fazer simplesmente não reconsiderei. Foi endereçado a mim endereçado a 
mim, pedindo que reconsiderasse. Mantive minha posição, até porque, volto a dizer, 
e é bom que todos entendam definitivamente essa questão. Todo e qualquer, seja lá 
o nome que se dê, recurso, pedido de reconsideração, embargo, qualquer nome que 
seja dado a todo e qualquer requerimento oriundo desse processo não será sequer 
conhecido, não terá nenhuma tramitação, nem agora e em nenhum momento, 
simplesmente, porque, como falei, os prazos foram, quando o Presidente extinguiu o 
processo, não houve recurso e o processo foi definitivamente extinto com trânsito 
em julgado, no teor técnico, daquela decisão. Tudo isso, então, foram por essas 
razões que esse processo não teve andamento, e não terá sob nenhuma hipótese. 
Salientando que, é bom que se diga, que aquele Conselheiro que por uma razão ou 
por outra, baseado naqueles dois pareceres, entenda que há algo que deva ser 
deliberado por este Plenário, nada impede que ele tire cópia desse processo, sob 
evidentemente o seu grau de responsabilidade e zelo, requeria aquilo que entender 
de direito. Temos que fazer aqui uma distinção clara, para que todos entendam. 
Aquele processo, como o Presidente falou, extinto, que houve dois pareceres 
meramente de teor documental, ou seja, informativo, se extinguiu, até porque não 
haveria sequer hipótese de deliberar coisa alguma. Nada estava ali para ser votado. 
Se o intuito era votação de alguma coisa, lamentavelmente foi desde sempre 
equivocado o teor daquela Comissão. Mas a partir do momento que os dois 
pareceres estão naquele processo qualquer Conselheiro, desde logo está deferida 
cópia do que quer que seja naqueles autos, tire a cópia e requeira o que entender de 
direito, que evidentemente formalizado da forma correta, esse novo processo será 
trazido ao Plenário para deliberação. Mas tem que haver um pedido específico, se 
algum Conselheiro entende que houve alguma coisa errada, que fale o que há de 
errado. Peça para que o processo seja aberto, tenha tramitação. Passe pelas 
Comissões. E ao tempo e hora oportuno certamente será trazido a este Plenário. São 
essas as considerações que tinha a fazer. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de presença 
e deu por encerrados os trabalhos 20:55 horas. 
 
 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 699ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 24 de junho de 2019, com a retificação já dela constante. 
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