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ATA DA 699ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e quatro de junho do ano dois mil e dezenove, em segunda convocação, 
às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta 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 seguintes Suplentes 
convocados: Grupo A: Américo Dupas Junior e Ana Maria Lisboa Mortari, da 
Chapa Participação Viva; Grupo B: Edgard Crosato e Otto Bichucher, da Chapa 
Participação Viva; Marcelo Sigolo de San Juan, da Chapa Unidos pelo E.C.P.; e, 
Cristiane Marrey Moncau, da Chapa Nova. Não compareceu a Associada Susan 
Palma Simões de Oliveira, da Chapa Participação Viva. 
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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. Vilma Lea Colombo Secaf, mãe da Conselheira Regina 
Helena Secaf, tendo o mesmo sido proposto pelos Conselheiros Luiz Eduardo 
Fernandes e Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima; b) pelo falecimento da 
Associada Judith Godoy Cruz de Camargo, esposa do ex-Conselheiro e Diretor 
José Maria Ribeiro de Camargo, mãe da Associada Maria Isabel Cruz de Camargo 
e sogra do Conselheiro José Luiz Trebilcock Tavares de Luca, Membro da 
Comissão de Esportes; 2) de autoria dos Conselheiros Carlos Alberto Pacheco 
Brazolin e Carlos Alexandre Brazolin, subscrito pela Mesa do Conselho e pelo 
Plenário como um todo, pelo falecimento do ex-Conselheiro Vicente Tena Garcia, 
pai do ex-Conselheiro e ex-Diretor Jorge Dieguez Tena; votos de louvor: 1) 
propostos pelo Conselheiro Ademar Pocaterra Filho, aos Técnicos do Judô 
Douglas Vieira e Andrea Oguma, ao Supervisor Sumio Tsujimoto e ao Analista de 
Desempenho Giovani Marcon, pelo brilhante trabalho realizado na equipe de alto 
rendimento, classificando 4 atletas, Larissa Pimenta, Ellen Santana, Beatriz Souza 
e Eduardo Yudi dos Santos, para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos; 
2) de iniciativa do Conselheiro André Guena Reali Fragoso, à equipe de Natação, 
pela conquista do 1º Lugar na pontuação geral do Campeonato Paulista Infantil 
de Inverno (14 a 16/06/2019 - Bauru/SP); 3) de autoria do Conselheiro Paulo 
Sérgio Ferraz de Camargo, idêntica à proposta anterior, relacionando a Comissão 
Técnica: Técnicos Marcio Esteves e Maria Emília Soares Possa; Psicóloga Silvia 
Andretta; Preparador de Bioginástica Antônio Varella (Tunico); Preparador Físico 
Lorenzo Capelli, e, representando os atletas, Isabela Hobbs Ferraz de Camargo, a 
única vencedora de uma prova individual, conquistando Ouro na prova de 200m 
peito; 4) propostos pelo Conselheiro Renato Muller da Silva Opice Blum, ao atleta 
Theo Cholfe Broca - Ranking Brasileiro 13 anos em 2019: 1º Colocado na categoria 
Espada e 2º Colocado na categoria Florete. 

 
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 do mês de 
maio de 2019; bem como disponibilizando sua equipe funcional para 
esclarecimentos de dúvidas a respeito, por intermédio do Gerente Financeiro 
Eduardo Coutinho, no dia 1º/07/2019, em horário e local preestabelecidos. 
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Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Comunicou o falecimento, no último sábado, 
do ex-Conselheiro Vicente Tena Garcia (carinhosamente conhecido por Espanhol), 
pai do ex-Conselheiro e ex-Diretor Jorge Dieguez Tena. 
 
Helena Carvalho – Propôs voto de louvor à Bióloga Priscila Couto, responsável 
pelos cuidados dos pássaros de fauna do Clube, à Presidente do Centro Pró-
Memória, Conselheira Dulce Arena Avancini, à Museóloga Yara Rovai e sua 
equipe e à arquiteta Marília Moreira, pela beleza da exposição "Olha o 
Passarinho”, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Votos aprovados. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Primeiramente, desejou feliz gestão ao 
Presidente da Diretoria Ivan Castaldi Filho, bem como pronta recuperação à 
Conselheira Ana Maria Lisboa Mortari, que acabara de ser empossada. Reportou 
que no último final de semana aconteceu o 34º Campeonato Brasileiro Individual 
de Boliche (Rio de Janeiro/RJ), que contou com a participação de 13 atletas 
pinheirenses, sendo 7 militantes e 6 associados, em especial Roberta Rodrigues, 
Pedro Diniz, Fábio Andrade Reinbold, Diretor Adjunto da Seção e Celso Azevedo. 
Desejou sucesso às atletas Roberta Rodrigues e Stephanie Martins, que 
disputarão os Jogos Pan-Americanos que serão realizados em julho, no Peru. 
Finalmente, cumprimentou o Conselheiro Ricardo Luís Sacardo, pelo trabalho que 
vem realizando à frente da Diretoria de Área de Esportes Associativos 
Competitivos. 
 
Presidente – Em nome da Mesa, propôs votos de congratulações aos 
Conselheiros Dulce Arena Avancini e Pedro Paulo de Salles Oliveira, exemplos de 
dedicação ao Clube, que completarão 93 anos de idade nos dias 29 de junho e 06 
de julho, respectivamente. Proposta aprovada. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 698ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 

de maio de 2019. 

Presidente – Submeteu ao Plenário pedido de retificação da Ata formulado pelo 
Conselheiro Maércio Jorge de Campos Vergal para corrigir, no Expediente, o 
nome do atleta Mateus Carrijo Cutti, da seção de Badminton, pois havia constado 
Matheus Curti). Não havendo manifestação contrária, declarou a Ata aprovada 
com a retificação referida. 
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Item 2 - Apreciação do processo CD-27/2018, referente à segunda discussão para 

redação final de alteração do Art. 23 e seus parágrafos 2º, 3º e 4º, do 

Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, objeto de 

proposta subscrita por cinquenta e seis Conselheiros, aprovada em 

primeira discussão na 695ª Reunião Extraordinária, de 25/03/2019. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo, lembrando 
que a discussão abrangeria o texto resultante da primeira discussão, mais o 
projeto da Comissão Especial de Redação, já que o mérito, por se tratar de 
alteração regimental, fora decidido na primeira discussão. Como não havia 
oradores inscritos, encerrou a discussão e submeteu à votação o projeto de 
redação final, que foi integralmente aprovado, ficando assim redigidos os 
dispositivos regimentais objeto desta alteração: 
 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo 

“Art. 23 - O sistema de eleição é o proporcional, com a utilização do quociente eleitoral, 

que é o resultado da divisão do número de votos válidos, não se computando os em 

branco e os nulos, pelo número de vagas a serem preenchidas, respeitando-se a 

proporcionalidade para cada um dos grupos estabelecida no inciso I, do artigo 34 do 

Estatuto Social. 

§1º - ...  

§2° - O número de candidatos eleitos por uma determinada chapa será o resultado 

da soma de seus percentuais obtidos em todos os votos válidos, não se computando os em 

branco e os nulos, dividido pelo quociente eleitoral alcançado na forma prevista no 

"caput" deste artigo, desprezada, no resultado, a fração, definindo-se, assim, o quociente 

partidário. 

§3° - A chapa que não alcançar o quociente eleitoral não elegerá nenhum 

candidato, indo a totalidade dos seus votos, representada pela fração do quociente 

partidário, desprezados os votos em branco e os votos nulos, para as demais chapas, 

proporcionalmente, considerando-se os percentuais obtidos pelas chapas nos termos do 

§2º deste artigo. 

§4º- Se o quociente partidário, tal como definido no parágrafo 2º deste artigo, for 

superior ao número de candidatos inscritos na chapa, as vagas que sobrarem serão 

distribuídas na forma do §3º. 

§5º - ...”. 

 

Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Claudio Vita Neto, Eduardo Ribas 
Oliveira Machado e José Manssur, pela colaboração prestada nos trabalhos da 
Comissão Especial de Redação. 
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Item 3 - Eleição para complementação de mandato de Membro da Comissão 

Permanente de Processamento e Julgamento, a ser exercido até o 

mês de maio de 2020, em face de três vacâncias. 

Presidente – Lembrou que houve três renúncias de Membros da Comissão de 
Processamento e Julgamento, formuladas pelos Drs. Maria Fernanda Vaiano dos 
Santos, Vera Maria Patriani Marinho Gozzo e André Bruni Vieira Alves, cujas vagas 
seriam preenchidas nesta oportunidade, para complementação de mandato até o 
mês de maio de 2020. No prazo regimental inscreveram-se os seguintes 
Associados: 1) Gabriel Araujo Pinto, 2) Luís Ricardo Moreira, 3) Maurício Lemmi, 
4) Ronaldo Moreira do Nascimento e 5) Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa. 
Informou que por medida de economia e devido à exiguidade do tempo para 
adaptação do software específico, esta eleição seria feita através de cédulas. 
Passou a palavra à única Conselheira inscrita. 
 
Regina Helena Secaf – ... Sou um pouco controversa aqui, todo mundo sabe. 
Gostaria de pedir a todos que forem votar um pouquinho de consciência, um 
pouquinho de análise às pessoas que são candidatas, porque a meu ver, só a meu 
ver, esta Comissão de Processamento e Julgamento tem muita responsabilidade, 
ela não pode ter, e acho isso, sei que foram votados... 
 

- Conversas paralelas. 

 

Presidente – Só um minutinho, Conselheira. ... Estou vendo que alguns estão se 
manifestando. Lembro que esse é um item da Ordem do Dia, de modo que o 
Conselheiro que quiser pode se manifestar. Assim que ela acabar daremos 
prosseguimento. Por favor. 
 
Regina Helena Secaf – Obrigada. Gostaria então de pedir que todos votassem 
com consciência em pessoas que tenham o mínimo de condições profissionais de 
julgamento, de processamento. É só isso que peço, porque da maneira como 
está, e acho que isso tem até a ver com algumas saídas dessas Comissões, não 
está certo, não está agradável, não está profissional. Só isso. 
 
Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo eleitoral. Em seguida, 
ouvidos os candidatos concorrentes, submeteu ao Plenário e foi aprovado que a 
Comissão de recepção e apuração fosse composta pelos Membros da Mesa, 
posto que não há impedimento legal. Na sequência, convidou para assumir suas 
funções Conselheiros designados pelos candidatos para fiscalizar o processo 
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eleitoral, a saber: Luiz Eduardo Fernandes, indicado pelo candidato Maurício 
Lemmi; Rodolfo José Sanchez Serine, indicado pelo candidato Ronaldo Moreira do 
Nascimento; Maria Cristina Machado de Araújo, indicada pela candidata Ana 
Lucia Freitas Schmitt Corrêa; e, Peter Alfredo Burmester, indicado pelo candidato 
Gabriel Araujo Pinto. O candidato Luís Ricardo Moreira abriu mão da indicação de 
fiscais. Antes de iniciar a votação, exibiu a urna vazia. Informou que cada 
Conselheiro poderia votar em até 3 candidatos. Passou à votação propriamente 
dita, iniciando pelos candidatos que tinham solicitado preferência. Em seguida, 
passou à votação. 
 

- Realizou-se o processo de votação, seguido da apuração de votos. 

 

Presidente – Proclamou os resultados apurados, a saber (número do candidato, 
pela ordem de inscrição e quantidade de votos obtidos): nº 1: 080 votos; nº 2 – 
076 votos; nº 3: 022 votos; nº 4: 074 votos; nº 5: 101 votos; em branco: 001 voto; 
nulos: 002 votos; tendo participado do pleito 152 votantes. Em seguida, declarou 
eleitos para o cargo de Membro da Comissão Permanente de Processamento e 
Julgamento, a ser exercido até o mês de maio de 2020, os Associados GABRIEL 
ARAUJO PINTO, LUÍS RICARDO MOREIRA e ANA LUCIA FREITAS SCHMITT CORRÊA, 
todos em seguida empossados. 
 
 
Item 3 - “A Voz do Conselheiro”. 

Regina Helena Secaf – Manifestou-se em nome da Conselheira Vanessa Pasquini 
De Rose Ghilardi, solicitando à Diretoria que providencie a manutenção do 
respirador do vestiário infantil da Natação, aproveitando o período de férias de 
julho, pois encontra-se lacrado, podendo causar o acúmulo de bactérias devido à 
falta de arejamento. Aproveitou a oportunidade para agradecer as manifestações 
de pesr recebidas por ocasião do falecimento de sua mãe e aos Presidentes do 
Conselho e da Diretoria pelo envio da coroa de flores. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Reivindicou a criação de um espaço de leitura infantil, 
inclusive para evitar que as crianças que retiram livros na Biblioteca atrapalhem a 
concentração de quem estiver lendo. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Em nome de Associados, cumprimentou o 
Conselheiro Ademar Pocaterra Filho, pelo trabalho voluntário que tem feito no 
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posto de troca de uniformes, desde logo solicitando à Diretoria que amplie o 
espaço hoje utilizado, que não tem estrutura adequada. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Pormenorizou a reivindicação relativa ao 
vestiário infantil do térreo do Conjunto Desportivo, dizendo que as duas piscinas 
infantis estão a 26 graus e dentro do vestiário deve fazer por volta de 32 a 35 
graus. No inverno, com a lufada de vento que entra pela porta do Poliesportivo, 
há um choque térmico com crianças de 4, 5 anos. As crianças têm ficado muito 
doentes e os professores reportaram que existe um decréscimo na frequência às 
aulas de Natação. ... Há 1.500 crianças inscritas na Natação. ... Existem duas 
questões. A primeira delas é a ventilação efetiva de dentro do vestiário para fora. 
Esse vestiário está dentro, na planta do térreo ele não faz fronteira lindeira com o 
externo do prédio, então, não tem como você ter uma janela aberta para o 
exterior, ele tem que ventilar para dentro do vestiário feminino para poder sair. O 
fato de as aletas do castilho estarem fechadas já faz com que ali fique uma bolha 
de ar quente. Então, é preciso pensar em soluções, talvez com sustentabilidade, 
soluções rápidas e efetivas que possam talvez ser implantadas de forma barata no 
período de férias, em julho. Mesmo que haja uma reforma maior no térreo, seria 
interessante já implantar uma solução. Sugeriu que se colocasse o castilho com as 
aletas abertas na horizontal – hoje elas estão fechadas - e um anteparo em 
ambos os lados, de forma que não pudesse ter visualização, mas o ar continuasse 
passando. Informou que oportunamente protocolaria na Diretoria os desenhos, 
com todas as anotações técnicas. A segunda questão é da lufada de vento, de ar 
frio que adentra pela porta mesmo. Entrando no Poliesportivo, temos à esquerda 
a lojinha, logo depois a revistaria. Quem entra, entra junto com o vento, que a 
criança que está descendo da piscina Myrtha ou está descendo da parte da 
piscina infantil, ela pode entrar no vestiário infantil, algumas crianças vão direto 
ao elevador e sobem dali ao 3º andar. É coisa de uns 4 ou 5 minutos de 
movimentação entre sair da piscina e chegar ao chuveiro, às vezes até 10 
minutos, conforme a fila, o elevador demora. Então, minha sugestão é que seja 
feita uma parede de vento, como a que está instalada na escada aqui do 
anfiteatro, uma excelente solução. Talvez possamos fazer uma tubulação que 
suga o ar de dentro do vestiário, onde tem uma bolha de ar quente e já joga 
nesses ventiladores verticais, com o fechamento de vidro lateral ali perto do final 
da lojinha. Então, a pessoa entraria no Poliesportivo, passaria pelas portas, tem a 
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entrada da loja, logo em seguida haveria um fechamento com vidro pelas laterais, 
com uma porta que fica aberta, e esse equipamento que faria a parede de ar para 
bloquear a entrada do ar frio ali. Pediu ao Conselho que acompanhasse com 
carinho o assunto, para preservar o interesse das crianças, porque isso tem 
causado muito estorvo. É uma solução fácil, simples e que trará muita alegria ao 
Presidente Ivan. Comentou que conversou com o ex-Presidente Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues, que foi quem executou a obra do vestiário. Naquela época a 
ventilação era coerente. Depois, com o passar do tempo, na gestão do Presidente 
Roberto Cappellano, houve esse evento, foi fechado e ficou uma questão que não 
foi solucionada ainda.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – Propôs voto de louvor ao Associado Maurício Lemmi, 
que doou cerca de 800 livros para a Biblioteca do Clube, convidando os 
Conselheiros a seguirem o exemplo.  
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de 
presença e deu por encerrados os trabalhos 22:20 horas. 
 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 700ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 26 de agosto de 2019, com uma retificação já dela constante. 

 

 

 

 

CÉLIO CÁSSIO DOS SANTOS 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 

 

CLAUDIO VITA NETO 

Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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