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ATA RESUMIDA DA 616ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de fevereiro do ano dois mil e treze, em segunda convocação, 
às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
setenta e um Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
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 SOLENE 

Posse de Conselheiros 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o Associado João Vicente 
Roberto de Queiros Mattoso, Suplente do Grupo B pela Chapa Participação 
convocado para esta reunião. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Prestando merecidas homenagens, em nome da Mesa do 
Conselho propôs ao Plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 1) 
votos de pesar: a) pelo falecimento da Associada Jacira Sant’Ana Goldschmidt 
Rocha, viúva do ex-Conselheiro Osmar Rocha; b) pelo falecimento do 
Associado José Ricardo Namura, conhecido por "Zazá", ex-atleta do Polo 
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Aquático; c) pelo falecimento do Associado Ruy Sérgio de Azevedo Sodré, ex-
Conselheiro e ex-Membro da Comissão de Obras, informando sobre a Missa de 
Sétimo Dia; d) pelo falecimento da jornalista Rosana Daumas, sobrinha da 
Conselheira Dulce Arena Avancini; voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Rainer Helmut Conradt, Diretor Adjunto de Tênis 
Infraestrutura/Mini Tênis; voto de júbilo à Diretoria Cultural, na pessoa da 
Conselheira Maria Helena Cruz McCardell, Diretora da Área, pela brilhante 
apresentação da Orquestra do ECP regida pelo Maestro Murilo Alvarenga, no 
dia 23/02/2013. Aproveitou para cumprimentar a Diretoria Cultural pela 
realização, no último domingo, do Open Day Cult, também momento de grande 
distinção. Em seguida, comunicou que, respeitado o devido processo legal e 
observado amplo direito de defesa, mas de forma inexitosa, o associado José 
Ricardo Penteado Aranha perdeu a condição de Suplente de Conselheiro que 
ele obtivera no pleito de 2012, quando concorrera pela Chapa Pinheiros de 
Todos Nós, por haver incidido nos artigos 36, parágrafo único do Estatuto 
Social e 67, parágrafo único do Regulamento Geral. Informou que toda a 
documentação correspondente encontra-se à disposição para consulta na 
Secretaria. Prosseguindo, leu carta recebida do Sr. Presidente da Diretoria, 
encaminhando o planejamento de manutenção dos 170 mil metros quadrados 
do Clube, incluindo áreas construídas, baseado em procedimentos e métodos 
específicos, com o relatório anual de manutenção em 2012, plano de 
manutenção, relatório de manutenção, ordens de serviço solicitadas pelo 
Departamento de Restaurante 2012/2013; material que também 
disponibilizou para consulta dos Srs. Conselheiros na Secretaria. 
 
Primeiro Secretário – Informou o recebimento de carta da Presidência, 
comunicando alterações em sua composição para o biênio 2011/2013. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de louvor à Diretoria Médica, na 
pessoa do Diretor Luís Fernando Imperatriz, extensivo ao médico Dr. Vinícius 
Gabriel Arnoni e à enfermeira Renata Rocha Mendes dos Santos, pela 
competência e seriedade com que, na última sexta-feira, prestaram socorro ao 
Conselheiro João Mário Faragó, que havia levado um tombo na Rua Tucumã. 
Aprovado. 
 
Sylvio Renan Monteiro de Barros – Também propôs voto de louvor ao 
Diretor Médico Luís Fernando Imperatriz, pessoa que tem, além de grande 
competência, dedicação especial ao Clube. Tendo sido Diretor Adjunto da 
Emergência Médica de dezembro/2008 a junho/2012, disse que aprendeu a 
respeitar e reconhecer no Dr. Luis Fernando pessoa de grande mérito. 
Ressaltou que o setor médico conta com uma equipe altamente treinada, todos 
os médicos com ACLS (Advanced Cardiac Life Support - suporte avançado de 
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vida e de manutenção da vida), “call-centers” novos, que são  23 caixas 
vermelhas que instaladas em diversas dependências, mais 3 que estão 
reservadas para o novo Estacionamento; e com 7 aparelhos desfibriladores, 
distribuídos estrategicamente. Registrou um agradecimento especial ao 
Hospital Santa Catarina, pela generosa parceria com o Clube. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Na condição de Presidente da 
Comissão de Obras, apresentou um relatório atualizado sobre o andamento da 
obra da nova garagem. Informou que a Comissão se reuniu durante o mês de 
fevereiro com o Presidente da Diretoria, o Diretor de Patrimônio e a empresa 
gerenciadora, Tessler, para avaliar o andamento da obra do Estacionamento. 
Com os dados técnicos que colhemos nessas reuniões, nessas vistorias que 
fizemos in loco e análise do contrato de aditamento de prazo celebrado com a 
Bueno Neto Construções, elaborou um relatório, que passou a ler. Até o final 
de março estarão concluídos os primeiros e segundo pisos do Estacionamento. 
Ficarão faltando as seguintes atividades que serão concluídas até o final de 
abril. Então vai ser o acabamento do terceiro subsolo, a conclusão do quarto 
módulo da caixa de água de 1 milhão de litros, porque vai atender todo Clube, 
a casa de motores de ventilação e banheiros, a Portaria da Angelina Maffei 
Vita, que é a Portaria do Shopping Iguatemi, a conclusão do sistema de CFTV e 
rede de dados, o remanejamento para o primeiro solo da atual subestação que 
alimenta todo Clube e a montagem da nova cabine primária no segundo 
subsolo. Os serviços para execução da rampa de saída, que é o serviço 
pendente, sendo iniciados após a demolição do atual reservatório do Clube de 
450 mil litros, que abastece todo Clube. Primeiro tem que destruir o 
reservatório, terminar o novo reservatório e fazer a rampa. Durante o mês de 
março esses serviços vão ser iniciados. Os quatro elevadores que vão atender 
a garagem já foram comprados, dois já estão instalados, já foram testados, não 
estão funcionando porque o Estacionamento não está em operação. Os outros 
dois vão ser instalados durante o mês de abril. E a Portaria da Angelina Maffei 
Vita, que é a Portaria do Shopping Iguatemi, que é de grande interesse para os 
associados só poderá ser construída após a total remoção de terra existente no 
terceiro subsolo. Esse serviço de remoção de terra tem sofrido atrasos devido 
às chuvas que estão assolando São Paulo nos últimos três meses, mas a 
Portaria até final de abril vai estar pronta. Está sendo contratada também uma 
empresa para executar as 10 quadras de Tênis que vão estar situadas sobre a 
laje do piso térreo da garagem, serão de saibro e duas quadras rápidas. Esse 
serviço será iniciado em março, estando prevista para final de abril a entrega 
de quatro quadras de saibro. Já foi contratada a empresa para execução da 
estrutura metálica do novo ginásio de Tênis. O ginásio terá duas quadras de 
saibro, arquibancadas, iluminação. Isso será feito a partir da entrega da 
estrutura metálica, o que deverá ocorrer a partir do final de março. A 
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utilização do Estacionamento só poderá ocorrer após a concessão do habite-se 
por parte da Prefeitura e só acontecerá depois do termo de quitação do ISS 
pela Prefeitura, a certidão negativa de débito do INSS, o auto de vistoria do 
Corpo de Bombeiros e o auto de vistoria do CONTRU, que vai vistoriar toda 
parte de elevadores. A vistoria do CET da parte viária da Faria Lima, entradas 
e saídas e a vistoria do DEPAVE para o cumprimento do plano de 
remanejamento arbóreo do Clube. Após conseguirmos todos esses itens é que 
poderemos solicitar o habite-se. Então, a Comissão de Obras não pode prever 
um prazo exato da entrega da obra, do funcionamento da obra. Comunicou que 
recentemente foi inaugurada a iluminação do campo B de futebol, anseio dos 
futebolistas. Dando sequência, propôs voto de louvor para a Banda de Jazz do 
Clube, que está completando seis anos de existência, cuja formação atual é a 
seguinte: Carlos Campos - contrabaixo; Eric Klug – saxfone tenor; José Roberto 
Sarsano - bateria; Paulo Certain - guitarra; Paulo Teixeira de Castro - piano; 
Sebastião Bazotti – direção, trompete e arranjos; Tito Livio Frascino - 
flugelhorn e Victor Semeghine – saxofone tenor. Proposta aprovada. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs um voto de louvor aos integrantes da 
Seção de Futebol Menor, pelo trabalho realizado em 2012, lembrando que 
foram mais de 1.200 crianças participantes dos torneios internos e das 
escolinhas da modalidade. Relacionou os homenageados: Diretor Adjunto: 
Ricardo Sacardo; Coordenador dos professores: Maurício Machado; 
professores Carlos Alberto Dias Pereira; Victor Hugo de Matias; Nivaldo Silva 
Santos; Aparecido Carlos Batista; Caio Toledo Soares; Evandro Villar Lemes; 
Rony Risério Marcondes Machado e Carlos Alberto da Silva Paiva. Estendeu o 
voto aos coordenadores das categorias, que são pais que participam, todo 
sábado, ajudando a coordenação do Futebol Menor, que são os coordenadores 
do Sub 5, 6 e 7: Conselheiro Francisco Flaquer Filho e Rodrigo Araújo; do Sub 
9: Luiz Moreira e Emiliano Graziano; do Sub 11: Conselheiro Francisco 
Antonio Vassellucci Filho, que também é Conselheiro desta Casa e, Rodrigo 
Sanchez; Sub 13: José Ricardo Souza e Sub 15: Luiz Augusto Souza e Alfredo 
Menegueli. Proposta aprovada. 
 
Ivo Kesselring Carotini – Associou-se à manifestação de pesar pelo 
falecimento de José Ricardo Moraes Namura, e propôs voto de pesar pelo 
passamento do ex-Conselheiro Renato Sampaio Coelho. Aprovado. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Ratificou o voto de louvor 
consignado ao Maestro Murilo Alvarenga e todos os componentes pelo 
brilhantismo da Orquestra Pinheiros, mencionando outras apresentações 
feitas fora do Clube. Desde logo, agradeceu à Diretoria Cultural e às Diretorias 
anteriores, por esses resultados tão grandiosos que se tem visto. Pretendeu 
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consignar voto de repúdio pelo acontecido na última reunião plenária, com 
relação ao processo sobre fatos envolvendo dois Diretores, entretanto o Sr. 
Presidente interveio, esclarecendo sobre a finalidade regimental do 
Expediente e pedindo que o orador se pronunciasse a respeito no item Várias. 
 
André Franco Montoro Filho – ... No fim da última reunião, que, aliás, não era 
segunda, mas terça, pensei na ocasião, logo que saí daqui, jantando ainda 
depois da meia-noite, em vir à Tribuna propor um voto de louvor ao Serrinha 
pela sua absolvição. Mas, chegando em casa, eu tive oportunidade de ler o 
valor do dia, da segunda-feira e vi um artigo muito interessante do Professor 
Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política na 
Universidade de São Paulo, que trata assuntos da inclusão, da questão do 
duplo standard, e fala algo que me pegou bastante especialmente naquele 
momento, que dizia que para quem quer mudar não é só criticar, tem que se 
propor alguma coisa, e ele propõe. Propõe que é preciso difundir a ética – 
Estou lendo agora... 
 
Presidente – Conselheiro André Franco Montoro Filho, a mesma situação, 
nutro pelo senhor um enorme respeito. A ironia, Anatole France era um 
irônico extraordinário, o senhor vai na ironia do voto. Eu vou ouvir, como 
todos, o senhor em Várias, eu não vou inverter a ordem das coisas. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu não posso propor um voto de louvor ao 
Professor Renato Janine Ribeiro? 
 
Presidente – Pode, claro. 
 
André Franco Montoro Filho – É o que estou fazendo, então acredito que 
tenho direito de fazer esse voto de louvor que estou propondo e estou 
justificando. 
 
Presidente – Aí está justificado, é que o fato gerador desse voto de louvor – O 
Presidente é atento às manifestações – o fato gerador é que trazia esta carga 
de crítica que, deve ser feita, porque isso é um plenário onde a divergência é 
insta ao poder democrático. Eu aprendi, aliás, em lições que o senhor sabe 
bem com quem – mas, por favor, vamos nos ater à Ordem do Dia, porque não 
posso permitir a inversão. 
 
André Franco Montoro Filho – Exatamente por essa razão que li o 
Regimento e verifiquei... 
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Presidente – Eu também li o mesmo artigo do Professor Renato, que, aliás, o 
irmão dele, Janine também, tem um livro extraordinário de citações e ele é um 
mestre de ética. E ética são normas de conduta. Normas de conduta que eu 
farei observar. 
 
André Franco Montoro Filho – Gostaria, na justificativa, ler o que ele 
escreveu, que é preciso difundir a ética nas escolas, ela não pode ficar nas 
mãos só das igrejas, das famílias, deve ser estudada com uma abordagem leiga 
e universal no ensino básico, isto é, da alfabetização até a conclusão do ensino 
médio. Deve haver também uma preocupação das empresas, que são 
responsáveis por boa parte da sociabilização das pessoas. E, principalmente, aí 
que me pegou, uma corporação ou organização não pode tolerar atitudes 
antiéticas dos seus funcionários, sobretudo, dos seus dirigentes. Em função da 
importância desse artigo no momento atual da sociedade brasileira eu 
gostaria de prestar uma homenagem e um voto de louvor ao Professor Renato 
Janine Ribeiro. 
 
Presidente – Perfeitamente, está anotado e será endereçado o voto de louvor 
ao ilustre Professor Renato Janine Ribeiro. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Associou-se ao voto de pesar consignado 
pelo falecimento de Renato Sampaio Coelho. Prestou homenagem póstuma a 
Ruy Sérgio de Azevedo Sodré, propondo fosse observado um minuto de 
silêncio. Ponderou se não seria o caso de pensarmos uma vez por ano prestar 
uma homenagem àqueles mais antigos, porque não é para isso, mas temos 
certamente muito mais para fazer do que um jantar ou um almoço para os 
Presidentes.  
 
- É observado um minuto de silêncio. 
 
Severiano Atanes Netto – Associou-se à manifestação de pesar pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Ruy Sérgio de Azevedo Sodré, lembrando a 
valorosa colaboração prestada ao Clube por ele e seus familiares. Propôs voto 
de pronto restabelecimento do Conselheiro Victorio Antonio Mario Lomonaco. 
Aprovado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Propôs voto de louvor a uma atleta 
carinhosamente conhecida por Rosinha, do atletismo, corrida, 1.500 metros, 
que ocupava o cargo de treinadora e treinava não só os associados, como 
também os garotos da iniciação esportiva. Justificando sua proposta, disse que 
referida atleta afastou-se do Clube e não mais ministra os treinos técnicos de 
corrida, entretanto, por um ato de reconhecida nobreza preocupou-se em 
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selecionar para substitui-la alguém que desse continuidade à base do trabalho 
que ela havia construído com um grupo de associados ao qual ela atendia. 
Estendeu o voto ao Diretor Adjunto de Atletismo Associativo, Peter Vaz da 
Fonseca – o qual aproveitou para homenagear por ter recentemente 
completado uma maratona na Flórida, em menos de 3 horas – e ao Diretor de 
Relações Esportivas Carlos Alexandre Brazolin, que operou de uma maneira 
muito próxima aos associados essa transição. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Pediu que a Diretoria revisse o 
critério para a retirada de convites para as apresentações, por exemplo, do 
Coral e da Orquestra do Clube, no Auditório do CCR, talvez retornando ao 
sistema antigo, de exigir convite só para convidados. Por oportuno, 
recomendou que fosse feita a gravação da apresentação do Coral e da 
Orquestra, com imagem e som, para eventual futura comercialização, bem 
como que fosse revista a quantidade de programas a serem distribuídos, pois 
no último evento mais da metade das pessoas não tinha o programa. Com 
referência aos jornais disponibilizados para leitura na Sala dos Veteranos, 
devido à demanda, sugeriu que, a exemplo do jornal Folha de São Paulo, sejam 
disponibilizados para leitura dois exemplares do jornal O Estado de São Paulo. 
Passou a tratar da exigência legal de publicar a lista de contratos efetivados na 
Revista do Clube. A primeira solicitação é que até abril de 2010 vinha 
contratos efetivados, Resolução nº 1/2002, isso não vem sido colocado desde 
maio e talvez fosse colocado. O segundo, que tenha maior agilidade na 
publicação, tão logo o contrato seja efetivado, porque às vezes estamos em 
dezembro e está aparecendo contrato relativo à Festa Junina. Pediu 
esclarecimento sobre o que teria havido com relação às Revistas de janeiro e 
de fevereiro, pois a relação dos contratos efetivados publicada nas duas 
edições é idêntica. Comentando que a composição de preços dos artigos de 
Bares e Restaurantes depende da ficha técnica, e tal, exemplificando, 
reivindicou que fosse revista a política de preços praticada, pois há itens que 
não têm manuseio, nem preparo, e estão mais caros aqui dentro. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Silvia Schuster – Pleiteou a substituição do xampu e do condicionador que 
são vendidos no vestiário masculino, que não são exatamente adequados. 
Mesmo considerando a manutenção do Clube eficiente em muitos pontos, 
reclamou que ultimamente há muita coisa acontecendo, como a queda da 
tabela do Basquete, vazamentos e goteiras no Poliesportivo - que resultaram 
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na queda de uma aluna do Balé, que quebrou o braço; o teto do cabeleireiro 
feminino da Sede tem goteiras e o forro está cedendo; os cabos que separam as 
raias estão desfiados e não dão tensão; o gradil da pista de atletismo está 
enferrujado; há infiltração na Hidroginástica, além da falta de limpeza e 
higienização. Solicitou seja verificada, com urgência, a possibilidade de 
direcionar verba para a Seção de Esgrima, pois as competições terão início em 
março e as mães estão tendo que arcar com tudo: todo indumentário, 
inscrição, transporte. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Gesualdo Di Nieri – Solicitou que, com relação às próximas propostas de 
concessão do ingresso de militantes como associados Contribuintes 
encaminhadas para deliberação do Conselho, além das exigências legais o 
atleta sejam obrigado a permanecer defendendo as cores pinheirenses no 
mínimo por mais 50% do tempo em que esteve inscrito como pré militante e 
militante. Caso essas exigências futuramente não fossem cumpridas, a 
Diretoria poderia cancelar sua inclusão no quadro associativo a qualquer 
momento, dentro do prazo acima previsto, três anos e seis meses, salvo 
motivo de força maior que comprove a impossibilidade de continuar como 
atleta na Seção em que ficou durante sete anos. Com essas providências 
evitaremos que o atleta, após receber a concessão, passe a competir por outro 
clube e contra os nossos próprios atletas. Aduziu que essas exigências também 
deverão ser impostas aos Atletas Beneméritos. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Esclareceu que a Diretoria pode propor alteração regimental; ela 
tem a prerrogativa e o Conselho aprecia, como também o orador, 
acompanhado de outros 50 Conselheiros, poderá formular a mesma proposta 
de alteração. Entretanto, encaminharia a matéria à Diretoria para que, no 
âmbito de sua competência, se manifestasse a respeito. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Reivindicou que a Diretoria priorize a 
ampliação da Brinquedoteca, principalmente nas áreas de amamentação, de 
alimentação e do vestiário das crianças. Como representante do Futebol, 
agradeceu a revisão da iluminação e solicitou que seja priorizada a 
substituição da grama sintética do campo B, que se encontra um pouco 
desgastada, podendo causar acidentes. Perguntou à Diretoria por que o 
trampolim de um metro foi fechado e se há possibilidade de reabri-lo. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da Ata da 615ª Reunião Extraordinária, realizada 

no dia 28 de janeiro de 2013. 

Alexandre Fiore Weyand – Pediu que fosse feita retificação do resumo do 
voto de louvor que havia feito ao nadador Guilherme Guido, para dar ênfase à 
diferença entre as etapas da Copa do Mundo de Natação e o 11º Campeonato 
Mundial de Natação de piscina curta. 
 
Andreas de Souza Fein – Propôs fosse retificado, de 65 contra 50 para 64 
contra 50 votos, o resultado da verificação da votação do processo disciplinar 
anunciado pelo Sr. Presidente. 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada, com as 
retificações reportadas por ambos Conselheiros. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-14/2012, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do título de Atleta 
Benemérito a Fernando Augusto Dias Scavasin, da Seção de 
Esgrima. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Roberto Cappellano – Lembrou que em março de 2012 propôs e foi aprovada 
pelo Conselho emenda a uma proposta de alteração regulamentar, 
possibilitando a concessão da benemerência para aqueles que já houvessem 
conquistado os títulos, mas ainda não tivessem completado sete anos de 
inscrição no Departamento Esportivo. Naquele dia indagara ao Sr. Presidente 
se quem já tinha ganhado a medalha e contava com sete anos de Clube e não 
havia requerido ainda a benemerência antes daquela emenda, já estava 
superado e já teria direito, que seria o novo entendimento, a partir daqueles 
que ainda não tinham, mas os que já tinham os sete anos de Clube e já tinham 
os títulos, só faltava requerer. No parecer da Comissão Jurídica no caso do 
Fernando Scavasin e no caso do item 5, do Emílio Augusto Padilha Vieira, do 
Polo, estava afirmado - e aí eu gostaria da ajuda e do entendimento, se aquela 
posição que conversamos está correta ou se tem um entendimento diferente. 
O Scavasin já tinha 10 anos de Clube e já havia sido medalhista nos Jogos Pan-
Americanos. A mesma coisa serve para o atleta do Polo. Só que nas Fls. 02 do 
parecer da Comissão Jurídica, no final ela fala o seguinte: Sob essa nova 
definição o atleta em apreço, 3º colocado nos Jogos Pan-Americanos de 2011 
não faria jus à transferência pretendida. Entretanto, a mesma Resolução 
01/2012, que foi de 26 de março – O Pan-Americano foi em 2011 e esse rapaz 
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foi admitido em 24/08/2001, então já tinha 10 anos de Clube – estabelece 
exceções que vem ao mesmo tempo no §10 do artigo 6º e, assim por diante. 
Tem até um pequeno detalhe de digitação, que repete duas vezes, não sei se o 
pessoal se atentou. 
 
Presidente – Vi. 
 
Roberto Cappellano – Então, minha dúvida é a seguinte: há um equívoco da 
Comissão Jurídica com relação à afirmação que ela falou nas Fls. 02 ou não há 
um equívoco da Comissão Jurídica em relação àquilo que havíamos 
conversado na reunião? Isso não vai mudar o fato,... 
 
Presidente – Não. 
 
Roberto Cappellano – ...porque podem ter outros atletas que virão a requerer 
e não está correto. Eu queria só o correto: se o correto é esse entendimento, 
aquilo que foi na nossa reunião cai por terra. Se o correto é o entendimento da 
reunião, o parecer da Comissão Jurídica está errado. 
 
Presidente – Esclarecendo, disse que essa matéria é tese de concurso, mas 
tinha um ponto de vista firmado e o Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, ao julgar uma questão dos aposentados, consagrou o mesmo 
entendimento. Uma coisa é direito adquirido, que é consagrado quando 
implementadas todas as condições para aquisição deste direito. Outra coisa é o 
exercício do direito. Se o direito está adquirido e existe uma mora para exercer 
este direito não será apenas e tão só em função desta mora que o cidadão 
perde o direito adquirido. Explicando: o sujeito está aposentado, ele demora 
para requerer a aposentadoria, não será porque ele demorou para requerer a 
aposentadoria que, sobrevindo uma nova lei, ele perderá aquele direito que 
ele já adquirira nas condições da lei em vigor. Ele já tinha o direito adquirido 
sob a égide do Estatuto anterior, que estabelecia a benemerência? 
 
Roberto Cappellano – Tinha, isso é claro. 
 
Presidente – E só demorou, mas dentro do prazo ânuo... 
 
Roberto Cappellano – Tranquilo. 
 
Presidente – Então está respondida a pergunta. 
 
Roberto Cappellano – Não sou advogado, não tenho tese de concurso, mas o 
que o senhor falou aquele dia eu entendi e estou trazendo novamente. Então, 
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gostaria, se for esse entendimento do senhor e da Casa, só constasse em Ata 
que esse parecer da Comissão Jurídica está equivocado nesse aspecto. 
 
Presidente – Isso eu não posso fazer, porque os cinco integrantes da 
Comissão Jurídica têm notório saber e, com absoluta certeza, todos, sem 
exceção, muito maior do que o meu. O que está dito no Parecer da Comissão 
jurídica não pode ser alterado pela Presidência. 
 
Roberto Cappellano – São dois temas, por isso que falei, um não tem nada a 
ver com o final. 
 
Presidente – É a opinião da Comissão Jurídica e ela opina pela concessão, 
fazendo a ressalva. Isso daí se chama liberdade de pronunciamento, juízo de 
valor, ela tem um juízo de valor. Eu dei a explicação que o senhor pediu à 
Mesa, estou dando minha opinião, que inclusive foi consagrada semana 
passada. 
 
Roberto Cappellano – Como eu concordo com o senhor e, quando teve a 
reunião, até na minha emenda segui a mesma doutrina que o Sr. Presidente 
está manifestando novamente hoje, gostaria só que colocasse então a minha 
palavra, que existe um entendimento divergente da Comissão Jurídica, um 
entendimento que está sendo explicado agora. 
 
Presidente – A opinião do senhor constará em Ata com absoluta certeza. 
 
Roberto Cappellano – É só uma questão de deixar consignado, porque foi 
falado. Bem, como não tem problema no final, não vai ter discussão, mas 
acharia interessante porque sabemos que advogado tem tanto de defesa 
quanto de acusação, então tem sempre os dois pareceres e tínhamos falado um 
negócio e aqui foi escrito outro. 
 
Presidente – Seria por outros fundamentos. Eles chegaram à mesma 
conclusão do senhor, embora por outros fundamentos. 
 
Roberto Cappellano – Exatamente, eu só queria constar. Esse era o primeiro 
tema. O segundo, sobre Fernando Scavasin, podemos dizer que é um atleta 
sensacional; chegou no Clube com 16 anos. Quem passa na Esgrima no final do 
dia vê sempre dois meninos treinando, ele é um deles. 
 
Presidente – Foi campeão Pan-Americano por equipe. 
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Roberto Cappellano – E é merecedor de todos os méritos que tem, treina com 
todo mundo, não tenho absolutamente nada a observar, exceto sobre sua 
qualidade técnica e espírito de Pinheirense. Fico feliz com sua benemerência. 
 
Presidente – Não havendo mais inscritos, declarou encerrada a discussão e 
submeteu a proposta à votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Plenário resolveu conceder o título de Atleta 
Benemérito a Fernando Augusto Dias Scavasin, da Seção de Esgrima. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-17/2012, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do título de Atleta 
Benemérito a Guilherme Augusto Guido, da Seção de 
Natação. 

Presidente – Não havendo inscritos, declarou encerrada a discussão e 
submeteu a proposta ao Plenário. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Conselho resolveu conceder o título de Atleta 
Benemérito a Guilherme Augusto Guido, da Seção de Natação. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-18/2012, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do título de Atleta 
Benemérito a Emílio Augusto Padilha Vieira, da Seção de Polo 
Aquático. 

Presidente – Não havia oradores inscritos, então, declarou encerrada a 
discussão e submeteu a proposta ao Conselho. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Conselho aprovou a concessão do título de Atleta 
Benemérito a Emílio Augusto Padilha Vieira, da Seção de Polo Aquático. 
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Item 6 - Apreciação do processo CD-24/2012, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do ingresso do atleta 
Oswaldo Maestro Sarrion dos Santos Guimaraes, da Seção de 
Handebol, como Associado Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente de aquisição de título social. 

Presidente – Não havendo inscritos, declarou encerrada a discussão e 
submeteu a proposta à votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Plenário deliberou conceder o ingresso do atleta 
Oswaldo Maestro Sarrion dos Santos Guimaraes, da Seção de Handebol, como 
Associado Contribuinte, na classe Individual, independentemente de aquisição 
de título social. 
 
 
Item 7 - Apreciação do processo CD-25/2012, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do ingresso da atleta 
Carolina Hurga Mussi, da Seção de Natação, como Associado 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente de 
aquisição de título social. 

Presidente – Não havendo inscritos, declarou encerrada a discussão e colocou 
a proposta em votação. 
 
Deliberação: 

O Conselho, por unanimidade de votos, deliberou conceder o ingresso da 
atleta Carolina Hurga Mussi, da Seção de Natação, como Associado 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente de aquisição de título 
social. 
 
 
Item 8 - Várias. 

Peter Alfredo Burmester – Como praticante da modalidade, manifestou-se 
dizendo que, em função da alteração aprovada na reunião do Conselho de 
novembro, pela nova sistemática de pagamento das várias atividades 
esportivas, na Seção de Tênis, onde há várias modalidades: Tênis jogar, Tênis 
Kids, Tênis Militante e Tênis para crianças e existem pessoas inscritas em 
várias atividades, como as aulas eram feitas em prazos mais elásticos 
permitiam que o pagamento fosse mais suave e viável. Entretanto, têm 
ocorrido vários casos de pessoas que não estão pagando corretamente, por 
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causa do acúmulo dos vários pagamentos muito próximos, além de aspectos 
particulares, de impostos, sempre no começo do ano, alguns estão deixando de 
pagar outras atividades, para não haver acúmulo. Pediu à Diretoria que faça 
uma revisão nesse caso. Há muitos associados que viajam muito e gostariam 
de pagar um ou dois meses, e pagam antes das suas mensalidades. Esse é um 
aspecto muito importante que gostaria que fosse reanalisado, reavaliado, 
provocou uma série de celeumas, inclusive por ocasião dos pagamentos, na 
Seção de Cobrança, até meio desagradáveis. Em segundo lugar, levantou o 
problema de que as quadras de Tênis que foram utilizadas pelo Clube durante 
algum tempo junto à Hebraica, como uma concessão em troca, o contrato foi 
cancelado ou findou, e agora os tenistas estão encontrando dificuldades para 
praticar sua atividade, em função da preferência às aulas de Tênis. E inúmeras 
quadras estão simplesmente em treinamento, em prejuízo do tenista normal, o 
que está causando discussões em quadra, elevando a voz em vários pontos, 
inclusive os técnicos dos alunos em questão, e o pessoal da administração fica 
naquela dificuldade de como conceder o prazo para dar aos tenistas jogarem, 
enfim, a situação está bastante embaraçosa, criando um mal estar numa área 
de bastante frequência, que precisa ser resolvido com muita urgência, antes 
que alguém tome uma atitude mais drástica dentro da quadra de Tênis, como 
quase presenciou. Pediu que fosse tomada uma atitude, pois é uma área de 
importância para todos.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – Comentou que em seu primeiro pronunciamento, 
no ano passado, havia relatado que tinha sido vítima de retaliação política, 
falso boletim de ocorrência e condução parcial dos processos, no período que 
se afastou do Conselho. Que disse também, à época, que não procuraria 
reparação dos ataques que sofreu, mas também pediu que eles cessassem. 
Alertou que, se do contrário, voltaria a esta Tribuna para se proteger e à sua 
família. Prosseguiu, dizendo: para minha surpresa, na calada da noite, nas 
férias do Conselho, fui surpreendido com outra falsa comunicação de 
ocorrência. Fui acusado de invasão de Portaria por um funcionário que nem 
presente no local estava. Para minha sorte, a Comissão designada pelo 
Presidente Sr. Manssur, para avaliar a ocorrência, não era constituída por 
rivais políticos, como tinha sido a anterior, mas, sim, por três membros de 
grupos políticos distintos. A Comissão que analisou a pendência comigo e um 
Diretor e Conselheiro, ocorrida na rua, composta por amigos dele e de chapa 
dele, de nome Francisco Taglianetti e outros, a meu ver não era isenta, estava, 
em tese, alinhada com seus mandantes. Isso eu já declarei o ano passado. 
Voltando ao assunto inicial, graças à Comissão constituída com membros de 
três grupos políticos diferentes, foi possível fazer uma análise imparcial e, 
após constatar a inveracidade da acusação, a mesma foi arquivada. Fui 
acusado por um funcionário que não estava no local, Sra. Edileusa, de invasão 
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de Portaria. O único funcionário presente no local, Sr. Francisco, desmentiu a 
funcionária, em acareação em separado. Vou ler um trecho do relatório da 
Comissão. O primeiro a ser ouvido disse não reconhecer o teor da redação do 
documento, fls. 3/3, afirmando que os fatos não ocorreram como constatou da 
exposição. Afirmou ter ocorrido um mal entendido, pois a pessoa que 
subscreveu a ocorrência não estava presente no local, onde só duas pessoas, o 
depoente e o porteiro se encontravam. Disse que em nenhum momento lhe 
fora solicitado documento, tendo sido muito bem tratado pelo porteiro. Afirma 
que passava no local, quando observou o ingresso de um veículo pelo portão 
78, fato que lhe chamou atenção, suscitando-lhe indagar sobre o referido 
acesso. O porteiro informou tratar-se de um Diretor, cujo nome desconhecia. 
Nesse lapso, outro veículo adentrou, sem que houvesse informação sobre sua 
identificação. Tais fatos despertaram a atenção e interesse, como associado e 
membro do Conselho, daí a indagação feita ao fiscal que se encontrava na 
referida Portaria. Agora, o que leva uma funcionária que não estava presente 
no local a uma narração não verdadeira de boletim de ocorrência? Temos 
suspeitas não confirmadas que talvez possa estar ocorrendo o mesmo em 
nosso Clube. Esse Diretor Administrativo há várias gestões no cargo, poderia, 
em tese, em troca de bons serviços, premiar funcionários de sua confiança. 
Vou ler outro trecho do relatório. O depoimento de Edileusa vem 
comprometido pela ausência de verificação icto oculi, por ouvir dizer, distante 
dos fatos, já que quem subscreve, encontrava-se em ronda em outro posto. 
Espera-se, entretanto, que o associado, na condição de Conselheiro seja-lhe 
conferida a possibilidade de obter informação, especialmente do corpo 
administrativo funcional, pois tal condição permite-lhe prestar, solicitar 
esclarecimentos na forma estatutária e regimental. Tudo isso consta do 
relatório da Comissão. Por que então uma funcionária que não estava no local 
inventa uma versão de fatos envolvendo um Conselheiro? Fizemos uma 
pesquisa e descobrimos que a mesma funcionária, Edileusa Pereira Gomes, foi 
representada em ocorrência contra ela, nº 204/12, em 16/10/2012. E que 
mesmo com duas testemunhas contra ela, mas a sócia que a acusava, o Sr. 
Oswaldo Fontana arquivou o boletim de ocorrência sem ouvir as testemunhas, 
em tese, sempre em tese, protegendo a funcionária. Solicito que esse 
pronunciamento seja juntado à ficha trabalhista da funcionária e recomendo a 
demissão da mesma, por estar suspeito o seu comportamento. Quanto ao 
único funcionário que estava presente no local, ele afirmou ter recebido 
ordem de não incomodar Diretores que entram no Clube, não conferindo 
identificação ou solicitando que abram os vidros.Ora, que tipo de segurança é 
essa? Lembro que pode estar em curso alguma anormalidade e a segurança 
deveria conferir quem vai no carro que entra no Clube. Gostaria de saber 
também quantas pessoas têm permissão de parar no Clube por essas Portarias 
não regulares aos sócios comuns. Em minha opinião, só deveria ser 
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franqueado, não oneroso de carros no Clube, a pessoas a trabalho. Diretores 
que vêm jogar Tênis e não trabalhar deveriam pagar a diária, a estadia. 
Parentes, esposas e filhas não têm que ter estacionamento franqueado. 
Lembro o exemplo do ex-Presidente, Conselheiro, Sr. Vergueiro, que devolveu 
o cartão de estacionamento recebido em nome de sua esposa, por entender 
que ela não tinha esse direito. Não é possível que o Conselho tenha autorizado 
uma despesa de R$ 50 milhões para construir mais garagem e a farra da 
distribuição de estacionamento grátis seja estimulada. Solicito que seja 
divulgada a relação completa de quem tem cartão de estacionamento. Solicito 
que sejam revistas as normas de acesso destes cartões e carros no Clube, com 
fiscalização e segurança. Soube também de um brilhante estudo do 
Conselheiro Eduardo d´Utra Vaz a respeito do tema, motivo pelo qual solicito a 
criação de uma Comissão, com membros de todos os partidos inscritos no 
Conselho, para acompanhar e normatizar as obras e as rotinas das garagens. 
Não podemos permitir que a vilania impere no Clube. No passado, quando o 
Diretor eterno Oswaldo Fontana puniu sócio, 13 dias depois dos fatos, por 
falsas declarações de ocorrência, fora do Clube, em tese, para mim, infringiu os 
artigos 34, incisos I e X, artigo 38, incisos VII e VIII, artigos 47, 49 e 88. E, se 
mantida essa conduta, cria-se jurisprudência. Quando não aplicou o artigo 6º 
do Regimento Disciplinar no inquérito 10/07, este senhor também, sempre em 
tese, exorbitou suas funções. O artigo 6, só para lembrar, diz que a 
competência será sempre do Conselho, desde que pelo menos um dos 
envolvidos seja membro do Conselho. Solicito Comissões com membros de 
partidos diferentes ao do Diretor, para analisar a conduta do mesmo. Reparei, 
ainda, que em todas as Portarias, salas, escritórios, inclusive no Conselho, há 
um calendário da firma de despacho desse senhor. Ora, isso, em tese, 
caracteriza propaganda da empresa do Diretor, motivo pelo qual solicito a 
retirada dos referidos calendários das dependências públicas do Clube. 
Gostaria de acrescentar, também, que fiquei muito preocupado com a última 
reunião. Em tese, sempre em tese, os Conselheiros que votaram pela 
absolvição do Diretor agressor roubaram a paz e a tranquilidade dos sócios 
que não pertencem à turma. Tem até uma piada rondando o Tênis, Sr. 
Manssur, que se o senhor não encerra a reunião, o agredido ainda ia ser 
punido pela turma do Diretor agressor. 
 
Sr. Presidente – A liberdade de expressão é total. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Por isso que tomei a liberdade de trazer esse 
pronunciamento aqui, contando com a sua liberdade de expressão. Não 
podemos permitir que a tirania impere; eles são muitos. Sem a ajuda dos 
Conselheiros de bem, os tiranos vão continuar a me perseguir. Todavia, aviso: 
se eu cair, os tiranos se sentirão tão fortes, que a segurança de todos estará 
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comprometida. Conto com o apoio dos Conselheiros para a volta da 
normalidade à vida pinheirense e que o Pinheiros volte a ser o Clube onde me 
criei e aprendi os valores que carrego comigo até hoje. Salve o Pinheiros. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Vários associados têm feito a 
solicitação de que seja feita imediatamente a reforma dos vestiários das 
piscinas descobertas. Ali temos os pisos hoje escorregadios, temos, inclusive, 
goteiras que são transportadas, ou seja, entendo até que a Diretoria até tenta 
tapá-las e elas se transportam para outros locais. Temos os armários, 
realmente extremamente antiquados, que estão passando por processo de 
ferrugem, e os pisos, como disse, com várias rachaduras. E digo mais: esse 
ambiente destoa dos demais do nosso Clube. 
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Desde cedo eu aprendi aqui, através do 
ex-Presidente Cezar Roberto Leão Granieri, que no Esporte Clube Pinheiros o 
esporte vem em primeiro lugar; está na razão social do Clube. Por isso, tomo a 
liberdade de falar aqui sobre um assunto iminentemente esportivo. Fico um 
pouco preocupado quando ouço associados falando sobre taxas, sobre reajuste 
de taxas, aumento de mensalidade, quando aqui no Conselho discutimos 
índices de reajuste, índice Pinheiros, etc. Gostaria de pedir à Presidência da 
Diretoria, às Diretorias dos Esportes que prestassem esclarecimentos aos 
associados das Escolinhas de Natação, das Escolinhas de Judô, que tiveram em 
2013 um reajuste nas taxas das escolinhas esportivas das crianças de 103% a 
Natação e 100% o Judô. Tivemos índices razoáveis, por exemplo, 3% no 
Fitness ou 11.5%, aceitável, no CAD, mas 100% sobre qualquer coisa é muito; 
o Brasil não está bombando do jeito que achamos que está. O Pinheiros hoje, 
além dos títulos que foram adquiridos, além das taxas de transferência, além 
das mensalidades que são pagas por quase todos - porque os Veteranos não 
fazem, merecidamente - as taxas esportivas estão muito altas, e 100% é um 
valor preocupante. Disse que havia conversado sobre o assunto com o Diretor 
Marcelo La Terza dos Santos, informando que traria o assunto ao Conselho. O 
Diretor respondeu que foi feita uma revisão dos centros de custo. Ora, 
qualquer revisão de 100% é alguma coisa anormal, algo de causar espécie 
para qualquer um, para qualquer usuário, para qualquer consumidor, para 
qualquer pessoa pagante; são milhares de crianças em Natação, Judô que estão 
pagando 100% a mais. Não importa: Ah, o valor era simbólico, era pouco, 
fizemos a revisão. Poderíamos ter feito de outra forma, talvez 
escalonadamente. E já que foi feito, acredito que o foi por algum motivo justo, 
imagino, confio no Marcelo, confio no Presidente Dutra, tenho certeza que foi 
feito por um motivo justo. Gostaria de sugerir que os associados recebessem 
um esclarecimento ou afixado nas seções, através de uma carta, através de um 
comunicado, através de um e-mail, dizendo por que, o que foi verificado, o que 
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foi revisado, quais são os ganhos que os associados estão tendo nessas seções. 
Antes de vir aqui, também conversei com profissionais do Judô e, 
aparentemente, os mesmos alunos continuam lá pagando, apesar da 
majoração da taxa, 100%. E da Natação, parece que ainda temos lista de 
espera, porém, um assunto não tem nada a ver com o outro. Existem as 
gestões que estão sendo feitas para aumento de piscina, aumento de horário, 
para contratação de professores, mas, de qualquer forma, peço à Diretoria que 
esclareça o fato aos associados, usuários, sobre os 100%. 
 
André Perego Fiore – Gostaria de expressar meu voto de repúdio pelo 
ocorrido na última reunião do Conselho, quando da absolvição total de um 
Diretor por ato de agressão cometido nas dependências do Clube. Digo 
agressão, porque tivemos provas contundentes do fato. Testemunho de um 
nobre Conselheiro, inclusive amigo meu, José Luiz Fernandes Junior, que 
conheço há pelo menos 20 anos, reputação ilibada, pai de um atleta de alto 
nível. E somado a isso, ainda tivemos a exibição de um filme, que no meu modo 
de ver e acho que da maioria das pessoas aqui, foi vista a agressão com total 
clareza. Há pouco mais de três meses este Conselho e, aliás, com toda razão, 
expulsara um associado por ter jogado gás de pimenta no rosto de outro 
associado. Aliás, fui um dos que votaram pela expulsão. E nesse caso somente 
houve prova testemunhal. Agora, um Diretor, isto é, uma pessoa da qual, em 
tese, exigimos um comportamento muito mais exemplar, desfere uma 
cabeçada, também no rosto de outro Diretor – Aliás, as agressões foram muito 
parecidas, porque foram ambas no rosto. E nada acontece a esse Diretor: o 
associado é expulso e ao Diretor nada acontece. Às vezes reclamamos tanto do 
Congresso Nacional, onde a gente convive com atos de conchavo e tudo mais, e 
aqui fazemos o mesmo. Já ouvi muitas frases elogiosas que vêm deste 
Conselho: que vivemos num estado democrático de Direito; somos guardiões 
do Estatuto; somos soberanos; somos autônomos e convivemos com a mais 
absoluta segurança jurídica. Agora, pergunto: Que segurança jurídica é essa? 
Se aos amigos do rei nada e aos inimigos o rigor da lei. São dois pesos e duas 
medidas. É vergonhoso. Também já ouvi dizer muitas vezes que fazemos papel 
de julgadores neste Conselho. Agora, julgamos dentro de qual ideologia? A 
ideologia da perpetuação de poder e dos interesses pessoais? Não falo de todo 
Conselho, mas da maioria, que me envergonha. Ouço muitas vezes pelas 
alamedas aquela máxima de que se não estão comigo, estão contra mim. 
Queria frisar aqui que não faço parte da Diretoria, mas não sou contra ela, 
muito pelo contrário, torço por ela. E torço pela Diretoria por um simples 
motivo, porque se temos bons Diretores e uma boa Diretoria, naturalmente, 
teremos um bom Clube. E todos aqui, tenho certeza, são unânimes em querer 
ter um bom Clube. Mas o que ouvi na reunião passada não é querer ter bom 
Clube, certamente. Por isso, critico veementemente atos de interesses pessoais 
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de uma minoria em detrimento de uma maioria. Por todo exposto, Sr. 
Presidente, lamento muitíssimo por V. Sa., sendo o exímio Presidente que é, 
ter que presidir um Conselho tão ruim. Dentro de todo exposto, gostaria de, 
dentro das possibilidades jurídicas do Estatuto, pedir para que seja anulado o 
arquivamento do processo disciplinar em face do Diretor José Inserra e que o 
mesmo seja reapreciado pelo Conselho. 
 
Presidente – Antes de dar a palavra ao orador seguinte, respondeu quanto ao 
pedido final do Conselheiro Fiore. Disse que o Estatuto é claro: das decisões do 
Conselho cabe recurso no prazo de 15 dias. E lamentavelmente não houve o 
recurso. E não havendo recurso, o Estatuto não prevê ação rescisória aqui no 
Conselho. Também lamento profundamente que ninguém deste Conselho que 
o senhor apontou tivesse recorrido desta decisão no prazo legal. À Mesa, o que 
competiu? – E eu agradeço as suas palavras – trazer o assunto. O Dr. Mario 
Gasparini fizera até uma proposta de apenação à vítima. Eu rejeitara, porque 
não participara do processo e temos que garantir o devido processo legal. Tive 
a cautela de trazer um vídeo, porque sabia que alguém poderia requerer, como 
aconteceu, a conversão em diligência. Dr. Atanes até perguntara na 
oportunidade se eu adiaria; eu dissera que não, porque estava com o vídeo. 
Apresentei o vídeo, todos os senhores assistiram. Pus em votação e saiu este 
resultado. Da decisão caberia recurso quer ao interessado, quer ao próprio 
Conselho, porque o bem de vida atingido, em tese, legitimaria a qualquer um 
dos senhores a recorrer, porque o bem de vida atingido era o Clube. Nem se 
eles, em tese, tivessem feito um acordo, o assunto viria, como todos desta 
natureza virão enquanto eu estiver aqui, porque o bem de vida atingido não é 
o interesse individual de um ou de outro, é da coletividade. E neste diapasão 
quem responde pela coletividade são todos os senhores. Mas não sobreveio 
recurso algum. E em Direito isto se chama quedar-se inerte e, trazendo para o 
vernáculo: o Direito não socorre os que dormem. E não houve recurso, não é 
Dr. Fagundes? Como é que poderemos agora dar guarida ao que dissera Fiore? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – O vídeo que o senhor 
apresentou, a testemunha chave era o líder da Oposição, ele estava presente 
no Plenário e se ausentou, dizendo que se abstinha de votar. Isso causou 
estranheza a todos aqui, né? Só queria deixar claro isso. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Quem falou que ele é líder da 
Oposição? 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Para mim ele é o 
líder. 
 
Presidente – Não haverá debate. É um ilustre Conselheiro, igual a todos nós, 
se ele entendeu de ter... Eu inscrevo a senhora, se precisar, porque ele já saiu 
da Tribuna, Professora Ligia, não dá para fazer aparte. 
 
Ligia Tayar (fora do microfone) – É aparte para o senhor. 
 
Presidente – Não tem aparte ao Presidente, a senhora quer algum 
esclarecimento? 
 
Ligia Tayar (fora do microfone) – Pode? 
 
Presidente – Pode fazer, claro, estamos aqui em conversa de Conselheiros e 
todos somos iguais. 
 
Ligia Tayar – Não sei juridicamente como acontece. 
 
Presidente – Sim. 
 
Ligia Tayar – Nessa reunião passada teve uma testemunha. 
 
Presidente – Sim. 
 
Ligia Tayar – Apesar de o vídeo ter sido passado e, essa testemunha visual, 
lógico, esse ver da pessoa não pesaria? 
 
Presidente – Veja o que vou dizer para a senhora: eu não posso julgar os 
meus Pares, mas, obviamente, da mesma forma como um Conselheiro solicitou 
a conversão em diligência para ver o vídeo, poderia naquele momento, a 
instrução estava aberta, porque como dissera bem Fiore, todos nós éramos 
juízes, poder-se-ia alguém ou ele próprio solicitar a conversão em diligência 
para ouvir o depoimento dele. Mas não houve esse requerimento nem de parte 
dele, e como aí salientou um Conselheiro, que teve uma posição, nem de 
ninguém. Eu estendi a discussão. Por isso que eu disse para o senhor que a 
liberdade de expressão pode ser total, mas não prorrogo as reuniões porque 
quero; eu as prorrogo para deixar aberto o assunto até consultá-los e obter a 
resposta de que a matéria está encerrada. Então, as provas têm o mesmo valor, 
o depoimento seria importante, mas ninguém requereu e nem o próprio 
requerente. 
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Ligia Tayar – Foi ele a testemunha? 
 
Presidente – Não foi ele, foi outra pessoa. 
 
Ligia Tayar – Ele não deveria ter sido ouvido, já que foi uma testemunha? 
 
Presidente – Veja, não posso proceder ex-officio e, se eu pedisse, teria a 
mesma conduta que teve. Se a senhora olhar a Ata vai ver que, assim que eu 
termino o vídeo, essa pessoa me disse: Vou me abster e saiu do plenário. Eu 
consultei: O senhor quer que eu reproduza isso? – Está na Ata – Disse: Sim. Eu 
reproduzi. E ao chamá-lo para votar também teve a mesma posição. É só isso 
que posso responder para a senhora. Mas seria fundamental o depoimento 
sim, se viu e o vídeo mostrou, seria sim. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Eu tenho uma suspeita para esclarecer ao senhor, 
porque as pessoas não estão agindo como o senhor sugere. Porque muitos me 
falam que têm medo depois, desses 60 Conselheiros que votaram pela 
absolvição, perseguirem os associados, igual eu disse que estou sendo 
perseguido aqui há cinco anos. 
 
Presidente – Não. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O senhor pode duvidar, mas existem interesses 
pessoais nesta Casa. 
 
Presidente – O patrulhamento ideológico de há muito foi jogado no lixo da 
história.  
 
Mario Montenegro Gasparini – Só à guisa de colaboração nessa sessão, já 
que estamos discutindo aqui e, lamentavelmente, acho que o substantivo 
acaba ficando desmerecido pelo adjetivo. Dr. La Terza manifestou-se sobre a 
postura do Dr. João Benedicto. 
 
Presidente – Eu não declinei o nome. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Mas estou falando. Dr. João Benedicto, que, 
em minha opinião, também deveria ter se manifestado, e... 
 
Presidente – Não tenha dúvida. 
 
Mario Montenegro Gasparini – ...essa é uma opinião pessoal, não é uma 
opinião de grupo. 
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Presidente – Não tenha dúvida. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Mas o que está aqui em discussão é, 
lamentavelmente, a postura da maioria e não da minoria, até porque, o senhor 
tem toda razão, poderia sobrevir um recurso, mas que ia ter o mesmo destino. 
Lamentavelmente, existe aí o condão que está protegendo esse tipo de atitude, 
que, infelizmente, está sendo reconhecido não é pelo Conselheiro Fiore e não é 
por mim, é pelos sócios. Vocês que estão votando de maneira política para 
assuntos corriqueiros como esse. E quando me manifestei aqui sabia muito 
bem que não era possível punir aquele Diretor, que, na verdade, era o que 
tinha sido atingido pela cabeçada, mas era pelo exemplo. Isso deveria estar no 
cerne de qualquer Administração. Se o Diretor não tem uma postura adequada 
não serve para ser Diretor. 
 
Presidente – Dr. Mario, me permita, vou responder ao senhor? Eu quisera que 
alguém fizesse por mim, mas vejo que ninguém o faz, então vou continuar, 
porque a virtude maior é a da coragem, e essa não me falta. Este Conselho é 
composto de 214 Conselheiros. Todos tinham interesse para recorrer – Eu 
adoro este Conselho, é um dos amores da minha vida, já falei isso várias vezes 
– um só bastava para fazer o recurso e a matéria viria à tona, com o mesmo 
vídeo. Não houve uma linha sequer. A palavra é livre, é plenária, é Parlamento, 
vem de parlar, é aqui que tem que se falar. Mas há certos procedimentos que 
não basta a fala no microfone, tem que se redigir um simples recurso: “não 
conformado com a decisão tomada na audiência, vem recorrer para que seja 
novamente avaliada, ...” como se faz no tribunal no júri – Basta requerer: Não 
concordei com a decisão - vai para o Tribunal de Justiça, no caso o Conselho 
Deliberativo, para verificar se deve ou não apreciar novamente a matéria. 
 
Mario Montenegro Gasparini – É verdade. 
 
Presidente – E aqui não se fez, e qualquer um dos senhores poderia fazer. As 
críticas têm que ser trazidas. Onde não houver divergência não há democracia, 
e os senhores fazem bem em ter essa divergência. Mas me permitam a crítica. 
Eu não vou me excluir, embora seja óbvio que não posso recorrer da decisão 
do Plenário, portanto, eu estaria, em tese, excluído, mas qualquer um dos 
senhores tinha o sacrossanto direito, diante dessa postura, de recorrer, e não o 
fizeram. Isso, em Direito, se chama perda de uma chance, e há até 
responsabilização àquele que, tendo o direito e o dever de recorrer e não o faz. 
Há responsabilização – E aí tem um advogado, estou olhando para ele, sabe 
muito bem qual é a consequência da perda de uma chance, não é Dr. 
Fagundes? E não houve. Agora, eu não posso recorrer contra mim mesmo, mas 
aceito as colocações do senhor. Coloco para todo Plenário, mas nenhum de nós 
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está eximido dessa crítica de Dr. Fiore, de Dr. Gasparini, de Dr. Ado, não houve 
recurso de ninguém, Dr. Miller. E eu aguardei, porque todos dias perguntava à 
Maria de Lourdes: Houve recurso? Não. Houve recurso? Não. Até se exaurir in 
albis, quer dizer, em branco. O Direito não socorre os que dormem. É isso. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O nobre Conselheiro lembrou o medo de fazer o 
recurso e acontecer de novo que todo mundo... 
 
Presidente – Não, este Conselho sempre foi independente e soberano. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O que estou dizendo é que os Conselheiros da 
Situação não são isentos, votaram no interesse de grupo. 
 
Presidente – Eu só vou responder, porque ninguém aqui está dizendo, então 
sou obrigado a dizer, e o Dr. Ado dissera num caso de interesse dele, da 
isenção da nomeação da Comissão: prosseguir da mesma forma. Havia uma 
Comissão constituída por três elementos distintos, Dr. Fiore, um de cada 
partido... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – E volto a elogiar o senhor, porque é a primeira vez 
que vi isso aqui. 
 
Presidente – ...e o parecer foi pela absolvição. 
 
Mario Montenegro Gasparini – É verdade. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – É a primeira vez que vi isso aqui. Parabéns. 
Deveria ser sempre assim. 
 
Presidente – Não queria dizer isso porque pode parecer elogio em boca 
própria. Mas havia um de cada partido. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Queria, em primeiro, com todo respeito que 
V. Sa. me merece... 
 
Presidente – Peço perdão, porque também sou um ser humano e sei o 
sacrifício, para mim é a maior honra que já tive, mas eu sei o sacrifício com o 
qual conduzo esta Casa, ou busco conduzir. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal – Gostaria de falar alguma coisa. O senhor está 
levando esse caso para uma situação pessoal. 
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Presidente – Não. Estou respondendo. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal – Está, do jeito que o senhor está falando é como 
se alguém estivesse fazendo alguma acusação ao senhor. Ninguém está. 
 
Presidente – Dr. Carvalhal, é estatutário. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal – Mas o senhor está exaltado, porque parece que 
houve uma coisa contra o senhor. Ninguém fez. 
 
Presidente – Posso responder? 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal – Pode. 
 
Presidente – Então, vou responder. Se o senhor ler o Estatuto, poderá 
verificar que o Presidente do Conselho representa o Conselho Deliberativo. E o 
Dr. Fiore acabara de dizer que estava muito triste, parece que foi triste o 
adjetivo, ou decepcionado com o Conselho. Então, na condição de Presidente 
do Conselho eu precisei, não sair em defesa da Casa, mas prestar os 
esclarecimentos que a meu cargo compete. E farei sempre isso, e o senhor 
conhece há anos a minha conduta.  
 
Mario Montenegro Gasparini – Dr. Manssur, o senhor me permita terminar? 
 
Presidente – Claro. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Com todo o respeito que merece, sabemos o 
cuidado com que o senhor procura dirigir a Casa, a sua responsabilidade, mas 
realmente há que se notar que na sessão de hoje há algum incômodo a vossa 
pessoa. O ponto que aqui se discute, e ninguém está se eximindo de 
responsabilidade - não é do meu feitio – com relação ao fato de não ter havido 
nenhum recurso, mas responsabilidade maior não é sua dessa condução, e, 
sim, de quem conduziu a absolvição, que não foi V.Exa. Vossa Excelência 
estava na mesma posição, dirigindo a sessão, mas alguém conduziu aquela 
absolvição; ordenou que aquele sujeito que deu uma cabeçada fosse absolvido. 
Não estamos aqui para defender o Dr. João Benedicto. Lamentavelmente, só 
falei o nome dele porque ele não está presente e não é justo que se fale na 
ausência dele, mesmo sem citar o nome, ninguém aqui é menino para não 
saber o que aconteceu naquele dia.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Eu não citei o 
nome dele. 
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Mario Montenegro Gasparini – Por favor, o senhor quer falar vá ao 
microfone. Só para finalizar, primeiro queria solicitar a V. Exa. que retorne à 
condição de tranquilidade. Desde o início da vossa legislatura temos 
procurado encontrar um caminho, não de ser subserviente, mas, 
principalmente, de pacificar. Acho que deve haver divergências. Hoje mesmo o 
Presidente da Comissão já informou que o Estacionamento não vai ficar 
pronto em março, como estava previsto, todos sabemos bem porque, não são 
só os senhores, não só a Diretoria; todo mundo sabe muito bem como é o 
andamento da obra do Estacionamento e os problemas que estão surgindo. 
Então, o ponto aqui é que devemos tirar um pouco da nossa frente essa 
peneira e ficar querendo tapar o sol com a peneira. Com relação a esse fato 
disciplinar desagradável que houve, não vou dizer que é menor, mas não 
deveria tomar nosso tempo aqui; devíamos estar tratando temas mais 
importantes que esse, que, lamentavelmente, foi levado a um grau político que 
não faz o menor sentido. Inclusive não tenho mais visto o Diretor Inserra no 
Clube. A situação ficou tão incômoda, que, não sei se por moto próprio ele está 
se penitenciando e se punindo, ou se alguém até pediu para ele não vir mais ao 
Clube, porque não o tenho visto pelo Clube. Então, isso é algo que na verdade 
deveria nos levar todos à meditação. Todos nós deveríamos pensar sobre as 
consequências desse ato, porque em minha opinião, apesar de tudo que o 
senhor diz, foi efetivamente um equívoco de quem orquestrou, que imaginou 
que era a melhor solução, porque as pessoas que cometem os erros devem ser 
responsáveis.. 
 
Presidente – Só para concluir, doutor, com todo respeito, o senhor falou a 
palavra equívoco. Para equívoco há recurso e... 
 
Mario Montenegro Gasparini – Não há dúvida. 
 
Presidente – ...infelizmente o recurso não sobreveio. Muito obrigado, Dr. 
Mario, pelos esclarecimentos. Eu peço desculpa, mas, como Presidente da 
Mesa, foi feita uma acusação ao Conselho, eu tinha que responder, Dr. 
Carvalhal. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Apresentou três assuntos. Primeiro, com relação 
ao material da convocação disponibilizado na Internet, recomendou que ao 
invés de escanear cópias dos documentos, a Secretaria procure escanear o 
documento original, pois a qualidade visual de alguns documentos desta e da 
última reunião estava ruim, inelegível. O segundo assunto que abordou foi o 
problema de manutenção da Pista de Atletismo. Outro dia, infelizmente, 
presenciou uma pessoa andando na Pista com uma mala de rodinhas. Para sua 
surpresa, verificou que no local existe um aviso da Diretoria muito grande, 
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alertando exatamente tudo o que não se pode fazer na pista. Só que, 
lamentavelmente, acho que isso é de natureza do brasileiro. No exterior é 
comum ver brasileiro perguntar ou agir de determinada forma, sem antes ter 
lido a respeito ou averiguado, enfim, do que se trata; faz parte da nossa 
natureza. É chato ver pessoas andando na pista e não respeitando os avisos 
que a Diretoria passa. Acredito que colocar um segurança lá talvez seja um 
gasto exagerado, mas teria de haver alguma forma de controle. E uma coisa 
leva à outra, porque se os associados continuarem sem educação, com esse 
mau uso do local, virá alguém reclamar uma reforma da pista. Pode parecer 
pequeno, mas tem certa influência, você pegar qualquer coisa que não condiz 
com asfalto da pista.  
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira (aparte) – Existem as câmeras e os 
circuitos de TV que podem monitorar em tempo real, é questão de se fazer um 
procedimento de orientação. Agora, o Presidente Dutra falou na última 
comemoração dos atletas que a pista será reformada. Em o Clube investindo 
na nova pista, seria bom que esses procedimentos de manutenção e de 
cuidados fossem reforçados. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Concordo plenamente, manutenção em seu 
devido lugar e educação no outro. O Clube pode fazer parte na manutenção, 
com certeza. Educação, infelizmente, o Clube tem a passar o bom senso, mas é 
da natureza de cada um. Finalizando, passou a tratar de Bares e Restaurantes, 
dizendo que na virada do ano se surpreendeu com o aumento dos preços 
praticados no Clube, que em sua opinião não condiz com a qualidade do que 
está sendo servido e com a qualidade do atendimento. Comentou que há 
alguns meses foi publicado na Revista Pinheiros a implantação de um projeto 
para aperfeiçoar o treinamento dos garçons. Perguntou qual é a meta da 
Diretoria e quando é a hora de chegar ao aceitável. Agora já é para começar a 
dar resultado, mas notou que ainda não houve. Lembrou que quando da 
votação da verba para construir o Restaurante Japonês, foi contrário à 
aprovação, por entender que a obra não estava contemplada no Plano Diretor. 
Seria a favor, sim, se tivesse sido incluso no projeto, ou se tivesse vindo em 
outra oportunidade, visto que na sua concepção o dinheiro poderia ter sido 
investido no trabalho desse pessoal, do atendimento desses funcionários, 
porque o associado não quer ver mais e mais restaurantes, porque o que vai 
sanar na verdade o que eles mais reclamam é o atendimento, é ser bem 
servido, vir para o Clube e comer uma comida de qualidade por um preço 
condizente. Já pagamos uma mensalidade, muita gente vem para o Clube em 
busca de uma alimentação boa e que não pese no bolso. Infelizmente, de uns 
tempos para cá isso não vem acontecendo, não tenho visto melhoras na 
qualidade do atendimento, a qualidade dos alimentos também não vem das 
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melhores e o preço vem subindo. Então, acho que essa divisão pode ser muito 
melhor executada e trabalharmos, sim, para o treinamento desse pessoal e, 
depois, por etapas, aumento de lanchonetes, se for o caso, ou no trabalho da 
qualidade da comida.  
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Comentou que, desde o início da 
existência do Clube, quando a eleição acaba, independentemente da cor, todos 
têm que ser Pinheiros. O que tivemos? É com tristeza também que vi outros 
fatos. Primeiro, o modo que se convoca o pessoal. Fiquei de fora, não fui 
convocado, por que o que acontece? Isso é frio, enquanto não se mudar o 
Estatuto vai acontecer. Quando existem assuntos que interessam à maioria, sai 
o pessoal da Diretoria, vem para votar. Isso já foi proposta, desde a revisão do 
Estatuto, em 1982, que se quer e nunca se resolveu instituir uma quarentena. 
A outra questão é que 172 assinaram o Livro de Presença. Tivemos, corrigido 
agora, 114 votos, 64 mais 50. Alguns que se abstiveram. Então ⅓. Ora, não 
estava no fim da reunião, nem era Várias ainda. Estava sendo discutido um 
item importante. Então, é lamentável, é triste, o pessoal se propõe a trabalhar 
pelo Clube e vai embora antes do fim. Várias também, o pessoal não espera. Se 
quiser ver, tem lá, foi feita verificação do voto, nominalmente, pelo 
Conselheiro Ribas e pelo Presidente da Mesa, o nome foi falado duas vezes, 
então, inclusive, pode-se identificar. Olhe, quantas pessoas têm aqui? 
Quarenta, cinquenta pessoas. Essas coisas nos entristecem. Não fui convocado, 
vim assistir e fiquei até o fim na reunião passada. Então, a gente tem que fazer 
isso daí e levar para o pessoal.  
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Concordo com o que ele disse, 
inclusive hoje, com pesar, percebi que depois do Hino grande parte dos 
Conselheiros se retirou da reunião, antes mesmo que começasse. É uma pena 
que seja assim, acho que temos que levar mais a sério. 
 
Presidente – O direito de ir, vir e permanecer é garantia constitucional, mas 
ele tem que ser exercido com responsabilidade. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Isso, mas vieram à reunião e não 
permaneceram. 
 
Presidente – Tem que exercer com responsabilidade. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Abordou problema objeto de muitos 
questionamento que tem recebido, sobre quando vão acabar as obras da 
garagem. Comentou que é muito difícil responder. Lembrou que no início da 
obra havia uma placa, que inclusive havia fotografado, onde se previa 390 dias 
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para a conclusão, a partir de 4 de abril de 2011, que seria o início de maio de 
2012. O ano passado vimos com frequência as Revistas do Clube apresentando 
um prazo que levava essa obra para agosto, depois para o final do ano. Em 
novembro do ano passado, no dia 12, tivemos a participação do Engenheiro La 
Terza, que disse que o prazo final e derradeiro era o dia 21/03/2013. Isso foi 
registrado em Ata e passei a falar para todos que essas obras iriam ser 
concluídas nessa data. Ora, as obras têm que ser concluídas de maneira cabal. 
E vi, hoje, o Conselheiro La Terza apresentando mais uma vez a situação das 
obras e que teremos segundo e terceiro subsolos no final de março, teremos 
outro subsolo e outras obras no final de abril, mas que só teremos essa 
garagem utilizada à ocasião do habite-se, que depende de certidão negativa de 
ISS, certidão negativa de INSS, de aprovação pelo CONTRU, pelo CET, auto de 
vistoria do Corpo de Bombeiros, enfim, uma série de elementos que fazem 
parte de qualquer obra. Qualquer investidor, quando diz que seu shopping 
center vai ser inaugurado no dia 23 de abril, ele vai ser inaugurado e depende 
de uma série de providências. O gostaria que fosse respondido é, dentro dos 
cronogramas existentes, e não suposições, quando serão concluídas as obras. 
Com certeza não seria em 390 dias, que venceram em 5 de maio do ano 
passado; não foi em agosto, como publicado várias vezes na Revista; não foi no 
final do ano, como posteriormente, em agosto, apareceu na Revista do Clube; 
não como foi colocado por uma pessoa extremamente digna, Conselheiro La 
Terza: o prazo final e derradeiro é 21/03/2013. E hoje sabemos que devem 
algumas coisas acontecerem em março, outras em abril, mas prestem atenção, 
temos cinco ou seis itens que dependem de outras providências e não 
sabemos quando é. E isso afeta muito a vida de muitos Pinheirenses, como os 
tenistas, que hoje já não têm o concurso da Hebraica para o treino; afeta os 
usuários da pista, que hoje continuamos com aquelas três quadras pouco 
utilizadas, porque elas obrigam que os professores atravessem a pista 
empurrando todos os carrinhos e acabam prejudicando a pista, da mesma 
forma que o Conselheiro Alexandre Fiore colocou, que têm as malas, os 
carrinhos dos professores, os carrinhos de bebê, e tudo mais. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Perguntou se quando o projeto do 
Estacionamento foi trazido para o Conselho, os documentos e certidões de ISS, 
INSS, Fundo de Garantia, já eram exigidos, ou foi uma surpresa, passaram a sê-
lo depois que as obras começaram. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Disse acreditar que isso tenha sido levado em 
conta, porque não existe nada anormal e nada novo. 
 
Andreas de Souza Fein – Indagou se pelo conhecimento do orador, esses 
documentos sempre foram exigidos. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Respondeu que isso é usual. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Observou que o orador 
trabalha com construção civil e sabe que uma obra desse porte não pode ser 
inaugurada sem habite-se, por um problema muito simples: ela implica no 
sistema viário da Faria Lima, implica em três subsolos, não pode ser aberta de 
qualquer jeito. Lembrou do acidente recentemente havido em Santa Maria/RS, 
enfatizando que se o Clube abrir a garagem sem o habite-se, sem o alvará do 
Corpo de Bombeiros e acontecer um acidente, a culpa será atribuída à 
Diretoria. Então, a Diretoria está sendo conscienciosa e a Comissão trouxe aqui 
hoje no plenário as datas que a obra deverá ser construída. Quanto ao habite-
se, CONTRU, CET, a Comissão de Obras não tem poderes para ir lá pedir esses 
documentos. Então, desculpe, não sei o que o senhor está querendo aqui, 
agora, mas, pelo amor de Deus, né? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Respondeu que não estava querendo nada 
demais, apenas que o normal seja feito. Ponderou que para ele, orador, não é 
surpresa nenhuma o porte dessa obra; talvez o seja para alguns dos presentes, 
mas essas obras têm todas as condições de diversas obras em andamento em 
São Paulo, e o que estava querendo era saber: Qual é o planejamento? 
Evidente que existem condições externas, mas se trabalha com essas 
condições externas, o cumprimento de toda legislação e tudo isso deve ser 
feito o controle. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – O Clube vai cumprir a 
legislação. Mais do que isso, a Diretoria está incorporando ao patrimônio do 
Clube não um empreendimento de R$ 50 milhões, porque depois de pronta, 
essa garagem vai valer mais de R$ 100.000.000,00. Então, é um esforço 
evidente da Diretoria entregar essa garagem o quanto antes. O senhor acha 
que o Presidente pode entregar uma garagem sem estar inaugurada? O senhor 
quer o quê? Eu não sei o que o senhor está pretendendo. 
 
Presidente – Interveio, dizendo que a liberdade é plena, mas isso não podia 
permitir. O assunto é importante, interessa a todos, aí abre um precedente, o 
Dr. Ado vai dizer o que comentam lá fora. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Desculpou-se. 
 
Presidente – Aduziu que concede a liberdade de expressão, mas ela tem que 
ter limites. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Deixou claro que nunca imaginaria que uma 
Diretoria descumprisse qualquer regulamento legal. Mas isso pode ser 
previsto, tem que haver um planejamento, tem que ser levado em conta e tem 
que ser comunicado com transparência aos associados. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Lembrou que o Shopping JK, que é um 
empreendimento bilionário, ficou fechado durante seis meses, porque não 
conseguiu habite-se da Prefeitura. O Clube é menor, mas tem que seguir as 
mesmas regras. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Disse que gostaria de ter uma resposta do 
Clube de qual é a real previsão. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – O Conselheiro Andreas Fein falou em 
certidão de ISS, INSS e Fundo de Garantia, não entendi o que tem a ver isso 
com a obra, isso não tem nada a ver com o Clube. A obra recolhe ISS, os 
impostos inerentes à mão de obra, que fazem parte do valor por metro 
quadrado da mão de obra, que é calculado por uma tabela da Prefeitura. E esse 
imposto tem que ser pago com relação ao valor que for gasto de mão de obra. 
Não entendi bem certidões de ISS, INSS, que o Clube tem todas as certidões, 
não tem nada a ver isso com obra. O que foi dito na reunião é que teremos que 
ter a aprovação final, os alvarás da obra de todos os órgãos, sem exceção. A 
segunda coisa que queria colocar é com relação à quadra de Tênis lá na pista 
de atletismo, que o senhor falou que está subaproveitada. Não sei o que quer 
dizer subaproveitada, porque o senhor foi uma das pessoas que assinaram um 
manifesto na época, contra as quadras de Tênis. E nós também, relevando esse 
manifesto, só não deixamos funcionar nos finais de semana, conforme o 
acordo que fizemos, e durante a semana, ela foi aproveitada nas aulas. O 
senhor quer que aproveite mais uma coisa que foi contra.  
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Em primeiro lugar, esclareceu que quem 
trouxera a necessidade das certidões de ISS, INSS, etc., fora o próprio 
Conselheiro La Terza, o que podia ser confirmado pelo videoteipe da reunião, 
desde logo solicitando que isso ficasse expresso na transcrição final da Ata. 
Com relação ao termo que usou, por que subutilizado? Porque aquelas 
quadras, foi previsto, contrariamente à solicitação de 2 mil associados, não 
fosse implantado algo num campo de atletismo. E o que vemos é que poucas 
vezes por dia são utilizadas. Todo dia, até 9h00, 9h30 estou na pista e o que se 
vê? Chega um professor, duas, três crianças. É a utilização daquele período. 
Então, não estou querendo defender que se use ou não. Foi colocado lá e 
constata-se que o uso é pequeno, enfim, poderia ter sido acomodado em 
outros locais, sem utilizar o dinheiro do Clube para fazer aquilo. E algo que, 
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agora ao final das obras, como prometido em plenário pelo próprio ex-
Presidente Antonio Moreno Neto, será retirado; todos nós, corredores e 
usuários da pista aguardaremos com bastante ansiedade, assim que 
soubermos a data em que efetivamente serão concluídas essas obras e 
liberadas para o associado. E mais, quero deixar muito claro, em nenhum 
momento imaginaria que uma Organização como o Esporte Clube Pinheiros 
poderia lançar mão da utilização de qualquer uma das suas áreas sem todas as 
aprovações legais. Isso, tenho certeza, nunca será feito, porque é algo que vai 
contra à natureza do próprio Esporte Clube Pinheiros. 
 
Roberto Cappellano (aparte) – O Dr. Moreno, não sei se foi no equívoco, ou 
calor, falou que o ISS sobre área quadrada. Foi uma dúvida, por isso estou 
vindo perguntar. 
 
- Manifestação no plenário: INSS. 
 
Roberto Cappellano – Então, minha pergunta é a seguinte, só para deixar 
bem claro, só para não ter problema de uma bitributação. O ISS é 5% sobre a 
parte de serviço; podemos abater todos esses materiais que usamos e sairá 
bem mais barato. E com relação a INSS, pode-se, ou usar pela área quadrada, 
mas como temos muito subempreiteiro, que tem a Bueno Neto, tudo, tenho 
quase certeza absoluta que abatendo os 11% sairá mais barato para pagar do 
que pagar por área quadrada. Só para a gente ficar ciente e fazer a conta. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Conselheiro, tenho certeza que o pessoal que 
cuida é competente e poderá responder melhor que eu. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Só um esclarecimento. O cálculo que se faz 
da Prefeitura para saber quanto de ISS tem que ser pago na obra da mão de 
obra que foi alocada, seja via empreiteiro, seja via contratado direto é feito 
pelo metro quadrado. Eu vou explicar, se você não sabe por quê? Porque o 
metro quadrado é valorizado conforme o tipo de construção: edifício 
comercial tem um valor, tem popular, médio e luxo, edifício residencial tem 
outro valor, indústria e, assim por diante. Então, é isso que eu coloquei e o 
senhor sabe melhor do eu isso. 
 
Roberto Cappellano – A CND do INSS que o Dr. Moreno fala, tudo, têm essas 
duas fórmulas de cálculo e a gente vai para a mais barata, tenho certeza 
absoluta. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Complementando, tenho certeza que todos - 
os engenheiros que participam, a empresa de gerenciamento, que é dirigida 
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por um amigo meu - saberão fazer corretamente tudo aquilo. A única coisa que 
quero é poder receber um cronograma real e que inclua tudo aquilo que será 
feito, com a boa previsão dentro das técnicas, para que possamos comentar 
nas alamedas do Clube e também um dia sermos beneficiados com a utilização 
dessa obra da garagem. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Reportou-se a comentários feitos por uma 
Conselheira no item “A Voz do Conselheiro”, sobre a manutenção que estaria 
sendo feita pela Diretoria de Patrimônio, e citou alguns fatos ocorridos 
recentemente. Lembrou, como já tinha sido citado, que a Diretoria já 
encaminhou o relatório anual de manutenção elaborado pela Área de 
Patrimônio, de 2012, bem como o plano de manutenção que essa Diretoria faz 
normalmente. Esses relatórios estão à disposição de todos os Conselheiros e 
qualquer sugestão será sempre bem vinda. A Conselheira mencionou alguns 
fatos ocorridos recentemente, entre eles, a queda da tabela de Basquete. 
Realmente isso ocorreu no dia 20 de fevereiro. Dois dias depois, já tínhamos o 
laudo de uma empresa especializada em estrutura metálica, sugerindo que 
fossem interditadas as duas quadras. Nos próximos dias devemos ter um 
parecer final. Ou seja, foram tomadas as providências rápidas, imediatas e nos 
próximos dias teremos o parecer definitivo dessa empresa. Foi citada também 
a pintura, uma eventual deficiência da grade da pista de atletismo. A 
informação que temos é que recentemente foi feita uma inspeção em todo 
corpo dessa pista e não foi encontrado nenhum sinal de corrosão ou pintura 
deficiente. E, lembrando que, de acordo com a programação anual, está no 
relatório encaminhado ao Conselho, de modo contínuo é feita pintura desse 
gradil. Foram citadas também goteiras na sala de Esgrima e no Balé. A 
informação que temos é que recentemente aconteceram alguns pequenos 
vazamentos, devido às fortes chuvas, porém, esses problemas já foram 
solucionados, não tendo sido constado mais nenhum problema, nenhum 
vazamento nas últimas chuvas. O mesmo ocorreu na Sede Social, onde houve 
necessidade no forro de gesso. Esses reparos também já foram feitos, está 
tudo sanado. E no que se refere a alguns azulejos soltos na piscina, foi 
contratado um mergulhador e amanhã estarão sendo feitos os reparos 
necessários. Então, vim aqui apenas para mostrar que a Diretoria de 
Patrimônio tem sido bastante atuante e, na medida do possível, tem feito tudo 
que é possível para manter as instalações do Clube em perfeitas condições. 
 
Silvia Schuster (aparte) – Perguntou sobre os problemas existentes na 
Hidroginástica, mas o Sr. Presidente esclareceu que o orador não era Diretor. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Respondeu que dispunha de algumas 
informações, mas, infelizmente, não de todas. 
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Silvia Schuster – Pediu, então, que a Diretoria fornecesse tais respostas, para 
que as transmitisse para os associados. 
 
Presidente – Esclareceu que o pedido formulado pela oradora no item “A Voz 
do Conselheiro” seria encaminhado para resposta da Diretoria. O Conselheiro 
Tatit é apenas um integrante da Comissão de Obras e o canal competente para 
fornecer os dados solicitados pela Conselheira é a Diretoria. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Perguntou se o Conselheiro Tatit tinha 
informações sobre o recorrente problema dos azulejos, do qual já havia 
reclamado. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Disse que tem conhecimento que têm sido 
feitas manutenções periódicas, no dia seguinte à reunião seriam feitos reparos 
no fundo da piscina, tendo sido contratado um mergulhador para isso. As 
demais informações poderiam ser prestadas pela Diretoria. 
 
Presidente – Afirmou de conhecimento próprio que seria tomada a 
providência a que o aparteante havia se referido. 
 
Andreas de Souza Fein – Subscreveu o repúdio manifestado pelo Conselheiro 
André Fiore, mesmo reconhecendo que aos descontentes caberia recurso. Com 
relação à manifestação do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, mencionando 
material publicitário de determinada empresa nas nossas dependências, por 
uma questão de coerência, já que a ideia era evitar que houvesse publicidade 
no Clube, pediu que, se o Conselheiro estivesse de acordo, fosse retirado da 
Ata o nome dessa empresa, para não fazer publicidade dela dentro da Ata. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Observou que de Ata não se retira 
nada nunca; Ata é Ata; ou se muda o dicionário, ou muda a Ata. 
 
Andreas de Souza Fein – Dando razão ao aparteante, esclareceu que estava 
pedindo que fosse feita uma correção de Ata; o Sr. Presidente aceitava, o 
Plenário aceitava ou não. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Respondeu que não se opunha à correção. 
Opunha-se a condutas que não são regulares, aduzindo que não pode vir aqui 
fazer propaganda de sua clínica; nem dizer que o Presidente Manssur é o 
melhor advogado do Brasil. O que gostaria é que as regras do Clube fossem 
iguais para todos e o que lhe tem parecido de um tempo para cá é que tem 
associado melhor que o outro; a regra é para um e não é para outro. 
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Presidente – Diante da concordância do orador, determinou à taquigrafia que 
não consignasse o nome da empresa, bem como não seria mencionado na Ata, 
até porque, sempre diz para os Conselheiros terem cautela – Isso já foi dito por 
um antigo Presidente – porque todos são responsáveis pelo que falam, às 
vezes uma expressão um pouco mais contundente pode trazer problema. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – Comentou que havia 
encontrado um calendário desses na sala do Sr. Presidente. 
 
Andreas de Souza Fein – Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse: ... tenho 
sempre me procurado me conduzir da maneira mais respeitosa possível. 
Muitas vezes eu já manifestei pontos de vista diametralmente opostos ao da 
tendência geral do Clube, até já recorri de decisões do senhor e sempre me 
mantive bastante respeitoso, por mais antagônicas que fossem as nossas 
opiniões. Eu sigo aquilo que um político já disse: que as ideias podem brigar, 
mas os homens não. Eu sigo isso. E eu, mesmo creditando ao calor da hora, ao 
desconforto causado pelo resultado daquela infausta reunião do final de 
janeiro, mesmo creditando a essa situação, eu tenho que repudiar a maneira 
como o senhor se dirigiu a mim quando eu estava lá. Não sei por que, o senhor 
deve ter interpretado erroneamente alguma coisa... 
 
Presidente – Justamente no momento da explicação o senhor estava olhando 
para mim, e riu. 
 
Andreas de Souza Fein – Não, eu estava conversando casualmente, nem sei 
para quem estava olhando, estava conversando com um colega Conselheiro e 
lamento que o senhor tenha se dirigido a mim daquela maneira. Tenho que 
repudiar isso. 
 
Presidente – Aceito o seu repúdio e, se foi essa sua impressão, não tenho pejo 
nenhum de reconsiderar, quando a exaltação me leva a algum excesso. Mas a 
exaltação é afirmação de convicção, não é de simulação, quem fala é o coração 
e a convicção daquilo que está afirmando, porque houve uma acusação aqui e 
eu tinha que dizer que todos os presentes, ninguém recorreu. E foi justamente 
nesse momento que o senhor – E eu aceito as suas colocações – riu. E eu 
pensei que fosse com relação ao que eu falara. Então, de público e na presença 
de todos, lhe peço desculpas, porque não tenho receio de me desculpar. A 
minha singela biografia responde por mim.  
 
Andreas de Souza Fein – O assunto está total e completamente encerrado da 
minha parte.  
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Fazendo uma reflexão, disse que não 
devemos transformar todos os assuntos aqui debatidos em fatos políticos, mas 
estamos vivendo um momento em que isso ocorre em quase tudo. E esta 
politização não acontece de um lado só. Concordo que analisemos com a 
consciência tranquila o que for melhor para o Clube; acho até que mesmo 
politizando a sociedade pinheirense faz isso. Agora, não se pode de uma hora 
para outra achar que só um lado politiza, porque aqueles fatos ocorridos na 
reunião passada claramente se politizaram. Mas, antes disso, precisamos ver o 
que aconteceu, porque acho que influenciados estamos todos nós pelas 
últimas decisões tomadas no âmbito federal, pelo Supremo Tribunal Federal e 
que nos satisfez; a quase todos deu uma grande satisfação pelos resultados 
daquele julgamento, é evidente. Mas com essa grande satisfação veio também 
uma grande preocupação. E eu estou falando mais para os senhores 
advogados. Quer dizer, nós – o povo - tínhamos plena consciência de que ali 
tinha um problema e que os culpados deveriam ser penalizados, mas isso não 
pode se transformar na regra, não é tudo que deve ser analisado sobre o 
domínio do fato. Eu tenho certeza que foi, mas não tenho provas disso, 
intimamente sei que foi, então vou julgar e condenar. É isso que é perigoso que 
comece a acontecer. Então, vamos ver os fatos. Houve um problema. Esse 
problema foi levado ao Conselho Deliberativo, porque neste caso havia um 
Conselheiro envolvido. Foi criada uma Comissão Processante com 
Conselheiros de partidos diferentes; não foi uma escolha propositadamente 
feita para defender uma posição política.  
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – Perguntou quais eram os 
partidos. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu que isso não importava. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – Indagou se era da base 
aliada. 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Respondeu que não. Continuando, 
disse que a Comissão Processante é quem apresenta ao Conselho as razões do 
seu julgamento, muito mais instrumentalizada que os Conselheiros. Temos de 
ouvir esta Comissão. A Comissão votou pela absolvição. Não houve voto 
divergente na Comissão; a decisão foi unânime. E este Conselho é informado 
pela Comissão. Além disso, o Conselho recebe informações aqui também no 
debate em plenário. existia uma testemunha que disse ter visto o fato e se 
pronunciado que houve uma agressão, houve uma cabeçada, Conselheiro aqui 
desta Casa, que disse também no seu depoimento em determinado momento 
que ele estava a mais de 20 metros, ou a 20 metros com a visão encoberta, 
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pessoas sentadas, pessoas levantadas. Veja bem, e diz essa pessoa que tem um 
vídeo e que o vídeo mostra. Isso são fatos, todos que estavam aqui viram, que 
o vídeo mostra. Aprovada a exibição do vídeo, vimos que ele não mostra 
nenhuma cabeçada; mostra alguém se afastando. Mas mais do que isso, e aí 
vamos falar em politização? Mais do que isso, o Conselheiro João Benedicto 
que foi citado aqui, que faz parte de um grupo político que é Oposição ao 
grupo da Situação, mas aí nós vimos, estávamos aqui e vimos: ninguém tinha 
visão melhor do que ele os fatos que aconteceram. E o Dr. João Benedicto, por 
razões que não posso dizer quais, e legitimamente, pediu para se abster da 
votação. Alguém que naquele momento poderia dirimir qualquer dúvida deste 
Conselho. Esse é ponto. Por que não abordamos isso? Qualquer dúvida ele 
podia dirimir, e um homem de fé pública, de conceito inabalado, que seria sem 
dúvida nenhuma acompanhado na sua decisão. E viemos falar de fatos 
políticos, que não politizamos. Nós politizamos sim, esse é o aspecto que tem 
que ser colocado, porque eu concordo que não usemos a política para decisão 
de todos os fatos neste Plenário, mas também concordo o seguinte: eu não 
tinha convicção, eu poderia ter convicção. Eu duvido que alguém aqui que não 
viu o fato tivesse convicção e que não fosse por uma posição política. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Em primeiro lugar, sendo filho de 
político e, tendo sido político, quero que se politizem as coisas. Acho errado é 
partidarizar. Politizar, pensando em termos amplos é aquilo que nós 
precisamos. E foi o tema do meu pronunciamento, eu quero politizar. Eu acho 
que a questão da ética é importante, é política. A questão de desvios éticos, 
especialmente dirigente, digo dos dois, não é algo aceitável. Razão pela qual 
votei pela condenação, politicamente, não partidariamente. Partidariamente, 
sei que teve companheiros meus que votaram de um lado e votaram do outro. 
Politicamente, acho que foi uma decisão, ao meu modo de ver, equivocada, do 
ponto de vista político, da ética, do bem comum. 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Mas o senhor se convenceu pelas 
provas apresentadas? 
 
André Franco Montoro Filho – Eu me convenci pelo vídeo. 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – No vídeo você não viu cabeçada. 
 
André Franco Montoro Filho – Não vi cabeçada, vi aquilo que você viu e 
acabou de falar. 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Tinha um afastamento. 
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André Franco Montoro Filho – Vi o afastamento. 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Quem afastou para o outro lado? 
Como é que você viu quem afastou pelo outro lado? 
 
André Franco Montoro Filho – Tem alguma dúvida? 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Quando eu digo para você que quem 
podia dirimir qualquer dúvida se absteve... 
 
André Franco Montoro Filho – Então, houve ou não houve um fato de dois 
dirigentes terem aquele atrito? 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Houve o fato. 
 
André Franco Montoro Filho – Acho que esse fato, como o Conselheiro 
Gasparini colocou, ambos deveriam ser punidos, no mínimo com advertência, 
que é algo que foi visto por várias pessoas: a agressão. Claro que é importante, 
mas o fato de, na frente todos os associados, dois dirigentes terem tido aquele 
comportamento, não é aceitável, do meu ponto de vista. 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Vou trocar a palavra politização pela 
sua, partidarização, concordo mais com você. Então, não devemos 
partidarizar, devemos politizar, fazer política sim, mas é isso mesmo, 
partidarizar está melhor colocado. 
 
Presidente – Interveio, lembrando que não pode haver debate. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse que estudou o Regimento e não viu 
nada que não permita debate. 
 
Presidente – Respondeu que não pode haver debate nos apartes, tem 
constado no Regimento, e mostraria ao aparteante, mas este solicitou que o Sr. 
Presidente o fizesse posteriormente. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Referindo-se ao que 
disseram o orador e o aparteante, disse entender que, na realidade, o que 
ocorreu na reunião passada não foi politização, foi partidarização mesmo. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu: Foi o que ele falou e eu 
concordei com ele. 
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Francisco Antonio Vassellucci Filho – Porque na verdade eu sou um 
Conselheiro eleito – Se é que há partido aqui, que não sei o que quer dizer isso, 
que sou um Pinheirense – mas fui eleito pela Chapa Pinheiros Sempre, que é a 
chapa da Situação. Assim como eu, outros nove Pinheirenses da Chapa da 
Situação decidimos na hora, por consciência própria, que independentemente 
de não termos visto provas que demonstrassem uma agressão, a situação que 
ocorreu era suficiente para se aplicar uma advertência. E por isso votamos 
contra o relatório, o que demonstra que na nossa chapa não houve uma 
politização ou uma partidarização do voto. No entanto, se computarmos todos 
os votos que ocorreram aos que se opõe à questão, e que hoje, em protesto, se 
debandaram pela partidarização que ocorre aqui dentro desta Casa, 
perceberemos que todos aqueles que votaram, que são Oposição à Situação 
votaram contra, quer dizer, não houve uma pessoa só, Oposição, que pensou 
por consciência própria em qualquer segundo, que, como você disse, de 
repente não fosse uma questão que não houvesse provas suficientes, que não 
fosse uma questão de direito de fato, porque ele era inocente por falta de 
evidências. Nenhuma pessoa em sã consciência pensou isso, todos pensaram 
exatamente igual e votaram contra, o que demonstra totalmente a 
partidarização e a politização do fato. Quer dizer, eles reclamam e protestam 
daquilo que eles fazem. É isso que tem que acabar aqui dentro. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Concordando, disse que o aparte tinha 
sido muito esclarecedor. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Como o orador não o fizera, 
citou os nomes dos membros da Comissão, que foi composta por três 
eminentes advogados, Drs. Ovídio, Zantut e Toloza. O Dr. Toloza foi indicado 
pela Oposição, só para levar para todos, ele foi candidato... 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – Toloza não é Situação? Não 
é da chapa do Rossi? 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O Antonio Toloza não. O Antonio Toloza 
até concorreu a um cargo aqui. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Para Presidente da Comissão de 
Sindicância. Os três votaram pelo arquivamento do processo.  
 
Mario Montenegro Gasparini (aparte) – Ponderou que a colocação do 
Conselheiro La Terza colocou por terra a manifestação do Conselheiro 
Francisco Vassellucci, porque houve dois Conselheiros da Oposição que não se 
sentiram suficientemente convencidos: o Dr. Toloza, que aqui foi declinado, 
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que é o único Conselheiro que foi convidado, não foi indicado por ninguém, 
porque quem convida é o Presidente.  
 
Presidente – Como tenho convidado o senhor. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Sem dúvida, e estou sempre à disposição. 
Então, na verdade ficou lamentavelmente desqualificada a colocação. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Não entendi por que. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Porque ele havia dito que na Oposição não 
houve ninguém que ficou em dúvida e essa era a justificativa dele para 
partidarização por parte da Oposição. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) –  Conselheiro Mario 
Gasparini, eu queria me corrigir, na verdade eram três, porque o Dr. João 
Benedicto não só não foi testemunha, como pediu para se abster. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Por isso que o senhor está enganado... 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – São dois... 
 
Presidente – Não pode haver debate. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Pois não. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – O senhor há muitos é o líder do seu 
grupo político. O Manssur é uma pessoa que até agora tem demonstrado, 
desde que retornei ao Conselho, uma conduta exemplar. Por que todos nós 
não aproveitamos agora e vamos acabar com essa história do azul contra... 
 
Presidente – Está na hora. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Já passou da hora.  
 
Presidente – Já passou da hora. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Vou dar um exemplo, tem gente que é envolvida 
sem querer. Depois da reunião, atravessando, voltando para casa, no Bar do 
Tênis, eu fui hostilizado por sócios que nem conhecia, por ter defendido a pena 
de um ano. Isso aqui está saindo do limite e as consequências vão ser 
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imprevisíveis. O senhor, como líder, poderia conduzir um processo de 
despolitização do Clube. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Despolitização não, que eu concordo com 
o André, despartidarização. Mas espero que com este meu depoimento, se 
conseguirmos com isso destravar um pouco, ou desarmar um pouco essas 
nossas posições, que, evidentemente, são frutos dos embates; você vai tendo 
os embates e vai ficando cada vez mais travado. Se pudermos com isso pensar 
um pouco mais, quer dizer, somos todos, em última análise, Pinheirenses, 
defendemos as nossas teses, as nossas cores, acho que temos os mesmos 
objetivos, mas muitas vezes travamos esses embates que vão tirando a 
flexibilidade de uma relação. Podemos e devemos mesmo lutar um pouco, dar 
um pouco do nosso esforço para que não fique tudo dessa forma. Então, talvez 
saia daqui satisfeito, porque talvez tenha atingido um pouquinho os corações 
de cada um.  
 
André Perego Fiore (aparte) –  Parabenizou o orador pelo discurso, 
concordando com o Conselheiro Fernandes no sentido de que como líder de 
um grupo político, pregando agora despartidarização do Clube, é o caminho 
sim. 
 
Presidente – Chegou o momento, Basta! É o que eu peço aos senhores: Basta! 
 
André Perego Fiore – É o caminho do crescimento do Clube. 
 
Presidente – Nossos problemas não estão aqui dentro, estão lá fora. 
 
André Perego Fiore – E eu queria dizer que admiro muito os componentes da 
Diretoria. Aliás, a todo momento elogio a Diretoria nesta Tribuna e acho que 
aqui todos são testemunhas. Não tive voto partidário em relação ao caso do 
Diretor Inserra. Também, discordando um pouco do Conselheiro Vassellucci, 
não só aqueles Conselheiros que o Dr. Mario citou, mas o meu pai votou a 
favor do arquivamento do processo do Diretor Inserra. O Dr. Manssur, hoje, 
falou uma coisa que acho simplesmente fantástica: a questão do juízo de valor. 
Todos nós temos que votar de acordo com os nossos próprios juízos de valor. 
Foi como meu pai votou, que é da minha família, eu tenho o meu juízo e ele o 
dele. Acho que é assim que temos que votar, não só em termos de partido, 
como até em termos de família. E parabéns, Dr. Arlindo.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Agradeceu. 
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Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo (aparte) – Queria 
parabenizá-lo também pelas palavras. Acho que há duas medidas que 
poderíamos tomar que facilitar isso. Primeiro, é a composição proporcional da 
Mesa do Conselho, que seria importante para todos estarem representados na 
Mesa. Outra questão, quando tiver uma votação que não seja de cunho 
partidário, que todos estejam conscientes do voto, independente de posição 
política, que as lideranças de cada partido se conversem - o que é muito 
comum em outras agremiações políticas - e liberem o voto, de repente algum 
líder de alguma chapa... 
 
Andreas de Souza Fein (fora do microfone) – O voto do nosso grupo é 
liberado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Muito boa ideia. 
 
Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo (aparte) – Fala: Quem 
quiser votar de acordo com a própria consciência que vote. 
 
Presidente – Tem que votar de acordo com a ciência e a consciência, essa é a 
forma de se votar. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Sua segunda ideia é muito boa. A 
primeira requer umas mudanças estatutárias. Agradeceu. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Essa discussão toda, eu queria também 
me solidarizar com o Presidente Arlindo, da forma como ele colocou todo o 
raciocínio que ele discorreu, e a despartidarização é importante, porque isso 
daqui está parecendo muito um jogo de futebol: eu torço contra ou torço a 
favor. E a gente não pode ter torcida a favor e contra, porque quem está 
jogando é o associado, quem está pagando a conta é o associado. 
 
Presidente – E o Clube. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – No modelo atual que estamos, a gente 
está sofrendo um problema muito grande, que a gente está replicando aqui. 
Hoje somos uma cidade, e isso daqui é político mesmo, porque são 215 
pessoas, não dá para ser não político, não dá para ser como o conselho de uma 
empresa, que é mais técnico do que político, ele tem sua dimensão política 
forte. Mas, como ocorre em Brasília, não podemos ter aqui planos de poder, e 
do jeito como a gente está conduzindo, que estamos nos permitindo conduzir, 
o que a gente acaba vendo são duelos de plano de poder. Não vou querer sair 
do poder, porque o outro que entrar vai me dar nas costas e não quero isso. 
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Então isso a gente não pode deixar, porque quem leva a pior é o associado. E 
nesse sentido da despartidarização, acho que vale a pena a gente lembrar 
muito bem que o Dr. Bandeira propôs uma emenda que eu acho que seria um 
atalho muito grande da despartidarização, que era o direito de um eleitor, um 
voto. Contrariamente ao que acontece hoje, quando um eleitor tem vários 
votos. Acho que a gente perdeu uma grande oportunidade, mas em função do 
que a gente viu hoje, por que não revisitar essa oportunidade, uma vez que a 
emenda dele está em curso e a gente poderia se lembrar dela no andamento. 
 
Presidente – Conselheiro, me permita. Graças à emenda do Conselheiro 
Bandeira e, por proposta da Mesa, o escolhido in pectore do Presidente, ele 
integra a Comissão. Foi constituída uma Comissão de revisão do Regimento 
Eleitoral e esta matéria está sendo trazida novamente para o Conselho. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E esse foi o sentido com o qual fiz esse 
pronunciamento, de quem está cuidando disso que leve isso em conta e que, 
lamentavelmente, tem poucos Conselheiros presentes, mas aqueles que não 
estiverem presentes que estiverem lendo a Ata, quando for redigida, que 
também não percam essa oportunidade para poder trazer essa 
despartidarização. Acho que se existe uma coisa saudável no Esporte Clube 
Pinheiros é o esporte. Esporte significa o seguinte: a gente não tem medo, a 
gente tem coragem, a gente se supera, mas a gente respeita as regras e joga 
sempre dentro delas. E nesse sentido, eu acho que a gente poderia inaugurar a 
partir dessa reunião o momento virtuoso, porque a partidarização e essa 
questão do poder nos levam a absurdos, como o absurdo do Conselho Fiscal 
não revelar as Atas para quem se interessa por elas e nós teremos aprovação 
de contas nas próximas reuniões, por que não conhecermos as Atas do 
Conselho Fiscal? É uma amostra de que não há partidarismo, que quem está 
interessado no papel de Conselheiro, de dirigente, que pode chegar e pedir. 
Outro exemplo, falo agora de sensação própria. Eu pedi à Comissão, pedi por 
seu intermédio, fui visitar na sala do Conselho a documentação disponível a 
respeito da obra da garagem. Milhares de plantas, caixas, um acervo muito 
grande. Eu pedi um documento por intermédio do Conselho: quero conhecer o 
cronograma físico financeiro da obra. A resposta que recebo: Isso não será 
dado, as informações estão disponíveis na Revista do Clube. Perdão a quem 
deu essa resposta, mas não posso deixar de dizer isso: quem respondeu não 
sabe o que é um cronograma físico financeiro. Se não sabe o que é um 
cronograma físico financeiro é comparável a um advogado não saber como é 
que se consulta um vade mecum de alguma coisa. Não dá para pensar dessa 
forma. Prosseguindo: Estive presente horas depois em que caiu a tabela do 
Basquete do 4º andar, pude presenciar a diligência do Presidente Manssur e 
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do Presidente Dutra, imediatamente em saber que havia risco maior, em 
interditaram o local. 
 
Presidente – Logo que o senhor passou fui ao local com a Comissão de 
Esportes. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Acho isso interessante, porque é um 
exemplo de despolitização que a gente está trazendo. E acho que é bastante 
interessante dizer aqui na reunião do Conselho que, hoje, eu recebi o laudo da 
empresa de engenharia que o nobre Conselheiro Tatit mencionou. E, 
complementando, como o senhor mesmo disse que não pertence ao 
Patrimônio, mas sim à Comissão de Obras, acho interessante ler um trecho 
desse laudo, que diz o seguinte: que como se observa, a tabela fica pendurada 
numa barra, que, por sua vez se apoia em pontos intermediários das barras 
inferiores da treliça especial, e não nos nós – Os nós que ele se refere são os 
nós da treliça, que são os pontos onde o ferro junta no outro, né? – Como seria 
adequado? Ou seja, esse laudo diz que a forma com que a tabela está sendo 
presa é inadequada. Então acho que esse é um ponto que a gente traz aqui 
como, há necessidade de fazer mudanças em algumas coisas no Clube, há 
necessidade de mudar processos. Acho que esse processo de despolitização 
que a gente está falando é uma abertura em relação a isso. 
 
- Manifestação no plenário: Despartidarização. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Despartidarização, é uma mudança em 
relação a isso. Quando se traz uma proposta de mudança de processo ou de se 
instalar um processo que não seja visto como uma proposta partidária, mas 
sim como uma proposta de bom andamento do Clube. Eu costumo dizer: Eu 
não posso torcer para que o Dutra dê errado, porque se eu torcer para que ele 
dê errado, quem paga a conta sou eu. Eu não gosto desse jogo de pagar a conta 
por um mero prazer. Eu venho aqui com minha família, fiquei particularmente 
com esse acidente porque meu filho pratica Basquete nessa quadra. Estou 
particularmente sensibilizado pelo que aconteceu em Santa Maria. Sei que na 
obra que teve lá do parquinho, daquela área infantil próxima à churrasqueira 
teve desastre. Então a gente vê que quando dá publicidade de uma coisa como 
essa, surge mais coisas. Então essas coisas têm que vir à tona para que a gente 
resolva de uma maneira madura.  
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Com relação ainda ao seu tema 
anterior e ligado à despartidarização, gostaria de lembrar que há pouco mais 
de um ano foi apresentado um projeto que subscrevi com vários outros 
Conselheiros, em que se previa que todas as Comissões deveriam ser de certa 
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forma proporcionais aos elementos das diversas chapas que elegem os 
Conselheiros, e que esse processo, foi considerado uma série de problemas e 
foi solicitada sua retirada. Como faz mais de um ano, eu vou trabalhar numa 
nova redação e pretendo reapresentá-lo, para que possamos ter aqui dentro 
Comissões que expressem a diversidade dos participantes da Casa. E isso 
dentro daquilo que é a despartidarização, que eu acho que é o correto para o 
bem do nosso Clube. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Concordou. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – O Conselheiro falou do 
cronograma físico financeiro; em outubro, quando da aprovação da verba da 
garagem, todos os Conselheiros receberam uma brochura, que continha o 
cronograma físico financeiro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O cronograma físico financeiro tem certa 
dinâmica. Assim como no seu pronunciamento de hoje o Conselheiro trouxe 
uma incerteza muito grande sobre quando a garagem será concluída. O que 
gostaria realmente é de saber isso, porque as datas estão sendo 
dinamicamente modificadas. E a gente teve também uma dinâmica muito 
grande na evolução do custo. Gostaria é de ter uma versão atualizada e, se 
possível, mensal, porque eu tenho costume de acompanhar a obra, até por um 
dever profissional e obras bem maiores do que essa do Clube não é estranho 
ter um acompanhamento de um cronograma físico financeiro, feito 
mensalmente. E apenso a esse cronograma físico financeiro ter um relatório 
que diga onde houve redução, onde houve majoração, onde há efeito temporal 
e onde há algum tipo de imprevisto muito grande. Acho que isso faz parte do 
conjunto que a gente fala barba, cabelo e bigode, né? Que deveria constar do 
relatório. Admiro seu esforço em vir aqui fazer um pronunciamento, porém, 
entendo que o Conselho mereceria ter informações muito mais transparentes 
e profundas do que só um relato oral, um relato onde o nível de dados é muito 
grande, que precisa sim ter uma condição de um raciocínio analítico em cima 
dele, e, que, lamentavelmente não se consegue fazer isso em cima de um relato 
oral e no pouco espaço de tempo que aquele momento da reunião permite ter. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O cronograma físico, como falamos, 
está sendo reavaliado em face das informações que demos hoje. A parte 
financeira não mudou nada. Então, fizemos um relato real. A Comissão de 
Obras se reuniu no mês de fevereiro, avaliou a obra, trouxe aqui a realidade ao 
Conselho. Eu não sei onde você quer chegar. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpe, a gente vai entrar em debate, 
mas se altera o físico altera o financeiro. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit (aparte) – Apenas queria esclarecer sobre o seu 
comentário a respeito do parecer da empresa contratada no caso da queda da 
tabela de Basquete. Realmente, demos o parecer que é possível – Isso vai ser 
melhor avaliado – que tenha havido uma falha na construção em função do 
apoio. Só queria lembrar o seguinte: o importante é que essa quadra foi feita 
há muitos anos, nem sabemos em que Diretoria, e que a atual Diretoria, no 
momento que ocorreu isso, tomou as medidas cabíveis para que fosse 
interditada a quadra e visto o que aconteceu. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Inclusive elogiei, acho que foi muito 
correto, elogiei a diligência do Conselho, Dr. Manssur e a diligência do 
Presidente Dutra de, imediatamente, acho que tomar uma medida que foi 
drástica, interditar duas quadras de Basquete para este Clube é uma medida 
drástica e necessária, nesse momento foi necessária. Senão fosse rápido desse 
jeito, não se sabe, se acontece alguma coisa pior o que pode acontecer. 
 
Antonio Moreno Neto – Gostaria, inicialmente, de concordar com o 
Conselheiro que esteve nesta Tribuna e disse com a retirada de elementos de 
propaganda de uma empresa de um determinado Diretor. E aproveito 
também, para fiscalizarmos pessoas que vendem pacotes de viagem, entregam 
kits em determinados setores, como no Tênis, pessoas que vendem acessórios 
para prática de esporte. Então, deveríamos dar uma geral para ser justo, como 
ele disse, que ele não pode também exercer a profissão dele aqui. 
 
Presidente – Tem previsão estatutária para isso e espero que a Diretoria faça 
cumprir. 
 
Antonio Moreno Neto – Fazer uma vigilância maior sobre tudo e não 
simplesmente nesse assunto, que concordo com o Conselheiro, mas em outros 
casos também. O Conselheiro que me antecedeu, acho que serve até como 
sugestão para a Diretoria, apresentar um relatório mensal da obra, que 
permita aos Conselheiros conhecer o cronograma físico financeiro, detalhes da 
obra, etc. Temos gerenciadora que poderá fazer isso. Estou fazendo só alguns 
comentários, mas no final gostaria de colocar um assunto que acho que 
merece maior importância. Com relação à manutenção, fora esse acidente não 
previsível da tabela de Basquete, temos até que elogiar a manutenção, porque 
com esses temporais que aconteceram em São Paulo poderiam, e graças a 
Deus não tivemos algumas consequências maiores de intervenção no Clube. As 
goteiras e outras coisas devem ser consertadas, mas são pequenas em função 
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daquilo que poderia ser, afinal de contas são 170 mil metros quadrados. 
Agora, complementando o que o Conselheiro Arlindo colocou, entendo que 
essas votações com relação ou partidarismo, ou políticas, com relação à 
disciplina, vou falar em disciplina, elas têm que acabar, não interessa quem é, 
podem ser do partido A, B e X; disciplina é disciplina. Fui Conselheiro, Diretor, 
Presidente do Clube e sempre alertei meus três filhos: se algum dia vocês 
tiverem algum problema disciplinar, não contem com minha ajuda em nada. E, 
caso eu tenha que ser ouvido, terão que cumprir a pena maior. E não falo isso 
de demagogia, é uma verdade. Gostaria de deixar consignado, até conversei 
com o Conselheiro Gasparini, que foi uma coisa partidária, mas nem tanto. 
Tivemos aqui o julgamento de um Atleta Benemérito, que até foi citado na 
última reunião pelo Conselheiro Gasparini, resultante de uma briga no 
Futebol, e que ele recebeu uma punição. Não foi briga; esse atleta, 
infelizmente, na Diretoria anterior, que eu era Oposição, várias vezes o vi no 
campo de Futebol, desafiando Diretores da época da Oposição, que eu era 
Oposição, xingando, desafiando sócios, chutando atletas no campo, pulando a 
catraca do Clube. E o porteiro na época não tinha essa carteira com a digital, 
pedindo a carteirinha, ele falou: Você não sabe com quem está falando, eu 
tenho mais de R$ 50 milhões no banco. Enfim, desafiou todo mundo, desafiou 
nesse dia que houve o fato a Instituição e desafiou a Diretoria, falando que 
todo mundo roubava. A propósito, as pessoas estão falando em roubar com 
uma simplicidade, acho que todos que estão usando essa expressão no Clube 
têm que ser punidos, pois isso é mais que uma agressão. Mas veio a 
julgamento. A pena da Comissão foi de um ano e, surpreendentemente, neste 
Plenário, houve um Conselheiro que pediu a redução para nove meses e 
Diretor daquela época, que falei para ele na hora, votou pela redução de uma 
pessoa que xingou ele, que eu estava olhando lá no campo na arquibancada do 
Futebol. Então, naquela época, para não dizer que foi 100% partidário, houve 
dois Conselheiros, que me permitam citar os nomes: Andreas Fein e d’ Utra 
Vaz, que observei na hora, votaram contra essa redução de pena, 
principalmente, acho, não sou porta voz deles, visando o problema disciplinar. 
E essa pessoa teve essa redução e houve Conselheiro que quase chorou de 
pena, porque era um rapaz, tudo isso. Digo que nos meus quatro anos de 
Presidência acho que esse caso foi a maior decepção. Então, dentro até do que 
o Conselheiro Arlindo falou, que acho que fora esse último acontecimento de 
prova, não prova, tudo, se puder ser apartidário, ótimo, mas para disciplina 
não pode existir partido; ela tem que ser 100% analisada, tem que ter provas 
para ser julgado, mas tem que ter 100% de julgamento e, 100% em minha 
opinião é imperdoável, disciplina é disciplina, independe de todos os casos que 
aconteceram, mas acho que este Conselho deveria tomar esse posicionamento, 
porque a disciplina é o exemplo para o restante dos associados, dos nossos 
filhos, nossos netos.  
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Alexandre Perrone Lomonaco – Disse que queria deixar claro, apesar de que 
os discursos dos Conselheiros Antonio Moreno, Francisco Vassellucci e 
Ricardo La Terza deixaram claro para todo mundo que não quer enxergar, o 
que já é padrão dentro do Pinheiros de Todos Nós. Já que se falou de 
partidarismo, me obrigam a vir falar do Pinheiros de Todos Nós, porque neste 
plenário e nas alamedas do Clube vejo muita gente querendo adivinhar o que o 
outro partido pensa. Então, vou contar para vocês o que pensa o Pinheiros de 
Todos Nós desde que fundado: vota qualquer coisa disciplinar com a 
consciência individual de cada um. Por isso que o Dr. Antonio Moreno vem 
aqui e cita que Andreas Fein, Eduardo d´Utra Vaz e mais não sei alguém - 
porque não faço essa contabilidade; ela não interessa - votaram no caso dele 
pela punição. E os Conselheiros Vassellucci e La Terza falam: Não, um saiu, o 
outro na Comissão liberou, o André fala que o pai não votou, acho que o Felipe 
Tayar também votou pelo arquivamento, não sei, alguém citou aqui. Não 
contabilizamos ato disciplinar. O Pinheiros de Todos Nós tem por lei votar à 
vontade em questão disciplinar. Isso sempre foi assim, não há partidarismo 
em questão disciplinar, não há a imaginação de qualquer outro grupo de que a 
gente partidariza isso. Pode ser que alguma raiva pessoal, alguma traição de 
passado possa influenciar alguém do grupo, mas não há, nunca houve sair de 
uma reunião, e fazemos prévia sempre antes das reuniões do Conselho, nunca 
se fecha uma questão no que não é importante na visão do partido. O que é 
importante no pensamento do Pinheiros de Todos Nós são coisas como Plano 
Diretor, por isso alguns resultados contra Restaurante Japonês, outras coisas, 
que também não tem a ver com gostar ou de comida japonesa, mas com a 
visão de que o Plano Diretor aprovado pela Casa deve ser seguido, ou 
modificado, ou explicado, e não aprova-se uma coisa e muda-se sem pensar no 
que aconteceu: coisas como distribuição da Mesa das Comissões, como de 
forma igualitária, como cumprimento de valor aprovado e prazo de obras, 
segmento de obras, isso sim são questões importantes para o grupo, para o 
pensamento. Questão disciplinar, cada um tem sua razão, tem seu pensamento 
e, dentro do meu grupo eu tenho a felicidade de votar do jeito que penso em 
termos de disciplina. Isso cada um faz como quer. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Pediu informações sobre o processo de 
concessão do título de Associado Honorário ao mestre de esgrima Ângelo Pio 
Buonafina. 
 
Presidente – Explicou que foi apresentada a proposta por mais de 50 
Conselheiros. Houve um incidente no encaminhamento dessa proposta, 
porque ela veio subscrita por Conselheiros, companheiros que pertenciam à 
Comissão de Sindicância. Então, houve a demora, porque nesse momento 
Presidência, ex officio os declarou impedidos para se pronunciarem com 
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relação ao parecer de mérito, na medida em que haviam subscrito a proposta 
de concessão da honorabilidade. Se eles propõem a priori a honorabilidade, 
com que isenção, em tese, poderiam emitir parecer? Quando tomaram 
conhecimento, curvaram-se a esse entendimento – que como o Dr. Montoro 
falou muito em ética, é comezinho, não é? Quem propõe não pode emitir 
parecer – retiraram as assinaturas e então foram reconduzidos. O processo foi 
encaminhado à Comissão de Sindicância, que deverá se manifestar, fazer as 
diligências cabíveis, e aí, dependendo desse pronunciamento, certamente virá 
para deliberação dos Conselheiros, à luz do parecer e de todos os elementos 
contidos nos autos. Perguntado, respondeu ao Conselheiro Gasparini que não 
houve nenhum tipo de impedimento em razão da retirada, reiterando as 
explicações. Acrescentou que no Parlamento é normal. Quem vai dizer depois 
do mérito são os Conselheros. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Agradeceu. 
 
Antonio Moreno Neto – Eu só queria fazer uma recomendação. Durante esta 
reunião foram colocadas expressões para os Conselheiros não condizentes 
com o tamanho do Esporte Clube Pinheiros. Gostaria que o Sr. Presidente 
analisasse bem a questão e não permitisse que isso aconteça mais nas 
reuniões. 
 
Presidente – Concordou, informando que iria rever isso na Ata. Informou o 
número de Conselheiros que assinaram o livro de presença, voltando a afirmar 
que a grandeza deste Clube é muito maior. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Queria fazer um registro no final, já com 
pouca gente, que tenho muito orgulho e muita honra deste Conselho ser 
presidido pelo senhor. O senhor hoje deu uma demonstração de conhecer o 
nosso Clube, com seu Estatuto com todos seus detalhes e deu uma 
demonstração de uma grandeza que só um Pinheirense da sua qualidade 
consegue ter. Parabéns pela noite de hoje. 
 
Presidente – Agradeceu. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Associou-se às palavras do Conselheiro Granieri, 
pedindo que o Sr. Presidente mantivesse essa brilhante conduta e que o 
desculpasse por algum acalorado de algum pronunciamento. 
 
Presidente – Absolutamente. Muito obrigado. Digo sempre, os senhores 
compõem um dos amores de minha vida.  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Deu por encerrados os trabalhos aos doze minutos do dia 26 de 
fevereiro de 2013. 
 
 

* * * 
 
 
Obs: esta Ata foi aprovada na 617ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 25 de março de 2013, com as retificações já dela constantes. 
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