
ATA RESUMIDA DA 623ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013. 
 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de agosto do ano dois mil e treze, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
cinquenta e três Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente - Senhoras e Senhores Conselheiros, boa noite. Havendo quórum 
regimental vamos dar início a mais uma reunião do Egrégio Conselho 
Deliberativo. Vou convidar todos os senhores a ouvir e a cantar o Hino de 
nossa Associação, de autoria do Conselheiro Francisco Pignatari. E hoje eu 
trouxe uma inovação, porque cantar esse momento épico do Clube, que é o 
nosso Hino, é muito grandioso, então, para facilitar, eu vou pedir ao Jorge, 
assim que Claudio der início, nós vamos projetar a letra do Hino, D. Dulce, e aí 
todos nós vamos cantar. 
 
- é executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  

 
Presidente - Esta formalidade será rotineira no Conselho Deliberativo, faremos 
sempre sim. E a D. Dulce vai nos dar um esclarecimento a respeito do Hino. 
 
Dulce Arena Avancini – Boa noite. Presidente, eu gostaria de esclarecer ao 
senhor que, pela partitura do Hino, no estribilho é: Pinheiros, Pinheiros! 
Campeão, sempre hás de ser/ Tuas cores gloriosas / Queremos sempre 
defender!  
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Presidente - Um minutinho só: Queremos sempre e não todos defender! Eu 
sempre notei isso, com o Dr. Evandro. Agora, só preciso saber se o original é 
sempre ou todos, senão o Dr. Francisco Pignatari vai ficar triste comigo. 
 
Dulce Arena Avancini – Eu vou procurar trazer a partitura do Hino, para que a 
gente faça a correção com certeza. 
 
Presidente - Está anotado. Obrigado. 
 
 

4) EXPEDIENTE  

Presidente - E depois desse momento épico, muito alegre, eu tenho aqui 
algum momento de tristeza, são os votos de pesar. A Mesa propõe um voto de 
pesar pelo falecimento da Associada Maria Aparecida Bernardes, mãe da 
Conselheira Janice Bernardes Couto e casada com o Conselheiro Geraldo de 
Oliveira Couto, então, ela é a mãe da esposa do nosso querido Geraldinho e 
mãe da D. Janice. O Geraldo de Oliveira Couto é um querido Diretor Adjunto 
do Bowling, esse falecimento ocorreu no dia 30/07. Também um voto de 
pesar, proposta do Conselheiro João Vicente Roberto de Queiros Mattoso, no 
sentido de consignar este voto em razão do falecimento do Associado Alex 
Kornilovicz, ocorrido no último dia 04 de agosto. Outro voto de pesar é em 
razão do falecimento da Anadyr Sacardo, mãe do Associado Ricardo Luís 
Sacardo, Diretor Adjunto do Futebol Menor, ocorrido no dia 02/08/2013. 
Outro voto de pesar é em razão do falecimento da Associada Veterana Djanira 
Campagnoli Queiroz Sampaio, mãe do Conselheiro Eduardo Hudson de Queiroz 
Sampaio, Diretor Adjunto do Karaokê, ocorrido no dia 14/08/2013. 
Finalmente, um voto de pesar pelo falecimento da Ana Elisa Laraya Kawall, 
irmã do nosso dileto e querido Conselheiro, receba os nossos cumprimentos, 
Dr. Luiz Guilherme Laraya Kawall, ela é neta e o senhor também, de um dos 
fundadores deste Clube, do local onde nós estamos, que é uma figura 
pranteada e sempre reverenciada e, assim haverá de sempre ser deste Clube, 
que é o Guilherme Machado Kawall, um dos fundadores, junto com outro 
pugilo de homens da mesma estirpe do Sport Clube Germânia, hoje Esporte 
Clube Pinheiros, o falecimento ocorreu no último dia 15/08. Continuo de pé, 
porque merece respeito e certamente esse pronto restabelecimento virá, para 
a dileta Ivanilce Simeão Cappellano, mãe de dois ilustres Conselheiros, 
Engenheiro Cappellano e a senhora, sua irmã. Recebam os nossos votos, na 
certeza, meus queridos Conselheiros, que em breve ela estará aqui conosco. E 
de igual modo, ao ilustre Conselheiro Walter Silva, que em breve retornará 
com a sua fidalguia a participar das nossas reuniões. E dos Conselheiros de 
ontem, mas que serão Conselheiros sempre, notável Arquiteta, minha amiga 
dileta, Dora Maria de Aguiar Whitaker. E um ilustre senhor que, respeitamos 
muito pela pessoa, pela sua idade, Renato Bongiovanni. E também da ilustre 
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senhora, de uma cultura exemplar, D. Maria Celina Mandia, esposa do 
Conselheiro de ontem e de hoje também, nosso Diretor de Veteranos, Dr. 
Vicente Mandia. E também de um Conselheiro que muito honrou esta Casa – 
Lembro-me da participação ativa que tivemos na elaboração do Código 
Disciplinar, não é, Dr. João? – Dr. Alberto Luiz Federighi, todos em tratamento 
de saúde e, com certeza absoluta, todos estarão em breve conosco. Agora, 
passo aos votos de louvor. E o primeiro voto é do Conselheiro Efetivo, 
Presidente de sempre, Associado Benemérito, figura que honra esta Casa, Dr. 
Sergio Vergueiro. O primeiro voto ele estende à Diretoria, pela iniciativa da 
pesquisa de opinião dos associados cujos excelentes resultados foram 
publicados na Revista Pinheiros. Diz S. Sa.: Nossa missão é servir aos 
associados, portanto, devemos ouvi-los. Então, o primeiro voto do Dr. Sergio 
Vergueiro é à Diretoria, pela iniciativa da pesquisa de opinião. E o segundo 
voto de louvor do Dr. Sergio é à Seção Esporte Saúde, nas pessoas da 
coordenadora Márcia Castro Poppe, da cardiologista Dra. Kathia Helena 
Takiedi, da nutricionista Sandra Gauto e dos educadores físicos Zuleica Maria 
Rizzo Assumpção e Claudicir Mazzi, pela obtenção máxima do índice de 
aprovação, merecidamente. Diz, Dr. Sergio: “Sou aluno dessa seção e dou 
testemunho da dedicação e carinho desses professores, com competência 
irretocável.” A Mesa propõe voto de louvor que confirma excelência do corpo 
associativo desta Instituição mais que centenária, ao ilustre Associado desta 
Casa, Dr. David Uip, indicado para as relevantes funções de Secretário da 
Saúde do Estado de São Paulo. Também submeto ao Plenário, proposta do 
ilustre Conselheiro Mario Montenegro Gasparini, consignando voto de louvor 
para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que hoje está em festa pela passagem 
de seu 99º aniversário. Passo a palavra ao Primeiro Secretário, para as 
Comunicações da Mesa. 
 
Primeiro Secretário – ... Inicialmente, comunicamos que se encontram à 
disposição dos Conselheiros, na Secretaria, o Relatório de Acompanhamento 
Mensal do mês de julho de 2013. Vale informar também que se encontram à 
disposição para consulta cartas recebidas da Diretoria, comunicando 
nomeações de Diretores para o biênio 2013/2015. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Eu vou fazer um voto de louvor, Presidente, ao 
Futebol Menor, que nesse mês de julho de 2013 o Pinheiros se fez representar 
mais uma vez em gramados americanos para os tradicionais torneios de verão 
infanto-juvenis que lá ocorrem. A delegação do Pinheiros foi formada por 53 
jogadores, representando duas equipes da nossa Seleção Sub 11, a equipe 
Escolinha de Futebol de Base Sub 12 e a nossa Seleção Sub 13. Com eles 
embarcaram três treinadores e dois professores assistentes, além do Gerente 
de Futebol do Clube, chefiando a delegação. Foi disputado o Schwan EUA Cup, 
em Minneapolis, o mais importante torneio de verão americano, com suas 
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instalações de 65 campos de jogos, reunindo meninos e meninas de quase mil 
equipes de 11 aos 19 anos, ou mais de 13 mil atletas de 22 estados americanos 
e mais de 15 países. E a ESPN Disney Cup, um campeonato com 32 campos, de 
jogos e equipes de criança de 9 a 17 anos vindas de mais de 20 países, na 
maioria, latinas e americanas. Desde 1998, quando começamos a mandar 
regularmente as equipes do Sub 11, 12 e 13 para os torneios de verão 
americanos, elevamos o nome do Esporte Clube Pinheiros a um padrão de 
reconhecimento internacional, também no Futebol Menor, através de um 
histórico excepcional de participação nesses torneios, sempre chegando todos 
os anos entre os melhores em cada categoria onde inscrevemos equipes. Já 
havíamos conquistado o EUA Cup no Sub 11 em 2005, 2008 e 2012, batendo 
na trave nas demais categorias. Na Disney Cup, entre Sub 11 e Sub 13 já 
havíamos sido campeões em 2002, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Este ano o 
Pinheiros teve a participação histórica no EUA Cup. Lá, nossas quatro equipes, 
jogando até duas vezes por dia durante quatro dias seguidos, com 
temperaturas médias acima dos 30 graus Celsius, chegaram às finais de seus 
respectivos torneios e se sagraram campeãs na categoria Sub 11, Sub 12 e Sub 
13, chegando em segundo lugar com a outra equipe do Sub 11. Feito difícil de 
ser repetido por qualquer outro Clube. O Pinheiros, com seu trabalho sério nas 
categorias de base do Futebol Menor e suas bem sucedidas participações ano 
após ano pode hoje se orgulhar da fama que conquistou em gramados 
americanos e do respeito que impõe aos seus adversários cada vez que se 
inscreve para cada essas competições. O sucesso desse trabalho se deve ao 
apoio incondicional da Diretoria de Relações Esportivas, através de seu Diretor 
Carlos Alexandre Brazolin, da Diretoria do Futebol Menor, através de Ricardo 
Sacardo e a sua equipe de coordenadores e treinadores Nivaldo Aparecido 
Roni Marcondes e Caio Soares e também pelo treinador e coordenador, o 
Carlão, tão reconhecido e querido por pais e crianças do Clube. Sem nos 
esquecer daquele que é o responsável por garantir que tudo esteja organizado 
e perfeito para professores e equipes, permitindo a todos o sucesso que tem 
conquistado, nosso competente Gerente de Futebol Maurício Muniz Machado. 
A todos estes, o reconhecimento do Esporte Clube Pinheiros pelos trabalhos 
prestados e o nosso muito obrigado, representado aqui por esse meu voto de 
louvor. (Proposta aprovada). 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – ... Presidente, o esporte do Brasil, 
principalmente o futebol do Brasil está de luto. Sábado, há dois dias faleceu 
Nílton De Sordi, que foi atleta profissional, entre outros, do São Paulo Futebol 
Clube, e defendeu a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de 58, o 
primeiro dos campeonatos mundiais da nossa Seleção. Ontem, o destino nos 
levou mais um campeão mundial, bicampeão mundial, Gilmar dos Santos 
Neves. Ambos estavam algum tempo acamados. Gilmar, também atuando no 
futebol paulista pelo Corinthians, pelo Santos. Então, Presidente, o futebol 
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pentacampeão perdeu em dois dias dois de seus valores. Embora sejam 
pessoas não ligadas diretamente ao Clube Pinheiros, mas são pessoas ligadas 
ao futebol nacional, ao esporte nacional. Então, se V. Sa. entender 
conveniente, gostaria de propor um voto de louvor, para que conste nos anais 
desta Casa o voto deste Conselho. (Proposta aprovada). 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Com muito prazer, Presidente, eu 
venho a esta Tribuna, solicitando que seja prestada uma homenagem a um 
sócio atleta, é realmente um abnegado, ele sempre defendendo nossa 
bandeira, trata-se de Cláudio Zuccolo. No último dia 17 ele participou em 
Yabotí, na selva, na região das Misiones, na Argentina, de uma competição de 
90 quilômetros. Parece pouco 90 quilômetros, mas ela foi concluída em 12 
horas e 10 minutos, ininterruptamente. Os atletas partem, fazendo trilhas no 
meio da selva e ele conquistou o 3º lugar. Por derradeiro, Presidente, eu 
gostaria de agradecer a Diretoria, especialmente à Presidência do Conselho, 
que aquiesceu a nossa solicitação, a nossa orientação para que nós, Membros 
da Comissão de Sindicância, tivéssemos uma ferramenta a oferecer a todos 
aqueles que participam das nossas reuniões como candidatos a serem 
associados do nosso Clube. O ordenamento jurídico que estamos fornecendo 
e, ao mesmo tempo, não só eu, como os demais Membros, Foschini, o nosso 
Presidente, o Beto Zantut, a Rita, o Martinez e eu sempre perdemos um 
grande tempo nessas reuniões que neste Clube, explicando a eles que neste 
Clube nós temos disciplinas e regras que devem ser obedecidas. Presidente, eu 
aproveitaria essa oportunidade, se bem que o momento não é propício, para 
sugerir inclusive que os associados recebessem juntamente com a Revista do 
Clube esse ordenamento jurídico. Essa é uma peça muito importante para a 
disciplina do nosso Clube. (Menção aprovada). 
 
André Perego Fiore – ... Eu venho a esta Tribuna para pedir um voto de louvor. 
No último dia 19 de julho a 4 de agosto ocorreu o Campeonato Mundial de 
Esportes Aquáticos, na cidade de Barcelona, na Espanha e o Pinheiros foi 
muito bem representado por alguns atletas. Então, queria pedir um voto de 
louvor à equipe toda que foi representando o Brasil e que defendem as cores 
do Pinheiros, para os técnicos também, em especial para alguns nadadores, 
principalmente o nadador Marcelo Chierighini, na prova dos 100 metros livre, 
que foi 6º lugar. E João Gomes nos 50 peito, e o nadador Daniel Orzechowski 
nos 50 costas, que foram os destaques do mundial, dentre outros. Eu não 
quero falar todos aqui, até porque posso pecar e esquecer o nome de alguém, 
mas de um modo geral queria deixar consignado meu voto de louvor para a 
equipe pinheirense que defendeu o Brasil no Campeonato Mundial. Em 
especial, Presidente, também gostaria de pedir um voto de louvor para dois 
grandes atletas brasileiros que são sócios honorários do Pinheiros e a despeito 
de não defenderem mais as cores do Clube, mas são sócios honorários e são, 
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no meu modo de ver, os maiores nadadores da atualidade no Brasil hoje, que é 
a nadadora Poliana Okimoto, que ganhou três medalhas no Mundial: uma de 
bronze, uma de prata e uma de ouro. Aliás, foi a primeira medalha de ouro em 
mundiais de uma atleta feminina. E do nadador Cesar Augusto Cielo Filho, que 
foi tricampeão mundial nos 50 livres. E que são sócios honorários do Pinheiros, 
assim, eu diria que quase tudo que eles sabem hoje de Natação, eles devem ao 
tempo que eles passaram aqui no nosso Clube. Obviamente não posso deixar 
de mencionar sem dúvida nenhuma os técnicos, que são os grandes 
responsáveis pelo resultado maravilhoso dos atletas. (Proposta aprovada). 
 
Presidente - ... Eu reservei como último ato do Expediente, justamente para 
poder contar com maior número de ilustres Conselheiras e Conselheiros 
presentes, a leitura de uma missiva, de uma carta que eu recebi, conforme 
consignei, às 18h05 de hoje e que me fora encaminhada pelo Presidente da 
Diretoria. Eu vou ler o inteiro teor, com a licença máxima dos senhores e, em 
seguida, lerei o despacho que exarei. Ele se dirige a mim, a referência é 
Complexo Faria Lima e, assim ele diz: “Considerando a iminente conclusão das 
obras do Complexo Faria Lima um dos maiores investimentos do Clube em 
todos os tempos, vimos solicitar que seja incluída na Ordem do Dia da próxima 
reunião do Egrégio Conselho Deliberativo, a ser realizada em 30 de setembro 
de 2013, item específico, destinado a informações e esclarecimentos desta 
Diretoria a respeito dos atos administrativos praticados, relacionados a esse 
grandioso empreendimento. Justifica-se essa nossa solicitação, em razão da 
justa expectativa do Corpo Associativo com relação ao término das obras, e 
aos valores relativos à sua conclusão. A propósito, cabe desde já esclarecer 
que circunstâncias supervenientes ainda decorrentes do distrato celebrado 
com a construtora encarregada para a execução do projeto, e a assunção dos 
trabalhos pelo Departamento de Patrimônio e Engenharia do Clube, embora 
sem paralisar as obras, necessitou um período maior de ajuste na condução 
dos trabalhos e impediu a sua conclusão no prazo anteriormente previsto. 
Outros exemplos de ocorrências que impactaram o cumprimento do prazo 
foram a recontratação de novos empreiteiros de mão de obra, e problemas 
técnicos na entrada em operação da nova caixa d’água, que retardaram o 
início das obras da rampa de saída, que dependia da demolição da antiga. 
Todas essas informações e outros esclarecimentos que se fizerem necessários, 
serão devidamente expostos na Reunião que ora se solicita. A vista dos fatos 
sumariamente elencados acima, esta Diretoria estima a conclusão do 
estacionamento no decorrer do mês de outubro deste ano, sendo que durante 
este período serão entregues a Portaria do Tênis, na Rua Angelina Maffei Vita, 
Quadras de Tênis (3 de saibro e uma rápida) e os devidos acessos. Em paralelo 
estamos realizando as ações necessárias para aprovação final nos diversos 
órgãos públicos para a obtenção do habite-se e alvará de funcionamento. 
Quanto aos valores contabilizados até a presente data, estão sendo 
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rigorosamente controlados e auditados, tendo como parâmetro os valores 
aprovados por esse Conselho, procedimento que deverá ser mantido até a 
entrega final. Após o distrato com a Empresa Bueno Netto em 23/3/2013 e a 
transição da responsabilidade das obras para o Clube, passando para a 
administração direta, os sistemas de controle sofreram alguns ajustes, já 
incorporados nos controles contábeis internos. O relatório da Auditoria 
Externa atualizado até junho de 2013 será concluído nos próximos dias e será 
oportunamente disponibilizado. Reiteramos o compromisso assumido 
anteriormente, quanto ao fornecimento de informações e esclarecimentos da 
forma mais transparente possível. Atenciosamente, Luís Eduardo Dutra 
Rodrigues.” Como dissera aos senhores, eu recebi às 18h05 de hoje. À luz do 
conteúdo e da relevância, dois minutos após, às 18h07, consignado, eu concluí 
com o seguinte despacho: 1) Registre-se. O inteiro teor desta missiva será lido 
na Reunião do dia 26.08.2013, quando da reunião do Conselho Deliberativo, 
para ciência dos ilustres Sras. e Srs. Conselheiros. 2) Inclua-se na próxima 
Reunião do Conselho Deliberativo, a realizar-se no dia 30.09.2013, como tema 
específico da Ordem do Dia – O primeiro após aqueles normais – cujo nome já 
dei: Exposição pela Diretoria, com informações, esclarecimentos e debate 
pelos Srs. Conselheiros, sobre a obra Estacionamento Faria Lima. Sala do 
Conselho, 26.08.2013, às 18h07, e assinei. Esta é a informação que eu tinha a 
trazer para os senhores. E esta é a informação que eu dou ao senhor, 
Presidente, que no dia 30/9, na Ordem do Dia haverá esta matéria para ampla 
discussão e debate, porque assim é que há de ser. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Francisco Montagna Filho – ... Aqui, antecipadamente, porque o que vou falar 
parece que é uma homenagem ao dia das crianças, porque trouxe várias 
reivindicações de sócios concernentes praticamente só... 
 
Presidente - Anseios do associado. 
 
Francisco Montagna Filho – A primeira seria o seguinte, a piscina infantil que 
realmente está precisando ser feita, estamos com uma demanda reprimida e 
uma fila grande de associados querendo incluir seus filhos na Natação. O 
segundo tem seria uma analogia ao que se faz no esporte para as crianças, a 
iniciativa do esporte, para aquelas crianças que não são afeitas ao esporte e 
que precisam, gostariam de praticar uma atividade cultural, uma atividade 
artística. 
 
Presidente - Para as crianças? 
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Francisco Montagna Filho – Então, eu acho que seria interessante, foram os 
associados que me fizeram essa solicitação. Outra solicitação seria o 
monitoramento. Criação de monitores bem treinados que, de certa forma 
substituiriam um pouco as babás e teríamos menos babás aqui no Clube e um 
pessoal melhor treinado para fazer o monitoramento e atividade com as 
crianças. Por último, seria a criação, eu não sei como em termos tecnológicos 
isso seria possível, mas, um controle de entrada das carteiras das crianças, que 
às vezes são muito pequenas e não são tão afeitas a guardar devidamente sua 
carteirinha, e perdem. Então, é uma ideia, não sei como, mas é só o objeto do 
negócio. Em função disso, surgiu a ideia de se criar, por que não uma Diretoria 
de Criança, uma Diretoria Infantil. Então, fica aqui a sugestão trazida. 
Obrigado. 
 
Presidente - São cinco reivindicações que o senhor coloca. 
 
Francisco Montagna Filho – E, em função disso, uma sugestão para que a 
gente crie uma Diretoria de Criança, afinal de contas, são em torno de 10 mil 
crianças que nós temos no Clube hoje, acho que comporta essa ideia. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – ... Venho aqui hoje nesta Tribuna, afinal de 
contas é o canal oficial para trazermos as ideias, reclamações dos associados, 
expor aos senhores duas ideias simples, fáceis e, em minha opinião, que trarão 
sensível resultado prático para nossa sociedade. A primeira delas diz respeito à 
criação ou pelo menos separação dentro dos nossos quadros de aviso 
existentes nas Portarias, de um espaço constante, perene, para quê? Para 
respostas oficiais da Diretoria. Agora mesmo recebemos uma carta, parece que 
às 18h00 se bem me lembro, trazendo alguma comunicação que, muito 
possivelmente nós faremos eco para os Conselheiros, porém, seremos o 
intermediário. O sócio quer saber muitas respostas. Recentemente tivemos 
uma matéria no Estadão a respeito do problema dos cachorros, de solução 
simples, de resposta simples, mas o corpo associativo está perguntando: Qual 
a solução? Qual isso, qual aquilo? E nenhum de nós tem procuração para 
responder pela Diretoria. Então, a ideia seria essa, a separação dentro de 
todos os quadros de aviso, de um espaço constante e, sempre de preferência 
rapidamente alimentando com respostas oficiais e talvez até resultados dos 
nossos jogos e outras coisas do gênero. Existe isso? Existe, mas não tem uma 
constância, às vezes aparece um ali em um ponto, em outro. Então, para ter 
um costume, para criar essa cultura de modo que o associado possa ter 
respostas oficiais, possa ter seus anseios, suas dúvidas, suas curiosidades 
respondidas. E a segunda questão diz respeito ao Estacionamento. Me foi 
trazida pelo Conselheiro Carlos Bório – Infelizmente não teve tempo de se 
inscrever no exíguo espaço para essa Voz do Conselheiro – que, procurado por 
associados lhe foi dada ideia de trazer para a Diretoria a possibilidade de ao 
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invés de se separar as vagas com uma faixa única, estudar a possibilidade de 
uma faixa dupla com certo espaço, por quê? Hoje em dia em função do 
tamanho, da largura dos carros, muitas vezes uma faixa única você consegue 
estacionar, mas não consegue abrir a porta ou não consegue transitar. 
Resumindo, um espaço ali, que muitos estacionamentos hoje em dia, seja no 
Brasil ou fora, costumam fazer, em vez daquela antiga faixa única, delimitando 
as vagas, uma faixa dupla com espaço. Era só isso que eu tinha a dizer. 
 
Presidente - O senhor abraça essa reivindicação? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Não só abraço, como eu tenho um e-mail 
dos associados, pedindo. 
 
Presidente - Eu logo imaginei, é apenas para esclarecer aos Conselheiros, 
porque a ninguém é dado pleitear em nome próprio pretensão alheia, é um 
princípio. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Por isso o documento. 
 
Presidente - Mas ele abraça e encampa o que o Dr. Bório queria. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Mas mais do que isso, o documento está 
aqui. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Tenho três reivindicações aqui para 
fazer hoje à noite que se referem ao nosso quadro associativo. A primeira 
delas se refere ao Boliche, que os associados pedem que seja instalado nas 
dependências do Boliche um banheiro especial, para atender cadeirantes. Para 
quem não sabe, a Lanchonete do Boliche é um dos locais mais frequentados 
do Clube e não tem um sanitário específico para cadeirantes. E o Clube precisa 
atender à legislação vigente. Isso é uma solução simples de se atender. A 
segunda, faço essa reivindicação em nome de um número enorme de 
associados, no qual me incluo também, que praticam a Natação. Nós estamos 
pedindo aqui no Clube que a piscina olímpica externa passe a partir do mês de 
setembro a ser utilizada somente pelo quadro associativo. Hoje, essa piscina é 
utilizada a partir das 16h30, 17h00 por uma equipe de treinamento 
competitivo e os associados são obrigados a treinar numa raia lateral, mas a 
piscina sempre foi do sócio. Se não tem lugar para os atletas treinarem o Clube 
tem que procurar um lugar lá fora, mas a piscina externa é dos associados. É 
isso que nós queremos. Agora, gostaria de fazer uma reivindicação, são várias, 
tem Conselheiras, minha esposa me pediu que viesse falar. Elas pedem que 
seja urgenciada a instalação de um centro de estética no Clube que englobe 
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em um único prédio a sauna, a massagem, manicure e cabeleireiro. O Clube 
tem público para isso e as associadas pedem que sejam atendidas. 
 
Presidente - Faz parte do Plano Diretor. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Mas precisamos instalar, né? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – ... O Clube está dividido, a atual 
gestão conseguiu dividir os associados em dois grupos...  
 
Presidente - Conselheira? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – No final procede, têm perguntas a 
ser respondidas, Manssur. 
 
Presidente - Perfeito. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – ... que tudo podem fazer, haja 
visto as últimas agressões ocorridas no Tênis e Futebol. E os associados 
comuns, estes sujeitos a todo tipo de intimidação. Esquecem nossos dirigentes 
que pessoas que exercem cargos em nossa sociedade estão expostos a 
reclamações e questionamentos. E se o Judiciário fosse acionado cada vez que 
os Lulas, Dilmas, anões de orçamento, etc. fossem mencionados na internet, 
não sobraria... 
 
Presidente - Conselheira Palmira, com a sua máxima... 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Eu estou acabando, é rapidinho. 
 
Presidente - Conselheira Palmira, com a sua máxima licença, com o respeito 
que a senhora me merece, de anos, mas infelizmente tenho que dirigir esses 
trabalhos de acordo com o regramento que me determina. Eu vou inscrevê-la, 
com muita honra, é um privilégio ouvi-la sempre, em Várias, e a senhora não 
precisará nem se esforçar com a velocidade. Mas neste item “A Voz do 
Conselheiro” é especificamente para anseio e reivindicações de associados. 
 
- Manifestação de associados. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Mas acontece que temos 
perguntas, nós temos no final, é bem pequenininho, no final têm umas 
perguntas que os associados estão fazendo. Por isso acho que deve entrar na 
Voz do Conselheiro. 
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Presidente - Longe de mim qualquer limitação, é que da forma como a senhora 
vai colocando, fica parecendo mais uma manifestação adequada, correta e 
certa, porque eu sempre disse aqui e, volto a repetir, inclusive para os que se 
manifestaram e fizeram bem, que a maior liberdade é a liberdade de 
expressão, e eu a garantirei sempre. Apenas que da forma que a senhora 
estava colocando me parecia mais, porque a linha divisória entre Várias e “A 
Voz do Conselheiro” é muito tênue, me pareceria mais adequada em Várias. 
Mas eu vou lhe dar o crédito de que a senhora disse que vai apresentar uma 
reivindicação ao final e ao cabo. Então, eu vou pedir a todos os senhores que 
ouçam pacientemente, porque ao final e ao cabo haverá o anseio e 
reivindicação, para que não tenhamos interrompida a fala da Conselheira e 
colocando a Mesa numa situação de ter que intervir. Vamos até o final e ao 
cabo, até porque ouvir não faz mal a ninguém. Vamos lá! 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Eu agradeço muito, Presidente. 
Então, fosse acionado toda vez que o Lula, Dilma, anões fossem mencionados 
na internet, sobraria tempo para os reais crimes que nos cercam. Quatro 
associadas ligadas a um grupo fechado no Facebook receberam intimação de 
queixa crime na 14ª Delegacia de Polícia, por terem expressado pontos de vista 
divergentes da atual gestão. Em determinados assuntos, em vez de a Diretoria 
apresentar maior presteza e esclarecimento internamente o conteúdo das 
postagens, optou em expor o Clube como Entidade e as associadas a esse 
constrangimento. A falha vem do Estatuto ultrapassado, quando diz que a 
Diretoria tem 30 dias para responder às solicitações feitas no Conselho. Se a 
solicitação vier de associado comum, esse prazo inexistente. Se reduzirmos 
para cinco dias úteis as respostas da Diretoria, consequentemente teremos 
diminuídas as dúvidas e aumentaria a transparência sobre todos os atos 
praticados. A Diretoria sabe o que ocorre em todos os grupos do Face, 
inclusive no grupo fechado “Clube Pinheiros Participação”, hoje com quase 
1.800 associados, e deve responder imediatamente a tudo, esclarecendo 
qualquer questionamento. Venho a público deixar total apoio no grupo 
“Participação” as quatro associadas, repudiando qualquer atitude que venha 
cobrir a liberdade de expressão. Temos que aprender a ouvir a voz do sócio. 
Solicitamos, pelo exposto, que os esclarecimentos pedidos à Diretoria sejam 
respondidos em até cinco dias úteis, para que possamos acompanhar a 
dinamicidade dos dias atuais e também a retirada imediata das intimações. É 
só isso. Agora, eu tenho só mais um negocinho, que é do Vôlei, que até o 
senhor presenciou uma parte. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Cadê a reivindicação? 

 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – A reivindicação é que a gente 
quer que passe para cinco dias as respostas. 
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Presidente - Então, vou responder para a senhora. .. O Estatuto estabelece o 
prazo de 30 dias. A alteração para cinco dias, como a senhora coloca, depende 
de uma alteração. E a alteração para tal fim tem um rito e este rito tem que ser 
observado. Razão pela qual, a manifestação em Voz do Conselheiro da 
senhora, pedindo alteração de 30 para cinco dias, a princípio não pode ser 
acolhida, porque o Estatuto prevê uma alteração e esta alteração para ser feita 
no Estatuto, ela depende ou de 50 assinaturas de Conselheiros, com 
justificativa, ou por proposta da Diretoria ou da Mesa. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Mas a gente não pode fazer esse 
tipo de... 
 
Presidente - A senhora já falou, mas a alteração não pode ser feita, a não ser 
pelo Egrégio Plenário, mediante proposta subscrita no mínimo por 50 
Conselheiros, correto? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Correto. 
 
Presidente - Perfeito. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Agora, só queria falar sobre um 
assunto que o pessoal do Vôlei Master me pediu para falar, é bem rápido. 
Também têm algumas perguntas no final e vocês vão ver que procede. 
 
Presidente - Este fato... 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – O senhor estava presente. 
 
Presidente - ... eu estava lá e já tomei as providências. Já encaminhei estas 
providências para a Diretoria e a Diretoria já está observando as providências, 
como eu solicitara. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Eu deveria falar sobre isso 
também. 
 
Presidente - Se a senhora fizesse o favor de falar em Várias talvez fosse 
adequado. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Eu tenho que falar depois, porque 
já me comprometi, trezentas pessoas me pediram isso e tenho que responder 
a isso. 
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Presidente - Por favor, então diga, a senhora pode falar agora. É a primeira vez 
que a ilustre Conselheira ocupa a Tribuna, então, vamos ouvir, ela vai 
apresentar uma reivindicação do Vôlei, de uma partida de Master. É em nome 
das associadas? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Isso. 
 
Presidente - D. Palmira, nós ouvimos a anterior, mas esbarra num preceito 
estatutário. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Ok, muito obrigada. Peço a 
palavra para relatar mais um episódio de hostilidade entre associados, 
ocorrido nas dependências do Clube e que merece atenção deste Conselho, 
para reflexão e respeito tanto das formas de reprimenda adotadas nas 
infrações disciplinares, como da aceitação de impunidade que se verifica entre 
os sócios e a necessidade de mudança nesse sentido. Sou praticante de 
Voleibol Master há 35 anos, defendendo as cores do Esporte Clube Pinheiros 
nas mais diversas competições. A modalidade que contava com apenas três ou 
quatro equipes sofreu um incremento considerável nos últimos anos e, hoje 
temos 11 equipes, cada uma com aproximadamente 15 atletas. Todos esses 
times, divididos em categorias, participam de competições oficiais do Sindi-
Clube e de outros organizadores. No dia 19/8/2013 uma das equipes, o E2, 
perdeu o jogo oficial do Sindi-Clube por W.O., de quadra. Penalidade imposta: 
agremiação que não disponibiliza a quadra para realização da partida no 
horário regulamentar. Tal fato se deu porque mencionado jogo foi agendado 
para ocorrer no mesmo horário do treino da outra equipe, AB. 
 
Presidente - Conselheira, por favor, o tempo. Por favor, qual é a reivindicação? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – O eventual erro da Secretaria em 
marcar dois jogos no mesmo dia ou deixar de comunicar à equipe B que sua 
casa seria utilizada, fato que deve ser registrado e verificado como responsável 
pelo agendamento, não justifica a arrogância e a falta de companheirismo, 
com prejuízo ao esporte, amizade e solidariedade, porque elas perderam de 
W.O., o Clube teve que arcar com a multa que o Sindi-Clube impôs. Já estou no 
final. 
 
Presidente - A reivindicação, Conselheira, por favor? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Qual é o papel do Conselho em 
situação desse tipo? Vamos novamente deixar de aplicar punições adequadas 
e efetivas? 
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Presidente - Conselheira, eu vou tomar a liberdade. Por coincidência, eu 
estava no momento e já tomei essas providências. Não é próprio de “A Voz do 
Conselheiro”, a senhora poderia fazer em Várias, mas em homenagem ao 
noviciado, é a primeira vez, é uma honra, eu permiti, está bom? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Está bom. 
 
Presidente - Obrigado. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 622ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 29 de julho de 2013. 

Presidente - Não há inscritos. Não recebi nenhuma objeção. Esta Ata foi 
entregue previamente aos senhores. Assim, vou colocar em votação. Os que 
estiverem de acordo com a Ata da reunião anterior, permaneçam como estão. 
Os que forem contrários queiram-se levantar. A Ata está aprovada por 
unanimidade. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-26/2012, referente à proposta 

formulada por sessenta e um Conselheiros, de concessão do 
título de Associado Honorário a Angelo Pio Buonafina. 

Presidente - Há um inscrito apenas por ora. 
 
Roberto Cappellano – Pela ordem, Dr. Manssur? Antes de tudo, boa noite ao 
senhor. Eu estava dando uma lida no parecer da Comissão de Sindicância, 
estou com algumas dúvidas, queria perguntar ao senhor para solicitar aqui. Na 
penúltima folha do parecer da Comissão de Sindicância, ela observa o 
seguinte. Parecer: pelo que se observa o candidato já foi associado do Esporte 
Clube Pinheiros. Desta forma, o mesmo não é pessoa estranha ao quadro 
associativo do Esporte Clube Pinheiros, o que vai contra ao estipulado na 
primeira parte do mencionado inciso II, do Art. 6º do Regulamento Geral. Se a 
gente for olhar no próprio processo que está aqui, nas Fls. 40, o que reza o Art. 
6º do Estatuto Social do Esporte Clube Pinheiros, o Clube se constitui de 
associados, distribuídos nas seguintes categorias, e ele elenca: Beneméritos, 
Honorários, Remidos, Contribuintes, Veteranos, Atletas Beneméritos e Atletas 
Beneméritos Contribuintes. Então, portanto, essa afirmação da Comissão de 
Sindicância, posso estar equivocado, hoje ele é uma pessoa estranha ao 
Quadro Social do Clube, porque não existe a categoria ex-sócio, existem as 
categorias que mencionei. Então, ele não seria estranho ao Quadro. Essa é a 
primeira argumentação que queria falar para o senhor. E no mesmo parecer da 
Comissão de Sindicância, na última folha está escrito assim: por outro lado não 
foi demonstrada nesse processo condição que comprove que o candidato 
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prestou serviços de excepcional relevância ao Esporte Clube Pinheiros ou ao 
esporte amador do País. Me causa profunda estranheza esse parecer da 
Comissão de Sindicância, porque todos esses processos que vêm solicitando 
benemerência ou honorabilidade vêm acompanhado dos currículos das 
respectivas Federações, no caso do Estado de São Paulo, e da Confederação da 
modalidade. Esse processo não veio. Então, eu solicito que esse assunto seja 
retirado de pauta para ser instruído melhor e, depois, se vai atender o mérito 
ou não é outra questão, mas que, pelo menos sejam feitas essas diligências. A 
Esgrima do Esporte Clube Pinheiros hoje possui sete sócios Beneméritos, seis 
foram treinados pelo Mestre Buonafina, então, também pode se fazer a 
diligência no Centro Pró-Memória. Então, para ele ser instruído melhor e não 
ter nenhum problema depois de dualidade, de ter entrado errado. Depois, que 
volte num prazo de 60 dias para nossa apreciação quanto ao mérito, se nós 
vamos dar ou se não vamos dar. ... Pela ordem era isso, solicitar a retirada de 
pauta para isso. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – É que também me senti desconfortável, então, 
também gostaria de seguir nessa linha do Cappellano, acho que isso já está 
sendo repetido e existem critérios para se receber e acho que as Comissões 
não estão seguindo direito isso. 
 
Roberto Cappellano – Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
Presidente - A segunda colocação é prejudicial da primeira, não me compete 
agora aqui examinar criticamente o parecer. A segunda é prejudicial... 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Presidente, apenas para encaminhar 
esse assunto, já havia até conversado anteriormente com o Conselheiro 
Cappellano e o Conselheiro Cappellano fez algumas ponderações de que 
efetivamente o processo não estaria convenientemente instruído. E até 
chegamos a conversar com muitos Conselheiros no sentido da retirada. 
Evidentemente que agora, alguns comentários que acabaram surgindo aqui 
divergem um pouco do que estávamos imaginando que fosse acontecer, 
porque não vejo em nenhum momento nenhum equívoco nem da Comissão 
Permanente de Sindicância e muito menos da Comissão Permanente de 
Esportes, mesmo porque, para a gente recordar um pouco o assunto, quando 
os processos são decorrentes de pedido da Diretoria vêm convenientemente 
instruídos, porque a Diretoria já examinou, já apreciou, que esses pedidos 
normalmente são aqueles relacionados aos atletas beneméritos, inclusive à 
concessão da possibilidade de se tornar sócio contribuinte sem aquisição. 
Agora, então eu não posso aceitar, se não foi convenientemente instruído 
pelos requerentes, eu acho que não podemos atribuir essa culpa às Comissões 
que tiveram o trabalho de apreciar. Evidentemente, com a documentação que 
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está sendo apresentada, hoje, nós teríamos que efetivamente rejeitar, mas, 
considerando a solicitação e o início da conversa que tivemos com o 
Conselheiro Cappellano também venho encaminhar no sentido da retirada 
desse processo e os interessados, as pessoas que querem que seja dada essa 
benesse que, então procurem instruir de forma adequada, de forma 
conveniente, de forma extreme de dúvidas de que o ilustre associado tem 
direito à condição de sócio honorário. Então, apenas para registrar, quero 
refutar qualquer afirmação de conteúdo de crítica as duas Comissões, que 
foram perfeitas na sua avaliação, com base no documento que o processo 
continha e quero endossar a manifestação do Conselheiro Cappellano no 
sentido da retirada e que seja instruído convenientemente. Essa é a minha 
consideração, apenas para encaminhar o assunto. Obrigado. 
 
Presidente - Eu havia dito, logo após à fala do Conselheiro Cappellano, que a 
segunda colocação, que é a reivindicação principal dele é prejudicial da 
primeira, até porque não estaríamos aqui agora diante da segunda para 
discutir criticamente eventuais pareceres, porque se assim o fosse eu teria que 
abrir a discussão e, diante da preliminar de mérito que ele coloca isso seria 
impossível. O Art. 39, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa diz que o 
proponente, e ele o é, que quiser retirar sua proposição somente poderá fazê-
lo mediante solicitação fundamentada e aprovação do Plenário. E o parágrafo 
subsequente diz que, não sendo aprovada a retirada da proposição esta será 
debatida e votada. Então, eu tenho que colocar em votação, se os senhores 
aprovarem será retirada a proposta até o momento em que se cuidar de 
melhor instruí-la e, diante dos fatos novos eventuais de uma nova instrução, os 
novos pareceres das Comissões interferentes, e aí virá à soberana apreciação 
desta Casa. Se porventura os senhores não aprovarem o pedido e a solicitação 
do Conselheiro Cappellano, então, aí nós iremos debater e votar o mérito. Eu 
convidaria todos aqueles... 
 
Rita Olivia Capua Amaral Vellosa – Presidente? 
 
Presidente - Eu estou em processo de votação, Conselheira. 
 
- Manifestação dos Membros da Comissão de Sindicância no plenário, indagando se 

podiam votar. 

 

Presidente - Podem, não tem problema, é a retirada de pauta. Se fosse o 
mérito entendo que os senhores estariam talvez em condição de apresentar 
alguma, mas é só retirada. Convidaria todos àqueles que se encontram em 
condições de votar que se utilizassem dos locais de costume, para podermos 
fazer a votação. Os senhores entenderam, né? Conselheiro Cappellano 
ratificando pelos Conselheiros Padin e Alberto Fasanaro, está pleiteando a 
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retirada de pauta para melhor instrução. Dr. Arruda no local de costume, por 
favor? 
 
José Roberto Coutinho de Arruda (fora do microfone) – Parece que o 
interessado está entre os Conselheiros. 
 
Presidente - Seu Ângelo, se o senhor pudesse? Estou em votação. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Só avisar que perdi a chamada, por isso não estou 
no meio. 
 
Presidente - É uma pena não termos a honra do seu voto. Os Conselheiros que 
estiverem de acordo com o pedido do Conselheiro Roberto Cappellano, de 
retirada da pauta para melhor instrução, permaneçam como estão. Os que 
forem contrários, queiram-se levantar. Por maioria, a proposta do Conselheiro 
Cappellano está aprovada. Então, para a Taquigrafia vou dar o resultado: por 
maioria de votos foi acolhida a proposta do Conselheiro Roberto Cappellano, 
de retirada de pauta da matéria da Ordem do Dia, que deverá retornar para 
apreciação do Egrégio Plenário tão logo esteja instruída como deva ser, com a 
colheita dos pareceres das Comissões interferentes. Este é o resultado dessa 
votação. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Peter Alfredo Burmester – ... Meu questionamento vem de uma solicitação de 
uma e mais algumas mães cujas filhas frequentam o vestiário do 3º andar do 
Poli, e ficaram surpresas em saber que não existe mais uma funcionária 
exclusiva para o vestiário. Estou falando de crianças de cinco, seis anos de 
idade. Foram verificar e descobriram que para comunicar-se com essa outra 
funcionária que fica noutro vestiário feminino adulto deve-se tocar uma 
campainha. O vestiário para essas crianças fica abandonado, são pequenas que 
frequentam e a funcionária é bastante importante para manutenção do local e 
a observação de quem entra e sai. Dessa maneira, essas pequenas crianças 
ficam sem quem zele por elas, pois pelo que foi percebido qualquer pessoa 
pode ir lá entrar. Comentando isso com outras mães, essa associada percebeu 
que qualquer pessoa pode entrar, e não só descobriu que infantil masculino 
enfrenta o mesmo problema. E sem querer, tendo ido ao vestiário do Fitness 
antigo deixar sua bolsa e descobriram que o lugar também está sem 
funcionário. O que está acontecendo? Isso pode ocorrer problemas vários 
junto a essas crianças, sem guarda de funcionários, deslocados para áreas tão 
ou mais importantes, mas faltando justamente dos vestiários dos pequenos. 
Basicamente é isso, no sentido de reverter a situação. Obrigado. 
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Andreas de Souza Fein – ... Na verdade, Presidente, o que vou comunicar hoje 
é mais afeto à Voz do Conselheiro, mas como eu não pude chegar há tempo de 
me inscrever vou me pronunciar aqui, peço a gentileza do encaminhamento à 
Diretoria, caso o senhor concorde. 
 
Presidente - Claro. 
 
Andreas de Souza Fein – Basicamente são duas reivindicações. No momento 
agora, atual em que se elabora o orçamento para 2014 vários associados me 
pediram que solicitasse à Diretoria que o pagamento das inscrições dos 
diversos departamentos esportivos voltasse a ser parcelado com prazo maior 
de 30 dias entre as parcelas, ou seja, que se voltasse a praticar os prazos 
urgentes até 2012. Segunda reivindicação eu acho que já vai ser mais 
facilmente atendida, porque vários associados têm me pedido informação 
sobre a conclusão da obra do estacionamento. A obra está há mais de ano 
estourado o prazo. A Diretoria me escreveu, informando que ela estaria pronta 
em julho último e até agora nada. Então, eu acho que nesse momento que se 
prevê finalmente a conclusão dos trabalhos, seria oportuno que a Diretoria 
fizesse uma ampla divulgação e afirmasse um prazo conclusivo, me parece que 
vai ser em outubro. Era só isso que tinha a apresentar hoje, Presidente, 
prezados colegas. Muito obrigado pela atenção. 
 
Presidente - Serão encaminhadas as reivindicações. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado, Presidente. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ... Venho aqui para comentar e pretendo 
também fazer um pedido, um assunto que foi trazido à baila inicialmente aqui 
pela Conselheira Palmira sobre uma situação que, após acompanhar e tomar 
conhecimento eu entendi como, desculpe-me a palavra, como kafkiana. É uma 
situação que inclusive aparentemente pode ser considerada até de extrema 
covardia. Nós temos hoje quatro associadas, quatro mães de família 
extremamente interessadas nos assuntos do Clube. Esse grupo, eu devo estar 
inscrito que recebo de vez em quando comentários, mas não sou ativo, não 
faço muito uso de redes sociais, até porque proibi no meu escritório o uso, ele 
é interditado pelo nosso servidor, porque senão nenhum de nós trabalharia 
muito tempo e se dedicaria apenas a isso. Mas tomei conhecimento desse 
assunto e essas associadas foram chamadas a depor numa delegacia através 
de uma queixa crime, apresentado pelo Esporte Clube Pinheiros sobre 
conteúdo julgado de certa forma um dano moral ao Clube. Eu não vou entrar 
no mérito do conteúdo dessas mensagens, mesmo porque desconheço todo 
andamento e todas as trocas de mensagens desse grupo. Mas vou falar aqui 
do fato de todas elas terem sido chamadas a um ente externo ao nosso Clube, 
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para responder numa delegacia de polícia sobre mensagens que foram 
trocadas. Trago aqui uma opinião minha, é que muito do que eu vi, pelo 
menos tive acesso e li a queixa crime, são assuntos que, nós, que somos 
Conselheiros, eu que sou Conselheiro e que não faço parte das Comissões. Até 
fiz um projeto que, por solicitação do Dr. Manssur foi retirado de pauta, em 
que as Comissões deveriam ser todas elas compostas por Membros de todos 
os grupos, isso não foi à frente e impossibilita todos àqueles que não 
participam ativamente da vida do grupo que se encontra no poder, o grupo 
majoritário, tenham conhecimento do que realmente ocorre no Clube. Eu vim 
aqui diversas vezes, até falei dos aspectos da falta de transparência. Falta de 
transparência, não levem a mal, é sempre dita como falta de informações. 
Falta de informações para nós, Conselheiros, falta de informações para os 
associados de forma geral. Os associados pouco sabem o que acontece no 
Clube e muita coisa boa acontece no Clube. Como também uma série de 
assuntos fica na penumbra e dá margem a diversas pessoas a começar a 
cogitar coisas diferentes, começar a elucubrar determinados aspectos que 
talvez não sejam realidade. E eu acredito que essas pessoas que foram 
intimadas, essas mães que receberam em suas casas uma intimação para 
depor numa delegacia de polícia provavelmente desconhecem muito do que 
ocorre no nosso Clube. E eu, que sou Conselheiro, também não sei de uma 
série de assuntos que acabaram sendo tratados por ali, pelo menos dos que 
tomei conhecimento ali na tal da queixa crime. O que isso acaba trazendo? Isso 
traz uma intranquilidade muito grande para o corpo associativo. Veja, eu volto 
a falar a expressão, não me leve a mal, Presidente, Srs. Conselheiros e também 
os associados aqui presentes, para aquele que recebe uma intimação na sua 
casa, uma pessoa de bem, uma mãe de família que paga as mensalidades do 
Clube, o nome desse grupo é Pais Pinheirenses, é um grupo interessado em 
que o Clube resolva seus problemas, é um grupo interessado em levantar os 
problemas que existem no Clube e até trazer algumas agendas que sejam 
positivas. Nós vimos aqui o Conselheiro Montagna agora há pouco trazendo 
uma série de sugestões que foram tratadas, logo que começou esse grupo, 
dentro do Facebook. Era o problema das vagas para a piscina, para as crianças 
que gostariam de nadar. Então, o que a gente vê é que há associados 
extremamente interessados naquilo que acontece no Clube, tentam trazer 
isso, as tais das redes sociais possibilitam essa troca com bastante ênfase e 
numa grande velocidade, e o que acontece aqui? Nós vemos que numa 
situação que, veja, a Diretoria pode ter total razão ou não, mas é intimidatório 
para qualquer associado receber na sua casa, um associado de bem, receber 
na sua casa uma intimação que o leve a comparecer numa delegacia de polícia. 
Nós não estamos falando de meliantes, nós estamos falando de associados 
como nós. Hoje eu estou Conselheiro, hoje o Dr. Dutra está Presidente do 
Clube, nós temos aqui o Dr. Manssur, que está Presidente do Conselho, mas 
somos todos associados do Esporte Clube Pinheiros. E nós não podemos ser 
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associados, como falou a Conselheira Palmira, que são diferenciados, ou você 
faz parte do grupo ou não faz. Daqui a pouco estarão usando uma estrela 
amarela de seis pontas para identificar quem são uns e quem são outros e isso 
é inadmissível em um Clube como o nosso. Por isso eu venho aqui pedir para 
que o nosso Presidente Dutra, que nos representa, é aquele a quem nós 
devemos apoiar hoje, é responsabilidade dele para os ônus e para os bônus de 
tudo que ocorre dentro do Clube. Ele é o responsável e acredito que tenha 
feito isso com discernimento, mas eu quero trazer motivos que podem levar e, 
falar aqui neste Conselho, que fique registrado na Ata do Conselho, que isso 
também pode reverter contra o Clube. Eu estou pedindo que isso seja retirado 
e seja resolvido interna corporis, se é possível, já que nós não temos a 
transparência, nós não temos os aspectos de governança corporativa que 
permitiria qualquer associado a qualquer tempo ter as informações, as mais 
simples ou as mais complexas. O Conselheiro Fein, que me antecedeu, falou do 
prazo da garagem. A obra era para estar pronta há um ano, nós não sabemos o 
que vai acontecer. Foi falado na carta da Diretoria sobre a caixa d’água. Eu fico 
imaginando que essa caixa d’água deve ter surgido agora, não deve ter sido 
feito parte do projeto. Enfim, são assuntos que a gente desconhece o que está 
acontecendo. Da mesma forma, eu falo disso que está acontecendo, no caso 
dessas mães, que estão sendo levadas para uma delegacia de polícia, todos 
tremendo. Por que se treme? Porque todos adoram o Clube Pinheiros, amam 
este Clube e querem fazer alguma coisa por ela. 
 
Marcelo Favalli (aparte) – O senhor pode esclarecer este Conselho, qual o teor 
das publicações que foram feitas na rede social? Porque particularmente não 
tenho hábito de entrar, acho que no Facebook, o senhor pode dizer qual foi o 
teor das publicações que foram feitas que ensejaram a iniciativa da Diretoria, 
extrema, de oferecer uma queixa crime? O senhor sabe também qual é o teor 
da queixa crime? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Conselheiro, eu tive acesso... 
 
Marcelo Favalli – O senhor está fazendo uma defesa simplesmente estéril e 
abstrata. 
 
- Manifestação de associados no plenário. 

 
Presidente - Por favor, as senhoras terão todo direito de permanecer, mas 
aqui é um debate entre Conselheiros, pediria, com muito respeito, por favor. 
 
Marcelo Favalli – Por favor, seja objetivo, essas mães sócias pinheirenses 
fizeram determinadas publicações, por favor, o senhor, que está na defesa, 
nos esclareça quais foram, porque senão esquece demais o que estamos 
conversando. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Presidente, já que está havendo um aparte 
eu quero participar dele. 
 
Presidente - Não pode haver... 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Mas não pode haver nenhum aparte, 
Presidente, não pode haver o aparte, eu quero participar dele. 
 
Presidente - Por favor, eu vou esclarecer. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Até porque, Presidente, eu não sei se por 
desconhecimento ou por alguma outra pretensão, o Conselheiro se refere a 
um pedido de abertura de um inquérito para apurar, de responsabilidade de 
queixa crime. Não tem nada a ver com queixa crime, ou você não conhece... 
 
Presidente - Vou pedir por favor ao senhor, vou esclarecer. O Conselheiro se 
manifestou em Várias. O ilustre Conselheiro advogado Marcelo Favalli fez um 
aparte dirigido a ele. O senhor pode também, pela ordem, fazer um aparte 
dirigido a ele. O que o Estatuto não permite é fazer aparte paralelo, mas o 
senhor pode fazer um aparte, assim que ele responder ao Conselheiro Favalli o 
senhor também... 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Eu entendi que Várias não há aparte. 
 
Presidente - Há sim, senhor, porque não se deve ler aonde a lei não escreve, 
não se coloca palavras a mais no legislador. Legislador diz que não há aparte 
no Expediente, eu não li, talvez o meu Estatuto não esteja adequado, mas não 
li que não há aparte em Várias. E já há precedentes na Casa, Várias é a palavra 
maior do Conselheiro, nós estamos aqui para debater, haverá aparte sim.. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Muito bom, Presidente. 
 
Presidente - Ele vai responder o aparte do Conselheiro, Dr. Marcelo Favalli. Se 
o Conselheiro Arlindo for fazer aparte dirigir-se-á diretamente ao Conselheiro 
Miller, e verifico que V. Sa. também faria o aparte direto a ele, perfeito? Então, 
agora o aparte do Conselheiro Favalli. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Com a sua devida vênia, Presidente, eu 
responderei ao longo da minha explanação, do meu pronunciamento sobre o 
que eu li sobre o que seria imputado a essas quatro senhoras ao longo dessa 
explanação. Espero que o Conselheiro Favalli tenha paciência de aguardar o 
andamento do meu pronunciamento e farei uma explanação do que consta 
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sem inclusive, como já falei anteriormente, entrar no mérito, se é devido ou 
não é, não sou advogado. O que eu acho que é que estamos recorrendo a um 
mundo externo ao Clube, a um dos órgãos da Justiça, ou seja, foi feita uma 
queixa crime na delegacia de Pinheiros, apresentando uma série de fatos, um 
embasamento, uma peça muito bem montada, muito bem feita pelos 
advogados que representam o Esporte Clube Pinheiros, mas vou fazer a 
explanação sobre isso. E por que, Presidente Manssur, eu digo que isso traz 
insegurança e pode também reverter para até problemas para o nosso próprio 
Clube? Porque esse tipo de atitude, não quero entrar no mérito se ela é 
correta ou não, o Presidente tem o nosso mandato para tomar as providências 
e todos os atos de gestão que considere coerentes com a administração do 
Clube. Não estou entrando no mérito, mas eu já fui vítima, digo essa palavra, 
eu já fui vítima desse mesmo tipo de questionamento. Hoje sou Conselheiro do 
Esporte Clube Pinheiros, mas eu já fui vítima, aliás, vítima de vários passos que 
levaram a um questionamento, inclusive a ações que o Esporte Clube Pinheiros 
entrou contra a minha pessoa. Eu fui vítima de uma montagem de e-mails há 
cinco, quase seis anos. Isso foi distribuído à revelia, aliás, foi distribuída uma 
montagem de e-mails em que aparecem coisas que escrevi, coisas que outros 
sócios escreveram na ocasião e, sem mais nem menos recebi uma intimação. O 
Clube Pinheiros entrou com uma ação contra minha pessoa. Fui obrigado a me 
defender. Gastei dinheiro, o Clube gastou. O resultado dessas ações foi, 
felizmente para mim, infelizmente para o Clube, mas faço parte do Clube, 
todas elas favoráveis a minha pessoa, tanto em primeira instância, o Juiz 
entendeu que se havia alguma coisa nesse conjunto de documentos era contra 
a administração do Clube e não contra o Clube em si e, que se havia algum 
questionamento isso deveria ser feito por quem se sentia prejudicado e não 
pela instituição, dirigida pelo Presidente da ocasião. Isso foi em primeira 
instância. Foi recurso do Clube. Foi dada em segunda instância também, ou 
seja, que não havia nada que ocasionasse dano moral, apesar de haver, em 
tese, ocasiões em que se questiona que há danos para uma associação jurídica, 
uma organização como o Clube, mas, enfim, isso levou o Clube a gastar na 
ocasião R$ 45.000,00, que imagino essas ações foram pagas pelo Clube, está 
na Revista 123 do Clube, às páginas 66. Eu não sei se foi pago mais do que isso, 
se foi menos, mas é o valor que aparece na Revista do Clube. Isso traz o quê? 
Traz uma insegurança para o associado e traz, vamos dizer, um papelão, por 
quê? Porque se questiona alguma coisa. Chega à Justiça e se vê que foi apenas 
intimidatório. Como falei, não tenho procuração pelas associadas. Recebi cópia 
da queixa crime, infelizmente é o nome que foi dado pelo documento que foi 
apresentado. 
 
Presidente - Conselheiro Miller, por favor, o tempo do senhor se esgotou, mas 
vou lhe conceder para concluir. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Agradeço, porque houve aparte e tem mais um 
aparte em andamento. Mas, veja, os comentários, como pediu o Conselheiro 
Favalli, eu tenho um resumo aqui, esse resumo, eu não vou entrar no mérito... 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Conselheiro, pode me conceder um aparte? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Com todo prazer, assim que ler o que pediu o 
Conselheiro Favalli, que antecedeu o senhor, Conselheiro Efetivo, antes do seu 
pedido. Mas farei isso assim que acabar de ler, a pedido dele, o que seria o 
resumo desses pontos. Anteriormente a isso, vou conceder o aparte do... 
 
Presidente - O Dr. Ivan ainda não formulou. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – O Dr. Ivan pediu o aparte, então, vou conceder, 
após o aparte que o Conselheiro Efetivo me solicitou. Mas o que foi dito por 
essas senhoras, veja, não vou entrar no mérito, não estou aqui para resolver, 
estou defendendo que se resolva interna corporis, é o seguinte, elas se 
manifestaram no Facebook, uma delas, não me lembro agora o nome, fala da 
dívida do INSS, que coincidentemente coincide com o valor das obras da 
garagem e que esses recursos do INSS, que nós temos uma dívida que foi 
equacionada, aliás, muito bem equacionada, foi o motivo de isso aqui no 
passado, em discussão sobre isso é que levou o Clube a querer questionar 
contra minha pessoa, se havia dano moral ou não. E diz que o Clube também 
estaria um bagaço, porque entende que o Clube está sendo usado pela atual 
Diretoria para dar pão e circo aos seus eleitores. Isso foi uma delas que falou. A 
outra manifestou uma preocupação de o IPTU não estar sendo pago. Essa 
associada não sabe que é praxe o Clube não fazer o pagamento e recorrer ao 
final do período, como fiquei sabendo através de outros Conselheiros aqui. 
Tem outra que questionou a lisura dos votos eletrônicos no ambiente do 
Esporte Clube Pinheiros. Tem outra que fez uma fofoca de uso de jatinhos por 
uma construtora, não me recordo o nome, por Membros de uma chapa do 
Clube para ver a cobertura semelhante a das futuras quadras cobertas, isso na 
Bahia. 
 
Presidente - Conselheiro Miller, é uma honra ouvi-lo, mas não há condição de 
monopolizar Várias com a voz do senhor apenas. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Eu me desculpo, mas o assunto é sério, porque 
sofri esse tipo de intimidação e acho que não deve acontecer esse tipo de 
coisa com o associado do Esporte Clube Pinheiros.. Vamos agora ao aparte do 
Conselheiro Ivan. 
 
Presidente - Agora é o Conselheiro Arlindo que vai fazer o aparte. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Primeiro foi pedido pelo Ivan. 
 
Presidente - Me perdoe, o primeiro aparte, antes do Conselheiro Ivan e ele é 
testemunha disso, foi feito pelo Conselheiro Arlindo. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Já havia sido feito, eu fiz posteriormente. 
 
Presidente - O Conselheiro Arlindo já fez o aparte? 
 
Carlos Edmundo Miller Filho – Não. 
 
Presidente - Ele não fez, fará o aparte e, em seguida, é o senhor. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Falarei em seguida. 
 
Presidente - Vou explicar. Por favor, lembra-se o senhor, o respeito enorme 
que lhe tenho, que o Conselheiro Favalli se colocou e o Conselheiro Arlindo se 
levantou antes do senhor. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – A ordem dos fatores não atrapalhará... 
 
Presidente - Por favor, apenas estou seguindo a ordem, porque ele pediu 
quando o Favalli estava falando. 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Na verdade ele achava que 
não era aparte, quem pediu aparte primeiro foi o Conselheiro Ivan. 
 
Carlos Edmundo Miller Filho – Somos todos colegas, vamos lá! 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Cedo a preferência ao Ivan. 
 
Presidente - Por favor, Conselheiro Ivan, ele cedeu, para evitar qualquer 
polêmica. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – O que me parece nesse caso é que 
estamos dando um tiro de canhão numa rolinha, é muita coisa para pouco 
caso. Agora, deixe esclarecer por quê? A falta de transparência quando 
mencionamos esse nome quer dizer o seguinte: solicitei a respeito de IPTU do 
Clube no dia 10 de julho e a resposta me foi entregue no dia 28 de julho. 
Quando a Palmira citou que pudesse estabelecer proforma cinco dias úteis 
para uma resposta, porque a rede social é muito rápida... 
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Presidente - O senhor me permite, Conselheiro Ivan, com o carinho, com o 
respeito que tenho pelo senhor, o Art. 62 diz, Conselheiro Ivan, com máximo 
respeito, aparte. Porque tenho que dirigir os trabalhos, porque os outros 
Conselheiros com os mesmos direitos do senhor fazem... 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Mas não sei onde estou transgredindo, porque 
ainda não terminei. 
 
Presidente - Aparte é a interrupção do orador para indagação ou 
esclarecimento relativo à matéria que ele está falando, devendo ser breve e 
cortês, não excedendo o tempo de dois minutos. O senhor não precisa ter dois 
minutos, eu lhe darei 15 minutos, vou ter a honra de inscrevê-lo como orador, 
o senhor vai assumir a Tribuna e vamos ter o privilégio de ouvi-lo. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Eu queria entender se está sendo solicitada a 
retirada da intimação feita as quatro mães pinheirenses. 
 
Presidente - Foi o que ele pediu. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – É justamente o que estou reafirmando, quando 
falo em tiro de canhão numa rolinha é na consequência a retirada dessa 
intimação. 
 
Presidente - É o que eu ouvi. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – É isso que nós estamos concordando? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – É isso. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – A retirada da intimação... 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Retirada para solução interna corporis. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Perfeitamente, é isso que entendi. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – É isso que eu acho que deveria ser feito, até 
porque somos todos pinheirenses, devemos resolver isso aqui dentro. 
 
Presidente - Está respondido o aparte? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Muito obrigado. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Conselheiro, eu acho que o grande 
problema é quando você trata do assunto, falando em meias verdades. O 
senhor insiste que é uma queixa crime e o senhor sabe que não é. Ou sabe que 
não é ou ignora, porque está aqui, é um pedido de instauração policial para 
apurar eventual ocorrência de delito. Por que o senhor insiste em queixa 
crime? Sabe por quê? Porque é mais dramático falar em queixa crime. 
 
- Manifestação de associados no plenário. 

 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O senhor mesmo, se referindo às páginas 
160 da Revista eu não sei de que data, que tinha lá que custou ao Clube R$ 
45.000,00 para se defender de alguma coisa da qual o senhor era acusado. 
Mas o senhor falou assim, veja só o que o senhor falou: Sei lá, talvez seja 45. 
Mas o senhor leu que era 45, por que o senhor coloca dúvida no ar? 
 
- Manifestação de associados no plenário. 

 
Presidente - Por favor. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Porque é conveniente, só por isso. Por que 
o senhor coloca dúvida? O senhor leu lá que é R$ 45.000,00, por que vem aqui 
e diz assim: Pode ser que seja 45. Por que o senhor insiste em queixa crime 
quando sabe que não é queixa crime? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Posso continuar? 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Faz favor. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Queixa crime consta da última página desse 
documento que o senhor está na mão. Os senhores têm um documento na 
mão e na última página é falado em queixa crime. Primeiro ponto. Segundo 
ponto, eu falo em R$ 45.000,00 na página 66 da Revista 123, em que o Clube 
contratou o advogado pessoal do ex-Presidente para poder defender o Clube 
num assunto que dizia respeito, segundo o Juiz, a ele mesmo. Mas eu digo R$ 
45.000,00 por um único motivo, porque foi solicitado e não tivemos acesso à 
execução financeira. Pode ter sido menos, pode ter sido mais, por quê? Porque 
houve um recurso do Clube ao Tribunal de Justiça e sabemos que isso pode 
gerar valores que se agregam ao contrato. Então, por essa razão eu digo, pode 
ter sido menos, pode ter sido mais. Se o senhor tem dúvida, olhe a fita e a 
gravação, pode ter sido menos, pode ter sido mais. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Conselheiro, mas aí não tem jeito, porque o 
senhor lê uma coisa e não acredita nela. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Trata-se de um novo aparte? 
 
Presidente - Conselheiro Miller, vou formular um pedido ao senhor. Não 
posso, por todos os princípios que tenho, monopolizar esse item importante 
apenas e tão somente com sua fala, que já está totalmente compreendida e 
entendida. Eu dei lhe o tempo regimental, prorroguei em razão dos apartes a 
mais do que o Estatuto permite, eu vou lhe pedir, respeitosamente, que o 
senhor conclua, porque em seguida tenho que ouvir o ilustre Conselheiro 
Eduardo d’ Utra Vaz, por favor. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Ilustre Presidente, com todo prazer, concluo. Eu 
peço à Diretoria que retire o pedido de inquérito ou a queixa crime, como 
queira o ilustre Conselheiro. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O senhor insiste que tem queixa crime aqui 
e não tem, até isso o senhor faz, o senhor sabe que não é queixa crime. 
 
Presidente - Por favor, por favor, por favor. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Posso concluir? 
 
Presidente - Pode. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Voltando, como pediu o ilustre Conselheiro, o 
pedido de inquérito, se retire e que se resolva isso interna corporis, sem 
coloração, sem intimidação. Apenas isso, em nome do Esporte Clube Pinheiros. 
Agradeço a todos à paciência e que os senhores tenham uma boa noite. Muito 
obrigado. 
 
Presidente - Por favor, Conselheiro d’ Utra Vaz. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – ... Se me permitirem, acho que essa questão 
que o Miller colocou... 
 
- Os Conselheiros Arlindo Virgílio Machado Moura e Carlos Edmundo Miller Neto 

discutem no plenário. 

 
Presidente - Só um minutinho, Conselheiro, o senhor pode ver que os ânimos 
estão um pouco alterados. Eu ouvi recentemente uma frase muito importante 
num momento histórico, eu não gostaria, dizia a pessoa extraordinária que 
falou isso, ele dizia assim: Eu não gostaria de fazer esse pronunciamento, mas 
me vejo na obrigação de fazê-lo, eu vou repetir a mesma frase: Eu não gostaria 
de fazê-lo, mas eu me vejo na obrigação de eu fazer. Eu pediria a todos os 
senhores, é difícil dirigir os trabalhos, essa compreensão. Estamos no item 
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Várias, o Conselheiro usa a palavra, o outro Conselheiro pede o aparte e o 
debate se faz entre eles. Quanto aos ilustres associados que compareceram e 
deve comparecer sempre, a presença, está perfeito, deve se limitar a 
acompanhar os trabalhos, porque os representantes que os senhores 
elegeram estão aqui. O Estatuto não permite que os senhores falem na 
reunião do Conselho. Como a reunião é pública e pública sempre será, porque 
aqui é este princípio da transparência, os senhores podem comparecer, mas 
não podem evidentemente, não que tenham feito, se pronunciar, a não ser 
com espocar das palmas, mas de outra forma, para evitar, os ânimos estão um 
pouco alterados, para não dizer acirrados. Eu pediria essa compreensão para 
que possamos chegar ao bom termo da reunião, como sempre chegou, nesta 
Casa 70 anos e, no Clube, 114. Eu pediria essa compreensão aos senhores. 
Com a palavra o Conselheiro d’ Utra Vaz. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Obrigado. Como estava dizendo, acho que 
talvez o que expresse um pouquinho esse lamentável contratempo que a 
gente está vivendo aqui dentro, que obviamente qualquer pessoa de bom 
senso vai repudiar o que está acontecendo, eu acho que é mais ou menos um 
dos males que a gente vive neste infeliz País, que é o hábito de converter, de 
gerir a coisa coletiva, a coisa pública como se própria fosse. Então, na medida 
em que alguém chega e discorda, ou questiona, ou se expressa de maneira que 
não coincida com a de quem está no comando isso não é aceito, as pessoas 
acham que automaticamente tem o direito de revidar, de calar e não aceitar. 
E, fundamentalmente, acho qualquer um aqui que cresceu no Brasil nunca 
gostou de ser associado a tratar coisas em delegacia de polícia, acho que pega 
mal para o Clube, acho que isso mostra uma falta de condição de diálogo, de 
discurso, enfim, de abertura para conversar e, acima de qualquer outra coisa, 
quem tem argumentos cala contra argumentando, não com a força, é com as 
provas, é com o contra argumento, é comprovar que tudo que se colocou é 
besteira. Conselheiro Arlindo, eu não milito na área penal, minha questão é 
societária, mas pelo pouco que eu me lembro de área penal a questão de 
queixa crime não existe, pelo menos acho que para esse caso. Tecnicamente, o 
caminho da queixa crime, propõe-se algo preliminar para se chegar à queixa 
crime. Ninguém faz um pedido de inquérito policial porque sim. Até porque se 
fizer porque sim e depois falar: Ah, era brincadeira, não queria isso, aí é crime. 
Então, a pessoa dá um pontapé inicial para chegar num segundo estágio. 
Então, tecnicalidades à parte, o que se pretende é isso, é ir para cima das 
pessoas por um viés penal, porque eu acho que caberia muito melhor, seria 
muito mais bonito convidar, ainda mais por serem quatro mulheres, mães de 
família, e tal, para vir aqui e conversar. Agora, paradoxalmente a essa rigidez 
na tratativa delas e essa postura quase que militar que se demonstrou e, que, 
aliás, quem a defende sempre sou eu, porque se alguém aqui é bastante 
antipatizado e não me incomodo com isso, é exatamente porque sempre brigo 
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por posturas decentes, por gente educada, bons comportamentos dentro do 
Clube e fico enojado com situações como gente se arrebentando no Tênis e se 
debatendo no Futebol, etc. e o Conselho passa borracha nisso tudo, fazendo 
de conta que nada aconteceu. Acho que ninguém de bom nível sai de casa 
num final de semana para vir aqui ver marmanjo se estapear. E depois com o 
argumento: Não, mas ficou três jogos sem participar, e tal. Não, é sem o 
convívio social, os caras têm que ficar afastado. Eu já falei, e repito: Isso aqui é 
um Clube, não é o clube dos cafajestes. Se alguém gostar da segunda versão 
pelo menos não é a que aprovo. Agora, no outro extremo a isso tudo, mais 
uma vez, aliás, não sei por que faço essas coisas, que não adianta nada, mas 
assim como já denunciei uma vez um sujeito que entrou aqui no Clube 
irregularmente, fez declarações falsas para entrar, não pagou a taxa de 
transferência, e tal. Isso acabou numa tremenda pizza. Novamente aconteceu 
um negócio, que vou fazer o seguinte, vou colocar para os Conselheiros a 
situação e vamos ver se vão concordar comigo ou vão achar que sou um 
sujeito de linha muito dura, etc. Há alguns meses percebi um sujeito e acho 
que a Diretoria Administrativa que foi quem deu esse brilho de decisão deveria 
ser advertida sobre isso, percebi um sujeito que repetidas vezes parava o carro 
na vaga de portador de necessidades especiais. O sujeito ia para o Fitness, para 
Sauna e correr na pista. Comecei a achar meio estranho aquilo. Num belo dia 
fiz exatamente o mesmo trajeto do cara: Fitness, Sauna e depois fui embora. 
Quando fui embora, o sujeito estava lá com o carro parado. Ficou lá batendo 
papo com o segurança, não sei o quê, tal. Os seguranças saíram de lá, fui, 
chamei os seguranças, e falei: Por gentileza, que deficiência aquele cara tem? 
Carteirinha no painel. Veio outro segurança: O que aconteceu? Porque me 
viram conversando com um segurança. O que aconteceu? Palavras do 
segurança: Ah, ele está perguntando do cara daquela mercedes velha. Aí o 
cara falou: Ih, aquele lá não adianta, a gente fala todo dia para ele e não 
adianta. Ele fala que é dele, e tal. Falei: Gente, vocês têm que pedir o nome 
dele, a carteirinha. Contrastar com a autorização que está lá no painel e ver se 
é dele ou não. Mas esse cara não adianta, e tal. Tudo bem. Infelizmente, 
poucos orientandos que são os funcionários, em especial os terceirizados, 
recorrer ao Bispo, que é um cara que conhece de ponta cabeça questão de 
segurança, etc.: Bispo, a situação é essa, assim, assado, e tal. Pois não, vamos 
ver de quem se trata. Fui, falei para ele. Bom, vamos ver, mas a gente não tem 
prova de que seja o mesmo, e tal. Ele convocou os outros seguranças que já 
tinham me retratado toda essa sequência de chamadas de atenção desse 
sujeito, e tal. E o cara é peitudo: Não, mas sou eu. Por quê? Está querendo 
duvidar que é minha? Enfim, foi, voltou. O Bispo falou: Vou tomar as medidas 
necessárias, e tal. Passaram-se algumas semanas e nada tinha acontecido. O 
cara deu azar e o filme na aula de spinning, correndo, fazendo ginástica, etc., e 
tal. Fui e falei: Bispo, este é o sujeito que para o carro? É esse mesmo. Porque 
eles estavam na dúvida: Pô, a gente vai para cima do carro e de repente não é 
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ele. Este é o sujeito? É. Falei: Então, está aqui. Quer num pen drive, alguma 
coisa? Não, não precisa disso. OK. Faça a representação, e tal. Eu fiz. O que 
vocês acham que a Diretoria fez? 
 
- Manifestação de associados no plenário, dizendo: Nada. 

 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Foi pedido para ele não repetir isso. Uma 
situação, Presidente, que acho eu, é uma moral flácida, débil da Diretoria 
Administrativa uma disciplina completamente conveniente. Acho eu, arriscaria 
dizer que aí sim existe potencialmente um fato criminoso, que alguém que 
ostenta e faz uso de um documento que promove uma prerrogativa para 
alguém que possui uma deficiência de locomoção e, que visivelmente não é a 
dele, porque se a dele fosse não teria ido à Diretoria, e falado: Ah, tudo bem, 
não vou mais repetir, correto? Porque senão ele teria sustentado: É meu nome 
e vou encarar isso aqui, vou usar. Não, enfiou o rabo entre as pernas, pediu 
desculpas e pediu para deixar por isso aí. Então, acho que aí sim, se o Clube 
quer gastar tempo com alguma coisa, oficia a Secretaria Municipal de 
Transportes, os órgãos competentes, quem quer que seja, porque esse sujeito 
está prejudicando quem precisa dessa vaga aqui e aí fora. Agora, vir de pau em 
cima de quatro meninas que estão questionando por gosto pessoal, se acham 
que o Clube está feio. Não, o Clube devia, pelo contrário, estar pedindo pelo 
amor de Deus desculpas, porque a obra está atrasada, porque ela está 
custando o dobro, o diabo a quatro, e não ainda se achar do alto do pedestal 
para descer a lenha quem está pleiteando pelo melhor. 
 
Presidente - Pediria que colaborasse comigo, por favor. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – É só isso, não tenho mais nada a falar. 
 
Presidente - Conselheiro d’ Utra Vaz concluiu. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Só um aparte rápido? 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Pois não. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Quero agradecer a você a explicação 
sobre instalação de inquérito e que vai se tornar a queixa crime. Peço 
desculpas pelo mal entendimento e, se de alguma forma, prejudiquei. E quero 
dizer que gostaria de que, apesar da explanação, não sou advogado, fosse 
respeitado, porque subi as escadas e fui chamado de... 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (Fora do microfone) – Dissimulado. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Dissimulado por uma pessoa que merece meu 
respeito, mas não está se dando o respeito aqui na presença da reunião do 
Egrégio Conselho Diretor do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado, viu d’ 
Utra? 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Miller, você pode ter certeza que qualquer 
falta ou falha de conhecimento técnico seu a respeito do Direito é mais do que 
compreensível, porque o que você conhece na Engenharia é um milhão de 
vezes mais do que você precisa conhecer na área do Direito, então, fique 
tranquilo, que a ignorância do Direito é altamente desculpável...  
 
Presidente - Eu apenas solicitaria ao Conselheiro d’ Utra Vaz, quando 
tivéssemos casos iguais a esses do estacionamento, que o senhor fizesse uma 
comunicação, mesmo que verbal à Presidência do Conselho, que eu já lhe dei 
mostras de como a gente age nesses casos. Se o senhor fizesse eu 
encaminharia, é esse o canal, Conselheiro ao Conselho, por favor. Conselheira 
Palmira, por favor, para a senhora concluir acho que o segundo assunto? 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – É. 
 
Presidente - Em seguida, Conselheira Wilma Gonçalves. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Então, no dia 19/8/2013 uma das 
equipes, o E2, perdeu um jogo oficial no Sindi-Clube por W.O., de quadra. 
Penalidade imposta: agremiação que não disponibiliza a quadra para 
realização da partida no horário regulamentar. Tal fato se deu porque 
mencionado jogo foi agendado para ocorrer no mesmo horário do treino da 
outra equipe, AB, que ficaria, portanto, sem quadra para treinar. O problema é 
que tanto as atletas desse time quanto seu técnico Alexandre Rivetti 
recusaram-se a liberar a quadra para a arbitragem e para início da partida, o 
que deve acontecer com no mínimo 15 minutos de antecedência, conforme é 
de conhecimento de todos os praticantes de esporte, alegando que aquela 
quadra e aquele horário eram deles. Referidas atletas continuam treinando 
como se nada tivesse acontecendo, assim como seu técnico, que apoiou 
atitude hostil, antidesportiva e contrária a todos os princípios esportivos 
levados a efeito. No mesmo horário estava ocorrendo outro jogo na quadra no 
andar do ginásio poliesportivo, impossibilitando assim a utilização da outra 
quadra para o jogo oficial. Em conclusão, os árbitros foram embora e aplicaram 
a pena de W.O. ao Esporte Clube Pinheiros, um verdadeiro vexame para um 
Clube do tamanho do nosso, sem falar no prejuízo material decorrente da 
obrigação de pagamento de uma multa pecuniária, prevista no regulamento da 
competição pelo Sindi-Clube, Art. 6.29. Tal fato que, em parte foi presenciado 
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pelo Exmo. Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. José Manssur, que 
quando chegou já estava dado o W.O. 
 
Presidente - E eu posso comunicar a senhora que oficiei. Foram tomadas 
providências e, ao que me parece o técnico... 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – É absurdo e revoltante, pois 
estamos falando de equipes de um mesmo Clube, que deveriam defender a 
mesma bandeira. O eventual erro da Secretaria em marcar dois jogos no 
mesmo dia ou deixar de comunicar à equipe B que sua quadra seria utilizada. 
Fato que deve ser registrado e verificado com os responsáveis pelo 
agendamento. Não justifica a arrogância e a falta de companheirismo que se 
viu em prejuízo ao esporte, à amizade e à solidariedade. Todas as atletas da 
categoria mostraram-se indignadas, por isso que estou aqui. Exigem apuração 
do ocorrido, que já foi feito. 
 
Presidente - Já foi. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – E que sejam tomadas 
providências, que já foram feitas. 
 
Presidente - Já foram. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Então, aqui só vou fazer umas 
perguntas: Qual é o papel do Conselho em situação desse tipo? Vamos 
novamente deixar de aplicar punições adequadas e efetivas? Vamos continuar 
adotando medidas paliativas de simples advertências? Vamos continuar 
aceitando ocorrências de violências físicas e moral nas dependências do Clube? 
O que mais falta para acontecer? Que adotemos um caminho diferente que 
mostre aos associados que esses atos de agressões físicas e verbais não serão 
mais admitidas nas dependências do Esporte Clube Pinheiros? A sociedade 
vem mudando ao longo do tempo e, nós, representantes da sociedade 
pinheirense precisamos dar as respostas e evitar que a violência se instaure 
entre nossos filhos. Precisamos dar o exemplo. Agora, vou falar o que o 
Brazolin e o... 
 
Presidente - Eu não. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Foi o Brazolin, né? 
 
Presidente - É. 
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Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Desculpa. Referência do 
cancelamento do jogo da equipe E2 versus Círculo Militar, que está falando 
mal do nosso Clube até hoje. Está horrível. Eu conheço o pessoal do Esporte 
Clube Pinheiros, vai sair até no jornal do Círculo Militar sobre esse vexame que 
o Clube Pinheiros fez. Então, está aqui o que o Brazolin fez, que achei que foi 
muito bom e eu também falo depois lá, que as coisas ruins e as coisas boas a 
gente tem que por aqui: formalização de desculpas e retratação pelo fato 
ocorrido junto ao Sindi-Clube, responsável pela organização da Copa. 
Formalização de desculpa e retratação pelo fato ocorrido junto ao Clube 
Círculo Militar. Todos os técnicos, independentemente de estarem ou não 
envolvidos no fato ocorrido serão convocados para uma reunião, que foi hoje, 
quer dizer, foi uma coisa bem rápida, da Diretoria de Relações Esportivas, 
reforçando a responsabilidade e os processos a serem respeitados, evitando 
novos problemas. Revisão de nossos processos de organização e agendamento 
para treinamento e jogos quanto a eventuais quadras disponíveis, porque nós 
éramos quatro times, hoje nós somos 11, então, tem que haver uma 
estruturação, uma organização para atender a todas essas atletas que querem 
jogar e são sócias do Clube. Depois, determinação, que a partir de hoje o uso 
da quadra de basquetebol, que era dessa equipe B no primeiro, número 1, 
anteriormente agendada para os treinos de voleibol da equipe B está suspensa 
para treinos. A mesma somente poderá ser utilizada para jogos quando 
previamente autorizada pelo Diretor da Área Relações Esportivas. 
Formalização de advertência escrita junto a nossos Recursos Humanos das 
funcionárias, porque elas poderiam ter mandado um e-mail avisando que a 
quadra seria usada pelo jogo do E2. Mas eles receberam uma suspensão. 
Rompimento do contrato com o técnico Alexandre Rivetti, porque ele 
continuou jogando bola para as meninas que estavam treinando, sem olhar 
para a cara do outro técnico, dos árbitros, sem nenhum respeito. Então, ele foi 
retirado de funcionário do Esporte Clube Pinheiros. Rompimento do contrato 
do técnico Alexandre Rivetti. A categoria B está suspensa a participação no 
segundo semestre no Torneio LMN. É só isso. Obrigada. Desculpe alguma 
coisa.. 
 
Presidente - Conselheira Wilma Gonçalves. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – ... Realmente estou aqui para fazer amor e não 
fazer guerra. Gostaria de pedir ao Conselho e ao Dr. Dutra que enviasse à 
Diretoria Médica, onde o nosso Diretor, Dr. Fernando Imperatriz e toda sua 
equipe nos oferece um programa para a melhor idade e é um programa de 
encantamento com palestras, dança e são momentos de muito prazer e têm 
sido muito agradáveis as reuniões que se realizam sempre na última quinta-
feira de todo mês. É muito importante que a gente traga isso ao Conselho, 
porque aqui também nós temos essas crianças que estão nessa faixa etária a 
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partir de 60 anos e que podem transmitir as suas esposas, as suas amigas esse 
programa. Eu gostaria que o Departamento Médico, do Dr. Imperatriz fosse 
parabenizado pela atenção com que os funcionários nos dedicam e eles 
participam totalmente desse programa, dançam conosco, dão todas as 
informações pedidas e, no final de todas essas reuniões nós temos um alto 
lanche oferecido por esta Diretoria. Então, por gentileza, que seja 
parabenizado o Dr. Fernando Imperatriz, que é o nosso Diretor – Perdoe, eu 
falo nosso Diretor, porque nós somos uma família, Diretor do Departamento 
Médico, a Andréa Pereira Antunes, o Elias Clementino dos Santos, a 
enfermeira Elizabete de Freitas Costa, a Fabiana de Souza Alves e Carolina da 
Silva Camargo. Essa equipe realmente é de uma presteza e de uma atenção 
que nos dá muito, muito carinho, nos dá muito prazer de participar desse 
programa para a melhor idade. Muito obrigada e boa noite a todos.. 
 
Presidente - Conselheiro Efetivo, Presidente da Casa anteriormente, Associado 
Benemérito Alberto Fasanaro, por favor, em seguida, Conselheiro Dr. Mario 
Gasparini. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  ... Não gostaria de estar aqui nesse 
momento fazendo esse pronunciamento, Presidente. 
 
Presidente - É verdade. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Evidentemente que todos nós, acho 
que sem exceção são contra qualquer tipo de cerceamento de liberdade, eu 
acho que todos nós somos contra a corrupção, todos nós somos a favor da 
erradicação da miséria, todos nós somos favoráveis à defesa do mico-leão-
dourado e tantos outros temas que são muito simpáticos e muito amigáveis 
para quem os defende, mas com relação especificamente a essa liberdade de 
expressão eu quero deixar consignado que também acho que poderia ter 
havido algum contato anterior com as pessoas envolvidas nesse assunto, mas, 
em contrapartida também observo e, somente hoje tomei conhecimento do 
que constou no requerimento de abertura do inquérito e, mais uma vez ficou 
bem claro que não houve nenhuma queixa crime contra qualquer pessoa que 
seja. Na abertura do inquérito que foi formulado o que efetivamente a 
Diretoria quis colocar e nesse ponto eu não quero nem entrar no mérito da 
correção ou não do procedimento adotado, mas me causou certa estranheza 
os termos que foram sendo colocados no decorrer da sequência desses posts, 
né? Parece que post é o nome que se dá a esse tipo de colocação, porque de 
quando em quando recebo alguma informação dos pais pinheirenses. Muito 
bem, eu achei que foi muito meritório o início dos trabalhos, tal, postulando 
vagas para Natação. Acho que foi um trabalho muito bem feito, que inclusive 
resultou num atendimento aí de grande parte das reivindicações. Eu 
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acompanhei também toda aquela movimentação com relação à taxa das 
babás, eu mesmo tive oportunidade de comparecer aqui e solicitei ao 
Presidente que fizesse um esforço e encontrasse uma solução para minimizar o 
impacto sofrido pelos pais com relação àquela cobrança. 
 
Presidente - É verdade. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Naquela oportunidade até mostrei 
também que não havia nada de maldade, era mais uma questão de começar a 
colocar as coisas no seu devido lugar. Então, até aí eu vinha entendendo muito 
importante essa participação dos associados, das associadas, mães, pais, filhos, 
avós pinheirenses. Mas a partir de um determinado momento aquelas críticas 
que são naturais, aqueles comentários, até alguma observação um pouco mais 
acerba com relação a um assunto ou outro, ainda eu entendo que fazem parte 
do que deve ser feito mesmo numa rede social. Evidentemente que a partir de 
determinado momento, acho que é até natural, que as pessoas vão se 
sentindo importantes com as manifestações de apoio e tudo mais e começam 
a extrapolar um pouco, primeiro, achando que o foro apropriado para que 
fossem respondidos os questionamentos fosse efetivamente dentro desse site, 
não sei como é o nome... 
 
- Manifestação de associados no plenário, dizendo: Comunidade. 

 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Dentro dessa comunidade. Então, essa 
comunidade estava se alçando a uma condição de zeladora geral de tudo que 
acontecia no Clube. E veja bem, se sentindo na condição de que a Diretoria 
deveria prestar informações dentro desse site. E aí comecei a observar que 
muitos Conselheiros ou muitas pessoas que procuravam prestar 
esclarecimentos dentro desse grupo acabam sendo também de certa forma 
ridicularizados: Bom, aqui só vale aquilo que se está falando no sentido de 
crítica. E fui tendo a informação de que pouco em pouco muitos acabaram até 
se recolhendo, porque começaram a constatar que não havia assim um 
interesse muito grande no esclarecimento de situações, não havia assim um 
interesse tão grande na solução de problemas e, sim, ir criando cada vez mais 
uma situação de reclamação. Até aí, tudo bem também. Também observei que 
alguns candidatos fracassados de anteriores eleições, outros que não 
conseguiram se eleger também, já pensando na próxima eleição, também 
começavam a colocar aí as suas observações, os seus comentários. Também 
isso eu acho que faz parte e, tudo bem, nós estamos entrando num momento 
eleitoral e é evidente que quem é da oposição e que vem perdendo eleições 
continuadamente, nos últimos cinco escrutínios que houve, certamente vai 
procurar um pé para se apoiar. Tudo bem também. Agora, eu me surpreendi 
hoje, como somente hoje tomei conhecimento – Ao contrário de que muitas 
pessoas já chegaram a afirmar de que a gente tem informações privilegiadas – 
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pelo visto tomei conhecimento do requerimento posteriormente a várias 
pessoas que anteriormente se manifestaram aqui, que já tinham tomado 
ciência. E houve alguns comentários aqui, houve alguns registros nessa petição 
que realmente acabaram me surpreendendo. Sem entrar no mérito, 
Presidente, mas eu acho que seria importante para que a gente avalie também 
um pouco aquilo que foi afirmado. Evidentemente, quer dizer, não vamos 
pensar que todos nós também somos filhos de Maria, não é? Então, poxa, todo 
mundo com a maior das boas intenções compareceu, tentou questionar. Não, 
houve críticas um pouco, em minha opinião, desmesuradas e que 
aparentemente resvalaram em delitos de natureza penal. Não vamos discutir 
se o foro adequado seria levar esse assunto, eu também acho que poderia ter 
havido registro, poderia ter havido um contato, ainda apesar da acidez, da 
virulência das muitas colocações que foram feitas aqui, eu acho que poderia 
ter havido algum contato. Mas, de toda forma, como não houve, eu acho que 
também o que foi registrado merece ser divulgado. Então, eu gostaria somente 
de passar para os senhores alguns dos pontos que foram destacados. Primeiro. 
Uma das pessoas envolvidas faz a seguinte afirmação: o pior é que a imagem 
do nosso Clube está cada vez mais deteriorada. Todos sabem sobre o esforço 
da atual Diretoria para dar pão e circo para seus eleitores e a neurose para 
manter a chapa do poder. Acho ridículos os comentários sobre a reciclagem 
das faixas, como se fosse um exemplo de boa gestão. Muito bem, até aqui 
também não vejo nenhuma força maior na colocação. Em seguida. Para mim, o 
Pinheiros não é um gigante adormecido, mas já é o bagaço que sobrou de 
quem está aproveitando do suco. Numa sequência, o Pinheiros deve R$ 50 
milhões à Previdência Social, é o dinheiro usado no novo estacionamento. 
Ninguém chamou para explicar. Contudo, a justiça espanhola convocou Lionel 
Messi para se explicar sobre a suspeita de sonegação fiscal, cometidas por ele 
e seu pai, o atacante do Barcelona, tal, tal. Então, fazendo uma ilação, na qual 
se imagina que com relação ao Pinheiros também houve uma sonegação. Na 
sequência, faz referência às penalidades que seriam sofridas pelo jogador. 
Vamos continuando, num outro comentário, fala se: temos que abandonar o 
jeitinho pinheirense de esconder os documentos, de esconder a cara dos 
Conselheiros que enterraram R$ 50 milhões da Previdência num buraco. Na 
sequência, são afirmações, por isso é que foi requerido para que se 
encaminhasse o assunto. Se constatar que houve efetivamente qualquer 
conteúdo... 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Fasanaro, o senhor me permite um aparte? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Eu pediria ao V. Sa. que aguardasse o 
término do meu pronunciamento e aí, com absoluta certeza eu estarei a sua 
inteira disposição, fazendo até aquela mesma colocação que o Conselheiro 
Miller fez, de que estou à disposição para todos. Não foi assim, Conselheiro 
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Miller? Da mesma forma, coloco a V. Sa. a forma de falar do Conselheiro 
Miller, pediria somente que V. Sa. tivesse um pouquinho mais de paciência, eu 
só estou fazendo uma simples leitura, então, peço que o senhor aguarde. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário, dizendo: Já acabou o tempo. 

 
Presidente - Não, eu vou dar a ele o mesmo tempo que dou a todos, 
democraticamente. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Não acabou o tempo, o comentário 
também não é adequado, porque tive oportunidade de observar que houve 
uma leniência, aliás, por parte do Presidente, eu peço que seja deferida 
também a mim essa mesma consideração. 
 
Presidente - Claro. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Outra afirmativa: a quem possa 
interessar, o Clube não está pagando IPTU. Será que alguém pode perguntar 
ao Presidente da Diretoria? Será que é para sobrar caixa para pagar a obra do 
estacionamento? E aí vai. São afirmações que, na sequência dão uma imagem 
de que o Clube está quebrado, dão uma imagem de que aqui só existe 
incompetente e mal intencionado, porque na sequência do que estamos 
vendo. Aí outra senhora, também essa com umas características diferentes na 
colocação dos seus comentários, fala: fiquei sabendo que o alto escalão dos 
azuizinhos viajou a convite da OAS para a Bahia para ver a cobertura do 
estádio, no jatinho deles. Nada mal para quem está construindo um 
estacionamento de R$ 50 milhões, e você, sócio otário, como eu, tem que 
pagar 200 para babá entrar, tal. Depois, outra afirmação no sentido de que o 
Clube estava tendo bens penhorados, quando na realidade isso aí ficou muito 
bem esclarecido na última reunião, quando o Presidente mandou uma carta 
absolutamente tranquilizadora aí aos Conselheiros que embarcaram nessa 
preocupação. E aí comentaram assim: agora não temos nem Estacionamento, 
nem Fitness e nem quadra de Tênis. Aí: maravilha, a Festa Junina foi ótima! De 
toda forma, o que a gente observa aqui nessa sequência de afirmações que eu 
acho que de certa forma extrapolaram nesses conceitos. Uma coisa é a livre 
manifestação, mas a livre manifestação tem que esbarrar também na 
responsabilidade pela livre manifestação. Então, esses comentários que 
gostaria de fazer, Presidente, e apenas à guisa de esclarecimento também, não 
sei se há necessidade, mas o momento permite, em hipótese alguma o Clube 
deve R$ 50.000.000,00 para o INSS. O que existe e esse é um assunto que vem 
se arrastando há muitos anos e o que houve foi que na gestão do ilustre ex-
Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura criou-se, aliás, foi uma medida 
absolutamente prudente, criou-se um fundo para que, como o Clube discutia a 
validade de cobranças que seriam indevidas do INSS, naquela oportunidade 
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criou-se um fundo para que, se houvesse no futuro possibilidade de uma 
cobrança, o Clube estaria amparado e não sofreria nenhum baque com o 
resultado dessas cobranças. Tive oportunidade de acompanhar esse assunto 
na época como Conselheiro; posteriormente como Presidente do Conselho 
também, aí na sequência, quando já da gestão do Conselheiro Antonio Rudge e 
na Presidência do ilustre Lazzarini, houve uma informação trazida, aliás, pelo 
próprio Presidente do Conselho de então, de que as ações que haviam sido 
propostas e que estavam sendo ganhas inicialmente em primeira instância 
pelo Clube estaria havendo uma mudança de orientação no Tribunal e que 
nessas condições seria mais prudente aderirmos naquela oportunidade ao que 
se chama de PAES, que era um Plano de Parcelamento, efetuado pelo Governo 
Federal. E atendendo essa sugestão e a orientação do Presidente de então, 
que, aliás, teve uma excelente ideia de que a gente já passasse para esse PAES, 
o Clube acabou desistindo de todas as ações da qual movia naquela 
oportunidade, houve alguma discussão com relação a pagamento ou não de 
honorários, porque havia uma previsão de honorários só como sucumbência, 
mas, de toda forma foi um assunto superado e o Clube aderiu ao PAES. Na 
sequência houve um, isso já em 2009, houve um REFIS com condições mais 
benéficas também para o Clube, e o Clube naquela oportunidade optou para 
que fosse feito os pagamentos através de parcelamentos e é isso que vem 
ocorrendo desde então. Tanto é que, hoje, nós estamos no pagamento da 
parcela 45/84 do REFIS, foi inclusive paga agora em julho de 2013, no valor de 
R$ 490.000,00 e esses valores estão provisionados na conta de custeio e vão 
ser objeto de pagamento mensalmente. Então, o que aconteceu? Tudo aquilo 
que havia sido provisionado aqui no Clube a título de fundo para pagamento 
do INSS naquela oportunidade, valendo um total perto de R$ 8.000.000,00 de 
uma maneira absolutamente transparente, esse fundo foi revertido para 
outras atividades do Clube. Naquela oportunidade até aprovado por 
unanimidade pelo Conselho Deliberativo, que fosse usada essa importância 
para outras atividades aqui do Clube, transferido para o fundo de 
investimento. Então, essa é a situação, absolutamente clara, todos sabia, tal. 
Agora, colocações dessa natureza, Presidente, é que fazem a gente ficar, falar: 
Poxa vida, o pessoal trabalha aqui de forma abnegada, dedicada, trabalham de 
graça, não é isso? E não fazem mais do que a obrigação, mesmo porque, é 
claro que tem toda honorabilidade de ser Diretor, de ser Presidente, de ter 
todo esse reconhecimento social, mas a verdade é essa, quer dizer, um 
assunto absolutamente simples, tranquilo. Com relação à questão do IPTU 
também, eu tive oportunidade de participar, eu sempre fui um Conselheiro 
ativo aqui e tive oportunidade de participar de um momento importantíssimo 
do Clube, que estávamos com problemas graves com IPTU. Naquela 
oportunidade, até um Conselheiro que já não está mais aqui no Conselho, teria 
proposto até que o Clube pagasse integralmente o débito existente lá do IPTU, 
e nós tivemos oportunidade, isso no início da gestão do Conselheiro Sergio 
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Kalil, constituiu um advogado que encontrou uma fórmula, estudou, era um 
expert, um ex-Procurador Municipal, que estudou profundamente o assunto, 
encontrou uma saída jurídica, da qual a partir daquela oportunidade o Clube 
passou a ser cobrado por valores infinitamente menores, só que a sistemática 
que deve ser adotada e está sendo adotada até hoje, a Prefeitura apresenta 
cobrança no valor original, o Clube apresenta os argumentos e a consequência 
é a diminuição. Tanto é que neste ano, isso já foi inclusive objeto de referência 
aqui na Tribuna por outro Conselheiro – Eu não tenho o valor agora aqui em 
mãos, acho que deve ter caído – mas houve uma redução substancial de R$ 1 
milhão e não sei quantos para cerca de R$ 400... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário, dizendo: R$ 11 milhões. 

 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  R$ 11 milhões para R$ 400.000,00, 
então, quer dizer, o Clube não devia, não deve esses R$ 11 milhões, mas a 
sequência de afirmações, Presidente, essa contumácia em afirmações dessa 
natureza, um pouco movida até, sabe, o papel aceita tudo e às vezes a gente é 
um pouco irresponsável e acaba colocando coisas que infelizmente acabam 
sujeitando a situações como essa. Mas acredito que com bom senso e com 
uma preocupação de solucionar efetivamente o problema e até com 
reconhecimento talvez das próprias pessoas envolvidas de que extrapolaram. 
Acho que o Clube não tem interesse nenhum, nós não queremos criar 
mártires, quer dizer, imagina, vamos ter mártires aqui. Nada disso. Acho que 
com uma boa conversa, não é a conversa, que vi que até o próprio advogado 
teria colocado quando instado pela própria parte, quer dizer, é interessante, 
porque a parte instou o advogado e aí o advogado na resposta fez com que se 
colocassem afirmações de outra natureza. Mas já que está havendo esse 
pedido expresso aqui de ilustres Conselheiros de que seja abrandada essa 
situação, eu quero reiterar também, eu também faço minhas as palavras 
desses ilustres Conselheiros, no sentido de que se faça uma aproximação. 
Evidentemente que as pessoas envolvidas podem se retratar ou já à vista dos 
esclarecimentos podem fazer um comentário de que é, realmente nós 
estávamos enganadas, ou qualquer coisa nesse sentido, e aí a paz continua a 
reinar e vamos tocando a vida para frente. Presidente, peço desculpas e 
também ao Plenário, por ter me alongado nas minhas considerações, e dou 
com muito prazer a palavra ao ilustre Conselheiro. 
 
Presidente - Eu só vou pedir a sua licença. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Pois não. 
 
Presidente - A tolerância, conheço, sei que são 10 mais cinco, mas a tolerância, 
não a leniência, eu faço em homenagem aos senhores, homenagem a quem 
está falando, porque acaba trazendo informações importantes. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Presidente, quero me retratar, quando 
falei leniência queria falar tolerância. Desculpe, eu acho que faz parte a gente 
reconhecer equívocos de linguagem, às vezes como até equívocos de registros 
de informações, que depois a gente vê que são abusivas. 
 
Presidente - Claro, lógico. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Pois não, Conselheiro? 
 
Eduardo Sampaio d' Utra Vaz (aparte) – Eu acho que essa questão está um 
pouco superada, porque se me autorizarem, foi aquilo que acabaram de me 
transmitir, elas não tem interesse na retirada do pedido de investigação 
criminal. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Acho ótimo. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – O senhor me deu a palavra, eu posso 
continuar? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Muito bem, pensei que fosse esse o 
aparte de V. Sa. Não tem interesse é muito bom. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Isso aí cabe ao Juiz achar. O senhor é uma 
pessoa com uma vida pública notória, o senhor sempre foi voltado à área 
pública, ocupante de cargos elevados, primeiro escalão, etc. Ao contrário de 
mim, sou um reles advogado, um profissional liberal e aqui no Clube o senhor 
sempre, ou pelo menos há muito ocupa cargos de direção, sempre ligado à alta 
cúpula do Clube, às vezes do outro lado do balcão pedir informações para este 
Clube é algo quase utópico. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. 
Tente pedir pelo SAC do Clube, desculpe, sem querer ser chulo, é um saco 
aquilo lá. As respostas são lacônicas, estúpidas, sem o menor conteúdo, vazias, 
vagas. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Nós, como Conselheiros, temos que 
cobrar. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Tudo bem, o senhor defendeu aguerridamente 
todos os pontos, analisou inclusive juridicamente as colocações, etc., e tal. Do 
alto do seu conhecer jurídico isso talvez lhe seja permitido, a mim não é, 
porque não sou Juiz... 
 
Presidente - Dr. d’ Utra, o aparte, por favor? 
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Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Agora, essa questão toda, por que então todos 
esses números, esses elementos, então, já que o senhor fala tanto em nome 
do Clube, etc., acho que tudo isso deveria ter sido transmitido pelo Diretor 
Financeiro, Administrativo, Presidente, etc., e não por nós, Conselheiros. 
Então, se o senhor tem tanto esses números porque a hora que o embate 
começa, que o clamor por informações começa o Clube não intervém, a 
Diretoria não vem, põe às claras, contra argumenta, que é aquilo que eu falei, 
é o melhor cala boca que existe. Não é a vara o cala boca, o cala boca é a 
caneta. Em segundo lugar... 
 
Presidente - Dr. Eduardo, o senhor tem que fazer o aparte. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – É um apelo, não é um aparte. O senhor viu que 
de certa maneira, querendo não fazê-lo acabou fazendo, politizando o seu 
discurso, dividindo o Clube em chapas, chapetas, ridicularizando... 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Não. 
 
Presidente - Não, não, não, Conselheiro, Dr. d’ Utra Vaz? 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Vamos nos unir, porque o Clube está 
deteriorando, não é hora de chapeta.. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem, muito obrigado. 
 
Presidente - Eu não vou mais permitir apartes que visem à politização do 
discurso, o aparte é apenas uma indagação solicitando esclarecimento. Eu 
estou sendo tolerante por amor ao debate, porque da divergência que surge a 
convergência, mas eu não posso, sob pena de vir acusações ou qualificações de 
excesso de tolerância ou outros quejandos, permitir a politização do debate. 
Nós temos aqui que respeitar, nós somos Conselheiros e juramos respeitar o 
Estatuto, então, quando vier o aparte, ele será de dois minutos para 
esclarecimento da matéria em discussão ou daquilo que o orador está falando. 
Senão se inscreve 15 minutos na Tribuna e vamos falar, nós não devemos ter 
receio de falar. Podemos ter medo de ouvir, isto é lamentável, medo de ouvir é 
lamentável. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Muito bem, Conselheiro, então, eu 
gostaria de prestar os esclarecimentos que V. Sa. suscitou. Primeiro, eu quero 
dizer a V. Sa. que amarguei durante quatro anos, ou amarguei, ou adociquei 
durante quatro anos uma condição de oposição, mas sempre vim aqui e fiz 
oposição construtiva, sempre vim aqui e trouxe problemas, trouxe 
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reivindicações, trouxe situações que vinham amparadas por reivindicações de 
Conselheiros. Então, ao contrário de que V. Sa. afirma e, digo mais, eu me 
tornei Presidente do Conselho Deliberativo no início do meu segundo mandato 
como Conselheiro, eu não tenho vida política aqui dentro, não desfrutei de 
cargo, não fui subindo, era Terceiro da Mesa, Segundo, Vice-Presidente, nada 
disso. Circunstâncias ocorreram que foram me trazendo e, com muita honra, e 
foi uma das coisas que mais me enobrecem, acabaram me levando à 
Presidência do Conselho. Mas isso não significa que sempre tive informações. 
Pelo contrário, eu sempre estive do outro lado e agora, circunstancialmente, 
depois de ter terminado meu mandato, tendo apoiado a atual Diretoria, tendo 
visto os trabalhos que ela desenvolve eu continuo apoiando. Pode ser que num 
determinado momento eu chegue à conclusão que esse pessoal que estaria 
aqui não mereceria mais a minha confiança. A partir daí pode ser que venha 
apoiar outros. Ou também me recolher, como outros ex-Presidentes fizeram. 
Eu ainda estou um pouco mordido pelo gosto do debate, por isso que me faz 
permanecer. Então, essa é a resposta que queria colocar para V. Sa. Seu aparte 
foi tão comprido, qual foi a sua segunda colocação? 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Questão de não politizar. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Só fiz um relato e acho que foi até um 
relato histórico, importante, data vênia e sem falsa modéstia, porque 
acabamos esclarecendo situações que vêm se acumulando com o tempo. 
Vamos seguir a ordem dos Conselheiros. Aliás, vou ter muito prazer, porque o 
Conselheiro Ivan lutou lado a lado comigo nos últimos 16 anos, então, 
certamente as considerações que ele vai fazer vão ser muito importantes para 
o esclarecimento aqui. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Boa noite. Primeiramente, gostaria de 
parabenizá-lo por ter resgatado alguns detalhes da história desse grupo, como 
a iniciativa positiva de tentar melhorar alguns aspectos da Natação infantil, as 
histórias da babá, acho que foi muito importante, porque essa foi a real 
intenção do grupo. Eu conheço a fundadora, Graziela Pedreschi e ela nunca 
teve intenção nenhuma de fazer política com aquele grupo, sempre teve a 
intenção de trazer reivindicações e ideias positivas aqui para o grupo. Então, 
achei muito importante o registro que o senhor fez. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Aliás, foi bom V. Sa. ter feito essa 
colocação, porque pelo que pude observar até agora a Pedreschi, ela está aqui 
como Pilatos no Credo, na verdade ela era a mediadora do grupo, então, 
acredito que ela está lá como até para testemunhar, porque, imagine, vamos a 
um absurdo, que no grupo, por isso que é o poder moderador que deve ser 
conferido a ela, imagine se por absurdo aparece alguém e fale: Olha, eu tenho 
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aqui um produto de procedência duvidosa e ele não se abstém de fazer um 
pente fino. Eu acho que talvez por essa razão é que ela talvez tivesse sido 
chamada, mas pelo que eu li não vi em nenhum momento nenhuma 
consideração nesse texto que pudesse incriminar ou pudesse apontar essa 
senhora qualquer... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Inclusive... 
 
Presidente - Conselheiro Tonissi, o aparte, não pode ser um debate, eu queria 
que os senhores tivessem essa compreensão, porque eu sempre tive quando 
estive no plenário com os senhores, que os senhores tenham essa 
compreensão com o Presidente. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Não é um debate, minha ideia aqui, Presidente, é 
fazer uma sugestão, como o ilustre colega falou, de ir no sentido construtivo. 
 
Presidente - Claro, está ratificado. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Eu só queria registrar que inclusive a Diretoria 
chamou várias vezes, até para participar de reunião e nesse momento não 
teve essa postura de também chamar para uma conversa. Mas, de qualquer 
forma, concordo com o senhor, tiveram pessoas lá que quiseram de maneira 
oportunista fazer uma campanha antecipada. Acho que realmente chega uma 
hora que o grupo toma um corpo e perde-se o controle. Agora, o importante é 
nós tirarmos lição dessa situação e acho que a grande lição aí, até nosso colega 
Eduardo falou, a questão da Ouvidoria aqui no Clube precisa ser revisada. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Também acho. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Então, de qualquer forma, isso tudo está refletindo 
uma falta de comunicação, está refletindo um desejo do associado de querer 
informação, de querer transparência, então, acho que a gente tem que tirar 
lição dessa situação para poder rever a respeito de comunicação, temos 
internet, televisão, Revista, talvez se tiver outra forma de... 
 
Presidente - Conselheiro Tonissi, eu inscreveria o senhor... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Era isso.. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Agradeço o apoio dado pelo 
Conselheiro Tonissi ao meu pronunciamento. Muito obrigado. Pois não? 
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Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Parabéns pelo pronunciamento, que 
achei muito bom. E você mais ou menos resumiu como proposta de acordo, só 
que num acordo, no fundamental do acordo, que seria a retirada dos 
processos instituídos pelo Pinheiros você não falou nada. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Eu acho que pode retirar, mas, 
evidentemente que tem que haver uma aproximação das partes, ou 
eventualmente algum esclarecimento. Falar que o Clube está quebrado, deve 
R$ 50 milhões. Acho que não custa falar: Olha, poxa vida, veio Conselheiro 
aqui, fez esse pronunciamento que eu desconhecia. Pô, vamos repensar. Eu 
acho que aqui nós temos que nos irmanar, a Diretoria não quer fazer 
malvadeza, mas eu acho que eles também têm que ter um pouco de zelo. 
Somente nesse sentido, acho infatível a necessidade de que se solucione o 
problema. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Eu concordo integralmente, inclusive propiciou 
um brilhante esclarecimento seu. Eu acho que o que remataria o seu 
pronunciamento seria o Conselho, a Diretoria de retirar o processo. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Muito bem. Obrigado. Pois não, 
Conselheiro, amigo Ivan Castaldi,... 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Albertinho, obrigado pelas palavras 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  ...parceiro de tantos anos juntos com a 
luta. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Com certeza continuaremos sendo. Albertinho, é 
só uma correção. Quando solicitei à Diretoria esclarecimentos sobre IPTU foi 
no dia 04 e eles só vieram no dia 28. E dentro de uma rede social, as postagens 
posteriores a primeira notícia são muito rápidas, então, isso pode ter causado 
esse desalinhamento de ideias. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Esse equívoco de quem fez a 
afirmação, né? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Não, veja, não podemos responsabilizar como 
equívoco aquilo que não é bem informado. Então, solicito, por mim, pediria 
que fosse retirado, por mim, não pelas quatro mães que talvez não queiram 
que seja retirado de pauta. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Mas nós não podemos, aí, veja, se 
existe uma intenção das quereladas, não faço parte criminal, não sei se é o 
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termo mais adequado, mas das pessoas que foram chamadas para prestar o 
esclarecimento, como é que a Diretoria vai retirar, mesmo porque a partir da 
instauração desse procedimento eu acho que tem que haver uma 
convergência de vontade das partes. Eu até me disponho, se quiser, a 
intermediar nesse sentido. Eu acho que a gente tem que viver em paz. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Eu acho que o que é mais forte, que seria a 
Diretoria, deveria tomar a iniciativa, é só uma opinião minha. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Mas se ela se recusa, eu proporia até 
para o Presidente, aqui de público, de que pudesse abrir oportunidade de ter 
uma reunião com essas senhoras e eventualmente resolver o problema. 
 
- Manifestação no plenário. 

 
Presidente - O Dr. Alberto colocou bem, eu vou intervir. Isso aqui é algo que 
diz respeito às partes interessadas. 
 
Roberto Cappellano – Mas eu não vou nem falar disso. 
 
Presidente - O Conselho já deu a sua opinião, o Dr. d’ Utra deu, todos nós 
ouvimos, as partes – Estou falando no geral – as partes interessadas, se assim 
melhor lhes convier que tomem essa iniciativa, mas nós não podemos aqui no 
debate discutirmos em tese essa situação, por favor. As partes já foram 
ouvidas, já se manifestaram aqui, o Presidente está ouvindo, isso é algo de 
iniciativa privada e, com privada iniciativa é, que se tome essa solução, se 
melhor a prover a ambas as partes, no foro competente, nos diálogos 
competentes, mas não na reunião do Conselho, por favor.. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Obrigado e é o que esperamos da Diretoria. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Muito bem, estou com você e não 
abro, Ivan. 
 
Roberto Cappellano – Dr. Fasanaro, o senhor me concede um aparte? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Com muita honra. 
 
Roberto Cappellano (aparte) – Achei muito interessante a colocação que o 
senhor fez, passando ponto a ponto, quando a gente saiu do PAES, depois a 
gente entrou no REFIS, que foi na gestão do Dr. Toni Moreno, e depois o 
senhor até falou que a gente usou aqueles R$ 8 milhões... 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Outra destinação, porque não havia 
mais necessidade. 
 
Roberto Cappellano – A pergunta que quero fazer para o senhor, se me 
recordo, na reunião da aprovação do estacionamento, quando ele veio no 
valor de R$ 27 milhões nós aprovamos os R$ 8 milhões do INSS, e aí eu queria 
que o senhor me recordasse, especificamente para ir para o estacionamento? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  E foi. 
 
Roberto Cappellano – Eu queria deixar bem claro e agora o senhor está 
concordando comigo que aquele valor de R$ 8 milhões que a gente não usou 
para pagar o INSS, a gente usou para botar no estacionamento, bem como 
naquela época a gente tinha cogitado que ia pegar um empréstimo a 12% ao 
ano para poder financiar e depois a gente vendeu 2 mil títulos para cônjuges e 
filhos de sócios a R$ 14.000,00, que deram R$ 28 milhões, para poder ir para 
investimento e fazer o estacionamento. Essa é minha dúvida, se o senhor 
concorda? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  É evidente, estou absolutamente de 
acordo, mesmo porque naquela oportunidade da aprovação da construção do 
estacionamento eu presidi o Conselho. E foi feita uma engenharia financeira 
no sentido de que se iniciasse efetivamente essa construção. Apenas para 
lembrar e V. Sa. é um Conselheiro atuante, nós passamos os quatro anos 
anteriores aguardando também essa iniciativa da construção do 
estacionamento, que era uma reivindicação antiga do corpo associativo. E se 
naquela oportunidade, ainda que possa se atribuir que foi estimado um valor 
que não seria o valor suficiente para construção, mas era o valor do qual nós 
dispúnhamos naquele momento para iniciar os trabalhos. Então, acho que foi 
muito importante termos tomado esse procedimento naquela oportunidade, 
para que agora, finalmente, talvez daqui a um mês e meio, um mês, 42 dias, 
nós tenhamos finalmente esse estacionamento concluído. Essa é que é a 
grande realidade. E uma coisa que acho que é importante e acho que já 
devemos deixar registrado que, mais do que o atraso e às vezes atrasos são 
naturais, talvez esse estacionamento tenha demorado mais do que o devido, 
mas o que vamos ter e já tive a informação de que vai ser feito, vai haver uma 
consulta a empresas especializadas, que tenham expertise – Expertise é um 
nome bonito que o pessoal usam agora – tenham expertise com relação a esse 
assunto, para que digam se o valor final que se chegou, se é R$ 49, R$ 49 e 
200, R$ 48 e 900, eu não sei o valor que vem a se chegar, se esse valor é 
consentâneo, se esse valor está de acordo pela grandiosidade da obra e pelo 
tipo da obra. 
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Presidente - Conselheiro, pediria, por favor? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – São essas considerações, Presidente. 
Peço mais uma vez desculpa por ter me estendido e me coloco à disposição 
inclusive das ilustres associadas para eventualmente intermediar qualquer 
contato com a Diretoria. Muito obrigado.. 
 
Presidente - Conselheiro Mario Gasparini, por favor, depois, Conselheiro 
Antonio Moreno. 
 
Mario Montenegro Gasparini – ... Apesar do cansaço e da dificuldade que o 
Presidente tem tido para conduzir essa reunião eu gostaria de na verdade 
aproveitar essa oportunidade para esclarecer a todos que isso é democracia. É 
difícil para todos, mas aqui a gente tem oportunidade de convergir, discutir 
ideias e deveria ser sempre assim. É difícil, não é fácil para vocês todos que 
estão aguardando aqui até esse momento, mas o tema é extremamente 
importante e a gente está chegando a várias conclusões aqui. Gostaria de 
chamar atenção dos senhores que apesar de eu também me incluir naqueles 
em que tem dificuldade com o trato dos sistemas eletrônicos e com todas 
essas tecnologias novas que oferecem condições de uma velocidade muito 
maior na comunicação, que essa é uma realidade com a qual nós devemos nos 
acostumar. O Clube tem uma história de vanguarda, de pioneirismo e deve 
também apresentar essa vanguarda e esse pioneirismo, aprendendo a 
respeitar essa nova forma de comunicação. Não há como ignorar que hoje o 
associado tem um canal direto tanto conosco aqui no Conselho quanto com a 
própria Diretoria. Sabemos o quanto isso é difícil e tem sido difícil tanto para 
nós, da oposição, essa comunicação direta, quanto é nesse momento para a 
Diretoria se apresentar para estabelecer essa relação e prestar essas 
informações. Mas, senhores, acostumem-me, porque isso vai ser a tônica a 
partir de agora, não está muito claro para os senhores, que fique. Presidente, 
estou lendo um livro do Dr. Saulo Ramos e que em dado momento – O senhor 
já leu certamente, sempre na minha frente – em dando momento o El País, 
que é o jornal espanhol, sempre conhecido, fez uma manifestação, dizendo: 
Mas que País é esse que junta milhões de pessoas para o Carnaval, que junta 
milhões de pessoas para a Marcha para Jesus, que junta milhões de pessoas 
para as manifestações a favor de gays, lésbicas e transexuais e não se levanta 
contra os desmandos que acontecem no seu Governo. Isso faz talvez um ano e 
meio, no máximo dois anos. Isso mudou, a gente já viu esse acontecer no País. 
Então, aqueles que não se acostumaram, preparem-se, e me coloco ao lado 
dos senhores, como quem também tem dificuldade para acompanhar essa 
velocidade. Assim como o Miller, é difícil para nós no dia a dia ficar 
acompanhando todas essas manifestações, mas aqui no Clube tenho certeza 
que não vai ser difícil tanto para a Diretoria quanto nós, do Conselho, criarmos 
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mecanismos que permitam que estejamos atentos e obviamente atender essas 
demandas. Antes de falar propriamente disso e também vou procurar ser 
breve, porque acho que o assunto já está bastante discutido aqui, eu gostaria, 
Presidente, de solicitar ao senhor alguns temas preliminares. 
 
Presidente - Vamos lá! 
 
Mario Montenegro Gasparini – Nós temos alguns temas que devem vir a 
nossa pauta com a maior brevidade em razão principalmente de tudo que já 
foi discutido e das eleições do próximo ano. Nós temos uma Comissão que está 
tratando do Regimento Eleitoral, eu não sei em que pé exatamente está essa 
discussão, mas sem dúvida nenhuma é importante que ainda este ano isso 
venha a ser discutido aqui no Conselho. Dr. Bandeira, que acho que não nos 
honra com sua presença ainda, mas manifestou sua preocupação com relação 
a isso e acho que esse é um elemento muito importante. Não vou dizer que 
está passando despercebido, mas não pode passar despercebido. Assim como 
também a Comissão que tive o privilégio de participar com o Dr. Cimino como 
Presidente, que preparou a sugestão de Comissões Processantes... 
 
Presidente - Esta já está sendo encaminhada para sugestões dos Conselheiros 
e a Eleitoral está em fase final de conclusão. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Também é importante para deixar o Conselho 
pronto para discutir temas mais importantes, como esses que a gente tem 
discutido hoje aqui, em Várias. Nossa seção de Várias hoje está bastante rica. 
Também gostaria de aproveitar e informar a todos os Conselheiros que fiz uma 
solicitação ao Dr. Manssur no começo desse mês para que a Presidência da 
Diretoria apresentasse aos Conselheiros todos os documentos que se referem 
à auditoria que está sendo elaborada e acompanhando as obras do 
estacionamento. A Diretoria respondeu diligentemente, até antes do prazo, 
informando que o relatório de acompanhamento da obra, o último relatório 
de acompanhamento da obra do mês de julho ficará pronto ao final do mês de 
agosto e que tão logo fique pronto, ela vai encaminhar tanto a mim quanto a 
todos os Conselheiros. Já reiterei esse pedido por escrito e já recebi também a 
resposta do Dr. Manssur, da Presidência do Conselho falando sobre isso, e 
reiterei, pedindo que eu não quero o último relatório elaborado, nós 
queremos conhecer o teor da auditoria, todos os documentos que se referem 
a essa auditoria. Como hoje recebemos a informação aqui que a Diretoria vai 
apresentar e quer fazer uma apresentação a todos os Conselheiros, fato que a 
gente agradece e se de alguma maneira pudermos contribuir para que isso 
acontecesse ficamos felizes em poder ver isso acontecer, gostaria de solicitar 
de pronto que a Diretoria encaminhe o mais brevemente possível, não 
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queremos conhecer esses documentos no dia da reunião e não queremos vir 
aqui para ouvir uma apresentação da Diretoria. 
 
Presidente - Pelo Regimento será com 10 dias de antecedência, 
obrigatoriamente, se vier antes mandarei antes, mas, obrigatoriamente, com 
10 dias o senhor terá, senão não entra na pauta. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Ótimo. Mas eu gostaria de sugerir que isso 
viesse o mais brevemente possível, porque muitos desses documentos já estão 
prontos e não há motivo para que não venha. Nós temos ilustres engenheiros, 
aliás, fazendo um breve aparte sobre isso, semana passada tive oportunidade 
de estar com o senhor e com alguns companheiros do Conselho e nós 
pudemos analisar o relatório que também gentilmente foi encaminhado pela 
Diretoria de gerenciamento da obra, elaborado pela Empresa Tessler, senão 
me engano, que recomendamos que a Comissão de Obras examine 
atentamente, porque encontramos ali alguns elementos que merecem 
destaque. Não sou especialista da área, olhamos realmente de maneira 
bastante breve, mas recomendo que os especialistas, principalmente da 
Comissão de Obras, se atentem a tudo que está apresentado ali e da maneira 
como está apresentado. 
 
Presidente - Já levei ao conhecimento deles. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Ótimo, fico muito feliz. Bom, eu não poderia 
deixar de me manifestar sobre o que o Dr. Fasanaro – Acho que não está mais 
aqui – Dr. Fasanaro teceu alguns comentários e ele sempre, da maneira 
peculiar, coloca aqui que na verdade a Diretoria não foi procurada e 
obviamente também se sentiu no direito de não procurar as associadas para 
tratar de tema que concerne ao Clube. A rigor, é importante destacar, eu até 
fiz uma apresentação ontem nesse Grupo Pais Pinheirenses, falando que hoje 
nós iríamos nos manifestar sobre esse tema, porque a despeito do que já 
ocorreu no passado, e essa não é a primeira vez que a gente tem temas do 
Clube discutidos ou em delegacia de polícia ou em vara cível, na Justiça 
comum, sempre essas discussões foram pautadas por diferenças havidas entre 
Conselheiros e chapas políticas, coisas que não vou dizer que são aceitáveis ou 
comuns, mas são artifícios utilizados na lide política. Dessa vez me chamou 
muita atenção, porque estamos falando, como o Conselheiro Miller aqui 
destacou, de quatro mães de família que no cerne da questão estão 
preocupadas em apresentar seus anseios, e que em minha opinião deveriam 
ser ouvidas por todos nós, porque afinal de contas fazem parte do corpo 
associativo e encontraram eco em muitas pessoas. Todas as manifestações 
apresentadas aqui tanto pelo Conselheiro Carlos Miller, pelo ex-Presidente 
Arlindo, pelo ex-Presidente Fasanaro tratavam de temas relativos à gestão. Eu 
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não vi em nenhum momento algo que pudesse ser qualificado com contra o 
Clube, aliás, seria meio sem sentido, porque como sócias do Clube não faz 
muito sentido a gente falar mal do próprio Clube, o que a gente quer é o 
melhor do Clube e a gente pode discordar sem dúvida nenhuma, como eu 
discordo de muitos temas. Em alguns momentos fui até instado a tentar mudar 
minha opinião, quando disse que não concordava, e sem fazer nenhum tipo de 
ofensa tanto à equipe de obras do Clube, quando disse que era temerário que 
a equipe de obras do Clube assumisse uma obra, como a do novo 
estacionamento, uma vez que ela foi desenhada e ela está preparada para 
fazer manutenção no Clube e não desenvolver uma obra de alta complexidade, 
como é o caso do estacionamento. E estou falando isso hoje aqui para deixar 
registrado no Conselho, que a despeito de a obra ficar pronta nós vamos 
correr o sério risco de ao longo da vida desse estacionamento encontrar 
problemas que são gerados pela falta de conhecimento para desenvolvimento 
de uma obra como essa. Isso vai acontecer, estou registrando aqui para no 
momento adequado, quando acontecer, a gente não dizer que estamos 
comentando jogo que já terminou. 
 
- Conversar paralelas. 

 
Mario Montenegro Gasparini – Se alguém tem alguma manifestação, por 
favor, venha ao microfone para que todos possam ouvir, porque esse zum, 
zum, zum que fica aí na audiência incomoda e atrapalha um pouco o 
raciocínio. Então, dentro dessa visão, eu gostaria de reiterar tudo que já foi 
dito, parafraseando o nosso querido Dr. Fasanaro, aliás, a quem gostaria de 
agradecer e esclarecer, na última reunião do Conselho o senhor fez um voto de 
louvor ao pedido que fiz de esclarecimento sobre os temas que estavam sendo 
discutidos e levados pelas alamedas do Clube acerca de títulos pagos em 
cartório, de protesto, bens do Clube dados em garantia. Eu agradeço o 
reconhecimento que o senhor deu, mas não compactuo com a analogia que o 
senhor fez, dizendo: o senhor, como é oriundo da área de Vôlei, jogou Voleibol 
aqui no Clube, nós tínhamos levantado a bola para levar uma cortada. Eu não 
concordo, Dr. Fasanaro, apesar de agradecer pelo voto de louvor, porque na 
verdade dentro aqui do Conselho a gente professa, eu pelo menos professo 
que a gente jogue frescobol, aquilo que se joga na praia, e não Voleibol ou 
Tênis, onde o objetivo é ganhar do adversário. Aqui a gente deveria jogar 
frescobol, porque eu bato para o senhor rebater de volta, então, aqui deve ser 
alguma coisa que funcione no sistema de colaboração. Eu não estou aqui para 
dizer mal do Dr. Dutra, ou do senhor, ou pegar no pé de um ou pegar no pé do 
outro, a gente precisa só na verdade ter esse sentimento de esclarecimento. E 
quando nós fizemos o questionamento foi exatamente para não ficarmos 
discutindo versões, gostaríamos de ouvir os fatos que foram apresentados 
pelo Presidente, estão sendo avaliados e em breve podem surgir novos 
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questionamentos. Então, só para esclarecer, o nosso time prefere jogar 
frescobol, não voleibol. 
 
Presidente - Vamos concluir, Mario? 
 
Mario Montenegro Gasparini – Desculpe, Dr. Manssur, estou aguardando aqui 
a noite inteira, ouvi um monte de gente falar, quando estiver concluindo o 
senhor vai saber. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Desculpe, Conselheiro, ouvi citação a 
meu nome, só queria fazer um esclarecimento. 
 
- O Conselheiro Cândido Padin Neto se manifesta fora do microfone. 

 
Presidente - Queria esclarecer ao senhor, Conselheiro Padin, que quando 
alguém é citado, ele tem o sacrossanto direito de falar. Como o senhor é 
Conselheiro e conhece os Regimentos, tem conhecimento. Além do que as 
intervenções paralelas me trazem um pouco de dificuldade, eu estou dirigindo 
esses trabalhos desde às 20h00, eu pediria essa sua compreensão. Mas eu 
estou esclarecendo ao senhor que quando um Conselheiro é citado 
nominalmente tem o sacrossanto direito de falar. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Eu vou me retratar. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Pois não, Dr. Fasanaro. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Só para registro, eu acho que aquilo lá 
foi um comentário no final do meu pronunciamento que inclusive nem acabou 
constando na Ata resumida que foi distribuída. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Mas eu ouvi. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Então, eu quero com relação a isso 
fazer uma retratação, eu nunca me privei de reconhecer, pode ser que foi um 
comentário despiciendo, foi um comentário despiciendo, porque me lembrei 
dos meus tempos de Voleibol, somente isso. E acho que foi muito importante, 
porque deu uma oportunidade, agora até relembrando, veja o que um assunto 
de rede social que grandeza trouxe para as alamedas do Clube e que 
felizmente foi excepcionalmente esclarecido pelo Presidente Dutra. Então, 
faço esse registro e dou continuidade a seu pronunciamento e realmente me 
retrato com relação a essa posição final e vamos todos jogar frescobol daqui 
para frente. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Perfeito. 
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Presidente - Conselheiro Mario, eu vou pedir um favor ao senhor, o senhor 
falou os 10 minutos... 
 
Mario Montenegro Gasparini – 10, pelo amor de Deus? 
 
Presidente - A campainha soou e ela é implacável, mas eu vou lhe conceder os 
cinco minutos, como fizera para todos, vou dizer para o senhor porque. Há 
mais oito Conselheiros, já são 23h40, daqui a pouco vou ter que pedir a 
prorrogação e se o Plenário aprovar, muito bem, se não aprovar, eu vou 
agradecer a presença, mas tenho que encerrar. Então, eu pediria 
compreensão, para que todos os outros também tenham o direito de falar. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Então, eu vou procurar ser objetivo. Obrigado, 
Dr. Manssur. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer e dizer qual é o 
sentimento que nos move, Dr. Fasanaro. Dr. Fasanaro mencionou que a 
Diretoria não tomou nenhuma providência no sentido de conversar com as 
senhoritas, porque elas não haviam procurado a Diretoria. Na verdade gostaria 
de fazer um pequeno reparo com relação a isso, porque acho que um erro não 
justifica o outro, principalmente para aquele que ocupa um cargo público. Eu 
acho que nós devemos dar o exemplo, então, se o associado está cometendo 
algum equívoco é nossa obrigação tomar uma ação no sentido de mostrar que 
nós podemos ser melhores e consertar esse equívoco. Esse é o pequeno 
reparo que queria dizer. Agora, não sei exatamente como isso vai se 
desenrolar, lamentavelmente a coisa está tomando uma proporção que é para 
nós, triste. Como eu disse, não é a primeira vez que isso ocorre aqui no Clube, 
na verdade sempre ocorrendo entre contendores políticos, agora, a Diretoria, 
na pessoa do seu Presidente, contra sócios, que é algo bastante lamentável. E 
na verdade a história mostra que nenhuma das ações prosperou, todas as 
ações ou discussões havidas foram ganhas por aqueles que haviam sido na 
verdade recebido as ações. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Gostaria de um aparte também. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – O senhor permite um aparte? Eu acho que o 
senhor está equivocado, porque o nobre Conselheiro Arnaldo foi acionado em 
uma dessas ações a que o senhor está se referindo e ele admitiu e aceitou uma 
imposição consistente numa prestação de serviço à comunidade. 
 
Mario Montenegro Gasparini – A exceção confirma a regra. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Conselheiro, objetivamente... 
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Presidente - Agradeço, Dr. Cardia. Dr. Cardia estava inscrito, mas abriu mão 
para poder falar agora. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Objetivamente, Presidente, faço minhas as 
palavras do Conselheiro Mario Gasparini. Em outras oportunidades, como foi 
bem dito, com exceção aqui de um acordo judicial, que foi levantado pelo 
Conselheiro Toloza, em outras duas oportunidades, um ex-Diretor e um 
Conselheiro que ajuizaram ações na esfera criminal e cível contra associados e 
alguns Conselheiros não lograram êxito na Justiça. Eu, objetivamente no caso 
das associadas sugiro que o Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. José 
Manssur, que é um competente advogado e é uma pessoa que tem um 
espírito conciliador, como uma sugestão deste Conselheiro, possa participar de 
uma eventual conciliação entre as associadas e a Diretoria, por ser versado na 
área jurídica e ser uma pessoa de perfil conciliador. Eu também lamento e 
entendo até muitas vezes que é difícil para quem está no caso na Diretoria 
ouvir críticas, mas as críticas muitas vezes são importantes. Portanto, 
Presidente, eu sugiro que V. Sa. presida uma reunião nesse sentido. 
 
Presidente - Se houver essa reunião, com muita honra. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – E realmente sugiro também o mínimo 
possível que a Diretoria, não apenas ao Presidente Dutra, mas outros 
Presidentes que porventura assumirão a Presidência da Diretoria, que evitem 
essa judicialização, muito embora ainda não esteja na esfera judicial, mas isso 
é muito ruim para o Clube, porque acirra os ânimos e muitas vezes podemos 
sentar com os associados ou mesmo com Conselheiros que têm divergências 
para resolver essas questões. Aqui já tive oportunidade na Tribuna de levantar 
e, assim como o Presidente do Conselho, também sou um fã de Santo 
Agostinho, e que corretamente dizia: Prefiro os que me criticam que me 
corrigem, aos que me adulam que me corrompem. Muito obrigado, 
Presidente.. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Finalizando, Presidente. Eu tenho ouvido ao 
longo dos últimos tempos, todas as vezes que a gente fala que precisamos 
mudar, que as coisas devem evoluir, a maioria das vezes, semana passada, 
almoçando no restaurante, encontrei um colega Conselheiro, e falamos sobre 
isso, ele disse: Não, mas veja bem, a tal Diretoria não fez isso, aquela Diretoria 
não fez aquilo. Eu queria conclamar aos Srs. Conselheiros a ficarem do lado 
daqueles que vão promover as mudanças e não do lado daqueles que vão 
perpetuar o que a gente na verdade já imagina ultrapassado. Todas as vezes 
que procurei dizer esse tema, eu não quero dizer que essa é uma 
responsabilidade do atual Presidente, do anterior, do anterior, do anterior ou 
do anterior, eu incluí até mesmo aqueles mais antigos, inclusive aquele que é 
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meu parente. Então, esse é um modelo que tem no Clube que tem que mudar. 
É muito importante que ouçamos o corpo associativo está dizendo e o que eles 
precisam para a gente possa atingir nosso objetivo. O Clube, nós já cansamos 
de dizer, não tem problema financeiro. Até mesmo se tivesse problema 
financeiro, senhores, tem um corpo associativo de tal magnitude que poderia 
resolver esse problema facilmente sem muito esforço. Então, a questão aqui 
não é do problema financeiro, nós queremos na verdade continuar investindo 
e utilizando as verbas que temos nos nossos orçamentos, mas da melhor 
forma, obtendo um serviço melhor, atendendo melhor os anseios do nosso 
corpo associativo e, de preferência, com um sistema de revezamento que 
permite que qualquer pessoa possa ter todas as informações e não somente 
alguns privilegiados, que sempre estão com todas as informações a sua 
disposição. Até mesmo nós, que somos Conselheiros da oposição, temos 
dificuldade. É por isso que eventualmente precisamos instar o Presidente do 
Conselho a pedir essas informações. Isso é algo que tem que estar disponível, 
como a gente tem hoje em todos os governos e eventualmente deveria 
também ser instituído aqui no Clube. Pois não, o senhor quer um aparte? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – O senhor desculpe ficar 
interrompendo, o senhor sabe que sou um admirador do senhor, né? 
 
Mario Montenegro Gasparini – Obrigado. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – O senhor, pela sua inteligência, por tudo que 
o senhor desenvolve aqui neste Clube foi convocado para apurar vários 
excessos em tese que teriam ocorrido e o senhor, como Presidente dessas 
Comissões, sempre agiu com a prudência e a razoabilidade. Eu pergunto ao 
senhor, uma coisa é a intenção, a outra coisa é a não intenção e uma coisa é o 
excesso. Nós precisamos saber houve uma intenção em prejudicar a imagem 
do Clube nesses diálogos, nessas conversas que tiveram. Então, pergunto ao 
senhor: O senhor entende que houve excesso nesses diálogos ou não houve 
excesso?  
 
Mario Montenegro Gasparini – Eu não posso lhe responder, porque não 
conheço o teor de todos. Na verdade eu estava sentado ali em cima e pude ver 
que muitos Conselheiros abaixo de mim já estavam com as cópias desses 
documentos. Eu não tive oportunidade de ler, vou procurar me inteirar, me 
comprometo até emitir minha opinião sobre o tema. O que ouvi aqui na 
verdade, como disse, volto a insistir, não foi nada contra o Clube e sim 
incômodos com relação à gestão, que em minha opinião deveriam ser tratados 
como tal. Não acho que é motivo para o Clube, na pessoa do Presidente, tomar 
uma atitude como essa, até porque tenho certeza absoluta, e eu não sou 
especialista, como é o Dr. Manssur nos ordenamentos jurídicos que nós temos 
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aqui no Clube, que nós temos instrumentos e meios para tratar desse tema 
interna coporis, como já foi pedido aqui. Na verdade acho que é um 
precedente extremamente perigoso que foi criado com relação a isso. Me 
preocupo até quem está aconselhando o Presidente a tomar uma atitude 
como essa, porque essa discussão na verdade pode tomar uma proporção que 
não pode ser boa para ninguém. Tudo aquilo que a gente está procurando de 
resolver de encontrar caminhos de convergência pode gerar uma grande 
divergência. Então, em minha opinião, não acho que foi uma atitude sensata. 
Agora, isso está nas mãos dos envolvidos.. 
 
Presidente - Os senhores me permitam, por favor. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Eu queria fazer um esclarecimento também. 
 
Presidente - Dr. Toloza, por favor? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Mas eu citei o nome do nobre Conselheiro, 
venho fazer esse esclarecimento. Na ocasião, ele foi acionado para um 
eventual ilícito de menor potencial ofensivo. Eu estava presente e o Juiz da 
causa perguntou se ele aceitava uma prestação de serviços consistente, 
inclusive senão me engano era na Praça da República que ele deveria 
comparecer para prestar serviço à comunidade. Não se indagou do mérito de 
eventual ofensa por ele praticada. O que entendi que o nobre Conselheiro 
tinha se equivocado é que me recordo muito bem que o nobre Conselheiro 
aceitou essa prestação de serviço. Agora, se ele estava admitindo ou não ter 
ofendido a Instituição ou a Diretoria não posso dizer, mas ele aceitou. 
 
Presidente - Perfeito, está feito o esclarecimento. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Ele só quer que eu esclareça, o que eu sei é 
que o desfecho disso foi que as autoridades da Prefeitura lá na Praça da 
República não tinham condições de fiscalizar esse tipo de prestação de serviço 
e por duas ou três vezes o Conselheiro compareceu e não havia condições da 
prestação desse serviço e foi extinta essa imposição. 
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Infelizmente, não foi exatamente isso. No 
final, a prestação do serviço não pôde ser realizada e o processo foi 
analisado... 
 
Presidente - Os senhores vejam a que proporção chega, nem está discutindo, o 
moço tem que entrar num constrangimento, é muito triste. 
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Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – ...foi analisado pelo Promotor, pelo Juiz e os 
dois entenderam a extinção da ação.  
 
Presidente - Ótimo, perfeito, eu agradeço. Por uma questão relevante se 
chega a ter que se discutir outros temas que não tem nada a ver com o que 
está em discussão. Todavia, a palavra é livre e cada qual tem a 
responsabilidade do que fala e do que traz ao conhecimento geral. São 10 
minutos para meia-noite, o Estatuto estabelece que meia-noite os trabalhos se 
encerrem. Então, antes de ouvirmos Dr. Moreno, que é o próximo Conselheiro, 
eu tenho mais cinco. Obviamente que por mais síntese que tiverem nós não 
vamos sair daqui antes da meia-noite, então, eu sou obrigado a consultar a 
Casa se aceitam a prorrogação desta reunião ou se meia-noite posso dá-la por 
encerrada. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (Fora do microfone) – Poderíamos ouvir o 
Conselheiro Moreno e no limite de meia-noite encerrar.  
 
Presidente - Eu vou fazer a consulta porque há oradores inscritos. Então, 
vamos ouvir o Conselheiro Moreno, em seguida, vou consultar se os senhores 
pretendem a extensão dos trabalhos. 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Quem são os outros? 
 
Presidente - Conselheiros Arlindo, Lomonaco, André Montoro, Padin e 
Francisco Collet e Silva. 
 
Antonio Moreno Neto – Presidente, eu até pediria para as senhoras que são 
dos Pais Pinheirenses que permanecessem, porque gostaria de fazer um 
depoimento, se fosse possível. Vou cumprimentar o senhor, já cumprimentei 
todos, vou cancelar esses cumprimentos para a gente dar sequência. 
Presidente, acho que as redes sociais são muito importantes, elas realmente 
têm objetivo, desde que não sejam utilizadas para outros fins, elas cumprem 
um objetivo muito importante. Só para dar um exemplo, como foi falado aqui 
pelo Conselheiro Gasparini, as coisas mudaram mesmo, inclusive esse 
movimento social que teve foi graças à rede social. É lógico que, levando para 
um exemplo extremo, ninguém vai compartilhar que arrebente, ponham 
máscaras e fazem apedrejamento dos bens particulares, de terceiros, que aí já 
é um exagero das redes sociais. Mas o que gostaria de colocar e foi colocado 
aqui por todos, que as quatro senhoras que foram citadas, que são senhoras 
de família e que merecem o nosso respeito e de todos, enquanto estavam no 
Grupo Pais Pinheirenses falando com relação aos problemas da Natação, 
problemas intrínsecos até do Clube nunca teve nenhuma ação. Até a 
provedora, acho que é provedora que chama, não sei o nome, mas a 
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provedora dos Pais Pinheirenses, elegantemente, eu participo, nunca entrei 
em nenhuma discussão, participo, tenho lido, sou participante dos Pais 
Pinheirenses e muita coisa lá que sempre foi colocada sempre foram coisas 
colocadas para o Clube com objetividade, com bom senso e também com 
aspecto positivo. Mas, infelizmente, talvez movidas, vou dizer uma palavra, 
uma indução mais venenosa contra a Diretoria atual, esse grupo começou a 
tecer comentários que fogem à normalidade. Eu vou ler um aqui para os 
senhores, fiquei aguardando até agora, para dizer que não é, como diz só as 
mães pinheirenses, porque minha esposa é mãe, joga Voleibol, como foi citado 
aqui pela Valquíria, nasceu no Clube e merece o respeito também. Então, não 
admito que senhoras que nunca trabalharam pelo Clube, merecem nosso 
respeito, mas que coloquem uma posição, que vou ler agora para as senhoras 
e senhores. Áurea Ferronato, respondendo a Luiz Fernando Loureiro, nem 
conheço Áurea Ferronato e nem Luiz Fernando Loureiro: Pelo menos no caso 
das quatro mulheres, o autor da Representação, o Clube Pinheiros tem 
capacidade financeira para pagar sucumbência. No caso do Carlos Miller e 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, o autor sucumbente deve milhões, é separado 
da mulher (Bia), entre parênteses, e não tem patrimônio positivo. Para os ratos 
de plantão que acompanham esse grupo – Isso não é injúria, pois essas 
informações são públicas – Então, estou perguntando se isso é um comentário, 
e colocando aqui no plenário, se isso é um comentário das mães pinheirenses 
lá, porque está aqui, separado. Sou casado há 35 anos, graças a Deus muito 
bem casado. Meus três filhos fazem esporte desde quando nasceram aqui e eu 
mereço respeito. Mereço respeito e não devo milhões coisa nenhuma. Eu fui 
funcionário de uma Empresa que se chama Fama Ferragens S/A, diretor / 
empregado, que era dos meus tios João Moreno e Werner Gerhardt, que a 
Fama nem teve falência nem concordata, a Fama fechou, devia impostos e a 
Receita Federal foi cobrar impostos. Se os senhores pegarem uma ficha da 
Junta Comercial está escrito lá acionistas / diretores e foram em cima de todos 
os diretores. E foram sim fazer essas cobranças em cima de mim de impostos, 
que eu já tinha saído da empresa, na origem, não na cobrança. Já ganhei 
quinze ações em primeira instância e cinco em segunda instância, porque foi 
comprovado que era diretor / empregado e não tinha responsabilidade. E 
essas senhoras, ou essa senhora, eu não sei movida a que, colocou aqui. Da 
mesma forma que alguém daqui do Clube covardemente entregou envelopes 
na casa de vários dos senhores e senhoras a meu respeito, sempre anônimo, 
porque é covarde. Quando me acusaram, antes da primeira eleição, que tive a 
honra de ser Presidente do Clube, estava o Presidente Fasanaro, coloquei 
todas as explicações com documentos, todos originais, no Conselho, e calou a 
boca de todo mundo. Eu não admito que se fale da minha família. Se as 
senhoras querem respeito eu as respeito, mas as senhoras me respeitem, eu 
não admito uma situação dessas. Eu não devo milhões para ninguém e nem 
tenho ativo negativo, graças a Deus. E tenho filhos que frequentam o Clube, 
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como os filhos de todos aqui, eu não admito um negócio desses. Estou à 
disposição para esclarecer qualquer assunto relativo a esse aspecto que estou 
citando, mas não admito. Então, não é tão bonzinho, como os senhores estão 
colocando, porque li aqui. Se os senhores quiserem eu dou uma cópia, eu li 
aqui o que foi colocado, eu li aqui e estou à disposição. Então, não admito. 
Sobre o Carlos Miller ter colocado aqui um aspecto, eu devo dizer o seguinte: 
Carlos Miller, ninguém monta documento nenhum, se o senhor falou de 
montagem aqui talvez o senhor pode fazer essa prática, eu não monto 
documento. Existe pista news, mais de 450 inscritos na época, em que os 
senhores colocaram duas situações. O senhor colocou uma situação que, para 
ganhar eleição valia tudo, até falar que estavam as comidas do Bar do Tênis 
envenenadas. E eu entrei com uma ação contra o senhor, em nome do 
Pinheiros, sobre esse assunto. Segundo assunto, contra o seu Arnaldo foi 
assim: Eles entraram agora, ganharam a eleição. Têm R$ 8 milhões de INSS, 
ele, o Toni, sou eu, meu apelido, vai meter a mão nessa grana. Então, eu fui à 
Justiça porque não aceitei isso. E coloquei isso porque é um meio de 
comunicação, isso a pista news estavam começando as redes sociais. Isso vira 
uma impregnação no Clube, que se começa a acreditar. Se todo mundo ficar 
quieto e aceitar, as coisas viram verdade. O que esta Diretoria está fazendo de 
errado? O que esta Diretoria está escondendo que tem que criar toda essa 
situação? Tem alguma coisa errada, alguém está fazendo alguma coisa errada 
aqui no Clube? Se estiver, vamos corrigir, mas não pode acusar, sentado numa 
cadeira, apertando uma teclinha do computador, pessoas estão se dedicando 
aqui. Todos nós aqui temos defeitos, todos têm seus erros, mas tem que ser 
respeitado, nós temos que ser respeitados, Diretores, Conselheiros, 
funcionários têm que ser respeitados e ninguém pode ser colocado, porque 
todos temos família. Então, Presidente, queria deixar registrado isso, porque 
tem que acabar com esse negócio, esse negócio de vir aqui: Não, agora 
vamos... Não tem nada disso, foi escrito, está aqui, a pessoa tem que 
responder. Eu estava pensando em fazer aqui uma ação de danos morais 
contra essa senhora, porque ela está falando aqui várias coisas que são 
mentiras. Eu não sei qual é a liberdade que essa senhora teve de falar isso 
aqui. Talvez até faça uma ação de danos morais. Eu só queria deixar registrado 
isso, Presidente. Muito obrigado. 
 
Presidente - Senhoras e senhores... 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Com licença, Presidente, eu fui citado 
nominalmente e peço a devida vênia para me pronunciar. Antonio Moreno, eu 
não sei se quando o senhor se refere a mim é por apreço, ou, enfim, qual é a 
razão. O que o senhor utilizou foi um documento montado. Não foi montado 
pelo senhor, não foi montado, não foi montado por um Conselheiro que já saiu 
daqui, ele recebeu um documento com uma montagem de diversos e-mails em 
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que aparecia uma expressão lá, falando: Abraço forte. Carlos Miller. Eu fui 
atrás disso. Isso aconteceu em agosto de 2007, em agosto de 2007 houve uma 
troca de e-mails, houve a montagem por um Conselheiro desta Casa. Na época 
eu não era Conselheiro, não era nada aqui. Foi feita uma montagem, essa 
montagem canalha, essa que é a verdade, foi distribuída... 
 
Antonio Moreno Neto – Por que o senhor não colocou isso no processo? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Eu não coloquei porque não tinha tempo. 
 
Antonio Moreno Neto – Por que o senhor está falando aqui? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Não estou em debate, o senhor vai me deixar 
falar agora. Foi feita uma montagem. Houve uma notificação. Não aconteceu a 
audiência de instrução porque o Juiz liquidou essa ação antes da instrução. 
Encomendei um perito para saber da onde veio isso. Esse assunto apareceu 
em pista news cinco meses depois. Depois que estive várias vezes, recebido 
minha mãe no Bar do Tênis, minha cunhada que frequentava o Bar do Tênis e 
foi sua Diretora, cópias desses e-mails, montados e que faziam alusão a minha 
pessoa. Fui atrás. Descobri. Paguei R$ 20.500,00 de advogados, dos quais R$ 3 
mil para um perito. E o que vi é que havia uma montagem, eram textos em que 
várias partes foram levadas com mistura de vários comentários, inclusão de 
outros, e que a ideia era que o advogado daquele que fez a montagem, 
comentasse: Esse advogado distribuiu para um Conselheiro desta Casa, que diz 
que encaminhou apenas para o senhor. E esse documento ficou rolando três, 
quatro meses. 
 
Antonio Moreno Neto – Está no processo. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Esse documento ficou rolando três, quatro 
meses, até que uma das suas testemunhas, aliás, sua testemunha do seu 
processo pessoa física contra o Arnaldo, não contra o Clube. 
 
Presidente - Conselheiro, eu vou precisar... 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – E aí o que aconteceu foi que essa pessoa cinco 
meses depois jogou no pista news e o senhor entrou com uma ação do Clube 
um mês depois. 
 
Presidente - Conselheiro, eu vou pedir um favor. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Então, essa é a situação, eu não sei qual a razão 
que o senhor fala comigo dessa maneira. 
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Antonio Moreno Neto – Eu nunca montei documento nenhum. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Não o senhor, eu sei quem foi que montou. 
 
Presidente - Pode cortar o som do microfone, por favor? 
 
- É cortado o som do microfone do Conselheiro Carlos Edmundo Miller Neto. 

 
Carlos Edmundo Miller Neto (Fora do microfone) – Eu já terminei. 
 
Presidente - Eu vou dizer uma coisa para os senhores, este Clube tem 114 anos 
de história e este Conselho tem 70 anos. Tivesse eu poderes, eu apagaria da 
história do Conselho esta reunião e propriamente este item Várias. Eu quero 
pedir desculpas as senhoras e aos senhores pelo que vimos e ouvimos aqui, 
mas que sirva de lição para que todos saibam os limites do que podem e do 
que devem falar, do que podem e o que devem fazer. Está encerrada a sessão. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (Fora do microfone) – Presidente, têm 
Conselheiros inscritos. 
 
Presidente - Já é meia-noite. Os senhores querem a prorrogação da sessão? 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (Fora do microfone) – Eu quero. 
 
Presidente - É estatutário, os que podem votar permaneçam no recinto. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (Fora do microfone) – É uma matéria tão 
importante, porque nós vamos deixar. 
 
Presidente - Perfeito, é que a sessão termina meia-noite, então, vou colocar 
em votação. É que o que se ouviu aqui, o que se falou aqui, o que pessoas 
tiveram que abrir a sua alma, o seu coração e a sua intimidade a minha 
formação ética isto realmente não compraz, mas, acima da minha formação 
ética, estão os meus deveres de Presidente do Conselho. Os Conselheiros que 
estiverem de acordo em que a sessão se prorrogue pelo tempo necessário 
para que ouçamos todos os inscritos, permaneçam como estão. Os que 
querem que ela se encerre no horário regimental queiram-se levantar. A 
maioria decide pelo encerramento da sessão. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente - Deu por encerrada a reunião aos cinco minutos do dia 27 de agosto de 
2013. 
 

 

* * * 
 

 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 624ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 30 de setembro de 2013, com a alteração já dela 

constante.. 
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