
ATA RESUMIDA DA 626ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia dezoito de novembro do ano dois mil e treze, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta 
e sete Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e Evandro Antonio Cimino (Quanto ao 
item 3 da Ordem do Dia) 

Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segunda Secretária “ad hoc”: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 
Terceira Secretária “ad hoc”: Zilda Ângela Ramos Costa 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a Reunião e determinou a execução do Hino do 
Clube. 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  
 
Presidente – Justificou a ausência do Segundo Secretário Antonio Alberto 
Foschini, convidando o Terceiro Secretário Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 
para ocupar a Segunda Secretaria “ad hoc” e a Conselheira Zilda Ângela Ramos 
Costa para ocupar a Terceira Secretaria “ad hoc”. 
 
 

4) EXPEDIENTE 

Presidente – Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) de autoria do Conselheiro Roberto Augusto Muzzi Além, 
subscrito pela Mesa, pelo falecimento dos associados Eduardo Francisco Uliano 
(pai) e Gabriel Marques Porto Uliano (filho);2) pelo falecimento do artista plástico 
Gustavo Rosa, associado do Clube; voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, Diretor Adjunto de Bowling, proposto pela 
Mesa; votos de louvor: 1) de autoria da Mesa do Conselho, à Equipe Pinheirense 
que conquistou o título de hexacampeão na 10ª edição do Grand Prix Interclubes 
Masculino de Judô, realizada nas dependências do Clube no último final de 
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semana; 2) de iniciativa do Conselheiro Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli, 
no sentido de consignar votos de louvor a atletas do Bowling, em razão de 
resultados obtidos no mês de outubro, no Campeonato Brasileiro realizado em 
Brasília e no Campeonato Paulista realizado em Guarulhos, São Paulo, a saber: 
Igor Pizzoli - Campeão Brasileiro Individual – 1ª Divisão e Vice-Campeão Paulista 
Individual – 1ª Divisão; Roberta Rodrigues - Vice-Campeã Brasileira Individual – 1ª 
Divisão e Campeã Paulista Individual – 1ª Divisão; Renan Zogaib - 2º Colocado no 
Campeonato Brasileiro Individual – 1ª Divisão; Felipe Rezende - Campeão 
Brasileiro Individual – 4ª Divisão; Marcelo Suartz - Campeão Paulista Individual – 
2ª Divisão - maior série e maior partida do campeonato, destacando que o Comitê 
Olímpico Brasileiro, através da Confederação Brasileira de Boliche, convocou três 
atletas do Pinheiros para representar o Brasil em 2014, nos Jogos ODESUR, que 
serão realizados no Chile. São eles: Marcelo Suartz, Renatn Zogaib e Roberta 
Rodrigues; 3) formulada pelo Conselheiro Luiz Koji Ohara, ao Diretor Adjunto de 
Tênis Infanto Juvenil, Edson Paulo Ramadas Cleto, e ao Coordenador do Setor 
Competitivo Infanto-Juvenil, Eduardo Eche, em razão das Clínicas de Tênis 
ministradas nos dias 06 e 07/11, para atletas convidados do Competitivo Infanto-
Juvenil, sob a orientação de um dos mais renomados técnicos do mundo, Gabriel 
Jaramillo, que já treinou 8 jogadores que se tornaram 1º do mundo e 26 que 
chegaram a Top 10, entre eles Maria Sharapova, André Agassi, Monica Seles, 
Anna Kournikova, Marcelo Rios, e outros. Após as clinicas, foram ministradas 
palestras Educativas no Recanto das Figueiras, para os atletas e pais; 4) à Seção 
de Tênis, parabenizando técnicos e tenistas pela grande conquista, pois pela 11ª 
vez o Esporte Clube Pinheiros sagrou-se Campeão do Campeonato Paulista 
Interclubes; voto de congratulações: 1) de autoria da Mesa do Conselho, ao ex-
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, pela entrevista concedida à Rádio 
Bandeirantes no início de novembro, fazendo questão de destacar com muito 
orgulho que era filho de um dos fundadores do Clube. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Associou-se ao voto proposto ao ex-
Conselheiro Kawall. 
 
Presidente – Convidou os Conselheiros para prestigiarem a solenidade de 
graduação e troca de faixa do Judô, no dia 21 de novembro, no Auditório do CCR. 
Submeteu ao Conselho, ainda, tendo sido aprovada, proposta da Conselheira 
Dulce Arena Avancini, consignando voto de louvor ao Presidente do Centro Pró-
Memória, Synesio Alves de Lima e à Museóloga, Yara Rovai, pela exposição do 
Coral no hall de entrada da Sede Social.  
 
José Ricardo Pinheiro Lima – É muita honra preceder o nosso Presidente da 
Comissão de Esportes, eu vou falar justamente sobre esse assunto. O Presidente 
da Comissão de Esportes, o Ivo Carotini, há pouco nós cantamos o Hino, 
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lembrando as glórias do nosso passado, o Ivo, o Polé, Flávio Rato, João 
Gonçalves, da nossa viúva, Conselheira Wilma, D. Wilma que foi nossa Diretora 
de Saltos Ornamentais muitos anos e o Luís Eduardo Pinheiro Lima, meu irmão 
mais velho foram campeões Pan-Americanos há 50 anos; único título medalha de 
Ouro do Pan-Americano. O que eu vim aqui é para dar um voto de louvor para a 
equipe que se sagrou 3ª colocada no Campeonato Brasileiro, ano 2000. A gente 
fala ano 2000, foi há pouco tempo, meninos de 13 anos, atletas na maioria, 80% 
dessa Seção são associados, todos esses garotos são associados, têm apenas 13 
anos de idade, nasceram no ano de 2000. Antigamente, no nosso tempo, dos 
Conselheiros aqui era juvenil, infantil. Para não aumentar muito o tempo, tenho 
mais um minuto, Presidente? 
 
Presidente – Claro. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – O voto de louvor vai não só para a Direção, que está 
fazendo um trabalho para as Olimpíadas, para daqui a um tempo, plantando 
nesse trabalho de base, eu quero sagrar esse voto de louvor para nosso Diretor 
Marcelo Sasso, nosso Supervisor de Polo Aquático Roberto Chiappini e ao Técnico 
que, não só é um dos melhores jogadores do Brasil, Ives Gonzáles, que para se 
sagrar 3º colocado com essa equipe, a gente pensa: Pinheiros, há um tempo a 
classificação era ao contrário, quem foi campeã foi a equipe de Bauru, 2º 
colocado Flamengo, 3º colocado Pinheiros, com atletas todos associados. 
Infelizmente, como tudo nesse esporte está acontecendo, desde a base os atletas 
já tem bolsa de estudo, já são pagos, é o que aconteceu com os 1º e 2º 
colocados, meninos de 13 anos infelizmente já são pagos. E esses meninos 
merecem pelo suor, pelo sacrifício que é treinar numa equipe de Polo Aquático 
nesse inverno que a gente tem em São Paulo. Então, parabéns à Seção. Muito 
obrigado. 
 
Ivo Kesselring Carotini – ... Eu não queria só me associar, Presidente Manssur, ao 
voto de pesar ao Gustavo Rosa, eu queria dizer que ele foi um pinheirense da 
Gema, o Gustavo morava aqui na travessa da Cinderela e desde pequeno ele 
praticava seus esportezinhos aqui com a gente, chegando até, Ricardo, você que 
falou do Polo Aquático, o Gustavo chegou a bater uma bolinha de Polo Aquático, 
nadava com a gente também. E eu estava contando para o Celso agora pouco 
uma das coisas que a gente fazia há um bom tempo e o Gustavo fazia parte. À 
noite a gente se reunia na Pista de Atletismo, sentava, ficava conversando para 
ver balão que ia cair dentro do Clube e saíamos correndo atrás e o Gustavinho 
fazia parte disso. Então me associo de coração à homenagem a esse ilustre 
pinheirense. 
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Presidente – Eu vou mandar, até pela notoriedade, eu tive a honra de conhecê-lo 
há um ano atrás, a sensibilidade própria dos artistas e mandarei, em nome de 
todo Conselho à honrada família, os votos de pesar desta Casa. 
 
Silvia Schuster – ... Na reunião passada eu fiz um convite a respeito de um 
evento que iria acontecer no Boliche e agora venho propor um voto de louvor à 
Seção, que continua bastante empenhada em renovar e inovar. Nós tivemos um 
torneio de duplas, formado por um bolicheiro e um não bolicheiro, foram 48 
duplas que se apresentaram, o Álvaro estava lá também e eu queria pedir um 
voto de louvor, que foi um sucesso realmente o Diretor estar inovando bastante. 
Vários Conselheiros aqui participaram. E um segundo voto, também para a Seção 
de Boliche, é a respeito do torneio para jovens, que também foi um grande 
sucesso. Obrigada. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ... Eu venho a esta Tribuna para fazer um voto de 
louvor a três ilustres pinheirenses. Foram empossados no último dia 11, no Salão 
do Júri do Palácio da Justiça, na Praça da Sé, três pinheirenses: Paulo Sérgio Brant 
de Carvalho Galizia, Márcio Martins Bonilha Filho e Paulo Almeida Prado 
Bresciani. São três juízes de carreira e que agora foram alçados ao topo da 
magistratura paulista e são três pinheirenses de escol. 
 
Presidente – Não tenha dúvida. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Eu não sei quantas vezes isso ocorreu no Tribunal 
de Justiça, mas foram numa só vez três pinheirenses de escol. 
 
Presidente – Três de uma vez só primeira vez. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Todos eles contribuindo para distribuição da 
justiça, na resolução de conflitos, na tutela do Direito e na busca da 
harmonização social, que supera tudo, fortalece o espírito e plasma o julgador, 
como registrou no seu discurso de posse o novo Desembargador Márcio Martins 
Bonilha Filho. Vou falar rapidamente o currículo desses três pinheirenses, eu 
acho que merece registro aqui no nosso Conselho: Dr. Paulo Sérgio Brant de 
Carvalho Galizia é nascido em São Paulo, em 61. Formado em Direito pela 
Universidade de São Paulo, em 1983. Ingressou na Magistratura, em 85, como 
juiz substituto da 34ª Circunscrição Judiciária, com a sede em Piracicaba. Atuou 
nas Comarcas de Bananal, Pindamonhangaba e Taubaté. Atuou em São Paulo nos 
Fóruns Regionais de Itaquera e de Pinheiros, entre 99 e 2006. Foi removido para 
o cargo de juiz substituto em 2º grau de São Paulo, em 2009. O Desembargador 
Galizia, além de exímio jogador de futebol amador, muitos conhecem aqui dos 
campos do Clube, é também frequentador assíduo da pista de atletismo, onde 
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pode ser visto caminhando todas as manhãs. Márcio Martins Bonilha Filho, 
natural de São Paulo, onde nasceu em 61. Formou-se em Direito pela USP, turma 
de 85. Em 88, ingressou na Magistratura, como juiz substituto da 44ª 
Circunscrição Judiciária, com sede em Guarulhos. Trabalhou em Apiaí e em 
Caçapava. Atuou na 2ª Vara de Registros Públicos da Capital por 18 anos e desde 
maio de 2013 era juiz titular da 4ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca 
de Santo André. O Desembargador Bonilha Filho é também um assíduo 
frequentador da pista de atletismo do Esporte Clube Pinheiros, onde pode ser 
visto todas as manhãs em seções de treino intenso de corrida, muitas vezes ao 
lado do filho Rafael. O Desembargador Bonilha Filho faz parte do grupo de 
maratonistas do nosso Clube, prática essa que o distingue pelos excelentes 
resultados obtidos, muitos deles já consagrados aqui com votos de louvor por 
este Conselho Deliberativo. Eu tenho o prazer e a satisfação de desfrutar do seu 
convívio e amizade, além de termos participado juntos em várias competições no 
Brasil e no exterior, representando sempre as cores do nosso Clube. Dra. Luciana 
Almeida Prado Bresciani, nasceu em Jaú, em 1964. É Bacharel em Direito pela 
Faculdade de Direito de Jaú, turma de 1985. Seu ingresso na Magistratura 
ocorreu em 1988, como juíza substituta da 1ª Circunscrição Judiciária, com sede 
em Santos. Trabalhou nas Comarcas de Queluz e Cotia. Atuou na Capital por 
quase 20 anos e era juíza substituta em 2º grau de São Paulo desde julho de 
2009. Agradeço a oportunidade, Presidente, e, pela atenção de todos, muito 
obrigado. 
 
Presidente – Todos ilustres magistrados serão oficiados e, tendo em vista a 
presença do Dr. Arruda e Dr. Cimino, faremos o ofício em nome de todo 
Conselho Deliberativo. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... venho a esta Tribuna solicitar uma 
saudação especial aos talentosos artistas pinheirenses, amadores que 
brilhantemente tem nos representado na Área Cultural. O nosso Teatro 
realmente está ficando num nível muito especial. Eu falo da Mansão de Miss 
Jane, que é uma obra do Candé, um amigo nosso que, no caso é terceirizado, e 
também sobre a Peça O Inspetor Geral, que tem como Diretor o eminente 
pinheirense Silnei Silveira. Eu gostaria que fossem todos os atores congratulados, 
recebesse uma saudação especial pelo brilhantismo e pelo talento 
desempenhado. Nós tivemos a presença inclusive na última apresentação da 
Conselheira Rita, que eu tenho a certeza que vai comungar comigo desse ato. 
Muito obrigado, Presidente. 
 
Andreas de Souza Fein – ... eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento 
da Associada Laura Landau que, por tantos anos teve uma participação bastante 
ativa em vários departamentos do Clube, como, por exemplo, o Tênis, o 



6/43 

 

Atletismo. Laura, com o seu entusiasmo e com o seu interesse sempre 
proporcionou momentos de muita alegria e certamente contribuiu para o 
engrandecimento de vários departamentos. Era só isso, Presidente. Boa noite e 
muito obrigado a todos. 
 
 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro” da 625ª Reunião Extraordinária e desta 626ª 

Reunião Extraordinária (cf Art. 38, inciso V cc “caput do Art. 37a, do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Como os senhores devem estar lembrados, na última reunião houve 
uma inversão da Ordem do Dia e “A Voz do Conselheiro”, que é item da Ordem 
do Dia e tem matéria deliberativa, ficara para o fim daquela reunião. Em razão do 
adiantado da hora, o Egrégio Plenário votou pela interrupção dos trabalhos. Havia 
inscritos na “Voz do Conselheiro”, assim, à luz de precedente anterior havido, eu 
vou consultar se os Conselheiros que estavam inscritos para a reunião anterior, à 
luz do princípio da eventualidade, ou seja, se a matéria que iriam expor ainda é 
atual, se desejam fazer uso da palavra “Voz do Conselheiro” pelo tempo 
regimental. São os Conselheiros Sylvio Renan Monteiro de Barros, Silvia Schuster, 
Peter Burmester e Luiz Eduardo Fernandes, os senhores ainda mantém a 
inscrição? Então, comecemos pelo Conselheiro Sylvio Renan Monteiro de Barros, 
por favor, em seguida, Conselheira Silvia Schuster, pelo tempo regimental. Em 
seguida, nós vamos dar início à “Voz do Conselheiro” desta reunião. Conselheiro 
Renan não se encontra, então vamos dar início com a Conselheira Silvia Schuster, 
em seguida, Conselheiro Peter Burmester. 
 
Silvia Schuster – ... Eu venho aqui representando alguns associados que pediram 
várias coisas. A primeira, eles pedem banheiro para cadeirantes aqui no Boliche, 
no CCR e, no vestiário da piscina, além de banheiro, eles pedem rampa ou 
elevador. Esse é o primeiro. As mães do Balé me procuraram, pedindo que os 
colans sejam de uma mesma cor, elas pedem que sejam pretos, que haja uma 
mudança nos uniformes e que, apenas a fita que coloca no cabelo, que seria da 
cor do estágio. Além disso, têm algumas mães pedindo que se coloque uma 
funcionária no vestiário familiar. Eu já falei algumas vezes, vários associados têm 
me procurado, eles são ciclistas e estão pedindo ampliação do bicicletário, pedem 
até que seja colocado em outras Portarias, como a Portaria nova, que deve ter 
lugar. Só isso. Obrigada.  
 
Presidente – Pela manifestação considero aprovado. 
 
Peter Alfredo Burmester – ... Venho abordar três temas de uma forma bastante 
rápida, mas muito enfática. Primeiro, em nome de associados tenistas, eu venho 
falar em nome deles. Primeiro, parabenizar pelo reinício, finalmente, de algumas 
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quadras já inauguradas, mas que gostaria de relevar a importância de alguns 
aspectos que merecem atenção relativamente rápida por parte da Diretoria com 
todo empenho sobre o qual alguns tenistas e me incluo entre eles, para colaborar 
na eventualidade de ser aceito. Primeiro, nós continuamos na Quadra 13 com 
uma abertura que vem da nova Portaria que impede inclusive que a gente tenha 
o silêncio exigido pela própria prática do esporte de Tênis, que impede realmente 
até eventuais competições oficiais, porque as pessoas vêm com skate, pessoas 
vêm com carrinhos, bate papo, como é que foi o almoço lá no shopping e uma 
série de outras movimentações que estão atrapalhando. Ali valeria a pena fazer 
um fechamento, como é previsto. E como nós não sentimos ainda nenhuma 
sinalização de segurança de como entrar pela Portaria e como chegar, eu gostaria 
de sugerir justamente que o Marco Zero de Tênis tem que ser a jaqueira, é da 
jaqueira para dentro e não de dentro para fora, como nós estamos ouvindo isso 
hoje. Quadra 14 é um verdadeiro desfile de modas, de comentários, de skate e 
até de corrida, ali precisa ser fechado, precisamos pôr uma lona verde parcial na 
lateral e dar condições para que essas quadras, que desde sua existência são 
quadras de campeonato, exigem essa necessidade. Quadra 12, talvez a que mais 
vai sofrer em função da proximidade da entrada do Estacionamento lá em cima, 
onde vocês podem ver, nós temos que pôr todo esse fechamento com árvores, 
que vão demorar para crescer, mas podemos fazer com trepadeiras, com as lonas 
verdes, cujo teste está sendo feito numa das quadras, porque as quadras de Tênis 
precisam ser fechadas, Norte, Sul e laterais, talvez muitos não saibam, mas as 
quadras aqui já não tem mais o mesmo posicionamento, mas como é Norte, Sul, 
quer dizer, a forma como nasce o Sol, isso vem por causa das fundações que se 
iniciaram na época da maçonaria inglesa, tem todo um histórico das razões das 
quadras, enfim, nós tivemos que fazer as alterações e vamos trabalhar com elas. 
Número 3, essa Quadra 12, que é de campeonato, está totalmente aberta, todo 
mundo entra ali com carrinho, carrinho de cadeirante, é uma festa. Nós temos 
que fechar, tem que para isso sacrificar um pouco do paisagismo ou do conceito 
de paisagismo. Eu acredito, hoje o Gilberto não está, que é Diretor de Esportes 
Competitivos, também tenista, podíamos fazer um trabalho conjunto. O Paulo 
Cleto também está pedindo essa ação da Diretoria com certa urgência. E também 
nós temos as demais quadras que ainda estão por ser encontradas. A Quadra 14 
teve uma reforma, não está pronta, está inacabada, não tem mais bancos, 
existiam bancos e principalmente toda parte de fechamento dos fundos de 
quadras. Gostaria de relembrar que ontem, em função de chuvas, duas quadras 
novas estavam com buracos sinceros e muito profundos na quadra junto ao 
gradil, perigoso para crianças. Esse é um primeiro aspecto. Número 2 é um 
aspecto de segurança. Venho observando que nossa nova Portaria, independente 
de sua arquitetura bonita e paisagismo, ela está muito espaçada. Não é crítica, é 
uma observação que estamos fazendo em função da atual situação social aqui em 
São Paulo. Nós deixamos aquilo aberto, agora a segurança já está pondo os gradis 



8/43 

 

para pessoas mais idosas, ali se pula as catracas, não precisa ser nenhum saltador 
de salto triplo para pular aquelas catracas, muito fácil. 
 
Presidente – Conselheiro, eu vou pedir para concluir porque o tempo regimental 
do senhor se esgotou. 
 
Peter Alfredo Burmester – Deixo de fazer, porque tem mais um assunto, eu 
lamento profundamente. 
 
Presidente – Então vou lhe dar mais um minuto, Conselheiro. 
 
Peter Alfredo Burmester – Isso aí tem que ser feito de outra forma, a própria 
segurança não está suficientemente ostensiva e preparada para a atual 
circunstância, isso se observa também nos gradis verdes da rua junto ao novo 
Estacionamento, em que comerciantes defronte, pessoas do próprio Clube, no 
escritório defronte, e o senhor também deve saber, Presidente, que seu filho tem 
escritório lá, com o qual já conversei, todo mundo está espantado com essa 
abertura de gradil, quando por anos a fio temos esse quilômetro da Faria Lima 
mais caro do Brasil, aberto para os pivetes atuarem à noite, como normalmente 
fazem. Eu acho que nós temos que pôr novamente a lona preta, pôr árvores por 
dentro, que vão demorar a crescer e fechar, porque não adianta ter três 
seguranças na hora da entrada dos carros no novo Estacionamento que não vão 
resolver nada, os gradis são gradis que se encontram nas avenidas, nos parques 
municipais, que são derrubados com certa facilidade. Recentemente vocês 
observaram... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Dr. Manssur? 
 
Presidente – Conselheiro, o tempo do senhor, infelizmente, com a prorrogação, 
se esgotou. 
 
Peter Alfredo Burmester – Obrigado. 
 
Presidente – Mas o senhor pode retornar em Várias se assim o desejar. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Venho a esta Tribuna trazer reivindicações dos 
sócios para o setor de Jiu-Jitsu. Vou ler uma lista me enviada pelos pais de sócios 
matriculados do que eles estão desejando. Eles dizem que o Jiu-Jitsu divide a 
academia com o CAD, sujando e principalmente trazendo risco para as crianças do 
CAD, pois lá existem aparelhos de ginástica e três andares de escada. Eles 
reclamam também da limpeza e da higiene deficiente do local. Eles dizem que o 
Jiu-Jitsu se paga R$388,00 o semestre, enquanto outras lutas, como Judô, paga só 
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R$80,00, eles pedem isonomia de tratamento. Hoje há 150 matriculados e 
poderia haver mais se a taxa fosse menor, todos os alunos são sócios, não há 
militantes. Eles perguntam: Por que meu filho não pode competir, representando 
o Clube em campeonatos e tem que ser por outra academia? Essa é curiosa 
também, eles dizem que não pode competir pelo Clube, tem que competir por 
outra academia. O Jiu-Jitsu não recebe ajuda do Clube, como Gatorade, kimonos, 
uniforme e limpeza, segundo eles, é discriminado. Essa é a carta dos pais: 
Senhores, outro dia tivemos aqui homenageados ao Judô, houve até um grito de 
guerra da modalidade. Solicito para o Jiu-Jitsu o mesmo tratamento dado ao 
Judô, isonomia de tratamento. Gostaria também de falar dos militantes. Não 
podemos transformar os militantes em pessoas mais importantes que os sócios. 
Recentemente um senhor de nome Bruno, que se diz Diretor do Judô (estes que 
recebem títulos aqui do Conselho há dois anos e o sujeito já é Diretor) ocupava 
uma mesa no Bar da Sauna, com militantes, em detrimento aos sócios. Eu penso 
que o Clube é dos sócios, não dos militantes e dos atletas profissionais. Solicito 
que militantes entrem no Clube por Portaria específica. Solicito que os militantes 
se restrinjam aos locais específicos de seu treinamento. Solicito fim dos 
agendados. 
 
Presidente – Conselheiro Dr. Luiz Eduardo, com maior respeito, este item é 
destinado a reivindicações dos associados, como o senhor bem salientou com 
relação ao primeiro. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Exatamente, até li os pais aqui, eu estou falando pelos 
associados. E os associados também pede prioridade aos sócios e filhos de sócios. 
Agora, outra solicitação também de associados, tudo que falei aqui é de 
associados, Presidente. Os associados, ainda com relação ao Bar da Sauna, aos 
sábados o Bar fecha meia hora antes... 
 
Presidente – Vou lhe conceder mais um minuto para concluir. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... meia hora antes do encerramento da sauna. As 
pessoas pedem que o Bar encerre no mesmo horário da sauna para poder tomar 
água ao fim da sauna. Isso é vontade dos sócios e também dos funcionários. 
Ainda tenho 30 segundos? 
 
Presidente – Tem. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Então gostaria de me solidarizar também com o pedido 
de mais bicicletários e para a nova Garagem também ser pensado isso daí. Muito 
obrigado. 
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Presidente – Eu que agradeço, Conselheiro e, desculpe a interrupção. Agora 
vamos dar início à “Voz do Conselheiro” atinente à reunião propriamente dita de 
hoje.  
 
Rosa Maria Mira Santos – ... O que me traz aqui é uma solicitação de inúmeros 
associados no sentido de criar um espaço para adolescentes. Os nossos 
adolescentes têm utilizado alguns espaços onde se sentem mais à vontade, como 
a Prainha do Boliche, não é um espaço exclusivo onde possam extravasar a sua 
potencialidade positiva. Na Prainha encontram-se crianças, babás, adultos e 
terceira idade. No mesmo local logicamente alguma inibição ocorre ou então eles 
se expõem à crítica pelo seu modo todo próprio de ser. Estudamos alguns locais e 
achamos que lá no CCR, onde ficava a antiga lanchonete, poderia ser um local 
ideal para acolher esses jovens. Lá existem pontos para ligar os computadores e 
outros acessórios que os adolescentes utilizam frequentemente. A nossa 
expectativa é que esse local se torne o ponto de encontro dos nossos 
adolescentes. Motivo pelo qual solicitamos que o nosso requerimento seja 
encaminhado à Diretoria para apreciação. Só isso. Boa noite. 
 
Arnaldo Osse Filho – ... Venho aqui em nome de associados que solicitaram à 
Diretoria do Esporte Clube Pinheiros que veja a possibilidade da troca das 
cadeiras do nosso Teatro aqui, que já são antigas e não tem apoio na cabeça e 
para o pessoal que participa de teatro e cinema está reclamando dessa cadeira. 
Outra reivindicação de associados é que a Diretoria veja o problema do piso da 
Sauna, onde ocorreram alguns acidentes com pessoas de idade que frequentam a 
Sauna, inclusive associados que caíram e tiveram problema de quebra de vértebra 
e tiveram que ser operados. Terceira reivindicação é para a Diretoria do Boliche, 
primeiro cumprimentando, como a Silvia já elogiou, que, permaneça ser feito 
esse campeonato que foi feito de bolicheiros e não bolicheirios, que teve a 
presença de 45 duplas e que foi um sucesso. É só isso. Obrigado. Boa noite. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – ... Trago aqui duas reivindicações de vários 
associados. A primeira para que se crie um serviço de copiadora no Clube para 
uso dos associados, cobrando-se por cópia. Esse serviço existe na Biblioteca 
somente para cópia de livros, para outras cópias indico copiadoras fora do Clube, 
como, por exemplo, aqui na Praça Germânia a banca de jornal, quando nós 
poderíamos ter uma aqui dentro para servir aos associados. A outra reivindicação 
é para o Boliche. Muitos bolicheiros solicitam que substituam as máquinas de 
rearmar os pinos, são aquelas máquinas rearmadoras de pinos, que são muito 
antigas e estão causando muitos problemas durante os jogos, como, por exemplo, 
posso citar o jogo do dia 13 deste mês, do qual participei, a máquina de uma das 
canchas começou a falhar, interrompendo a partida por várias vezes para reparo 
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e, com isso, atrasando o jogo, vindo a terminar 1h00 da manhã. Era o que tinha a 
dizer, Presidente. Muito obrigado. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – ... Dando continuidade aos pedidos, parece 
que hoje é o dia do Boliche. Eu venho mais uma vez a esta Tribuna a fim de 
transmitir considerações, pedidos que me foram feitos por vários frequentadores 
do Boliche e também do Bolão. O nosso Clube vem sofrendo muitas reformas em 
muitas áreas, obras essas que melhoraram sensivelmente diversos 
departamentos. Entretanto, o Boliche atualmente necessitaria de uma reforma 
mais minuciosa, diferente das reformas de conservação de fim de ano, tais como 
as que alguns sócios consultados deram seu parecer, ou seja, as pistas já são 
muito antigas, elas precisariam de uma revisão da sua estrutura e acabamentos. 
Os maquinários, conforme foi dito agora, também são antigos, assim como os 
monitores e placar, que poderiam ser modernizados, bem como mobiliários e 
arquibancadas. O forro e a iluminação também merecem uma renovação. O 
espaço destinado à Lanchonete também precisaria ser reestudado para melhor 
reaproveitamento. Pode parecer exagero, mas esse local que, antes servia aos 
bolicheiros, bolonistas e a Bocha, está muito sobrecarregado, pois serve como 
local de recreação para as crianças, para babás assistirem televisão enquanto as 
crianças correm para todo lado. Ponto preferido dos sócios que querem utilizar a 
internet ocupando mesas e, jovens que, acabando seu esporte, recorrem ao Bar 
do Boliche para se reunir e passar tempo, fazendo uma grande algazarra. Foi 
pedido espaço, hoje é o dia dos pedidos. Assim venho, em nome deles e no meu, 
solicitar à Diretoria que estude uma reforma mais avançada, talvez com 
elaboração de um projeto que atenda às necessidades desse local esportivo e 
também do social, que os sócios bolicheiros, da Bocha e do Bolão possam ter um 
espaço mais exclusivo um pouquinho, melhor um pouco. Muito obrigada. 
 
Presidente – Nós é que agradecemos, Conselheira, considero aprovada a 
proposta, como a dos demais também. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 624ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 30/09/2013 (cf inciso V, do Art. 38, do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo). 

Presidente – Há dois inscritos, mas, antes, eu vou propor ex-officio a retificação 
na parte final da página 49 e no início da página 50, pois constou o nome do 
Conselheiro André Perego Fiore, mas o correto é Andreas de Souza Fein. Houve 
uma pequena confusão, que eu peço escusas, mas uma confusão entre duas 
grandezas podem ser admitidas e acredito que ambos estão aceitando esse 
pedido, porque confundir-se Fein com Fiore, a escusa já é latente pela honradez 
de ambos e pela dignidade com que se comportam. Bem como que se substitua a 
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palavra Presidente por Prefeito, na referência feita pelo Conselheiro Alexandre 
Fiore Weyand, a Fernando Haddad, na página 35 da Ata. O ilustre Conselheiro 
André Franco Montoro Filho solicita substituição da palavra “conhecimento” pela 
palavra “esclarecimento”, na última linha de seu pronunciamento da página 23 na 
Ata. E o ilustre Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda propõe correção de 
sua intervenção, muito embora longe do microfone, mas audível à Mesa e à 
Taquigrafia, na página 53, a fim de que, ao invés de o Presidente permite votação 
no que não está em discussão? – É a pergunta, conste a seguinte indagação: O 
Presidente permite prorrogação se não houver matéria em discussão. Como são 
apenas questões formais, ex-officio, estou procedendo as retificações. 
 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, é um detalhe muito pequeno. Aqui na 
página 49, na segunda linha do meu pronunciamento que, eu fiquei até elogiado 
por ter sido substituído pelo Fiore, está: A primeira, eu tive analisando o material. 
Não, é eu estive analisando o material. Só isso. Obrigado. 
 
Presidente – Com muita honra. Estive, na página 49. 
 
Severiano Atanes Netto – ... É a respeito da minha manifestação no Expediente 
sobre a nossa ex-Conselheira falecida, Dora. 
 
Presidente – É na página 17. 
 
Severiano Atanes Netto – Então consta: Não poderia deixar nesta Tribuna já que 
talvez tenha sido uma das pessoas mais próximas da Dora. E o correto é: Não 
poderia deixar de comparecer a esta Tribuna. Só isso. ... Obrigado. 
 
Presidente – Assim, a Ata com as retificações está devidamente aprovada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-13/2013, referente a recurso em face 

de decisão da Presidência do Conselho Deliberativo (cf inciso V, do 
Art. 38, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Tratando-se de recurso interposto contra decisão deste Presidente, 
declaro-me impedido para presidir este item da Ordem do Dia e, peço licença ao 
Sr. Vice-Presidente que assumirá os trabalhos, Dr. Evandro Antonio Cimino para, a 
teor do disposto no art. 15 do Regimento Interno me dirigir ao Plenário, a fim de 
que, como Conselheiro, participe desta parte da Ordem do Dia. 
 
- Assume a Presidência o Dr. Evandro Antonio Cimino. 
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Presidente em exercício - O processo constou do Edital de convocação da 
Reunião anterior, mas não pôde ser apreciado por falta de tempo. Trata-se de 
recurso encabeçado pelo Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, recebido 
sem efeito suspensivo, contra uma decisão proferida pelo Presidente do Conselho 
no dia 17/09/2013, quando indeferiu pedido formulado por Conselheiros, de 
convocação de Assembleia Geral Extraordinária para alterar dispositivos do 
Estatuto Social e do Regulamento Geral, visando instituir a eleição direta do 
Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria e do Conselho Fiscal. Os senhores 
receberam as peças principais do processo e a manifestação da douta Comissão 
Jurídica, pela manutenção da decisão combatida. A matéria está em discussão. 
Não há nenhum inscrito e, por conseguinte, eu declaro então encerrada a 
discussão. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário, dizendo que gostariam de se 
inscrever. 
 
Sergio Lazzarini – ... como se trata de um recurso com uma decisão de um 
Presidente, nosso atual Presidente, ilustre Dr. Manssur, eu, que sou um dos 
subscritores desse recurso, de 63 Conselheiros, queria fazer algumas 
considerações. Sessenta e três Conselheiros resolveram apresentar um projeto 
de apreciação para Assembleia de associados para que fosse convocada num 
item específico da Assembleia a proposta de alteração dos Estatutos para 
instituir no Clube Pinheiros a Eleição Direta para escolha de nossos Diretores. 
Este pedido de Conselheiros foi apreciado pela Presidência que, indeferiu o seu 
seguimento e obstaculizou a apreciação por este Conselho. Eu queria dizer, Srs. 
Conselheiros, com toda a tranquilidade, este não é um recurso contra a pessoa 
do Dr. Manssur, que é um grande Presidente, um grande jurista, um grande 
estudioso e que merece, sempre mereceu todo nosso respeito. E a mim, 
particularmente, Dr. Manssur goza de toda consideração. Portanto, é preciso que 
se estabeleça isso para que não pareça que este recurso é um agravo à pessoa do 
Dr. Manssur, que é uma contestação àquilo que ele fez, apenas é um recurso de 
um ato por ele praticado na qualidade de Presidente da Mesa. E recursos existem 
quando existem órgãos colegiados que são presididos, tem as suas atividades 
conduzidas por um Presidente, mas nunca se leva em caráter pessoal a 
manifestação contida no recurso. Portanto, deixando bem claro isso desde o 
início, eu queria deixar enfatizado – Meus óculos até quebraram, mas eu vou 
tentar ler de longe – O Dr. Manssur indeferiu por entender que a proposta dos 
Conselheiros não estava em condições de ser submetida a este Conselho, porque 
as deliberações deste Conselho tem que ter precedência com apresentação de 
determinados requisitos. Mas eu queria chamar atenção dos senhores, porque 
discute-se muito em termos jurídicos, e é preciso que se traduza um pouco para 
o Conselho Deliberativo, para aqueles que não são juristas, para aqueles que não 
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são versados em matéria jurídica, que existem regras que nós devemos obedecer 
e que não são tão somente ou necessariamente as regras deste Conselho. O 
Clube Pinheiros é uma Associação civil, todas as associações civis têm que ser 
reguladas pelos seus Estatutos Sociais. Esses Estatutos Sociais são aprovados, são 
alterados, são modificados, até porque eles não são permanentes, pela chamada 
Assembleia Geral, que é uma Lei Federal. A Lei Federal é nosso Código Civil e o 
nosso Código Civil diz que os Estatutos tem que ser aprovados e qualquer 
alteração que se faça nos Estatutos tem que ser promovida pela chamada 
Assembleia Geral. A Assembleia Geral é quando se convocam todos os associados 
para se votar. Em maio do ano que vem nós vamos ter eleição para escolha de 
1/3 do Conselho. Convoca-se uma Assembleia Geral e a Assembleia Geral de 
associados escolhe os Conselheiros. Então é preciso que se estabeleça isso bem 
isso, porque, Srs. Conselheiros, este nosso Estatuto, para quem não é versado, 
para quem não é do ramo, não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Nosso 
Estatuto foi aprovado, com uma proposta, pela Assembleia Geral de associados. 
Quem é associado antigo, quem já era do Conselho à época deve-se lembrar que 
numa eleição de maio, em que íamos escolher 1/3, antes disso constava da 
Assembleia Geral se queríamos aprovar ou não o Estatuto do Clube Pinheiros. E a 
Assembleia votou favoravelmente este Estatuto que está aqui. Portanto, Srs. 
Conselheiros, não somos nós que votamos o Estatuto do Clube Pinheiros. Eu vou 
ler para os senhores o art. 59 do Código Civil Brasileiro, Lei Federal que está 
acima das nossas deliberações e o Estatuto do Clube Pinheiros. O Código Civil 
Brasileiro diz no art. 59: Compete privativamente à Assembleia Geral: 1º) 
destituir os seus administradores; não é o caso. 2º) alterar o Estatuto. A Lei 
Federal diz que a Assembleia Geral é que altera os Estatutos, nós, Conselheiros, 
não temos poderes para votar, para alterar, para modificar o Estatuto, porque a 
Lei diz que é a Assembleia Geral. Nós podemos apresentar um projeto, podemos 
apresentar uma proposta, mas nós não temos competência para votar os 
Estatutos de nossa Associação. Muito bem, diz a decisão recorrida que nós 
deveríamos ter obedecido a certos artigos do nosso Estatuto, quando a Lei diz 
que é Assembleia Geral. Se é a Assembleia Geral que aprovada modificações do 
Estatuto, neste caso há uma inversão da ordem, que nós estamos acostumados 
aqui. Aqui nós apresentamos projetos, nós votamos, aprovamos, não aprovamos, 
discutimos, quando se fala em alterar o Estatuto de qualquer entidade esportiva 
é a Assembleia Geral que tem que aprovar. E se a Assembleia Geral aprovar, 
pode ser que a Assembleia Geral não aprove, se a Assembleia Geral aprovar, diz o 
art. 50, da Lei Federal 10.406, parágrafo único: Para as deliberações a que se 
referem ao incisos I e II deste artigo é exigida a deliberação da Assembleia Geral, 
especialmente convocada para este fim, cujo quórum será estabelecido no 
Estatuto, bem como os critérios da eleição dos administradores. Então não 
poderia ser de outra forma. A proposta apresentada por 63 Conselheiros, sejam 
bons ou não, tenham boas intenções ou não, sejam do agrado de quem quer que 
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seja, a proposta deles tem que ser votada primeiro na Assembleia Geral. Se a 
Assembleia Geral aprovar, vem para o Conselho e aí o Conselho vai estabelecer o 
quórum da eleição e os critérios dessa eleição. Trata-se de uma situação inversa, 
não é a situação de primeiro votar no Conselho para depois mandar para a 
Assembleia, não pode fazer isso, é a Assembleia que vota primeiro. Ora, a 
proposta apresentada foi que fosse submetida à Assembleia uma proposta de 
convocação da Eleição Direta. Cabia, com o devido respeito que nos merece 
nosso Presidente, dar seguimento a essa proposta, como, aliás, acabei de receber 
do Dr. Cimino uma proposta de criação de uma Comissão Permanente Disciplinar, 
para não ter que discutir isso no Pinheiros. Só que aqui é proposta de alteração 
de nosso Regimento, nós vamos criar uma situação, não depende da Assembleia. 
Como depende da Assembleia essa matéria, nosso entendimento, com devido 
respeito, é que não poderia ser alterada, ou melhor, não poderia ser indeferida 
pela Presidência do Conselho sem antes submeter a emendas, sugestões, para 
depois convocar Assembleia. E mais, Srs. Conselheiros, esta Assembleia seria 
convocada para dizer se aceita alterar o Estatuto ou não. Se ela disser que não, o 
assunto está encerrado. Se ela disser que sim, aí vem para o Conselho, para o 
Conselho estabelecer quórum, condições de aprovação e só daqui a quatro anos 
aí então ser convocada uma Eleição Direta, se for aprovada. Agora, o que não 
pode, esse é o nosso entendimento com o devido respeito, é a Presidência do 
Conselho, seja lá quem for, com a melhor das intenções, com o melhor dos 
pontos de vista, suprimir a competência da Assembleia, dizendo que o Conselho 
é mais que a Assembleia. Não é, infelizmente ou felizmente não é, nós, 
Conselheiros, não somos superiores à lei e, nós, Conselheiros, não podemos 
decidir antes da Assembleia Geral o que nós queremos e não queremos, isto é 
competência privativa da Assembleia, e isso é que foi indeferido. E foi indeferido, 
ainda dizendo que nós não observamos os Estatutos. Se vocês virem do art. 56 
até o parágrafo 8º, seis vezes o nosso Estatuto repete convocação e aprovação da 
Assembleia Geral. Existe outro argumento de ordem jurídica que se fez na 
decisão que indeferiu o requerimento dos Conselheiros. Esta decisão acena com 
a possibilidade de que as entidades esportivas não teriam subordinação ao 
Código Civil e que a Constituição asseguraria aos clubes obedecer ou não o 
Código Civil. Essa foi uma questão jurídica levantada, foi aos Tribunais. E como eu 
sabia que as decisões do nosso ilustre Presidente são muito bem fundamentadas 
eu também tive o cuidado de procurar a jurisprudência sobre o assunto. 
Encontrei um Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciando 
exatamente essa questão, levada aos Tribunais pelo São Paulo Futebol Clube – 
Muitos aqui têm íntimas ligações com o São Paulo Futebol Clube – que sustentou 
que o São Paulo não estaria sujeito à Assembleia Geral. Simplesmente seus 
Estatutos e o Tribunal de Justiça de São Paulo, com os embargos infringentes – 
Que está na moda hoje – os embargos infringentes decidiram: Todas as 
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associações, inclusive o São Paulo Futebol Clube têm que obedecer ao Código 
Civil e, portanto, seus Estatutos têm que obedecer à Assembleia Geral. 
 
Presidente em exercício - Dr. Lazzarini? 
 
Sergio Lazzarini – Pois não. 
 
Presidente em exercício - Só lembrando que os seus cinco minutos estão fluindo? 
 
Sergio Lazzarini – Mais cinco minutos. 
 
Presidente em exercício - Já está fluindo. 
 
Sergio Lazzarini – Então eu queria deixar isso apresentado para os senhores, 
tentando traduzi-los um linguajar jurídico que é muito comum, que se usa muito, 
que muitos falam até que usa o juridiquês. E o juridiquês, quando chega aqui 
para os senhores, para quem é do ramo é ótimo. Juridiquês é sinônimo de pessoa 
culta, estudiosa, preparada e conhecedora do Direito, mas quem não é 
advogado, quem não é do ramo, quem não é juiz, quem não é promotor não 
entende certas coisas: Embargos infringentes estão na moda. Os senhores devem 
ter acompanhado que os canais de televisão, de rádio colocaram agora para 
interpretar a votação da Ação Penal 470, o famoso Mensalão, têm jornalistas 
especializados em traduzir para os leigos o que diz a lei. E eu, humildemente, 
venho à presença dos senhores para dizer o seguinte: Existe uma Lei Federal que 
regula as associações, dentre elas o Esporte Clube Pinheiros. Se o Esporte Clube 
Pinheiros quer ter Eleição Direta ou não quer Eleição Direta é um problema que 
quem vai decidir isso é o associado numa Assembleia Geral. Por mais importantes 
que sejamos nós, Conselheiros, competentes para várias matérias, nós não temos 
competência para alterar o Estatuto e decidir se nós queremos isso ou não, a 
Assembleia é que tem que dizer. E por causa disso, senhores, é que, preservando 
a competência deste Conselho em apreciar um recurso, para que este Conselho 
não fique submisso a uma interpretação meramente individual de quem é o 
Presidente do Conselho, seja ele quem for, tenha ele a melhor das intenções, 
toda vez que há um recurso – E há um recurso que nós vamos apreciar aqui de 
duas punições que foram dadas por um Diretor – toda vez que há um recurso, o 
recurso tem que vir para o Plenário, para isso é que existem plenários, para isso é 
que existe a diversidade e para isso é que tem que ser submetida a matéria. 
Agora, não trazer ao Conselho, ao Colegiado, e simplesmente indeferir, porque 
quem está na Presidência e, amanhã serão outros que estarão na Presidência, se 
ele não gosta do projeto, ele indefere e expõe todas as suas razões é algo que 
nós não podemos aceitar. Qualquer recurso que tenha mais de 50 Conselheiros 
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tem que vir para apreciação deste Conselho e que, se for competência da 
Assembleia, que leve à Assembleia. Para encerrar o assunto, Sr. Presidente... 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Ilustre Conselheiro Sergio 
Lazzarini, eminente ex-Presidente, ouvi com muita atenção a exposição de V. 
Exa., mas o que me chamou muita atenção e fui ler os Estatutos do Clube, é que 
a Assembleia Geral dentro dos Estatutos do Clube é o organismo mais 
importante do Clube, é o organismo que elege os Conselheiros, nós somos eleitos 
numa Assembleia Geral e Assembleia Geral é o local onde os sócios tem voz. 
Então, data vênia eu queria me associar à argumentação de V. Exa. e eu não vejo 
por que motivo se subtrair a Assembleia Geral. Eu estou apoiando e endossando 
a opinião do eminente Sergio Lazzarini. 
 
Presidente em exercício - Não é aparte nenhum. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Eu já encerrei a minha participação. 
 
Presidente em exercício - Dr. Lazzarini, pode prosseguir, mais um minuto. 
 
Sergio Lazzarini – Pois não. Obrigado. Eu queria fazer uma colocação muito 
importante para os prezados companheiros Conselheiros, acho que nenhum de 
nós é perfeito, todos nós temos defeitos, uns mais, outros menos, todos nós 
erramos e todos nós acertamos. Acho, estou convencido de que essa matéria não 
poderia ser arquivada, tinha que ser processada com os devidos atributos do 
Conselho, inclusive com emendas dos Conselheiros que acham que deva ser 
diferente, mas deveria ser levada e deve ser levada ainda à Assembleia Geral dos 
associados. Acontece que eu sinto, como ex-Presidente e acredito que o 
Conselheiro Fasanaro também deve pensar como eu, ele vai falar depois, que 
existe certo ranço aqui deste Conselho, em que dependendo de quem faz uma 
proposta ou outra, se é de Situação a proposta é tal, se é de Oposição a proposta 
é tal, de tal maneira que nós não abstraímos a pessoa de quem faz a proposta e 
levamos em consideração divergências políticas. Eu queria fazer uma sugestão, a 
alteração que foi proposta por esses 63 Conselheiros é competência de 50 
Conselheiros. Se por acaso a Presidência do Conselho não entender assim, 
continuar entendendo de modo diverso eu sugeriria que numa manifestação de 
grandeza, Sr. Presidente, a Mesa do Conselho Deliberativo também pode 
apresentar propostas que sejam levadas à Assembleia Geral. 
 
Luiz Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Dr. Sergio, o Estatuto, no seu art. 66, ele 
fala que o Estatuto poderá ser alterado por proposta de iniciativa da Diretoria, 
Mesa do Conselho e de, no mínimo, 50 Membros do Conselho Deliberativo ou 
pelo menos 1/5 dos associados maiores de 18 anos, isso é o que fala o art. 66. O 
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parágrafo 1º do art. 66, ele fala o seguinte: A proposta de alteração estatutária 
somente será considerada aceita para fins de efeitos de poder ser submetida à 
aprovação da Assembleia Geral se obtiver votação favorável em duas discussões 
do Conselho Deliberativo, em reuniões distintas e convocadas para tal finalidade. 
Isso significa, me desculpe, que o que o senhor leu não está acrescentando isso 
aqui, então eu quero que o senhor me esclareça se essa parte do Estatuto está 
sendo respeitada na proposta. Muito obrigado. 
 
Sergio Lazzarini – Com muito prazer. Conselheiro, quando o Estatuto é aprovado, 
ele exorbita às vezes, e não há dúvida de que o Estatuto está exorbitando e há 
exorbitância quando se cumpre a Lei e o Estatuto passa a ser ilegal e não se 
cumpre a Constituição quando passa a ser inconstitucional. Portanto, dizer o 
Estatuto que não convoca Assembleia porque tem que passar pelo Conselho por 
duas vezes consecutivas é negar vigência à Lei Federal, isso é absolutamente 
ilegal. Se isso for levado ao Judiciário, nós temos aqui ilustres juristas, o Judiciário 
não terá dúvida em dizer que essas disposições do art. 66, lidas, são ilegais, 
porque viola a Lei Federal. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Mas esse Estatuto que foi lido aqui pelo 
nosso companheiro Luiz Fernando não foi aprovado em Assembleia? Me parece 
que foi aprovado em Assembleia. 
 
Sergio Lazzarini - Foi. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – E é uma decisão dos associados para que 
previamente o Conselho decida e, depois de decidido pelo Conselho, vá ser 
submetido à Assembleia, é isso ou não é isso, Dr. Lazzarini? 
 
Sergio Lazzarini – Não é, Dr. Zantut, o senhor imagine que esta proposta que está 
sendo dita como tendo irregularidades, o senhor imagina que essa proposta não 
tenha e não poderia ter nenhuma irregularidade, pode o Conselho Deliberativo 
rejeitar a proposta e não submeter à Assembleia? Claro que não pode. A Lei 
Federal diz que tem que submeter à Assembleia dos associados, senão nós 
estaríamos nos incorporando na posição de Assembleia Geral, e isso não pode 
porque viola a Lei Federal. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Mas é uma decisão dos associados em 
Assembleia de que se passe primeiro pelo Conselho, não fala em ser rejeitada ou 
aprovada no Conselho, fala que tem que passar pelo Conselho e depois ser 
submetida à Assembleia, é isso que se fala no Estatuto. 
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Sergio Lazzarini – Se é só passar pelo Conselho, foi o que foi requerido, mas o 
nosso Presidente indeferiu passar pelo Conselho, é isso que nós estamos 
recorrendo, que passe pelo Conselho e encaminhe para a Assembleia. 
 
Presidente em exercício - Eu não vou permitir o debate. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Foi requerido, Dr. Lazzarini, a convocação 
da Assembleia Direta e o recurso, Dr. Lazzarini, poderia ter sido alegado a 
fungibilidade e não foi alegado isso, então o recurso também já tem defeito. 
 
Presidente em exercício - Conselheiro, debate não.  
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz (aparte) – Dr. Lazzarini, eu queria que o senhor 
esclarecesse, a mim está parecendo que o que o senhor está colocando e eu acho 
que precisa ser mais claro aqui para o Plenário, o que talvez esteja ocorrendo 
com nosso Estatuto é uma coisa que na área societária acontece de uma forma 
muito corriqueira, em sociedades limitadas e sociedades anônimas, por exemplo, 
os sócios deliberaram, aprovam, redigem, aprovam, etc., e tal, Estatutos Sociais, 
contratos sociais, etc., lotados de irregularidades, de ilegalidades, isso não quer 
dizer que isso daí não seja passível de uma revisão depois. Acho que é nessa 
linha, está certo, Dr. Lazzarini? 
 
Sergio Lazzarini – Perfeito, eu trouxe aqui o Acórdão que julgou o caso do São 
Paulo Futebol Clube em que isso aconteceu. O São Paulo Futebol Clube nos seus 
Estatutos fez reeleição para o Presidente. Foram à Justiça alegando que era 
assunto interno do Conselho Deliberativo e o Tribunal de Justiça de São Paulo 
julgou. Estou aqui com o Acórdão se alguém quiser ver. O São Paulo Futebol 
Clube perdeu. Agora, eu queria encerrar, queria dizer com toda imparcialidade 
possível e impossível de ser admitida, se ninguém é contra convocar Assembleia, 
se apenas acham que deveria ter percorrido determinados trâmites, eu pediria 
que num ato de grandeza que a Presidência da Mesa,  que tem poderes no 
lugar de 63 Conselheiros, que mandasse uma proposta para a próxima 
Assembleia, perguntando para a Assembleia se quer ou não quer Eleição Direta 
no Clube. Uma demonstração de grandeza em que não há nenhuma intenção de 
arquivar e engavetar uma proposta de alguns Conselheiros, porque são tidas de 
Conselheiros que não souberam fazer isso. 
 
Presidente em exercício - Dr. Lazzarini? 
 
Sergio Lazzarini – Só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... Quero inicialmente deixar consignado 
que esse tema Eleições Diretas é um tema para mim muito caro. Desde 1983 já 
acompanhava a Emenda Dante de Oliveira e no dia 25 de janeiro de 1984 eu 
estive no comício das Diretas, na Praça da Sé. Então eu acho que esse tema 
Eleições Diretas é um tema absolutamente importante, é um tema que sempre 
desperta muita simpatia. E eu quero até deixar registrado que entendo que foi 
uma feliz lembrança do grupo que fez esse requerimento de trazer essa matéria 
para discussão aqui. Agora, o que a gente infelizmente, cada vez mais que a 
gente vê advogados se manifestarem na Tribuna a gente vê como é bonito o 
Direito, como se consegue argumentar de uma forma que causa até certa 
comoção, porque fala: Poxa vida, nós estamos tirando das mãos do associado o 
direito de decidir e a gente acaba se balançando um pouco. Mas só que 
infelizmente esse requerimento que foi formulado foi um requerimento inepto. 
Por que inepto? Ele não reunia condições de admissibilidade. E por que não 
reunia condições de admissibilidade? Depois eu até vou partilhar um pouco da 
sugestão do Conselheiro Lazzarini, mas por que não reunia condições de 
admissibilidade? Mas o que requereram efetivamente, requereram o quê? 
Requereram que fosse convocada uma Assembleia Geral diretamente para que 
fosse aprovada a Eleição Direta aqui no nosso Clube, só que no nosso Estatuto há 
regras, o competente Presidente da Comissão Permanente Jurídica, Dr. Louzã, 
não sei nem se está presente aqui no momento, ele bem observou que tem que 
ter uma tramitação. O Dr. Lazzarini, no final do seu requerimento já conseguiu 
tentar encaminhar um conserto a essa omissão que foi feita inicialmente. 
Podemos até estudar, vamos até encontrar uma saída para não ficar com aquela 
pecha de que: Não, o Conselho não quer, a maioria não quer, mais uma vez a 
maioria esmagadoramente se opôs à vontade do povo. Não, eu acho que pode-se 
pensar, mas tem que se fazer da forma correta. E qual seria a forma correta? É a 
forma que se faz qualquer alteração estatutária. Até apenas um registro para que 
não haja, dois registros, um histórico. Quando foi aprovado esse Estatuto, 
naquela oportunidade eu estava na Presidência do Conselho Deliberativo e nós 
levamos um trabalho do qual participaram brilhantes juristas, dentre os quais até 
o próprio filho do Dr. Lazzarini, o Conselheiro Collet, Dr. Manssur na 
oportunidade, e outros de nomeada excepcional e esse trabalho foi aprovado e 
depois de muita discussão, em duas reuniões aqui do Conselho, e foi levado para 
Assembleia Geral não num dia de eleição, foi uma convocação que nós fizemos 
justamente no sentido de que se o associado aprovava ou não o Estatuto que foi 
apresentado, foi deliberado pelo Conselho. Então o que aconteceu foi isso, o 
associado aprovou esse Estatuto, elaborado pelos maiores luminares à época que 
se encontravam aqui na Casa. Muito bem, esse é um registro. O segundo registro 
é que a proposta que V. Sa. encaminhou, como Presidente da Comissão, ela não 
só engloba aspectos regimentais, como também ela prevê alterações estatutárias 
e por isso é que vai ser objeto de duas discussões aqui para oportunamente ser 
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levada à Assembleia Geral. Então, é bom fazer esse registro para a gente não ter 
um pouco de dúvida de como as coisas devem acontecer. E aqui no Conselho, 
aqui na nossa Casa nós devemos seguir o que está escrito, temos que seguir o 
caderninho, por mais meritório que seja o requerimento, que é um requerimento 
meritório, mas nós temos que seguir aquilo que foi aprovado pelos próprios 
associados. Então, o que a Assembleia Geral faz? Ela referenda e o dispositivo 
aqui é muito claro, o dispositivo contido, aliás, até o próprio Presidente da 
Comissão Jurídica destacou no seu parecer inicial: A proposta de alteração 
estatutária, porque é uma alteração estatutária, não é isso, somente será 
considerada aceita para os fins e efeitos de poder ser submetida à aprovação da 
Assembleia Geral se obtiver votação favorável em duas discussões do Conselho 
Deliberativo, em reuniões distintas, convocadas para tal finalidade. Então, o que 
eu observei? Eu imaginava até que com o primoroso despacho do Presidente, 
que isso daí pode ser levado até a qualquer livro de Direito como uma aula de 
Direito, porque ele foi, estudou, esmiuçou o tema, eu imaginava que a partir 
desse despacho do Presidente, em que pese que é importante também o que o 
Dr. Sergio falou, de que a gente deve ter o duplo grau de jurisdição, vamos deixar 
para o Conselho deliberar, eu acho justo, mas com um despacho dessa natureza 
eu acho que os requerentes, se tivessem tido um pouquinho mais de humildade, 
me desculpe se estiver sendo um pouquinho franco demais, e tivessem 
reconhecido naquela oportunidade: Poxa, erramos! É como o Dr. Sergio falou: 
Errar é humano. Houve talvez um pequeno descuido, atropelaram o que estava 
escrito aqui no Estatuto, atropelaram. Se tivessem: Bom, vamos fazer um novo 
requerimento da forma correta e, aliás, a esse novo requerimento eu quero 
desde já afirmar que eu assino também, porque acho que é uma matéria que 
deve ser discutida. Não sei se é o melhor para o Clube, dos clubes que compõem 
a ACESC somente três é que adotam o sistema de Eleição Direta pelo associado. 
Mas vamos discutir, mas de forma correta. Apresenta, vamos dar oportunidade 
de apresentação de emendas. Delibera-se. Debate-se e leva-se para a Assembleia 
Geral. É cumprir o que está aqui no caderninho, quer dizer, fazer ilações, e tal: 
Não, mas, é que pode tudo, nós estamos indo contra o Código Civil, como é que 
estão fazendo. Não, nós estamos seguindo direitinho o que é o caderninho. E o 
Presidente do Conselho está aqui justamente para fazer cumprir as disposições 
existentes, quer dizer, eu não acho que o Presidente do Conselho, nada 
justificaria que ele fosse passar por cima das disposições aqui do nosso próprio 
Estatuto. Então, era esse registro que gostaria de fazer e gostaria até de sugerir, 
aliás, até uma lembrança histórica, numa reunião que houve aqui, em 31 de 
janeiro de 2011, que foi a 591ª Reunião Extraordinária do Conselho, um grupo de 
ilustres Conselheiros havia feito um requerimento também e eles também 
naquela oportunidade se equivocaram, se esqueceram de que teria outra 
tramitação para o processo, requereram equivocadamente. Então, vim aqui à 
Tribuna, acabei apontando essas pequenas falhas. Houve um consenso e eles 
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próprios retiraram as propostas que haviam sido formuladas, porque não 
adianta, por mais importante, por mais meritório tem que se seguir o que está 
escrito. Então, não sei, eu gostaria de ponderar, até para evitar que haja uma 
votação nesse sentido, poderiam os próprios recorrentes pedir a retirada do 
recurso, desistir do recurso e façam da forma correta, vamos requerer 
corretamente. Eu me disponho a assinar também, porque acho que é uma 
matéria que tem que ser discutida, mas discutida da forma correta. Eu não vou 
nem entrar no mérito de aspectos da própria proposta, que apresenta certa 
distinção entre a eleição do Presidente da Diretoria com eleição do Presidente do 
Conselho, porque aqui estabelece só um pedágio de 10 anos para o Presidente 
da Diretoria e não se faz nenhuma referência à situação do Presidente do 
Conselho. Isso, se tivesse vindo o requerimento normal, para apresentação de 
emendas, certamente surgiria uma emenda aditiva, estabelecendo também para 
o Presidente do Conselho a mesma restrição para o Presidente da Diretoria. 
Então, são esses assuntos que a gente tem condição de consertar, é por isso que 
até enfatizo essa alternativa de eventualmente nós fazermos da forma correta. 
Dr. Sergio, me desculpe, eu não posso abrir mão de dar a primazia de 
manifestação para o Dr. Sergio... 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Nem eu. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ...porque ele sempre serviu de paradigma 
para todos nós e é sempre bom ouvi-lo. Pois não, Dr. Sergio. 
 
Sergio Lazzarini (aparte) – Dr. Fasanaro, é importante que da discussão surge a 
luz. Nosso recurso alega em primeiro lugar que a Presidência do Conselho não 
submeteu a proposta para emendas dos ilustres Conselheiros, como a outra. 
Então eu queria, subsidiariamente, aproveitando sua brilhante ideia, dizer o 
seguinte: Ou se acata esse recurso e se dá prazo para que os Conselheiros 
apresente outra proposta, inclusive melhorando a que está aí, ou nós nos 
comprometemos a retirar a nossa proposta de recurso se o senhor, em 30 dias 
apresentar uma proposta melhor, com todos os requisitos que o senhor disse 
que sabe fazer. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Em 63 vocês e acabaram fazendo errado, 
eu não quero correr o risco de, sozinho, fazer algum requerimento que também 
tenha algum equívoco, me desculpe, Dr. Sergio, é muito encargo para uma 
pessoa só. Mas o que acho é o seguinte, vamos requerer, vamos fazer um novo, 
apresenta, o mesmo requerimento que foi feito, só que fazendo da forma 
correta. Eu me disponho a assinar e vamos encaminhar essa matéria. 
 



23/43 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Dr. Fasanaro, só para reavivar nossa 
memória, o senhor que tem uma memória privilegiada, o Estatuto vigente foi 
aprovado em duas sessões aqui neste Conselho, para depois ir para a Assembleia 
Geral, foi isso que aconteceu, né? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Foi isso que aconteceu. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Eu tive a honra de participar da Comissão 
que o senhor falou, mas foi isso que aconteceu, né? 
 
Alberto Antonio Pascarreli Fasanaro – Foi isso que aconteceu. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Então, está bom, é o que se tem que 
repetir, né? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Justamente, foi efetivamente isso que 
aconteceu. Agora, é claro que no recurso apresentado, e essa que é a beleza do 
Direito, quer dizer, consegue-se mudar e, acabou até sobrando alguma crítica 
para nosso Presidente, o nosso Presidente estava mais ou menos na situação do 
mensageiro: O Presidente mostrou que estava errado e aí veio um recurso forte 
querendo levar o Presidente à culpa por não ter dado seguimento de uma coisa 
que não podia ter sido dado seguimento. Eram essas considerações. Doutor, 
estou à sua disposição. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda (aparte) – ... Como o Dr. Zantut acabou de 
falar: O senhor concorda que esse Estatuto, hoje vigente, foi aprovado em 
Assembleia? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Isso é evidente. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda (aparte) – O senhor concorda que essa matéria 
no nosso Estatuto, hoje, seria como um acesso à Assembleia Geral, não há 
reforma estatutária se não passar por aqui obrigatoriamente, aqui é uma via de 
acesso? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – É uma via de acesso, a Assembleia Geral 
irá referendar aquilo que o Conselho deliberar. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Era esse ponto que queria destacar e lembrar 
que recentemente ainda, não faz muito tempo, eu vi um edital da Sociedade 
Esportiva Palmeiras, apesar da menção feito pelo Dr. Sergio Lazzarini, 
convocando Assembleia Geral para eleição, com base em aprovações em duas 
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reuniões do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Então essa história de que os 
clubes estão obrigados, acho que o Palmeiras se esqueceu disso e está seguindo 
a mesma regra que nós estamos seguindo, fazendo do Conselho uma via de 
acesso para se chegar à Assembleia Geral.  
 
Presidente em exercício - Sem debate.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
José Manssur (fora do microfone - pela ordem) – Sr. Presidente, pela ordem, 
apenas para fins e efeitos de orientarmos a discussão. Trata-se de recurso, 
verifico que não sabia que o primeiro ilustre recorrente está inscrito, então à luz 
do princípio do contraditório, que é constitucional e longe de mim rasgar a carta 
da República, como irei demonstrar, primeiro fala o recorrente para depois falar 
o recorrido. Razão pela qual, com muita honra, é o recorrente que vai falar, eu 
dou a palavra ao recorrente para depois, à luz do contraditório o recorrido poder 
falar, porque seria uma inversão tumultuária do processo o recorrido, que está 
perplexo com que ouviu, falar antes do recorrente. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Bom, eu escutei com atenção todos que me 
antecederam, dois ilustres mestres do Direito, mas como este Plenário não é 
formado unicamente por advogados, essa é a regra, este Plenário não é um 
tribunal basicamente, apesar do ordenamento jurídico, eu achei que devia falar 
como o sócio comum, os engenheiros, médicos, administradores, para os quais 
talvez algumas coisas ditas aqui não façam tanto sentido à luz do que se quer 
fazer ou não. Dr. Fasanaro, antes que eu continue, eu lembro bem uma vez que a 
gente estava aqui discutindo a colocação de uma estrela, acho que na Bandeira 
do Clube, alguma coisa assim, e o proponente, Dr. André Fiore, conversou com o 
senhor, o senhor fez essa proposta de há pouco: Não, vamos rediscutir isso 
melhor, vamos ver. Eu sou a favor da sua proposta. Aquela proposta foi um 
negócio engraçado, porque ela foi apartidária, então foi um voto, eu acho que 
nenhum grupo se preocupou em fechar aquilo e aquilo foi apartidário, o senhor 
prometeu-lhe que faria o voto a favor, falou que era a favor do voto. Foi para o 
voto de minerva e o senhor votou contra. Desculpa, mas isso transforma... 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Desculpe, desculpe, esse é o grande 
problema que acontece aqui, ninguém tem compromisso aqui, vem-se à Tribuna 
e afirmam-se coisas e depois fica um mal entendido. Eu quero que o senhor me 
prove, me traga testemunhas ... 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Havia três. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... para quem eu teria afirmado isso. Eu 
decidi, como voto de minerva, competia a mim decidir e não houve compromisso 
algum. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Eu retiro então, já que o André... 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – O senhor retire e, se tiver o Sr. André Fiore 
presente aqui, eu gostaria que ele afirmasse se eu em qualquer momento falei 
que estaria de acordo com a proposta apresentada. 
 
Presidente em exercício - Qual seria o aparte? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – É apenas um registro importantíssimo... 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Já que a terceira parte resolveu não se 
pronunciar, eu vou retirar o que falei. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem, aceito as suas desculpas. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não pedi desculpa, eu só retirei. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Mas está 
subentendido. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Eu acho que a posição é clara. Bom, chegando 
aqui, do que é formado o Plenário do Conselho? O que nós estamos fazendo 
aqui? Nós estamos representando o sócio nos momentos mais importantes, 
tomando decisões sobre obras, não só engenheiros, advogados também, 
tomando decisões sobre processos disciplinares, não só advogados, 
administradores também, tomando decisões sobre atletas, não só formados em 
educação física, administradores de empresa, advogados, todos, esse é o 
princípio do Conselho, o Conselho vem e representa o associado, formado de 
diferentes pessoas: jovens, velhos – Velhos não, pessoas um pouco mais 
experientes – mulheres, homens e a formação que tiver. Por que eu falo isso? 
Ficou, não há dúvida nenhuma de uma coisa nisso aqui, quem resolve no final e 
ao cabo, quem decide se quer Eleição Direta ou Indireta não é o Conselho é a 
Assembleia Geral. Acho que isso é um ponto pacífico, isso é um ponto que acho 
que ninguém tem dúvida, podemos começar por aí. Depois, dentro da proposta 
inicial, que eu fui o primeiro assinante, não escrevi nem nada, esse é um grupo, 
aliás, como aquela época da estrela, negócio apartidário é um grupo, como o Dr. 
Fasanaro disse, mas é um grupo de que envolveu gente do meu grupo, do 
Pinheiros de Todos Nós, envolveu gente do Participação, envolveu gente da Viva 
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Pinheiros, acho que é Viva Pinheiros o nome que ficou definido, o pessoal 
amarelo, envolveu gente do Pinheiros Sempre. Ou seja, ao contrário do que 
parece, a proposta inicial tinha gente de todas as cores, aliás, como deve ser. Eu 
nunca me neguei a assinar nada por não ser da cor da minha bandeira partidária, 
sempre assinei pela cor da Bandeira do Clube. Agora, vamos lá, para quem não é 
advogado especificamente, o que foi proposto carrega todo o necessário para 
que esse processo tivesse andado. Lolo, mas todo necessário? É, ele carrega aqui 
na 4ª linha: Requerer as providências pertinentes no sentido de ser convocada 
Assembleia Geral Extraordinária, objetivando alterar o Estatuto Social e o 
Regulamento Geral. Ué, espera aí, se o Código Civil diz que quem faz é 
Assembleia Geral e por algum momento a gente acha que para chegar à 
Assembleia Geral existe algo no meio, esse meio devia ter sido colocado em 
frente, ou seja, se é para aprovar por colocar propostas, mandar para todos os 
Conselheiros apresentarem proposições dentro do mesmo tema, como é 
corriqueiro, depois de aprovado em duas votações aqui, depois convocada 
Assembleia Geral, me desculpem os advogados e juristas, o livro ou o que for, 
dizer aqui tomar as providências para quem quer executar e entende que o sócio 
realmente deve ser respeitado no seu direito de tomar a decisão sobre Eleição 
Direta ou não, era suficiente. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. 
 
Presidente em exercício - Há mais algum Conselheiro que subscreveu a proposta 
que queira fazer uso da palavra? Conselheiro Montoro está com a palavra. 
 
André Franco Montoro Filho – ... eu sou um dos signatários da proposta e do 
recurso, mas quero antes lembrar ou explicar a razão pela qual, acho que pela 
primeira vez depois da posse que venho a uma reunião de paletó e gravata. Na 
verdade hoje estive em Poços de Caldas na comemoração de 30 anos da 
declaração de Poços de Caldas, firmada pelos Governadores Tancredo Neves e 
Franco Montoro, que foi talvez o primeiro ato que deu origem à campanha pelas 
Diretas no Brasil. E nessa cerimônia se lembrou muito daqueles fatos e das 
dificuldades que foram criadas para que o Brasil conquistasse algo que levou 
algum tempo, a partir daí, às Eleições Diretas. Eu acredito que algo similar está 
ocorrendo aqui no Clube. Eu concordo totalmente com o Lomonaco, eu assinei a 
proposta e, entendendo que quando se pedia as providências para, significava se 
houvesse passagens intermediárias, convocação de reuniões do Conselho, ou 
duas, etc., era aquilo que a Presidência do Conselho deveria fazer, já que são as 
providências para, não foi colocado, que eu li, ao menos é o meu entendimento 
naquela ocasião. Depois o Sergio Lazzarini colocou outro aspecto ainda mais 
amplo, mas mesmo nesse aspecto mais restrito estava lá providências para 
mandar à Assembleia. Uma das providências era convocar as reuniões aqui deste 
Conselho. E é nesse sentido que eu acho que o que está sendo feito aí pode ser 
corrigido, na medida em que o Dr. Fasanaro propôs que os signatários retirassem 
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e propuserem corretamente, eu faço a contraproposta, que o Presidente do 
Conselho entenda a proposta como sendo a proposta de tomar as medidas 
necessárias para que se convocasse a Assembleia Geral e, portanto, convocasse 
as reuniões do Conselho, já que estamos todos de acordo de que esse é um tema 
que precisa ser discutido pelo Conselho, precisa ser discutido pelos associados. E 
nesse sentido acredito que existe esse caminho, similar àquilo que o Dr. Fasanaro 
colocou, mas, invertendo, e talvez seja até algo mais rápido de ser realizado, é 
que o Presidente tenha grandeza de entender dessa forma e, com isso, tomar as 
providências que ele necessárias, para que se convoque a Assembleia Geral e aí 
estariam resolvidas todas as questões. Essa é a proposta que faço, Sr. Presidente.  
 
Presidente em exercício - Obrigado. Mais algum Conselheiro que tenha subscrito 
a proposta e queira usar da palavra, que vou passar a palavra ao Dr. Manssur e, 
dando por encerrada então a discussão. Dr. Manssur está com a palavra. 
 
José Manssur – ... Eu lhes confesso que estou perplexo, não era este o início da 
minha fala, mas eu estou perplexo. Imputam a mim uma grandeza, quando não 
souberam escrever, quando não souberam sequer ler, tentam aqui, Sr. 
Presidente, e me dirijo ao Dr. Lazzarini, porque os subsequentes seguiram na 
mesma toada, manifestando essa minha perplexidade, mas referindo-me, com 
todo o respeito, que V. Sa. está buscando sanar o insanável. Trata-se de recurso, 
Sr. Presidente, manejado por 25 Conselheiros. A proposta inaugural foi subscrita 
por 65, mas somente 25 vieram com recurso, 40 se aquietaram, permitindo-me 
intuir que aceitaram a decisão. Alguns desses 25 sequer subscreveram o petitório 
inicial, razão pela sequer teriam legitimidade para recorrer porque a decisão não 
lhes alcançou. Mas isto é uma questão jurídica. Eu vou ler para os Srs. 
Conselheiros, os senhores estão com o material, para que os senhores vejam que 
a questão não é de grandeza, a questão, me perdoem, é de saber escrever. Leiam 
comigo o tópico final do recurso, subscrito por esses Conselheiros: Nessa 
conformidade, requer-se seja dado seguimento ao presente recurso, 
submetendo-se a matéria à apreciação do Conselho Deliberativo, por favor, 
agora: submetendo-se a matéria à apreciação do Conselho Deliberativo que, 
pronome relativo o qual, está conectado à expressão Conselho Deliberativo, sem 
protelações ou justificativas de cunho estritamente pessoal e individual. Desde 
quando esta Casa, Sr. Presidente, desde quando é disto que se está a falar, na 
apreciação de uma matéria, valeu-se de protelações ou justificativas de cunho 
estritamente pessoal, é o que está escrito. E mais, reconheça o direito da 
Assembleia Geral a ser tempestiva e cumpra o disposto no Código Civil Brasileiro 
na forma e sob as penas da lei convocada. Eu acho que eles quiseram dizer: 
Reconheça o direito da Assembleia Geral a ser tempestivamente convocada e 
cumpra o disposto no Código Civil Brasileiro. Eu digo isso para os senhores só 
para que os senhores vejam o nível da redação, o nível do português. Bastaria 
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isso para eu encerrar a fala, mas eu vou além, porque às vezes há necessidade de 
se falar o óbvio, porque como já se dizia, é preciso se saber escutar, mas, 
primeiro aprende-se a ouvir o rio para depois ouvir-se o mar. Sessenta e três 
Conselheiros me apresentaram um pedido flagrantemente inepto, eis o que está 
no tópico final, e quem aqui falou sabe o que quer dizer princípio da 
substanciação do pedido. Os pedidos devem ser interpretados restritivamente, 
não compete a mim corrigir o que os outros fizeram, porque não posso decidir 
nem fora do pedido nem abaixo do pedido e nem supra pedido. Quem falou aqui 
sabe disso, mas tentou buscar sanar o insanável. Eis como terminou o pedido: 
Assim requer-se seja convocada Assembleia Geral Extraordinária em data e 
horários, com observância da necessária antecedência, sem obstáculos ou 
artifícios que possam impedir o livre e democrático direito dos associados. É isso 
que se pediu, que se convocasse a Assembleia Geral Extraordinária diretamente, 
mas esta Casa, como bem falou o Dr. Alberto Fasanaro e eu estou com a decisão 
aqui, deliberou, para adaptar ao Código Civil e eu era o mais singelo dos 
representantes desta Comissão, onde tinha, entre outros, Renato Lazzarini, 
Francisco Carlos Collet e Silva, Roberto Luiz Pinto e Silva, Cantídio Salvador Filardi, 
aprovou em duas reuniões nesta Casa a proposta de alteração estatutária e a 
levou à Assembleia Geral Extraordinária em referendo. Nós não podemos per 
saltum aniquilar a competência originária desta Casa, eu não posso e jamais 
permitirei que as competências e as prerrogativas dos senhores sejam solapadas 
ou aniquiladas por quem não sabe requerer. Eu apenas defendi, no exercício 
pleno da Presidência as prerrogativas de cada um dos senhores e deste 
Colegiado, que é uma das razões de minha vida. Eu jamais poderia convocar uma 
Assembleia Geral sem antes ter o sacrossanto direito de ouvi-los em duas 
reuniões, e por quê? Porque o art. 22 do Estatuto Social e eu peço que os 
senhores leiam, ele diz claramente: A Assembleia Geral reunir-se-á: 1) 
extraordinariamente, quando convocada na forma prevista no Estatuto Social. E 
o Estatuto Social diz, para os fins previstos nos incisos I e II que eu lhes falei, 
observar-se-ão as regras e procedimentos constantes nas disposições 
hospedadas no art. 66 do Estatuto Social. E o art. 66 do Estatuto Social, diz: A 
proposta de alteração estatutária somente será considerada aceita para os fins 
de efeitos de poder ser submetida à Assembleia Geral se passar por duas 
reuniões distintas neste Colegiado soberano, neste Colegiado independente, 
neste Colegiado integrado por homens que representam o Corpo Associativo do 
Esporte Clube Pinheiros. É isto que se está a dizer, Sr. Presidente, é isto que se 
tentou corrigir. Mas aqui não é o momento, buscou-se e é isso que eu digo aos 
senhores, aniquilar a competência de cada um dos senhores, buscou-se solapar a 
competência deste Colégio que é soberano, independente e digno de todas as 
suas prerrogativas. Quando no microfone eu disse ao pedir a palavra pela ordem, 
que se rasgou a Constituição da República, é porque o artigo que cuida do 
desporto –- e há decisões do Tribunal de Justiça e esta referida não era objeto 
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específico do que se discute, há decisões que eu cito no meu parecer em mais de 
uma: É dever do Estado fomentar práticas esportivas, observadas a autonomia 
das entidades, é a Carta Magna da República –art.217 I que estabelece e o 
Tribunal de Justiça de São Paulo por mais de uma vez diz que se o Estatuto 
estabelece que a proposta de alteração estatutária deve-se passar primeiro pelo 
Conselho, assim se está fazendo de forma lícita para depois ser submetida à 
Assembleia Geral. O edital a que se referiu o nobre Conselheiro Arruda eu trouxe 
para os senhores, ele está aqui comigo, é de uma das maiores entidades 
esportivas deste País. Convocação de Assembleia Geral para se examinar a 
matéria que fora submetida ao Conselho Deliberativo nas reuniões ocorridas em 
tanto em tanto, em duas distintas. Eu deixo à disposição dos senhores o edital de 
uma das mais pujantes Entidades esportivas deste País, onde disse que antes se 
passa por duas reuniões para depois ser submetida à Assembleia Geral. O 
Estatuto estabelece e eu tive a honra de participar com ilustres e dignos 
Conselheiros que estão aqui, que a Assembleia Geral se reúne em referendo que, 
não se confunde com plebiscito, e os professores de Direito Constitucional sabem 
de sobejo isto, que referendo não se confunde com plebiscito, para examinar 
alteração estatutária discutida e aprovada no Conselho Deliberativo. 
Posteriormente se indaga à Assembleia: O associado está de acordo em que 
doravante a eleição para Presidente ou Vice-Presidente da Diretoria seja feita 
pela Assembleia? “Sim” ou “Não” e não se levar uma proposta deste fôlego, que 
violenta o art. 5º da Constituição, estabelecendo que para ser Presidente do 
Clube há necessidade de se ter obviamente 10 anos de Associação e, depois, mais 
10 anos dentro desta Casa. E para Presidente do Conselho que na ordem que 
aqui foi invocada, juntamente com a Assembleia Geral, o Conselho é o primeiro 
órgão na estrutura organizacional desta Casa, não se fala nenhuma necessidade, 
ele é eleito agora em maio, já pode se candidatar. Por que tratar desigualmente 
os iguais? A resposta eu lhes dou, porque o que se pediu inepta, inabilmente é 
casuísmo puro. Enquanto eu estiver na Presidência desta Casa ninguém vai 
solapar a competência deste Colegiado maior e muito menos de cada um dos 
senhores. Os senhores foram eleitos para representar o associado, o Estatuto foi 
votado de forma correta, depois de duas reuniões aqui, pela Assembleia Geral, e 
ele preenche os requisitos conferidos às entidades autônomas. Proposta inepta, 
proposta inábil, proposta que buscou apenas e tão somente retirar de todos os 
senhores e de cada um dos senhores as competências que lhe foram outorgadas 
pelo corpo associativo. Não que fizeram dolosamente, jamais. Fizeram 
culposamente e a culpa é por imperícia e por imprudência. E eu fico na imperícia 
porque não souberam ler. Pejorativamente imputaram a esta Presidência e aqui 
foi reafirmado, que ele decide com o costumeiro juridiquês. Ele decide sim talvez 
com o juridiquês, mas porque ele sabe ler e escrever o português. A ofensa que 
me foi lançada a mim já se desfez, porque aprendi com meus pais a ter altivez e 
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ser cortês. Eu só peço a estes Conselheiros que não errem outra vez. Era o que eu 
tinha a dizer, Sr. Presidente. 
 
Presidente em exercício - Eu declaro encerrada a discussão e passaremos à 
votação. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Sr. Presidente, pela ordem, eu me abstenho 
de votar. 
 
Presidente em exercício - Pois não, será anotado. Eu vou fazer a indagação então. 
Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com a decisão proferida pelo 
Presidente do Conselho permaneçam como estão. Os que forem contrários 
queiram-se levantar. Nós vamos proceder a contagem. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário, dizendo: Inverte. 
 
Presidente em exercício - Para simplificar eu vou inverter a pergunta. Aqueles 
que forem contrários ao despacho do Presidente do Conselho permaneçam 
sentados. Os que forem a favor do despacho do Presidente queiram-se levantar.  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário, dizendo: Nominal. 
 
Presidente em exercício - Nós só podemos fazer verificação porque a votação já 
culminou simbólica. Nós vamos fazer então, como há uma dúvida, a verificação 
nominal só da votação. Eu vou orientar os nobres Conselheiros. Aqueles que 
estiverem de acordo com o despacho proferido pelo Presidente do Conselho 
digam “Sim.” 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário, dizendo: Que despacho, Presidente? 
 
Segundo Secretário – O que está no processo, o senhor leu? 
 
Presidente em exercício - Os que divergirem do despacho proferido pelo 
Presidente digam “Não.” Vamos começar a verificação. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 
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VERIFICAÇÃO DA VOTAÇÃO DO PROCESSO CD-13/2013 
 
Grupo Efetivos  

Nome Voto 

Claudio Regina S 

Celso Hahne - 

Rubens Catelli - 

Sérgio Vergueiro - 

Antonio de Alcântara Machado Rudge - 

Roberto Luiz Pinto e Silva - 

Arlindo Virgílio Machado Moura S 

Cezar Roberto Leão Granieri S 

José Edmur Vianna Coutinho - 

Sergio Lazzarini N 

Paulo Cesar de Arruda Castanho - 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro S 

Antonio Moreno Neto S 

José Manssur  

 
Grupo A 

Nome Voto 

Apparecido Teixeira - 

Dulce Arena Avancini N 

Edgard Ozon - 

Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier - 

Gesualdo Di Nieri S 

Higino Carlos Freitas de Oliveira S 

José Paulo de Camargo Mello N 

Marciano de Araújo Neto - 

Márcio Beyruth AUSENTE  

Maria Angélica Masagão Prochaska AUSENTE 

Maria Emma Jany Maerkl S 

Mario Marrese S 

Oswaldo Lopes Fiore S 

Pedro Paulo de Salles Oliveira - 

Peter Alfredo Burmester N 

Santo Romeu Netto - 

Synesio Alves de Lima S 

Walter Leonelli S 

Walter Silva Bacelar de Barros S 
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Suplentes do Grupo A 
 
Chapa Pinheiros Sempre 

Nome Voto 

Adhemar Arnez Domingues - 

Laerte Leite Cordeiro - 

Cármen Sílvia Rocha Cabello Campos - 

Rubens Vecchio S 

 
Chapa Pinheiros de Todos Nós 

Nome Voto 

Orlando Ferraz Alves N 

 
Grupo B 

Nome Voto 

Adriano Amaral Resende - 

Adriano Lamardo Espírito Santo - 

Afonso Ferreira de Figueiredo - 

Alberto Bitelli S 

Alberto Caruso AUSENTE 

Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva - 

Aldo Ferronato - 

Aldo Malagoli - 

Alexandre Fiore Weyand N 

Alexandre Perrone Lomonaco N 

André Franco Montoro Filho N 

André Perego Fiore N 

Andreas de Souza Fein N 

Anna Rocha Lima Nacarato S 

Antonio Alberto Foschini - 

Antonio Augusto Brant de Carvalho - 

Antonio Avelino Luz Pessoa de Souza AUSENTE 

Antonio Carlos Fiore - 

Antonio Carlos Foschini - 

Antonio da Silva Villarinhos S 

Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho N 

Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira N 

Arnaldo Osse Filho S 

Benedicto Dias Ramos Neto AUSENTE 

Bruno Minioli - 
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Nome Voto 

Bruno Vagenin AUSENTE 

Caio Luiz Avancine N 

Cândido Padin Neto N 

Carlos Augusto de Barros e Silva AUSENTE 

Carlos Edmundo Miller Neto N 

Carlos Eduardo Porto Monaco AUSENTE 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório S 

Cássio de Camargo Mello - 

Célio Cássio dos Santos N 

Cintia Turella di Stasi - 

Claudio Angerami AUSENTE 

Djalma Funaro - 

Edmundo Comino Junior - 

Edson Minioli S 

Eduardo Luiz Malato S 

Eduardo Ribas Oliveira Machado S 

Eduardo Sampaio d´Utra Vaz AUSENTE 

Evandro Antonio Cimino S 

Fábio Andrade Reinbold - 

Fabio Antar Saad AUSENTE 

Fabio Castello Branco Mariz de Oliveira - 

Fabio Prado Ferraro AUSENTE 

Fernanda Catani Dutra Rodrigues - 

Fernando Silva Rohrs N 

Fernando Silva Xavier Junior AUSENTE 

Flávio Henrique Rosa Tatit S 

Fotios Apostolopoulos S 

Francisco Antonio Vassellucci Filho - 

Francisco Carlos Collet e Silva - 

Francisco Flaquer Filho - 

Francisco Giordano Neto - 

Guilherme Giordano Beyruth N 

Heitor Ferreira Tonissi N 

Helena Carvalho N 

Helmut Peter Schütt - 

Henrique Checchia N 

Italo Mario Catani S 

Ivan Gilberto Castaldi Filho N 
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Nome Voto 

Ivan Gilberto Castaldi Neto AUSENTE 

Ivanilce Simeão Cappellano - 

Ivo Kesselring Carotini AUSENTE 

Janice Bernardes Couto - 

João Benedicto de Azevedo Marques N 

João Manoel Rossi Neto - 

João Mário Faragó N 

João Paulo Rossi  S 

John Herbert Buckup Junior - 

Jorge Roberto Corrêa Zantut S 

José Geraldo Louzã Prado S 

José Luís de Toledo Barros S 

José Luiz Fernandes Junior N 

José Luiz Ridolpho S 

José Luiz Toloza Oliveira Costa S 

José Luiz Trebilcock Tavares de Luca S 

José Renato de Andrade Martinez AUSENTE 

José Ricardo Pinheiro Lima AUSENTE 

José Roberto de Arruda Loviat - 

José Roberto Coutinho de Arruda S 

José Roberto Inserra AUSENTE 

Juracy Telles de Menezes S 

Leonardo de Moraes Caseiro - 

Ligia Tayar N 

Luciana Crestana Machado S 

Luciano Lazzarini AUSENTE 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa AUSENTE 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia N 

Luiz Eduardo Fernandes N 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima S 

Luiz Guilherme Laraya Kawall S 

Luiz Koji Ohara N 

Luiz Roberto Martinez AUSENTE 

Marcelo Favalli AUSENTE 
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Nome Voto 

Marcelo Giordano Beyruth N 

Maria Angélica Leite de Souza AUSENTE 

Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny - 

Maria Delfina Comino - 

Maria Elisa Cappellano N 

Maria Lucia de Toledo Collet e Silva N 

Maria Luiza Porto Ferreira Braga - 

Mario Montenegro Gasparini N 

Mario dos Santos Guitti N 

Nelson da Cruz Santos N 

Odilon Gonçalves Lima Cardoso AUSENTE 

Oswaldo Luiz Coelho Martins Pereira AUSENTE 

Oswaldo Martins Pereira Neto AUSENTE 

Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal N 

Patrícia Olivalves Fiore AUSENTE 

Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli - 

Paulo Kesselring Carotini - 

Paulo Maurício Carvalho de Siqueira S 

Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo AUSENTE 

Pedro Del Negro Tayer N 

Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo N 

Qamal Elias Donato N 

Rafael Porto Ferreira Braga - 

Reinaldo Fernandes Campos S 

Renato Lazzarini - 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza S 

Ricardo Coutinho Carvalhal N 

Ricardo Espírito Santo - 

Rita Olívia Capua Amaral Vellosa S 

Roberto Augusto Muzzi Além AUSENTE 

Roberto Cappellano N 

Roberto Gouveia Quartim N 

Roberto Höfling AUSENTE 

Ronaldo Bueno Donato - 

Sergio Moura Paula AUSENTE 

Severiano Atanes Netto S 

Silvia Schuster N 

Vera Helena Dias Pessanha - 
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Nome Voto 

Victorio Antonio Mario Lomonaco N 

Vitor Castaldi N 

Waldir Lachowski AUSENTE 

Walter Silva S 

Wilma de Almeida Gonçalves S 

Zilda Angela Ramos Costa S 

 
Suplentes do Grupo B 
Chapa Pinheiros Sempre 

Nome Voto 

André Novaes Patury Monteiro  

Jonas Arruda Novaes Ferreira - 

Waldemar Arthur Zamariola S 

Antonio Aloi S 

Marley Perrotta Spada - 

Nilson José Iasi - 

Analice Cajueiro Fernandes - 

Francisco Montagna Filho S 

Ovidio Lopes Guimarães Junior S 

Achiles Roberto Miglioli - 

Leon Majer AUSENTE 

Rui Dolabella Pereira AUSENTE 

Luís Eduardo Pinheiro Lima AUSENTE 

Manoel Shapazian Junior S 

Reynaldo Battaglia Nogueira S 

Reinaldo Pinheiro Lima  S 

Sylvio Renan Monteiro de Barros - 

Giselda Puglisi Napoli - 

Fernanda Cobra Ortiz S 

Clovis Bergamo AUSENTE 

Nice de Lima S 

Suzana Pasternak Kuzolitz AUSENTE 

Celsa Maria Taglianetti S 

 
Chapa Pinheiros de Todos Nós 

Nome Voto 

Maria Helena Braga Serzedo N 

Tarcísio de Barros Bandeira N 
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Nome Voto 

José Roberto Carneiro Novaes Junior N 

Telma Magalhães Buckup N 

Gian Vittorio Taralli S 

Roberto Antonio Kirschner - 

 
Chapa Participação 

Nome Voto 

Carlos Henrique Silva Gordo Pugliesi - 

Maria Emília Alves Rocha dos Santos N 

Antonio Carlos de Oliveira AUSENTE 

 
Chapa Pra Frente Pinheiros 

Nome Voto 

Rodrigo Junqueira - 

Eloísa Maria Amaro S 

 
Chapa Fala Pinheiros / MCI 

Nome Voto 

Rosa Maria Mira Santos S 

Edison Wagner Atanes S 

 
AUSENTE = assinou a lista de presença, mas não estava presente na votação. 

 
Primeiro Secretário – Concluída a verificação, passemos agora à contagem. 
 
Presidente em exercício - Votaram “Sim” 60 Conselheiros; votaram “Não” 49, 
portanto, o recurso está rejeitado. Após a manifestação do Plenário, eu retorno a 
palavra ao Dr. José Manssur. 
 
- Reassume a Presidência o Dr. José Manssur. 
 
Presidente - Agradecendo ao Vice-Presidente e demais integrantes da Mesa, 
vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, é o item 4 da Ordem do Dia. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-17/2013, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para celebrar contrato de 
concessão de serviços, por prazo superior a trinta dias, a serem 
prestados na Churrascaria Recanto da Figueira, com empresa do 
ramo de churrascaria (cf inciso V, do Art. 38, do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo). 

Presidente - A matéria também constava da pauta da reunião anterior, mas, em 
face da exiguidade do tempo, ficou protraída para ser apreciada nesta reunião. 
Esta Presidência cuidou de distribuir a documentação na íntegra para cada um 
dos Srs. Conselheiros, acompanhada dos pareceres das Comissões de Obras, 
Jurídica e Financeira. A matéria está em discussão e, pelo tempo de 10 minutos, 
até pelo adiantado da hora, eu não irei prorrogar, são 10 minutos. Nós temos oito 
inscritos, se cada qual esgotar o seu tempo, peço brevidade, nós iremos de novo 
esgotar o tempo regulamentar e temos até outro processo disciplinar para 
apreciação. O primeiro inscrito é o Conselho Luiz Eduardo Cardia, por favor, 
Conselheiro, por 10 minutos, improrrogáveis, por favor, eu peço compreensão.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Rapidamente, Presidente, em razão até do 
adiantando da hora, bem lembrado por V. Sa., desde que me elegi Conselheiro a 
primeira vem, e, 1998, juntamente com o Conselheiro Efetivo, ex-Presidente 
desta Casa Sérgio Vergueiro, venho com frequência à Tribuna para me manifestar 
a respeito dessa questão do setor de Bares e Restaurantes notadamente acerca 
do déficit do orçamento do setor de Bares e Restaurantes. Esse déficit já foi 
objeto ao longo desses anos todos que sou Conselheiro de grande debate. 
Inclusive nesta Tribuna mesmo já foi esclarecido por vários Conselheiros de que 
esse déficit é entendido pelo Conselho Deliberativo e também as respectivas 
Diretorias ao longo da nossa história e, também pelos associados, como um custo 
social. De fato o nosso setor de Bares e Restaurantes é complexo, nos últimos 
anos, isso 12, 15 anos o Clube vem tentando de diversas formas melhorar a 
qualidade do serviço e também a questão dos preços. Recentemente esta Casa 
aprovou uma proposta da Diretoria para construção do Restaurante Japonês, do 
Lago, cuja operação foi terceirizada e essa operação é superavitária, até porque o 
terceirizado, ele, para fazer uma operação senão for superavitário não vai 
continuar prestando seu serviço ao Clube. Ao longo desses anos todos tenho dito 
que é um desafio muito grande desse setor de Bares e Restaurantes e reconheço 
que é dificílimo, principalmente aqui no Esporte Clube Pinheiros onde temos 
vários bares e vários restaurantes, diferentemente de outros clubes coirmãos que 
têm menos restaurantes, menos bares que cuja operação então é muito mais 
simples de ser feita. Essa proposta da Diretoria eu sou favorável a ela. Conversei 
inclusive com o Diretor da Área, o Ademir Pereira, que é uma pessoa que está se 
esforçando bastante nesse setor, que é um setor muito complexo e eu acredito 
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que esse Restaurante da Churrascaria, que hoje oferece um bom serviço, mas 
acredito que nós podemos melhorar esse serviço e, mais do que isso, melhorar 
aquela Área. Em breve síntese, Presidente, sou favorável, levando até em 
consideração a operação que hoje é realizada no Restaurante Japonês, que eu 
entendo como bem sucedido, primeiro, porque ele é superavitário. Segundo, 
porque presta um bom serviço e com preços razoáveis aos associados. E acredito, 
Presidente, que a proposta é muito boa. Eu apenas faço uma sugestão a esta Casa 
e, principalmente, à Diretoria, para que nesse contrato que, porventura, se o 
Plenário assim entender por aprovar essa proposta, por ocasião da assinatura do 
contrato, a Diretoria estabeleça regras muito claras a respeito do preço, porque 
isso é muito importante. Hoje os associados, como o Clube, evidentemente que 
como todos sabem, não visa lucro, o preço dos Bares e Restaurantes é muito 
importante que continue sendo um preço justo, razoável e que caiba no bolso dos 
associados. Então, a minha sugestão a esta Casa e, principalmente, à Diretoria é 
no sentido de que essas regras sejam claras a respeito do preço e que também a 
reforma, conforme a própria proposta da Diretoria, fique a cargo da empresa que 
ganhar o processo de licitação. De tal maneira, Presidente, que nós possamos 
acompanhar. Acredito que a proposta da Diretoria inclusive coloca um período 
em que a própria Diretoria, o Clube, portanto, irá acompanhar esse serviço e, se 
ele não for bem sucedido, a Diretoria pode rescindir esse contrato. Então eu 
encaminho meu voto favorável à proposta da Diretoria, apenas dando a sugestão, 
reiterando aqui, consignando em Ata, de que a Diretoria coloque regras muito 
claras a respeito de preço, a respeito da obra que vai ser feita ali no Restaurante 
da Churrasqueira e acho que nesse sentido nós temos condições de aprovar a 
proposta, desde que as regras sejam muito claras para garantia do Clube e dos 
associados. Só isso, Presidente. Muito obrigado. 
 
Nelson da Cruz Santos – ... A proposta apresentada pela Diretoria para mim tem 
grande louvor, e por que isso? Todos nós, sem exceção, sabemos que nas 
unidades, hoje, administradas pela Diretoria os produtos até que não são ruins, 
mas o que a gente constata, principalmente nas Lanchonetes e frequentemente 
também nos Restaurantes, falta gerência, não há gerência. Um dia desses fui num 
Restaurante e teve uma demora para eu ser atendido e eu brinquei com o maitre, 
quando ele chegou perto de mim, se ele tinha feito treino aqui no Esporte Clube 
Pinheiros, porque é muito frequente a gente estar sentado numa determinada 
Lanchonete ou num determinado Restaurante e os garçons ficam de costas para 
nós e demoram muito para servir. Então o nosso serviço é ruim e no momento 
em que a Diretoria propõe que se traga outra forma de prestação de serviços, 
onde um terceiro vem prestar serviço para o Clube acho que tem o seu louvor, 
porque isso vai criar um contraste. Talvez quem sabe esses nossos funcionários 
desmotivados de repente se esse serviço também der bom resultado, como deu o 
Restaurante Japonês, seja mais um serviço que venha trazer conforto e um bom 



40/43 

 

atendimento para o associado e seus familiares. Eu tenho algumas questões que 
gostaria que alguém me respondesse, porque veio na proposta, dizendo que o 
Clube cobraria deste concessionário o valor de R$ 10 mil ou 6% do faturamento, o 
que fosse maior. Primeiro, não sei de onde tiraram esses valores, qual foi o 
enfoque, quais foram os dados que levaram a Diretoria a dizer que isso aqui seria 
suficiente, isso pode ser muito pouco, pode ser demais. Se for muito pouco nós 
estamos cedendo algo nobre para um terceiro e o Clube não vai ter o 
ressarcimento suficiente e, se for muito, pode matar. Então, qual foi essa 
proposta? Onde que se tirou esses valores? Foi do Japonês? Talvez o Japonês seja 
um bom local. A outra, eu vi no final que a proposta de se contratar esse 
terceirizado será na forma de licitação, o que mais uma vez eu fico, o que mais 
uma vez eu dou os parabéns à Diretoria em colocar isso, porque eu estava 
esperando que já viesse alguém assim com carta convite marcada e vejo que será 
uma licitação, isso está mostrando para os associados e para mim, particular, uma 
forma de transparência no sentido de que seja oferecido esse serviço aos 
terceiros numa forma de uma licitação pública que deve obedecer a todas as 
normas de licitação, embora não sejamos uma empresa pública. O local da 
Churrasqueira é bonito, falta conforto, quando está muito calor, apesar de toda 
aquela umidificação que é feita é desconfortável ficar ali. Espero que o 
concessionário que ganhar essa licitação transforme esse local num local mais 
agradável. E reforço as palavras do Cardia, é preciso que a Diretoria do Clube 
controle muito bem, tenha todos os dados em mãos de o que ele vai oferecer e a 
que preço ele vai oferecer. É óbvio que um terceirizado visa lucro e deve ter lucro, 
ele vai ter seu gasto, seu empenho de dinheiro e deve ter ressarcimento disso, 
mas isso não quer dizer que ele transforme isso, por exemplo, num Barbacoa da 
vida, não dá para ser assim, seguramente, no Clube Pinheiros. Então eu sou 
favorável a essa proposta apresentada e quero parabenizar a Diretoria por esse 
tipo de proposta. Meus parabéns e sou pela aprovação. 
 
Cândido Padin Neto – ... Eu também, como todos os outros Conselheiros que vir, 
eu acho interessantíssimo que nós façamos essas privatizações, vamos dizer 
assim, porque o Clube e a Diretoria têm se mostrado muito competentes para se 
fazer festas, mas para administrar obras e Bares e Restaurantes a coisa está feia. E 
não é de hoje, isso vem de muito tempo. Então realmente nós temos obrigação, 
como Conselheiros, de apoiar essa iniciativa, diferentemente de como fizemos 
em algumas vezes aqui em votação, que não demos ao associado aquilo que ele 
anseia, aquilo que ele quer, os Conselheiros se abstém. Não. Mas não é isso que 
nós fazemos, isso que eu faço, quando é para o bem do Pinheiros vai ser 
aprovado e nós vamos aprovar. Eu só gostaria, Dr. Dutra, que quando a Diretoria 
mandasse, nós, Conselheiros, temos que opinar e esse é um caso, Dr. Manssur, 
nós temos que opinar, que viesse com mais substâncias. Então nós temos que 
opinar, nós vamos aprovar? Vamos aprovar. O valor também, esse R$10 mil é 
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fechado? Esse R$10 mil é um valor fictício, aproximado? Como se chega a um 
valor desses? Alguns aqui podem saber o que significa fundo de comércio, vocês 
podem saber, alguns Conselheiros que trabalham na Área que o valor locativo 
está atrelado ao ganho, e o que são R$10 mil para o Clube? R$10 mil é essa fileira. 
Divide R$10 mil por R$350 reais, vão dar quantos associados? R$10 mil para o 
Clube não é nada, então se alugar nós não vamos ganhar nada com esses R$10 
mil, não significa nada pela pujança, pelo que o Clube ganha mensalmente, esses 
R$10 mil não significam nada. Então nós temos que ter qualidade, é isso que eu 
peço. Se vai ter licitação não me interessa nem esses R$10 ou R$15, porque isso 
para o Clube não interessa nada, nós queremos a qualidade. Então vamos chamar 
quem entende realmente do assunto, empresas boas no mercado, que 
churrascaria tem, não vou citar nomes, e que dê àquele que deu menor preço, 
porque para o Clube R$10 mil não significam nada. Era o que eu tinha que falar. 
Obrigado, Dr. Manssur. 
 
Presidente - Apenas para ordenar os debates, são sempre bem-vindas as 
manifestações, a do Conselheiro foi muito proveitosa, como muito proveitosa 
quem lhe antecedeu, mas o que se pede aqui é autorização para celebrar 
contrato de concessão, então nós vamos aqui deliberar a autorização ou não. E eu 
gostaria de lembrar aos senhores que o art. 88 do Regulamento Geral e do 
Estatuto estabelece o que se denomina poder de gestão: A Diretoria fica investida 
de poderes para administrar o Clube e decidir sobre toda e qualquer matéria de 
interesse administrativo. Então a gente precisa ter um pouquinho de cautela para 
que não haja a ingerência de um Poder sobre o outro Poder, mas a obrigação de 
pedir autorização ao Conselho. Os detalhamentos dessa autorização, senão 
fizerem adequadamente, obviamente que haverá as recriminações cabíveis, mas 
não neste momento, que é meramente de autorização. Com a palavra o 
Conselheiro Novaes, com esses esclarecimentos que entendi oportuno fazer. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Nosso Estatuto Social, no seu capítulo 
IV, fala o seguinte: O Clube tem por finalidade proporcionar a seus associados a 
prática de educação física e do esporte amador, competitivo, não profissional e 
recreativo, bem como realizar atividades de caráter social, recreativo, cultural, 
cívico e de lazer. Nestes 114 anos de Clube não podemos negar que a finalidade 
está muito bem cumprida, essa história mostra que é justificada pelos resultados 
que obtivemos e onde chegamos. Mas é bem claro e destoante quando falamos 
de Bares e Restaurantes, pois os resultados são desastrosos e podemos contar as 
poucas vezes que o setor não tenha dado prejuízo, e que já é uma constante. 
Dessa forma, parabenizo a Diretoria por essa iniciativa que já deveria ter sido 
tomada há muito tempo, evitando assim que o associado continue cobrindo 
prejuízos que são verificados anualmente. Porém, para que seja provado e dado 
continuidade a esse pedido espero que sejam esclarecidos alguns pontos que não 
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aparecem na solicitação da Diretoria e nem nos relatórios das Comissões. 1) Da 
finalidade da contratação: É pedida a celebração de contrato de concessão de 
serviços por empresa de churrascaria, só mencionando que será de competência 
do concessionário a mão de obra para prestação de serviços de alimentação com 
todas as despesas trabalhistas. No relatório da Comissão de Saúde já fala em 
controle e conservação de alimentos. Na Comissão de Obras faz recomendações 
com relação ao consumo de água, energia, telefonia, limpeza e segurança do 
local, manutenção das instalações e da necessidade de aprovação prévia e de 
reforma do local. No parecer da Comissão Financeira é colocado “Intenção de 
contratar serviços terceirizados para fornecimento de alimentação –churrascaria 
aos associados. Assim não está claro qual de fato é objeto do contrato, somente 
fornecimento de mão de obra, como está no pedido, ou é mais abrangente e 
completo, com aquisição e preparo dos alimentos. 2) Contrapartida: Isso já foi 
falado aqui. Qual a forma da definição do valor de R$10 mil ou 6% de 
faturamento? Como será feita a apuração e controle mensalmente do valor 
arrecadado? 3) Preço do serviço do buffet: Hoje temos o valor de R$ 43 reais com 
aproximadamente 20 tipos de saladas, pratos frios, mais 10 a 12 tipos de carnes, 
fora os acompanhamentos. Será mantido esse preço e como serão os reajustes? 
Nós tivemos um aumento de 19,5% de 2004 para cá. Em 2004, quando existia 
uma Diretoria, que era taxada de “Fúria Arrecadadora”, o buffet custava R$17 
reais, equivalente a 2,88 Big Mac, que custava R$5,90 à época. Hoje o Big Mac 
custa R$12,50, com preço de R$43,00, dão R$3,44, ou seja, houve um aumento 
real de 19,5%. Como é que nós vamos controlar esse preço? 4) Cardápio: Como 
será feita a definição – Como o Nelson falou, em todos os Restaurantes temos 
muito bem feitos os cardápios, elaborados, cada vez estão melhores – Como será 
feita a definição do cardápio no contrato e seu controle, para que tenhamos a 
garantia e certeza de que o que será oferecido ao associado seja equivalente ao 
que temos atualmente, para que não sejamos penalizados mais uma vez. Dessa 
forma, a exemplo do que ocorreu na última reunião com relação ao pedido de 
verba extra para o término das obras do Estacionamento, caso esses pontos não 
sejam esclarecidos, não me sinto em condições de votar conscientemente na 
matéria, que é muito importante e é o ponto para que se tenham novas 
terceirizações em outros setores. Obrigado. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – ... Eu venho a estra Tribuna para apresentar minha 
opinião sobre essa solicitação da Diretoria em terceirizar mais um restaurante do 
Clube. Em primeiro lugar, informo que essas solicitações não estão no Plano 
Diretor do Clube. São ações novas e que não foram discutidas no Conselho, se são 
ou não melhores ações para o associado do Clube. A Diretoria já apresentou ao 
Conselho essa solicitação para terceiros do Restaurante Japonês e, depois de 
feito, nunca mais tivemos informações sobre o assunto. Foram negociados R$20 
mil por mês e o que o sócio ganhou com isso? O Restaurante novo, que é muito 
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bonito, aconchegante, comida razoável, OK. Quando comparamos os preços, 
podemos notar que são iguais aos restaurantes fora do Clube! Qual foi o 
benefício para o sócio? Uma nova opção de Restaurante, focado em um tipo de 
comida que não tínhamos antes! Ótimo, paramos por aqui! Na minha visão, 
quando temos opções de buscar novas oportunidades para o Clube, temos que 
pensar no custo benefício, com o intuito de ter os preços mais baixos que os 
restaurantes fora do Clube, já que garantimos para o terceirizado um fluxo de 
aproximadamente 6.006 pessoas por dia no Clube, dados do primeiro semestre 
de 2013 da Diretoria, apresentados para a gente no orçamento. Para 
conhecimento de todos, 70% dos restaurantes japoneses, hoje, em São Paulo 
trabalham com o sistema rodízio, e a gente não tem essa opção aqui no Clube. No 
caso da Churrascaria, a justificativa foi de proporcionar ao associado mais uma 
opção de restaurante, com cardápio específico e ambiente diferenciado. Nós já 
temos isso atualmente. Segundo informações dos sócios, precisamos melhorar o 
atendimento e a qualidade das refeições, que já foi colocado por alguns 
Conselheiros hoje à noite. Concordo que teremos vantagens de custos nesse 
processo, mas pergunto: Qual será o preço das refeições para o associado? Vai ser 
mais caro? Quanto? Como a Diretoria chegou no valor de R$10 mil mensais ou 6% 
do faturamento? Que inclusive pode ser até menos do que o valor de R$10 mil, 
que a gente não sabe quanto que fatura, faltam dados de faturamento, hoje, da 
Churrascaria. Senhores, não podemos esquecer que o Pinheiros está numa das 
regiões mais caras por metro quadrado do Brasil. Será que vamos terceirizar 
todos os Restaurantes do Clube? Então, acho que isso tem que ser muito bem 
pensado, Presidente, acho que tem que ter um grupo de pessoas conversando, 
melhorando, focando no benefício do associado, se a gente traz um restaurante 
novo aqui para o Clube tem que pensar no benefício para o sócio, não só de 
colocar uma nova opção, mas de pensar no preço, de pensar no atendimento e, 
assim vai. Na minha opinião e de alguns outros Conselheiros que conversei, 
acredito que a gente não tem informação suficiente para autorizar essa proposta, 
como o senhor falou que é uma autorização. A minha solicitação é de que 
retiremos de pauta esse assunto para que a Diretoria apresente um estudo mais 
detalhado sobre essa solicitação e os próximos passos sobre essa área tão 
importante para o Clube e para o associado. É isso. Obrigado. 
 
Presidente - Conselheiro Fiore e, finalmente, Conselheiro Miller, e dou por 
encerrada a discussão para votarmos primeiro a proposta do Conselheiro 
Beyruth, em seguida, o mérito, senão for aprovada. 
 
André Perego Fiore – ... Gostaria, antes de qualquer coisa, parabenizar a Diretoria 
pela iniciativa de estar terceirizando a Churrascaria, porque eu, como alguns 
Conselheiros aqui, sou a favor da terceirização e da melhor prestação de serviço 
para o associado. E como bem mesmo a própria Diretoria falou e mencionou no 
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pedido de autorização de celebração do contrato, que nós teremos algumas 
vantagens, dentre elas o baixo custo para o Clube, obtenção de receita e 
desoneração do custeio. Todavia, senhores, algumas questões foram levantadas 
pelas Comissões, das quais eu concordo e, nós, como os concedentes de serviço 
terceirizado tem que ficar um pouquinho atentos a isso. Por exemplo, a Comissão 
de Saúde e Higiene mencionou que o Clube deverá assegurar que existem 
mecanismos eficientes de controle de saúde, manipulador, conservação de 
alimentos, embalagem, destinação do lixo, etc. Eu concordo com tudo isso e acho 
que é muito importante. A Comissão de Obras também alertou, em minha 
opinião uma coisa extremamente importante, que é a questão de que a empresa 
concessionária deve arcar com algumas despesas, como consumo de água, rateio 
de serviços de telefonia, limpeza do local, manutenção, acho tudo isso perfeito. 
Inclusive também uma segunda coisa mencionada pela Comissão de Obras em 
relação à concessionária efetuar no local alguma reforma e que o projeto dessa 
reforma seja aprovado pela Comissão de Obras, acho isso essencial. Além disso, a 
Comissão Financeira também alertou que caberá ao Clube a fiscalização 
trabalhista, controle de qualidade, serviços, etc. Eu também questiono algumas 
coisas no sentido de que o serviço dessa churrascaria será à la carte, será rodízio, 
será como é hoje. Os preços praticados, haverá um teto, não haverá teto, para 
que a gente evite os aumentos abusivos. Existirá cláusula de reajuste ou não de 
preço, enfim, senhores, em fase de todos esses questionamentos e, fazendo uma 
interpretação lógica de todos eles, eu queria dizer que já que iremos autorizar a 
celebração de um contrato de concessão, acho que nada mais lógico de que 
tenhamos em nossas mãos esse contrato. Se esta Casa, hoje, autorizará a 
celebração de um contrato, que esse contrato venha a nós. Então o que gostaria 
de pedir, Presidente, é de fazer uma emenda aditiva, se for possível, em relação à 
proposição da Diretoria, é de aprovemos a celebração do contrato, contanto que 
a Diretoria envie a esta Casa, Presidente, o modelo padrão do contrato que será 
assinado, obviamente que sem as partes, porque isso vai ser face de um processo 
licitatório, mas que o modelo venha as nossas mãos num prazo de 30 dias.  
 
Presidente - Eu vou explicar para o senhor. O pedido é de autorização e o 
procedimento, Conselheiro Fiore, será através de edital. O edital estabelece as 
condições que deverão obrigatoriamente estar inseridas no contrato, então o 
próprio edital já é o modelo do contrato. 
 
André Perego Fiore – Eu entendo, mas se esse edital ou se esse modelo de 
contrato, o que mais for simples para a Diretoria pudesse vir a esta Casa, para que 
nós tivéssemos pelo menos acesso a isso. Mas que nós aprovemos com essa 
condição de que venha a esta Casa em 30 dias, porque muitas pessoas, 
Presidente, não se interessa por ir atrás dessas informações, então que essas 
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informações venham a todos nós, se for possível, queria fazer essa emenda 
aditiva. 
 
Presidente - Vamos colocar em votação. 
 
André Perego Fiore – Muito obrigado, senhores. 
 
Presidente - Finalmente, Conselheiro Miller. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (fora do microfone) – Abro mão, Dr. Manssur. 
 
Presidente - Abriu mão, está encerrada a discussão. Ah, Conselheiro Kawall. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente - Conselheiro Kawall, podemos ouvir sempre. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Eu tenho uma indagação à Diretoria, é que hoje 
ali no espaço da Churrascaria é servido refeição para as crianças durante a 
semana, então, como vai acomodar essas crianças durante a semana se ali vai ter 
a churrascaria? Várias mães vieram falar comigo sobre isso. Se alguém da 
Diretoria puder me responder, eu agradeceria. 
 
Presidente - Excepcionalmente, em atenção ao senhor, Presidente, tem condição 
de responder? O Presidente está se dirigindo. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... Historicamente a gente tem percebido e desde 
que me associei a este Clube fala-se em restaurante e nenhuma gestão, por todas 
as gestões que passei aqui no Clube como associado, não trouxe a esta Casa essa 
intenção de uma terceirização. 
 
Presidente - É verdade. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – E muito se falou por diversas ocasiões por todas 
as alamedas por que não se terceiriza? Então acho que é uma experiência válida, 
é uma proposta que tenho certeza que vai nos ensinar, até porque o edital é que 
vai balizar toda essa contratação e não há problema nenhum. É claro que não 
podemos ficar com uma autorização pendente ao envio de um contrato, me 
permite o Conselheiro, defendendo já essa posição, para que haja autorização do 
Conselho, até porque o senhor mesmo agora há pouco mencionou o art. 88, a 
quem pertence a gestão e os Poderes são independentes, porém, harmônicos, é 
esse motivo de estarmos aqui votando essa autorização. Outro tema também, 
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quero aproveitar também a oportunidade, que é o nosso, orçamento, na próxima 
segunda-feira vamos votar o orçamento para 2014. E vocês não imaginam, os 
Presidentes aqui anteriores, a dificuldade que temos quando vamos fazer o 
Orçamento de Restaurantes, é uma dificuldade com relação à autonomia de 
restaurantes, com relação ao seu posicionamento dentro do nosso orçamento 
com relação especificamente o que é custeio e até onde por ir aquele Orçamento 
de Restaurantes. Interpretando os Regimentos e Estatutos entendo até que 
Orçamento Ordinário é composto por Custeio e Restaurantes e, historicamente a 
gente vê e este Conselho um dia vai ter a coragem de assumir que os restaurantes 
tem um custo social para se prestar o serviço. E de forma enganosa se diz aqui: 
Ah, o Clube não paga aluguel, como se nada custasse aqui. É justamente o 
contrário, os nossos encargos são muito maiores eventualmente do que aqueles 
restaurantes que funcionam de forma externa e que de forma generalizada os 
impostos eventualmente paga o garçom, o serviço é prestado. Aqui é tudo é mais 
caro porque cumprimos religiosamente, o nosso Recursos Humanos faz com que 
a gente cumpra e não pode ser de forma diferente e assim foi em todas as 
Diretorias, de forma absoluta o cumprimento da CLT. Mas isso é só um desabafo 
que eu queria fazer, até para que a gente pudesse, no momento oportuno, 
pensar um pouco, como os outros clubes coirmãos fazem, por exemplo, você 
pega um clube coirmão em que basta que se olhem os balanços, todos os 
orçamentos de restaurantes são deficitários. Mas, respondendo à pergunta do 
Conselheiro, dizendo o seguinte: Em primeiro lugar, naquele local, esse 
restaurante, a proposta é que funcione como funciona hoje, sexta, sábado e 
domingo e o Restaurante Infantil vai de segunda a sexta, a gente poderia 
eventualmente ter um dia do restaurante, como era antes aqui no Restaurante 
do CCR, ou voltar o restaurante para cá. O importante é que a gente faça essa 
tentativa, nós temos que ousar um pouco para melhorar o serviço. Hoje o 
Restaurante Japonês, como foi dito aqui, é um sucesso. E a gente sabe do sucesso 
porque está sempre lotado, com fila e presta um bom serviço. E até contestando 
o que agora há pouco disse o Conselheiro Beyruth, ele tem preços absolutamente 
acessíveis, menores que o mercado externo e com uma excelente qualidade, essa 
é nossa opinião e que a gente está mantendo. Por outro lado, o valor que foi dito, 
até para esclarecer para que a gente estabeleça uma votação um pouco mais 
segura, o valor foi previsto em razão do faturamento previsto, e quando você fala 
em R$10 mil ou 6% a gente imagina que o faturamento seja por volta de R$150 
mil ou 6%, é mais ou menos. Também foi dito aqui pelo Conselheiro Cândido, o 
Clube não precisa desse valor, não é uma necessidade, o que nós precisamos é 
prestar um bom serviço e ter uma boa qualidade. Então era isso que tinha a dizer, 
se tiver mais alguma dívida fico à disposição para esclarecer. 
 
Presidente - Está esclarecido. Eu relembro o artigo do poder de gestão, os 
Poderes, embora harmônicos são independentes entre si. O contrato é de 



47/43 

 

concessão, é prévio, como foi bem colocado e é meritório da Diretoria, ele será 
precedido de licitação. O edital obviamente será publicizado, os senhores 
poderão conhecer, se houver algum desajuste, que eu não acredito no edital, ele 
poderá ser motivo de colocação aqui no Conselho, em Sede própria, mas a 
ingerência no ato de gestão e, é estatutariamente vedado, o artigo diz que 
apenas a Diretoria tem a obrigação de pedir a prévia autorização do Conselho, 
está no art. 88, não sou eu quem o diz. E ela está pedindo essa autorização. Está 
encerrada a discussão, vamos à votação. Há uma proposta de Conselheiro, 
pedindo a retirada do processo de pauta. Aqueles que estiverem de acordo com a 
proposta do Conselheiro, de retirada do processo em pauta, permaneçam como 
estão. Os que forem contrários queiram-se levantar. Está rejeitada a proposta de 
retirada do processo. Agora, nós vamos ao mérito e no mérito apenas eu vou 
fazer menção a uma colocação da Comissão de Obras, Presidente, para que no 
edital, é um parecer da Comissão de Obras, para que no edital o senhor observe, 
como foi dito pelo Conselheiro Fiore, é uma recomendação, que está me 
acenando, então seria autorização, com a recomendação da Comissão de Obras, 
para que no edital fique constando, doutores, que a concessionária arque 
consumo de água, energia, custo para instalação de hidrômetro, a permitir que o 
Clube possa cobrar os valores efetivamente gastos, rateio do serviço de telefonia 
e Wi-Fi, limpeza e segurança do local, manutenção do local, obviamente também 
é matéria de Saúde, porque o pessoal não se lembra, mas as Comissões também 
são órgão de assessoria da Diretoria, não é só do Conselho, então serve também 
de assessoria aos senhores. Então, com essas recomendações eu vou colocar em 
votação. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido de 
autorização formulado pela Diretoria, permaneçam como estão. Os que forem 
contrários queiram-se levantar. Aprovado por expressa maioria, somente um 
Conselheiro contrário. Próximo item. Queria apenas avisar aos Conselheiros que 
não há Conselheiros inscritos, razão pela qual me parece que será breve, acho eu. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo P.D. 14/12, referente aos Recursos 

Ordinários interpostos por dois Associados, contra pena de 
suspensão por noventa (90) dias que lhes foi aplicada pela Diretoria 
(cf inciso V, do Art. 38, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo). 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 
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Item 6 - Várias. 

Peter Alfredo Burmester – ..Eu vou trazer à baila novamente um assunto que já 
mereceu até uma resposta da Diretoria há pouco tempo, mas que a gente vem 
sentindo aqui no Clube, principalmente neste ano uma incidência muito grande 
de discussões, brigas de todo tipo de muitos sócios em várias atividades 
esportivas, quer seja no Futebol, no Tênis, vestiários, isso vem tomando certo 
vulto talvez até porque nós não tivemos o cuidado de, em muitos casos de 
associados novos que tenha ocorrido, termos feito talvez uma introdução ao 
Clube ou integração suficiente. Mais ainda, recentemente, quando nós 
recebemos uma informação da Diretoria de que não deveríamos ter, por causa de 
um caso anterior, funcionários fixos dos vestiários das crianças ou da Natação, 
por uma dessas coincidências, nesse último sábado em função de casais que tem 
uma educação mais moderna, mais atualizada contra outros que são mais 
conservadores, tivemos um caso simplório, para meu ponto de vista, lá nesse 
vestiário de familiar lá embaixo e que gerou no sábado à tarde um Boletim na 
Seção de Tênis em função desses casais que tomaram palavras e xingaram por 
causa de criança de 5, 6 anos, como se isso aí tivesse sido feito apropriadamente. 
Eu venho só recomendar novamente, Presidente Dutra, que talvez em sábados, 
domingos e feriados a gente mantenha uma pessoa específica para tomar conta 
lá, que no seu parecer que eu recebi por acaso, foi dito anteriormente em outros 
casos, que não daria, que não tinha justificativa. Mas por uma dessas 
coincidências, nesse fim de semana tivemos um Boletim desagradável, com dois 
pais se xingando por causa de filhos na idade de 4, 5 e 6 anos e que não cabe 
bem, é um problema mais de formação do que qualquer outra coisa. Dentro de 
nosso Clube a gente tem visto isso em várias atividades, talvez formasse uma 
regra, uma maior integração, um maior cuidado, experiência de algumas pessoas, 
que até no passado o Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira e eu estivemos 
trabalhando nisso, para minorarmos esse programa de integração e 
principalmente de educação dentro do Clube, isso está nos faltando bastante, 
hoje, entre os associados. É só isso.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – Presidente, venho novamente a esta Tribuna acusar 
recebimento de carta da Diretoria, onde a mesma, na pessoa do Presidente 
contesta informações aqui veiculadas em pronunciamento meu. Na oportunidade 
anterior citada, pedi abertura de inquérito para apurar infrações estatutárias e 
regimentais praticadas pelo Diretor Administrativo e funcionários a ele 
subordinados à época. O Presidente da Diretoria alega que tudo é mal entendido, 
defende o Diretor a ele subordinado. Ora, quando o Diretor Presidente defende 
um subordinado seu, em tese está defendendo a si mesmo, pois em última 
análise, ele (o Presidente) é responsável pelos atos de sua Diretoria, por isso a 
defesa carece de isenção. Aliás, a carta do Presidente me fez o Lula, quando ele 
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diz que o mensalão nunca existiu. Em sua resposta, o Presidente ignora as 
testemunhas citadas e, pior, ignora o teor do Parecer da Comissão do Processo 
CD 30/2012. Recomendo que se leia o relatório da Comissão, com especial 
atenção à citação do art. 4º do Regulamento Processual Disciplinar. Presidente, 
contesto o teor do documento DI 125/2013. Reitero meu pedido para que seja 
instaurada Comissão, no Conselho, para verificação dos fatos, e que esta 
Comissão não seja composta por membros do partido do Diretor ora investigado. 
Reitero as solicitações feitas a respeito do funcionário, baseado nas testemunhas 
e no parecer da Comissão. Reitero pedido de demissão do funcionário devido a 
relato não fidedigno. Reitero meu pedido para verificação dos malfeitos 
cometidos em tese pela Diretoria. Solicito, ainda, Presidente Manssur, tendo em 
vista o resumo da Reunião 623, de 26/8, onde me encontrava licenciado. Lendo o 
resumo pareceu em tese que: 1 – A Diretoria levou mães do Clube à Delegacia de 
Polícia para instauração policial por delito. 2 – Um ex-dirigente do Clube veio aqui 
se defender de acusações de suposta fraude. E que esse mesmo dirigente causou, 
em tese, prejuízo aos cofres do Clube da ordem de R$45 mil, conforme publicado 
na Revista nº 123. Presidente, dada a gravidade das coisas que li, solicito 
esclarecimentos. Gostaria de registrar Boletim de Ocorrência e constituição de 
Comissões para elucidação dos dois fatos. Solicito ainda que membros de grupo 
político dos envolvidos não componham as Comissões. Lembro da 
responsabilidade civil de ambos os fatos. Gostaria de mencionar sua fala ao final 
da reunião: Tivesse poderes apagaria da história do Conselho esta reunião. Quero 
pedir desculpas as senhoras e aos senhores pelo que ouvimos aqui. Senhores, os 
resultados progressistas e profícuos de uma sociedade ocorrem a partir de duas 
vertentes: 1 – Ação pessoal e intensa de um líder. 2 – Ação de um grupo coletivo 
num mesmo propósito. O Rei Luís XIV e o Imperador Bonaparte são exemplos da 
primeira vertente, onde a ação profunda e personalizada fez a roda rodar e 
mudou os rumos da França e dos franceses. Os imigrantes ingleses que chegaram 
a Manhattan são exemplos da segunda vertente, trabalharam coletivamente para 
instalar a grandiosa Nova York e protegê-la nas instâncias do primeiro mundo. 
Convoco os Conselheiros de bem a um esforço hercúleo por nosso Clube. Muito 
obrigado. 
 
André Perego Fiore – ... Gostaria de relatar um fato ocorrido comigo na última 
quarta-feira, Presidente, no dia 13 de novembro último, onde eu fui vítima de 
uma tentativa frustrada de roubo à mão armada na frente do Clube. Eu chegava 
às 6h00 da manhã, como eu chego regularmente, Presidente, 3 vezes por semana 
para praticar Fitness. Estava estacionando meu carro na frente da Portaria do 
Boliche e, quando eu estava parando no meio fio fui abordado por quatro 
indivíduos armados, inclusive um deles portando uma metralhadora, estava 
minha esposa e eu. E por circunstâncias do ocorrido, felizmente a tentativa foi 
frustrada e graças a Deus minha mulher e eu saímos vivos e com meu veículo 
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dessa situação de terror, de horror. Eu falo horror porque é exatamente isso que 
nós vivemos na cidade de São Paulo hoje, fruto do serviço público mal prestado 
na questão da segurança municipal e da Polícia Militar. Então, em face de todo 
esse exposto, de toda situação que minha esposa e eu passamos e a gente saiu 
vivos, graças a Deus, eu gostaria de aproveitar a presença do Presidente da 
Diretoria e pedir na possibilidade de que tenhamos seguranças treinados e 
armados em todas as Portarias do nosso Clube, como inclusive o Hebraica tem. 
Além disso, eu pediria, Presidente, se pudesse, a gente ter seguranças treinados e 
armados rondando o perímetro externo do Clube, para que a gente tenha uma 
ronda ostensiva, infelizmente contando com a nossa segurança, porque como 
falei, infelizmente a segurança do Estado e do município está falida ou pelo 
menos deixando a desejar. E, por último, Presidente, gostaria de pedir, se fosse 
possível também, a instalação de câmeras de monitoramento de todo perímetro 
externo do Clube para que a gente tenha pelo menos alguma espécie de 
segurança ou que o bandido se sinta um pouquinho mais constrangido de 
cometer o crime, porque a situação foi de total terror e uma situação que não 
desejo para ninguém, uma coisa horrível, horrível, horrível e que minha mulher e 
eu fomos vítimas. 
 
Presidente – Receba nossa solidariedade, Conselheiro. 
 
André Perego Fiore – Muito obrigado, Presidente. Por último, só gostaria de citar 
uma coisa também que tenho ouvido nas redes sociais e ouvi pelas alamedas de 
que na nossa última reunião, onde a gente comentou sobre a verba extra para o 
Estacionamento e que houve aquela polêmica toda, aquela questão de que uns 
votam “Sim”, outros votam “Não”, e eu ouvi muitas pessoas dizendo: Não, 
porque quem votou “Sim” é a favor do Clube, quem votou “Não” é contra, enfim, 
eu só gostaria de dizer que dentro deste Plenário, incluindo as pessoas que estão 
aqui e as que não estão aqui, todos nós somos 100% a favor do Pinheiros, eu 
tenho certeza disso, ninguém é contra o Pinheiros, eu não sou e nenhum de nós 
aqui dentro é, eu tenho certeza absoluta disso. Então eu gostaria de defender a 
mim e a todas as pessoas que disseram “Não”, eu só acho que a questão é que 
naquele momento talvez a proposta não tivesse sido bem formulada, talvez ela 
pudesse ter sido formulada com um “Sim”, com algumas ressalvas, onde tenho 
certeza que todos nós seríamos favoráveis. Então, gostaria de pedir para quem 
mencionou, quem disse isso eu queria que pelo menos retirasse meu nome disso, 
porque votei “Não” e sou 100% a favor do Pinheiros. 
 
Presidente – O senhor fique tranquilo, Conselheiro, que existe um princípio 
chamado Princípio da Colegialidade, quando o Colégio decide é o Conselho que 
decidiu, patrulhamento ideológico é algo que deve ser afastado. O Colegiado 
decidiu, como decidiu há pouco, é decisão do Colegiado, já não se deve lembrar 
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quem votou de acordo ou não. Eu espero apenas que todos, quando votem, 
votem com a sua ciência e com a sua consciência, isso é o mais importante. 
 
André Perego Fiore – Eu endosso as suas palavras, Presidente. 
 
Roberto Cappellano – Fiore, você me concede um aparte? 
 
André Perego Fiore – Claro. 
 
Roberto Cappellano (aparte) – Eu acho que essa sua preocupação para mim é 
inexistente, o que eu acho que ficou muito, não sei se a palavra correta é triste, 
mas ficou muito estranho na reunião passada é não ter deixado as outras pessoas 
falarem, então quando pessoas deixam de falar alguns acabam tendo esse 
sentimento: é contra, a favor, pinheirense, não pinheirense. Se todos tivessem 
falado poderia ter dado o mesmo resultado sem nenhum mal-estar, o problema 
de você não deixar falar acaba dando esses problemas. 
 
Presidente – Quem que não deixou falar, Conselheiro? 
 
Roberto Cappellano – O Plenário, quando o senhor propôs. Foi feito isso, não foi? 
 
Presidente – Eu quero dizer para o senhor, não vou citar o nome porque o 
Presidente de então não está presente, quando se discutia um assunto da mesma 
relevância, e eu estou com o precedente aqui, eu lhe mostro, e não era eu que 
estava presidindo, havia mais de sete, oito inscritos, um Conselheiro pediu o 
encerramento. Os Conselheiros inscritos se levantaram e disseram: Mas há 
Conselheiros inscritos. O ilustre Presidente, que o senhor e todos nós temos 
muito apreço, disse o seguinte: O artigo do Estatuto é claro, qualquer Conselheiro 
ou a Mesa pode pedir para o encerramento da discussão e se o Plenário que é 
soberano assim decidir encerra-se a discussão, havendo ou não inscritos. Eu nada 
mais fiz do que seguir o paradigma que todos nós tanto apreciamos, inclusive V. 
Sa. 
 
Roberto Cappellano – Só um esclarecimento, é que uma das argumentações é 
que a gente estava no adiantado da hora e faltavam seis inscritos. 
 
Presidente – Me permita, havia dez Conselheiros inscritos. 
 
Roberto Cappellano – Seis, pode olhar na Ata. 
 
Presidente – Já havia falado dez Conselheiros inscritos, todos da honrada 
vertente política que o senhor representa. Os senhores estavam inscritos pelo 
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final – É uma estratégia, não contavam com a consulta ao Plenário se a matéria 
estava suficientemente esclarecida. Nada mais fiz do que fora feito antes nesta 
Casa. E eu tenho o precedente para lhe mostrar, está aqui comigo. 
 
Roberto Cappellano – Eu só queria deixar claro, Dr. Manssur, que fiquei muito 
chateado não ter podido falar,... 
 
Presidente – Como aqueles também ficaram. 
 
Roberto Cappellano – ...assim como tenho um apreço pelo senhor e falo olhando 
no olho, estou falando porque fiquei e gostaria de ter falado. Só falo o seguinte: A 
reunião acabou 15 para meia-noite, hoje já é meia-noite e faltavam seis para 
falar. Se cada um falasse 10 minutos, a gente falaria até meia-noite e 15. É só por 
isso que fiquei muito chateado, pela relevância do tema eu gostaria de ter falado. 
Não falei, tudo bem e só estou falando para o Fiore, que era meu aparte inicial, 
depois a gente desvirtuou, que às vezes você não podendo falar acaba suscitando 
dúvidas. 
 
Presidente – O fato de se falar ou não se falar não justifica qualquer adjetivação, 
porque o Princípio do Colegiado é esse, o Colegiado decidiu. 
 
Roberto Cappellano – Exatamente e, por tanto apreço que devo ao senhor vim 
externar aqui, poderia nem ter feito e deixar batido. 
 
Presidente – Eu agradeço. 
 
Roberto Cappellano – Obrigado, Fiore. 
 
Presidente – É meia- noite, eu vou... 
 
Mario Montenegro Gasparini – Vai ouvir meu aparte e, em seguida, pode 
encerrar a sessão. 
 
Mario Montenegro Gasparini (aparte) – Conselheiro, realmente é lamentável, 
concordo, queria me solidarizar com o ocorrido, creio que o Clube pouco pode 
fazer, mas essa ideia de um sistema que possa pelo menos oferecer imagens pode 
ajudar eventualmente à captura dos bandidos. Eu não posso deixar de mencionar, 
Dr. Manssur, e me permite, sei que o aparte é para meu caro amigo André Fiore, 
mas os temas precedentes que o senhor acaba de mencionar ao Conselho 
Roberto Cappellano, na verdade para mim traz a essência da discussão atual no 
Clube, um erro não pode justificar o outro. 
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Presidente – Ele não errou. 
 
Mario Montenegro Gasparini – É o meu juízo, vosso juízo é esse. ... tinha uma 
frase que dizia que ele não tinha compromisso com o erro e não é porque se no 
passado ele teve uma posição que ele não possa mudar. O que nós vemos, hoje, 
politicamente no Clube é exatamente isso. 
 
Sr. Presidente – Acabamos de ver esta questão há meia-hora. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Exatamente, o senhor tem toda razão, acabamos 
de ver faz meia-hora, aliás, a gente tem visto esses anos todos, temos visto 
bastante isso e, pelo que estou vendo, a gente vai continuar com esse 
compromisso do erro, porque foi feito assim, deve ser feito assim e de maneira 
inteligente eu estou vendo que a gente caminha para algo bastante interessante, 
continuar nessa mesma discussão, eventualmente levando esses temas para 
discussão fora do Clube ao invés de a gente ter inteligência e entendimento 
suficiente para reconhecer erros do passado e, principalmente, pensar no futuro. 
Parece que não é isso que a gente tem visto. E eu tenho visto sinceramente 
alguns companheiros a quem eu admirava se regozijarem com essa situação. 
Fiquem à vontade para tornar o Clube na verdade esse tipo de Clube que a gente 
está encontrando aqui hoje. Saiba, V. Exa., que é lamentável que a gente chegue 
a esse ponto, que esse tipo de procedimento impere perante aquilo que deve e 
deveria ser a nossa obrigação, que é procurar o melhor para o Clube. E veja bem, 
não tem aqui coloração política nenhuma, o senhor conhece muito bem minhas 
posições. Aliás, quando o senhor se elegeu eu fui conversar com o senhor sobre 
esse tema, venho batendo nessa tecla diuturnamente neste Conselho, mas 
lamentavelmente, pelo semblante de todos e pela assertividade de todos que 
estão aqui, entendendo tudo que está acontecendo, porque o que se colocou 
aqui o Dr. Cappellano e o próprio Fiore, ninguém é contra a verba do 
Estacionamento, nós somos contra mais uma vez aprovarmos uma verba sem ter 
certeza que é a última. 
 
Presidente – Conselheiro, essa matéria... 
 
Mario Montenegro Gasparini – Essa matéria já está preclusa, não está voltando, 
só estamos esclarecendo. 
 
Presidente – Eu estou ouvindo o senhor, pelo respeito. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Eu não pude me manifestar e sou contra essa 
posição de qual Presidente que seja. 
 



54/43 

 

Presidente – Eu só vou lhe responder e com muita tranquilidade. O precedente 
está aqui e o senhor honrava esta Casa quando ele ocorreu. Interessante que 
naquele momento ninguém usou esse microfone, como o senhor com a 
dignidade que sempre o caracterizou usa agora, para verberar que havia inscritos 
e não lhe fora oportunizada a palavra. E, hoje, a Presidência segue o mesmo 
precedente, o mesmo princípio, dando a mesma justificativa que se dera àquela 
oportunidade. Diz o Regimento: Quando qualquer Conselheiro ou a Mesa, 
consultado o Plenário se a matéria está suficientemente esclarecida ou não e este 
Plenário decidir que sim, encerra-se a discussão. Fez-se assim, e naquela ocasião e 
também se reclamou e o Presidente de então justificou: O Estatuto não 
estabelece se há ou não há inscritos, ele estabelece: Feita a consulta, sendo a 
resposta afirmativa, está encerrada a discussão e se inicia a votação. E assim se 
fez pela primeira vez naquela oportunidade. O senhor honrava esta Casa, 
ninguém levantou vozes. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Qual era o tema que se discutia, Presidente? 
 
Presidente – Esta Presidência simplesmente obedeceu o que o Plenário decidiu e 
hoje ela é verberada. Eu aceito porque a minha formação é democrática e a 
minha formação, acima de democrática, é de defender as prerrogativas do 
Conselho e de cada um dos senhores. E por ter feito essa defesa do Conselho e de 
cada um dos senhores é que eu me inflamei, até com prejuízo da minha saúde. 
Mas, acima da minha saúde, está o respeito que eu tenho por esta Casa. A 
questão colocada pelo Conselheiro Fiore, da segurança, está perfeita. A questão 
colocada pelo Conselheiro Fiore, de que houve alguns comentários, eu a condeno 
veementemente, o Colegiado decidiu e quando decide, está decidido, é o 
Colegiado que decide, em latim tollitur quaestio, ou seja, matéria encerrada.  
 
Mario Montenegro Gasparini – Qual era o tema que se discutia naquele 
momento? O senhor disse que está com o precedente aí. 
 
Presidente – A construção do Fitness, e eu estou com o precedente aqui, que é 
uma questão análoga. 
 
Mario Montenegro Gasparini – É análoga, mas era uma obra... 
 
Presidente – Não importa, o problema é o princípio, não o valor, o fato por um 
valor X ou por um X mais Y é o mesmo fato, não importa o valor, importa o 
princípio. 
 
André Perego Fiore – Presidente, eu posso só encerrar, por favor, o senhor me 
permite? Só para encerrar, gostaria de agradecer muito a presença até tarde da 
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hora do Presidente da Diretoria, Dr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues por estar aqui 
e pela preocupação que o senhor teve comigo, quando chegou hoje na reunião e 
me perguntou se estava tudo bem do incidente e tudo mais, gostaria de 
agradecer pela presença, o senhor até agora está ouvindo o que estou falando, o 
meu relato e pela preocupação que o senhor teve comigo e com minha esposa. 
Muito obrigado, muito obrigado, Presidente. 
 
Presidente – Receba toda solidariedade, espero que supere, já passei por isso, 
não aqui, mas em outro lugar e que Deus nos proteja. 
 
André Perego Fiore – Muito obrigado, Presidente. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrada a reunião aos dez minutos do dia 19 de novembro de 2013. 
 

* * * 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 628ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 27 de janeiro de 2014, com as retificações já dela constantes. 
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