
ATA RESUMIDA DA 628ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014. 

 

 

 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de janeiro do ano dois mil e quatorze, em segunda 

convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista 

de presença cento e quarenta e seis Conselheiros. 

 

 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segunda Secretária “ad hoc”: Antonio Alberto Foschini 
Terceira Secretária “ad hoc”: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 
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.  

 

 
4) EXPEDIENTE 

Presidente – Propôs ao Plenário e foram aprovados votos de pesar e 

observado um minuto de silêncio em memória dos seguintes 

pinheirenses falecidos recentemente: Antonio Carlos de Oliveira, ex-

integrante do Conselho Fiscal e Suplente no exercício do cargo de 

Conselheiro; Augusto Miranda, ex-Conselheiro; Nivaldo Ramos 

Sant’anna, ex-Diretor; Francisco Antonio Fraga, ex-Diretor e atual 

Presidente da Confederação Brasileira de Clubes; Domingos Quirino 

Ferreira Netto, ex-Vice-Presidente da Diretoria. Acrescentou 

proposta de voto de pesar formulada pelo Conselheiro Cássio de 

Camargo Mello, pelo falecimento de seu sogro, Fernando Regis 

Velludo Macedo. 

 
- É observado um minuto de silêncio. 
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Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as 

seguintes proposições: votos de pronto restabelecimento: 1) de 

iniciativa da Mesa do Conselho, ao ex-Conselheiro Mário Avancini, 

esposo da Conselheira Dulce Arena Avancini; 2) à Conselheira 

Maria José Villaça; 3) de autoria da Conselheira Dulce Arena 

Avancini, à Atleta Benemérita Sylvia Nieszner Destri Villari; 3) de 

iniciativa da Mesa do Conselho, ao Conselheiro Paulo Eduardo 

Vargas Machado Sartorelli; votos de congratulações de autoria da 

Mesa do Conselho: 1) ao Desembargador Fábio Prieto, associado 

do Clube, eleito Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, para o biênio 2014/2016, a sua Vice-Presidente, 

Desembargadora Cecília Marcondes, e à Corregedora-Regional, 

Desembargadora Salette Nascimento. Por oportuno, estendeu o 

voto ao Desembargador Federal Newton de Luca, também 

associado do Clube, que estava deixando a Presidência do 

Tribunal. Considerou os votos do Colegiado como um todo, mas 

informou que os Conselheiros Sergio Lazzarini e Renato Lazzarini 

formularam expressamente os mesmos votos; 2) ao Conselheiro 

Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri, Presidente do Sindi-Clube, 

recém empossado Integrante do Comitê São Paulo Rumo a 2016 – 

instituído em 25/07/2011 pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer 

e Juventude, formado por representantes de federações paulistas e 

órgãos do Governo e da Prefeitura, com o objetivo principal de 

discutir e fomentar políticas públicas para os jogos olímpicos; 3) ao 

Desembargador José Renato Nalini, recém empossado no cargo de 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

Primeiro Secretário – ... informamos o recebimento de cartas da 

Diretoria, que estão à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta 

na Secretaria Conselho, comunicando alterações em sua 

composição para o biênio 2013/2015.  

 

Rosa Maria Mira Santos – ... Eu tenho aqui a formular dois votos, um 

de pesar e um de louvor. O voto de louvor vai ao Departamento 

Cultural que, na 15ª Edição da Maratona Cultural ACESC, colocou o 

Pinheiros em posição de destaque pelo talento e a qualidade dos 

integrantes do teatro, literatura, fotografia e das artes plásticas, 

destacando o teatro do Clube, que recebeu 19 premiações. Em 

nome do grupo de teatro Pinheiros e de grandes amigos que 

deixou por aqui eu proponho um voto de louvor, apesar de ser de 

pesar, ao Diretor de Teatro Silnei Siqueira, falecido no dia 20 de 

dezembro de 2013. Voto esse merecido pelo seu trabalho repleto 
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de carinho, dedicação e muita qualidade em 20 anos de teatro 

dedicados ao Clube Pinheiros. Dedicação essa que trouxe muitos 

prêmios ao Clube, inclusive uma homenagem da ACESC no final do 

ano passado. Para todos que conheciam, seja no teatro, na 

lanchonete, na piscina, numa boa conversa no Bar da Sinuca, 

enfim, pelas alamedas do Clube, eu tenho certeza que o 

sentimento que ficou foi um misto de tristeza e alegria: tristes pela 

perda, mas felizes por termos compartilhado de grandes momentos; 

tristes por não termos dado o último abraço, mas felizes por muitos 

abraços que demos aqui mesmo neste teatro em momentos 

especiais; tristes por ter deixado as filhas tão queridas, mas felizes 

por saber que ele agora está com a esposa; tristes por não fazer 

mais espetáculos, mas felizes por termos participado e assistido 

tantos outros aqui; tristes por não ouvirmos mais seus conselhos 

sensíveis e ensinamentos, mas felizes por sabermos que fez aqui 

neste palco do Pinheiros um de seus lugares prediletos para mostrar 

algumas de suas grandes obras; tristes pelo teatro não só do Clube 

que perdeu um grande mestre, mas temos a certeza de que ele, 

Paulo Autran e outros grandes amigos estão lá em cima tomando 

seu uisquinho e preparando um novo espetáculo. Não vou 

conseguir ler tudo porque era uma pessoa muito carinhosa, muito 

carismática e sinto em estar aqui fazendo isso. Aproveitando a 

oportunidade eu coloco o pleito de inúmeros associados que 

sugerem como homenagem ao saudoso e talentoso Diretor, a 

concessão de seu nome ao grupo de teatro amador do Pinheiros. 

Seu espetáculo terminou, mas sempre estará na vida de todos que 

o conheceram e, como um bom espetáculo, ficará na lembrança 

um espetáculo com choros, risos que merece uma grande salva de 

palmas.  

 

Presidente – D. Rosa, eu recebi de alguns Conselheiros pedido de 

estender esse voto de pesar como sendo de toda e pediria sua 

autorização para tal. 

 

Rosa Maria Mira Santos (fora do microfone) – Sim. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Como Presidente da 

Comissão de Obras eu gostaria de fazer um breve relato sobre a 

obra da nova Garagem do Clube Pinheiros. O que está faltando 

para concluir a obra da Garagem? Falta demarcar as vagas do 3º 

subsolo, os arremates de jardins, arremates de elétrica e a limpeza 

fina da obra. Na parte documental: o Clube já tem a certidão 
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negativa do ISS da Prefeitura; o Clube já conseguiu o termo de 

compensação ambiental do DEPAVE. Hoje o Clube recebeu o 

TRADE da Secretaria Municipal de Transportes. O TRADE é o Termo 

de Recebimento e Aceitação Definitivo de Obras e Serviços no 

Sistema Viário, ou seja, havia uma polêmica se o Clube poderia 

abrir sua garagem para a Faria Lima, se não poderia, então, isso já 

está sepultado, nós temos aqui o TRADE, quem quiser ver. Foi uma 

negociação difícil, a Prefeitura queria cobrar um valor alto, o Clube 

já vem debatendo com a Prefeitura desde novembro e nós 

conseguimos uma redução em 2/3 dessa taxa, então foi realmente 

uma negociação proveitosa para o Clube. E nos próximos 10 dias 

virá ao Clube o Corpo de Bombeiros para fazer a vistoria final, daí 

emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que vai permitir a 

emissão do habite-se e abertura do Estacionamento. Bom, quanto 

ao assunto da Garagem é o que tinha a falar. E agora só queria 

comunicar aos Conselheiros que o Clube está fazendo a troca do 

piso do Ginásio Poliesportivo, aqui do lado. Essa troca do piso está 

sendo paga através do SICONV, que é o Sistema de Convênios, 

Decreto Federal 6170/07 e Portaria 127/08, que é o repasse de 

recursos destinados através de projetos apresentados e aprovados 

para compra exclusiva de equipamentos esportivos de alto 

rendimento. No nosso caso o piso é originário dos Estados Unidos e 

será utilizado para Handebol, Voleibol e Basquete. É só isso que eu 

tinha. Obrigado. Boa noite. 

 

Ivo Kesselring Carotini – ... Eu quero me associar ao voto de pesar 

ao Dr. Quirino Ferreira, cujo remanescente, nós temos aqui o nosso 

Conselheiro querido Pedro Paulo, fez parte daquela Diretoria na 

qual ele foi Vice-Presidente, uma pessoa amável, querida. Não 

posso esquecer o filho dele, Érico, não é Pedro Paulo? A família 

tinha uma atuação, com muita alegria, participante. E como são 

passados quase 50 anos, isso vai se perdendo na memória. Mas 

associando-se ao voto de pesar, Sr. Presidente, eu queria fazer o 

meu e é porque estou me manifestando. Muito obrigado. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri – ... Eu vim só, Presidente, fazer esse 

voto de pesar triste da morte do nosso companheiro Francisco 

Antonio Fraga. Foi embora moço, com 68 anos de idade, 

completados no dia 17 de novembro, nos deixou muito tristes. E 

queria aqui à família, D. Regina sua esposa, os três filhos: Murilo, 

Rafael e Veridiana recebessem esse carinho nosso por esse 

companheiro. Eu tive o prazer e a honra de tê-lo como meu Diretor, 
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depois ele foi meu companheiro também no Sindi-Clube. E foi 

durante seis anos, dois mandatos, Vice-Presidente. Agora no último 

ano, em 2013 ele era Presidente da Confederação Brasileira de 

Clubes. Vinha exercendo um papel importante, porque o esporte 

no Brasil está crescendo muito. Infelizmente, por uma doença 

gravíssima, que o tratou muito mal, ele passou momentos muito 

difíceis, mas nós temos que aceitar esses caminhos que a vida nos 

proporciona. Então, queria que fosse mais uma vez consignado esse 

voto de pesar pela sua morte. Muito obrigado, Presidente. 

 

 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Sylvio Renan Monteiro de Barros – ... Queria aproveitar também 

para agradecer ao Dutra, que não está presente, mas queria dizer 

que, em nome dos corredores de rua, agradecemos o interesse que 

ele demonstrou, apesar daquela discussão toda que houve na 

última reunião nossa com relação à reforma da pista. E prometeu-

nos que, assim que houvesse a possibilidade, iria fazê-lo. E estamos 

aguardando essa realização com muita vontade, meus colegas de 

Conselho e Associados em geral. Em primeiro lugar, queria fazer um 

rápido cumprimento à Diretoria, pela opção de pavimentar com 

piso intertravado a nova face do Pinheiros, o novo piso na área da 

circulação do Tênis e agora foi finalizado. Embora eu, como 

médico, não tenha muita propriedade para dissertar sobre o 

assunto, mas, no entanto eu posso assegurar a todos que esse piso 

apresenta inúmeras vantagens sobre outros: menor preço, 

possibilidade de remoção e reaplicação sem alto custo em caso 

de necessidade e drenagem de águas pluviais, que podem chegar 

até 40%, vai diminuir até as pequenas enchentes que nós temos aí. 

E, por ser aplicado sobre areia, diminui o impacto da pisada, fato 

importante para idosos que nele caminham, assim como para nós, 

atletas, que nele fazemos nossos treinamentos. E, como pediatra, 

posso dizer também que vai diminuir e muito o índice de acidentes 

em crianças, que é muito comum em pisos irregulares como esses 

mosaicos existentes em outras áreas do Clube. Espero que tal 

tendência persista com novas reformas que forem feitas. Agora, o 

assunto que me trouxe aqui é o seguinte: Há algum tempo recebi 

uma solicitação de alguns associados, o que me levou a fazer uma 

pesquisa, eram poucos associados, então resolvi fazer uma 

pesquisa informal e para todos que apresentei a proposta, houve 

um caso de negativa, 10% de casos de indiferença e todos os 

outros apoiaram, então resolvi trazer aqui para nós. A pista de 



6/28 

 

atletismo é com certeza o ponto de maior procura no Esporte Clube 

Pinheiros. Lá acedem associados, corredores, jogadores de Peteca, 

Basquete, Vôlei, Handebol, caminhantes, enfim, participantes de 

todos os esportes se utilizam, ainda que alguns só esporadicamente, 

da pista que tanto nos orgulhamos. Lá se caminha, corre, joga, 

toma-se sol, entre outras atividades. A gente nota, no entanto, 

ausência de um apoio importante para aqueles que, após seus 

exercícios, desejam alongar-se, o que é altamente salutar. Por esse 

motivo venho propor a vocês a instalação de dois espaldares, o 

que facilitará a prática dos alongamentos, complementando as 

atividades esportivas já praticadas lá. Eles poderiam ser instalados 

ali na área onde habitualmente se concentram, antes e após os 

treinos, os associados e corredores. Aprovado o encaminhamento 

da matéria à Diretoria. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Tenho três assuntos a falar 

aqui, um dos assuntos o Dr. Sylvio já citou, mas vou um pouquinho 

mais além. A gente está pedindo realmente a reforma da pista de 

atletismo, mas os associados pedem também a retirada das 

quadras de Tênis que estão lá instaladas, elas foram instaladas lá 

provisoriamente, quando da construção da obra da nova 

Garagem, as novas quadras já estão sendo repostas lá no setor do 

Tênis, então está na hora de a gente pensar na retirada dessas 

quadras. O segundo assunto, sobre a pista também, é que alguns 

associados cadeirantes e mães com bebês pedem a instalação de 

uma rampa de acesso à pista. Já existe uma rampa de quem vem 

das piscinas, mas no lado oposto não tem. E outro dia eu estava na 

pista e um associado – Não vou dizer o nome, mas todos vocês 

conhecem, é pessoa famosa aqui no Clube, ele sofreu um acidente 

– e ele me pediu: Ricardo, precisa fazer a rampa do lado oposto. 

Então é um pedido que realmente é fácil de atender. O meu 

segundo pleito aqui hoje, os associados pedem que o Clube 

disponibilize em seu site um link para que os sócios possam fazer 

aquisição online de serviços, aulas, cursos, shows, parte social. Hoje 

o associado tem que vir aqui na central de atendimento para fazer 

aquisição, então poderia ter um link para acessar e fazer isso online. 

O Clube, claro vai ter que disponibilizar a compra por cartão de 

crédito ou cartão de débito, mas isso é uma coisa que a área 

financeira tem que resolver no futuro. O terceiro assunto também se 

refere à área de cursos e modalidades esportivas. Todo mundo que 

contrata um curso ou uma modalidade esportiva geralmente paga 

em duas parcelas semestrais. Os associados pedem que o Clube 
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parcele esses pagamentos mês a mês. Eu vou dar um exemplo, o 

meu caso, eu contrato no Clube o Tênis, pago o Fitness, pago 

armário no Boliche, pago armário no Tênis, eu tenho que pagar 

tudo de uma vez duas vezes por ano, então deveria ser 

disponibilizado mês a mês. Sou sozinho, mas você pega pai, mãe e 

dois filhos fica pesado disponibilizar esse pagamento duas vezes por 

ano, então é uma coisa relativamente simples de se fazer. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Silvia Schuster – ... Eu venho aqui representando a voz dos sócios e 

vou pedir algumas coisas. A primeira solicitação dos associados é 

para que haja uma liberação do valor da recarga do cartão 

Pinheiros, eles pedem que essa recarga possa ser a partir de R$2,00. 

É uma coisa simples, que o mínimo agora são R$10,00 e às vezes as 

pessoas não tem esse dinheiro disponível, então eles estão pedindo. 

A segunda coisa é a respeito da piscina, muitas mães estão 

preocupadas com o que tem acontecido, fora de São Paulo 

mesmo, a questão dos ralos. Existe uma tampa especial para ralo 

que escorrega os cabelos, então seria importante o Clube verificar 

isso, procurar adquirir esses ralos para deixar essas mães mais 

tranquilas. Já houve até uma resposta do departamento, falando o 

seguinte: Que nós não temos como desligar a sucção, a máquina 

que suga, então o que acontece? É exatamente esse o problema, 

você tem pouco tempo, por exemplo, uma criança que está sendo 

sugada pelo ralo, se você não consegue parar essa máquina, 

então você tem que ter outro dispositivo e esse dispositivo é essa 

tampa de ralo que escorrega os cabelos. E não custa tão caro, 

custa R$50,00. Eu acho que seria superimportante que o Clube 

verificasse e colocasse essa tampa para deixar os associados, os 

pais e as nossas crianças bem. A terceira coisa é a respeito de uma 

publicação que saiu na “Folha de São Paulo”, onde os associados 

pedem a listagem dos 520 atletas de alto rendimento que foi 

publicada, então deve ter uma lista aqui, que fala que foi o Esporte 

Clube Pinheiros, 520 atletas de alto rendimento. E além desses 520 

atletas, eles pedem também a listagem dos 2.326 que estão em 

fase de formação. Dentre esses 2.326 devem estar os sócios 

também e os associados gostariam de ter essa listagem. Aprovado 

o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Rosa Maria Mira Santos – ... Gostaria de solicitar em nome do 

quadro associativo, a instalação no Clube do Centro de 

Aprendizado de Artes para nossas crianças. Os pais pedem cursos 
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de música, pintura, arte, ciências, circo, arte sustentável e até 

culinária. Nosso Clube é reconhecido mundialmente pela categoria 

dos nossos atletas e no futuro também iremos brilhar culturalmente, 

afinal, uma criança voltada à arte e ao esporte será um 

adolescente de boa índole. Aprovado o encaminhamento da 

matéria à Diretoria. 

 

 
Item 2 - Apreciação das atas das 626ª Reunião Extraordinária e 

627ª Reunião Ordinária, realizadas nos dias 18 e 25 de 

novembro de 2013, respectivamente. 

Presidente – ... Então, a primeira ata, que já foi previamente 

distribuída aos senhores, não há Conselheiros inscritos. ... aqueles 

Conselheiros que estiverem de acordo com a ata da reunião 

realizada no dia 18 de novembro de 2013 permaneçam como 

estão. Os que não concordarem com a Ata, queiram-se levantar. 

...a ata do dia 18 de novembro, que é a primeira, está aprovada.... 

 

Carlos Edmundo Miller Neto – ... Eu quero falar do item da ata de 

reunião que consta na página 9. ... Eu li essa ata e realmente fiquei 

surpreso com a solicitação do senhor, assim: Pediria à Taquigrafia 

que tirasse esse trecho e pediria ao Conselheiro um pouco mais de 

moderação na fala, como se eu tivesse em algum momento 

faltado ao respeito ou de alguma forma dito algo não moderado. 

O senhor ainda diz: Por favor, a senhora faça consignar que 

determinei, por favor, a retirada dessa expressão inadequada, 

inoportuna e extemporânea. Eu queria fazer o registro, Sr. 

Presidente, que são palavras, e eu registro, palavras muito duras, em 

que nenhum momento no trecho anterior à ata eu tive a menor 

intenção de ofensa a qualquer pessoa. E a leitura dessa maneira 

como consta na ata leva à interpretação que em algum momento 

eu não tenha sido moderado. Então, eu peço ao senhor que dentro 

do seu juízo, de todo seu preparo que, ou não conste nada, 

simplesmente trecho suprimido por determinação do Presidente ou 

que se punha para registro e que as pessoas possam efetivamente 

comparar e ter a oportunidade de dizer se houve ou não a falta de 

moderação. Eu entendo que em nenhum momento eu fiz. Até para 

não criar nenhuma polêmica, eu estive no Conselho e fui assistir à 

fita para ver se em algum momento não teria me expressado de 

uma maneira muito brava com algum assunto. Eu sou uma pessoa 

que defendo muito ideias, mas nenhum momento eu brigo com 

pessoas. Então, eu pediria ao Sr. Presidente com todo juízo e com 
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humildade que não passe a impressão de que houve algo que eu 

não fiz, em nenhum momento tive intenção de ofender a ninguém, 

em especial a pessoa que o senhor aqui preserva, mas deixa à vista 

como se fosse eu uma pessoa que fez alguma coisa que realmente 

não tive a intenção. Eu agradeço. 

 

Presidente – Eu vou responder. Com absoluta certeza eu acredito 

que o senhor não teve a intenção, mas eu vou indeferir o pedido. 

Como o senhor bem coloca, o que está na ata é o que ocorreu, 

então a ata é a reprodução fiel daquilo que ocorreu na reunião, 

então ela é fiel. A meu sentir e compete ao Presidente dirigir os 

trabalhos, está na sua prerrogativa, no inciso I do Art. 10 das 

prerrogativas do Presidente, a expressão utilizada pelo senhor, ou as 

expressões – Era um aparte, os senhores estavam debatendo em 

aparte, o que não é possível – quando o senhor ao se dirigir a um 

Conselheiro fez referências no futuro do pretérito ou no futuro do 

condicional. 

 

Carlos Edmundo Miller Neto – Condicional. 

 

Presidente – Condicional, pretérito é a mesma coisa, endereçado 

ao Presidente, que é convidado – É como se o senhor convidasse 

alguém a sua casa e, publicamente, se verberasse ou se falasse no 

futuro do condicional com relação a um convidado presente. 

Procurei preservar a Instituição, que, representada pelo Presidente 

que estava como convidado; procurei preservar a Instituição 

Conselho Deliberativo porque certas expressões não devem ser 

utilizadas num Colegiado desse porte, nem sequer nas conversas 

amenas de domingo ou de sábado nos locais que ambos 

frequentamos. Aquele futuro do condicional, comparando 

eventualmente a palavra do Presidente a algo que, se existir, tipifica 

um fato que exorbita da parte do Direito privado, entra no campo 

do Direito público, a meu sentir é inadequado. Eu não vou repetir 

porque senão a Taquigrafia irá transcrever e ficará constando. Por 

que estou indeferindo? Porque nessa parte sob o prisma formal é 

para retificação ou para impugnação. Se porventura eu coloquei 

um fato que não houve ou não coloquei um fato que houve, aí sim 

caberia a impugnação. Na sua explanação eu não fiz nada disso. E 

como o senhor bem colocou e faço aqui um parêntese das leituras 

de fim de ano e aí eu o cumprimento, está dito que nas 

divergências ideológicas e, deve haver, até para fins democráticos, 

o essencial é manter-se, como o senhor está mantendo, a cortesia, 
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porque isso, além de ser da liturgia do cargo, auxilia na paz social, e 

nisso eu o cumprimento. Mas vou divergir, porque como o senhor 

colocou polidamente, eu dei uma decisão. E decisão, às 

finalidades que o senhor busca é passível de recurso. O senhor não 

o fez, no prazo de quinze dias, tomando ciência naquele dia. E eu 

até compreendo e fiquei feliz porque momentos após o fato o 

senhor teve que sair por um momento de gala de sua digna família. 

Então eu poderia até ter interpretado que o senhor em razão da 

emoção daquele dia muito feliz, deixou passar o prazo contado da 

reunião. Mas como o senhor bem colocou e eu sabia, o senhor, 

posteriormente, já agora na Secretaria do Conselho examinou a fita 

e examinou a fala. O senhor poderia ter recorrido, então no prazo 

de quinze dias, a partir desta consulta, para as finalidades que o 

senhor pretende e aí sim eu poderia examinar e, eventualmente, 

presente o princípio da retração recursal, rever a posição. 

Certamente não o reveria porque continuo convicto e formei 

convicção de que a expressão não foi intencional, mas foi 

inadequada por aquele momento. Posto isso, a uma pela ausência 

de adequação, que é princípio elementar de todo e qualquer 

recurso e, A duas, pela intempestividade que sepulta de vez pela 

preclusão lógico consumativa qualquer postulação peço, rogadas 

todas as vênias, para dizer que o seu pleito está indeferido e a ata 

permanece como está. 

 

Carlos Edmundo Miller Neto – Agradeço. 

 

Dulce Arena Avancini – Sr. Presidente, eu falei em Várias, está na 

última página. ... Eu reclamei das canchas de Boliche. Então eu vou 

ler as últimas frases. Aproveita as férias, porque ali passa uma cera, 

um verniz e tem, minha expressão era tem bolhas, e saiu tem bola 

de ar embaixo, bolas vão bem, de repente desviam porque tem, 

outra vez bolas, é bolhas. 

 

Presidente – Bolhas e não bolas? 

 

Dulce Arena Avancini – Bolhas de ar. 

 

Presidente – Está anotado, D. Dulce, e aprovado porque isso não 

altera a íntegra do seu douto pronunciamento. 

 

Dulce Arena Avancini – Obrigada. 
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Presidente – Posto isso, senhores, vou colocar em votação a 

segunda ata. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com a 

ata da reunião do dia 25 de novembro com as ressalvas já 

efetuadas, permaneçam como estão. Os que forem contrários 

queiram-se levantar.  

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Ata não se suprime nada. 

 

Presidente – Perfeito. O Conselheiro Bandeira, eu não sei se deu 

para todos ouvirem, ele disse que em ata não se suprime nada. Por 

maioria de votos a ata do dia 25 de novembro está aprovada. 

 

 
Item 3 - Apreciação do processo CD-01/2014, referente ao 

pedido de autorização formulado pela Diretoria, para 
utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 
600.000,00, para substituição da grama sintética do 
Campo de Futebol “B”. 

Presidente – O material foi previamente distribuído a todos os 

senhores. Esta Presidência ouviu todas as Comissões competentes, 

os pareceres estão lançados nos autos e há no parecer da 

Comissão de Obras uma sugestão para que também se promova o 

aumento do cumprimento do Campo de Futebol, preservando-se 

essencialmente o patrimônio arbóreo, acessibilidade, que é 

circulação de pessoas e também a drenagem do local. Então há o 

pedido de autorização para utilização da verba de investimento 

com essa sugestão da Comissão de Obras. 

 

Alexandre Fiore Weyand – ... Primeiramente, gostaria de desejar um 

ótimo 2014 para nós. Venho hoje aqui a esta Tribuna, na verdade 

quero fazer um parâmetro sobre o que concluí sobre esse pedido 

de verba do Fundo Especial para reforma do Campo de Futebol. 

Em novembro passado estava correndo na pista do Clube e vi uma 

filmagem ocorrendo, coincidentemente, como trabalho na área, 

encontrei alguns amigos profissionais e apurei o que se tratava 

aquela filmagem, que era uma propaganda do Ministério dos 

Esportes, tinham 123 pessoas aqui com equipamentos 

extremamente pesados, inclui-se trilho de dolly, carrinho panther, 

refletor, enfim, uma série de equipamentos pesados que usaram do 

nosso espaço da pista de atletismo tanto da grama sintética como 

da própria pista. Por que estou contando essa história? Na verdade 

queria trazer esse caso à tona novembro passado, eu queria 
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entender porquê de o Clube ceder nosso espaço para uma 

propaganda, visto que em minha concepção o Clube não tem fins 

lucrativos não deveria ter propaganda sendo filmada aqui, sendo 

mídia impressa, que vi isso na Veja São Paulo e mídia televisiva. Aí o 

que aconteceu? Me surpreendi com nossa reunião sobre 

aprovação do Orçamento desse ano e se foi questionada a 

reforma da pista. Então, assim, se não existe fiscalização é lógico 

que a pista vai ficar com problema, que já vi muita gente passando 

com aqueles carrinhos que levam material, mochila de rodinha e 

tudo mais. Para não ficar confuso, queria entender qual é o critério 

que a Diretoria tem no cronograma de obras deles, porque pelo 

que li no parecer da Diretoria, o Campo ainda tem uso apropriado, 

ainda dá para usar. Lógico que existe uma defasagem de 8 anos 

da troca da grama, tudo que a Diretoria está falando é 

completamente plausível, não estou criticando isso, eu queria 

entender simplesmente a questão do cronograma de obras. 

Admito, não sou um profundo frequentador do Campo de Futebol, 

não jogo bola, acredito que o que foi alegado lá, que tinham tido 

algumas depressões e tal, talvez seja de anos de festa junina, 

realmente do uso diário do Futebol, estou dizendo isso, não sei se 

também no Campo de Futebol, assim como na pista não existe 

uma fiscalização e pisam da forma que não deveriam. E agora a 

gente tem outro problema que são os azulejos da piscina saindo em 

pleno verão. Vejo três lugares do Clube muito bem frequentados: a 

pista, a piscina e o Campo de Futebol. Então minha pergunta para 

a Diretoria é se o critério, por exemplo, é baseado no número de 

frequentadores, se é possível tirar uma média da pista, do Campo 

de Futebol e da piscina logicamente para poder montar isso, 

porque não sou contrário à reforma do Campo, não sou contrário 

as outras reformas, agora, não aceito, desculpa usar essa palavra, 

chegar numa reunião do Conselho e ficarem reclamando que a 

pista está ruim, está sendo desencapada, se passo lá e tem gente 

passando com carrinho de roda em cima da pista. Não cuidar do 

patrimônio do Clube é simplesmente ser cego, me desculpa, não 

vou chegar lá para o indivíduo e falar: Meu jovem, não passa mais. 

Vejo isso no papel dos fiscais, tem que ter segurança na pista, 

infelizmente as pessoas não cumprem a parte de sinalização, só 

que é triste, é meio que um ciclo vicioso, porque cada vez mais vão 

pedir para reformar o negócio mais rápido. Era só isso, na verdade 

só queria entender o critério da Diretoria. Eu não sei se o Presidente 

vai explicar, mas, tudo bem, se puder me responder por carta eu 

agradeço. Muito obrigado. Boa noite.  
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Roberto Cappellano – ... Queria deixar claro, antes de entrar aqui 

na discussão, tudo, que sou favorável à aprovação da verba para 

fazer a manutenção do Campo de Futebol B, porque acho que 

todo associado merece um local adequado para prática de seus 

esportes e que o Clube deve manter em todas as Seções a 

manutenção preventiva e corretiva e adotando obviamente um 

critério de prioridade. É o caso que está vindo o Campo aqui, sou 

favorável, acho que a gente tem que fazer. Mas, já que esse 

processo veio para o Conselho, vale uns conselhos e sugestões para 

a gente sempre fazer um processo evolutivo aqui dentro do Clube e 

que devem ser discutidos aqui neste Plenário. O Dr. La Terza falou 

agora pouco que a gente está fazendo uma reforma do 

Poliesportivo. Independente do Fundo, de quem está bancando 

essa obra – Até depois gostaria que ele me falasse qual o valor, que 

ele não citou – esse dinheiro deve estar entrando no Clube e o 

Clube pagando ou pagando diretamente os fornecedores, ele 

pode explicar para a gente e citar o valor. Mas, independente, se 

não viesse esse dinheiro de um terceiro, suscito muita dúvida: Isso é 

uma obra de investimento ou é uma obra de custeio, que é uma 

manutenção? A mesma coisa serve para o Campo de Futebol: A 

troca da grama é uma obra de manutenção que é um custeio do 

Clube e que nós poderíamos usar a verba de custeio, se estivesse lá 

alocada, aí vai uma gestão da Diretoria, ou se ela vem para cá 

para ser investimento? Isso é uma dúvida que suscita e acho que a 

gente precisa discutir. 
 

Presidente – Eu estou aqui com a proposta orçamentária, eu trouxe 

de propósito, está como verba de investimento, Conselheiro 

Cappellano. 

 

Roberto Cappellano – Eu sei que está, é salutar que ela está vindo, 

não estou reclamando que ela está vindo, pelo contrário, agora, se 

ela vem para cá é porque ela quer chancela do Conselho e, para 

darmos nossa chancela, ela precisa vir de outro jeito, porque, por 

exemplo, se vem aqui para a gente aqui aprovar e quer nossa 

chancela, do jeito que veio: Vamos reformar o Campo, são 5 mil e 

poucos metros, R$600 mil, dá R$110,00 por metro quadrado. Acho 

que precisaria vir pelo menos uma planilha, isso eu já falei outras 

vezes, e acho que os serviços que estão contemplados deveria 

melhor descritivo do que isso. Deixe pegar aqui, porque a gente 

lendo o próprio parecer da Comissão de Obras me suscitou uma 

dúvida, o senhor falou, não complicou, mas tive entendimento 

completamente diferente do que o senhor falou. A Comissão de 
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Obras falou aqui o seguinte: No caso de aumentar as medidas do 

campo, deve-se tomar o cuidado em aumentar também a parte 

drenante do gramado. A minha pergunta é a seguinte: Vai ser feito 

ou não vai ser feito nessa verba? Se a gente tivesse a planilha aqui 

e tivesse definido quais serão os serviços a gente poderia saber: 

Será aumentado o Campo ou não será aumentado o Campo. Do 

jeito que veio e do jeito que está escrito eu fiquei com a dúvida se 

vai ser ou se não vai ver. 

 

Presidente – Eu tive a mesma dúvida que o senhor, eles poderão 

explicar, procurei a Comissão de Engenharia, eles procuraram a 

Diretoria. A informação que me deram é que está coberta essa 

obra de eventual ampliação pelo mesmo valor cuja autorização se 

pede. Esse valor de R$600 mil seria para troca da grama e também 

para ampliação. É a informação que a Diretoria, através da 

Comissão, me deu, quando li o parecer e vi a sugestão. 
 

Roberto Cappellano – Então se o senhor puder me responder, então 

a gente vai aumentar o Campo nessa reforma agora? 

 

Presidente – Sim. 
 

Roberto Cappellano – Em quantos metros quadrados a gente vai 

aumentar? Qual vai ser a área acrescida e em qual sentido do 

Campo? Isso seria importante constar aqui porque não tem projeto. 

Já sei que vai aumentar, agora, quando e para onde é importante 

a gente saber, porque vai cruzar o Clube, vão falar, estou 

exagerando: Vai para dentro das araras. Não vai. Vai para o 

Poliesportivo. Acho que é importante saber para a gente poder 

conversar e se eles puderem depois falar para a gente acho 

interessantíssimo para fazer. Outra coisa aqui também me suscitou 

dúvidas e gostaria que a Comissão de Obras depois desse a sua 

posição, acho que foi o Arnaldo, ele fala o seguinte: A distância 

das traves para o alambrado seja diminuída. É diminuída ou 

aumentada? Se eu estiver também entendendo errado depois 

vocês me explicam. Você vai diminuir o espaço entre a trave e o 

alambrado ou vai aumentar? Se você diminuir fica muito mais 

próximo de ter um acidente, o moleque tropeça e bate a cabeça 

no alambrado. Pelo que está escrito aqui estou entendendo que 

está pedindo para diminuir esse espaço e não aumentar. É uma 

dúvida, gostaria que depois vocês me explicassem se estou 

entendendo errado ou é o que está escrito. Acho o seguinte, Dr. 

Manssur, a gente vem sempre batendo nessa tecla que a gente 
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precisa ou reformar o Estatuto, o Regimento com relação aos 

valores das obras que devem ser aprovadas aqui e qual a 

documentação necessária que deve ser mandada, porque vamos 

ser redundante e repetitivo, mas não dá para, aprova lá – Tudo 

bem, R$600 mil reais é bem diferente de R$60 milhões, mas quando 

a gente aprovou a primeira vez de R$60, foram R$27 milhões para 

860. Várias pessoas vieram aqui na Tribuna: Ah, dá tanto por vaga. 

Aqui também é uma conta bem simplista, dá tanto por metro 

quadrado. Quando vier para o Conselho para ter a chancela do 

Conselho tem que vir um pouco melhor embasado, são aqueles 

três elementos. Se tiver dúvidas aqui: Ah, o que eu mando para o 

Conselho? Também concordo, vai mandar um negócio de R$150 

mil reais aqui vai custar até mais caro a planilha e o projeto, não 

vamos ser radicais a esse extremo, mas a gente poderia adotar, 

não sei se a Lei de Licitações que tem as faixas de preço de convite 

que são R$150 mil, tomada de preços, que é R$1 milhão e meio, 

acima disso é concorrência, para saber em quais obras a gente vai 

exigir, porque fica muito aleatório, é um sentimento que tenho 

como engenheiro. 

 

Presidente – Perfeito. 
 

Roberto Cappellano – Acho que essa discussão a gente tem que 

começar entre nós aqui, fazer uma proposta de mudança do 

Estatuto para a gente ver o que vai acontecer. 

 

Presidente – Eu já anotei para o Presidente da Comissão de Obras 

prestar esclarecimento. 

 

Roberto Cappellano – São as duas perguntas, que ele já entendeu, 

depois ele fala e, aproveitando, responde do Ministério de Esportes, 

que queria saber se o dinheiro entra para o Clube e o Clube que 

paga, ou se eles pagam direto, isso depois ele explica. E para 

finalizar, o encaminhamento da matéria, diversos atletas e sócios 

que jogam bola aí no Clube vieram falar: Cappellano, não se 

esqueça de falar, pede para fazer uma grama padrão FIFA. Uma 

grama aprovada para campos não em dimensão, e própria 

Comissão também fala isso, porque eles pleiteiam muito. Eles 

também pleiteiam que a manutenção desse Campo de Futebol, 

para evitar lesões, seja feita por uma empresa especializada, para 

diminuir custo, uma lesão, um problema é muito mais caro que 

qualquer economia nesse sentido. Então fazer a manutenção por 

empresa especializada. É isso que ia falar.  
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Presidente – Perfeito. 
 

Roberto Cappellano – Desculpa, vocês vão me responder agora ou 

depois? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Depois. 

 

Roberto Cappellano – Então, está bom. Muito obrigado. Boa noite.  

 

Cândido Padin Neto – ... Acredito que os dois Conselheiros que me 

antecederam já disseram muito do que eu iria dizer aqui, mas uma 

coisa, inclusive até como engenheiro, me saltou também. Não sei 

se na antepenúltima reunião nosso Conselheiro aqui João 

Benedicto até fez um adendo, que foi votado e que os Srs. 

Conselheiros não aceitaram, que todos os projetos que viessem, 

principalmente de obras aqui para este Conselho, até para uma 

transparência melhor, viessem com os projetos, com os valores e os 

senhores acharam por bem, não. Então, voltamos de novo a essa 

alegação, até que os Conselheiros disseram aqui, que são 

engenheiros: Mas isso é uma obra total? Isso é uma reforma? Isso é 

manutenção? Da onde vem o dinheiro? Precisa vir de lá, se é do 

custeio? A gente nunca sabe nada. Então gostaria que os pedidos 

vissem de uma forma já total, já com os valores, com o que vai ser 

feito. Então, agora nós vimos a Comissão falar: Não, vamos 

aumentar. Quer dizer, a própria Comissão acha que tem que 

aumentar, isso deveria vir da própria Diretoria, porque é ela que 

recebe os sócios, recebe o que precisa, os Diretores de Área é que 

dão os subsídios para a Diretoria, não tem que vir da Comissão, a 

Comissão tem que fiscalizar, tem que ver se é ou não. Então a coisa 

também está invertida nesse ponto. 

 

Presidente – Conselheiro, eu só gostaria, para orientar o senhor. 

 

Cândido Padin Neto – É um prazer, Dr. Manssur. 

 

Presidente – A honra é minha. A Comissão tem, por disposição 

regimental, poderes para formular recomendação ou sugestões. 

 

Cândido Padin Neto – Correto, mas eu acho que isso já deveria ser 

feito da Diretoria, porque é uma coisa muito intrínseca ao processo, 

que é uma coisa diária, estou lá no Futebol também, faço minhas 

peladinhas, sei como está o Campo. Tudo precisa de reforma no 
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Clube, obviamente a Diretoria que tem que se pautar o que ela 

quer fazer. A piscina está precisando? Está precisando e lá o 

negócio está complicado. Tudo bem, vocês querem gastar esse 

dinheiro é uma questão de gestão. Poderia falar: Não vou fazer a 

piscina, vou fazer o Futebol. Ela que faz, não sou eu, é gestão, ela 

achou melhor fazer isso, então está bom. Querem fazer, querem 

pegar o dinheiro? Ótimo, mas traz um projeto, diga o que vai ser 

feito. Agora nós vamos ampliar. Eu vi que o Dr. Manssur, o Dr. 

Manssur está dizendo, não sei se ele fala pela Diretoria: Esse valor 

contempla tudo, contempla a obra e não a reforma? Eu também 

não sei. Então que isso fique bem claro neste Conselho. Vão ser 

R$600 mil? Vão ser R$600 mil. Depois não vem para R$3 milhões, R$1 

milhão e meio, como sempre acontece aqui. Então eu gostaria que 

a Diretoria se pronunciasse, porque quem falou foi o Dr. Manssur 

com base em informações que ele recebeu, ele não assina pela 

Diretoria e é Presidente do Conselho. Obrigado, Dr. Manssur.  

 

Presidente – Por favor. Ao final e ao cabo a Diretoria, a pedido do 

Conselheiro e, é regimental, deverá se pronunciar a respeito.  
 

Antonio Moreno Neto – ... Esse pedido da Diretoria que está 

contemplado no Orçamento de 2014, na verba de investimento, 

por isso que está aqui hoje, ele poderia ser colocado na verba de 

custeio se assim a Diretoria o achasse, mas ela achou por bem 

colocar na verba de investimento e foi aprovado por este Conselho 

o Orçamento de 2014 com essa verba para ser aprovada como 

investimento. O Campo de Futebol de grama sintética foi feito na 

gestão do Arlindo e pelo que acompanhamos até hoje sempre 

houve num prazo médio de 5 anos o crescimento técnico de toda 

parte com relação à grama sintética. Hoje, como foi bem dito aqui 

pelo Conselheiro Cappellano, o padrão inclusive que vai ser feito é 

padrão FIFA, porque já existem campos oficiais de grama sintética 

em todo mundo e aqui vai ser feito da mesma forma. Hoje estamos 

com 8 anos, até um pouco atrasado nessa troca de grama 

sintética, porque as novas tecnologias permitem que haja maior 

amortecimento da queda dos atletas que permitem que haja uma 

supressão de contusões e assim por diante. Então é uma obra super 

necessária, uma reforma super necessária. Nós temos 2.500 atletas 

entre Futebol Menor e Futebol Maior inscritos no setor, as 

informações que talvez não vieram aqui diretamente, mas esse 

grande acréscimo é 1 metro naquela parte da área que dá para a 

pista de atletismo para não ter o problema de o atleta não cair 

perto da grade, que isso hoje em dia já está acontecendo. E isso, 



18/28 

 

segundo informações, não implica em mudança na verba 

solicitada. O Conselheiro Fiore, primeiro que se pronunciou, falou da 

pista de atletismo. Cada setor tem seus problemas, a pista de 

atletismo tem que ser reformada, se o Ministério do Esporte fez lá 

uma filmagem tenho certeza que não fez uma filmagem para 

deteriorar a pista, ele fez uma filmagem com a propaganda da Lei 

de Incentivo ao Esporte, que o Pinheiros foi pioneiro, que hoje é um 

dos maiores captadores, se não o maior captador da Lei de 

Incentivo ao Esporte, que tem ajudado muito a gente aqui no 

Orçamento. Então o Ministério do Esporte pediu para fazer uma 

filmagem, inclusive divulgando o próprio Clube Pinheiros, não foi 

feito para eles terem nenhum patrocinador nem nada, divulgando 

o Pinheiros como sendo um exemplo do Clube que soube absorver 

os recursos de incentivos fiscais e bem aplicados, que até hoje nós 

nunca tivemos problema, graças a Deus. Então, Presidente, acho 

essa reforma super necessária. Em minha opinião particular, acho 

que se tiver que fazer alguma reforma na pista tem que ser feita, 

acho que isso é uma coisa que a Diretoria deverá observar, ou em 

qualquer outro setor do Clube. Essa é minha manifestação. Muito 

obrigado, Presidente.  

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Em primeiro lugar, vou 

esclarecer o Conselheiro Cappellano, que a troca do piso do 

Ginásio Poliesportivo foi contratado, está sendo pago pelo Governo 

Federal através do SICONV, Sistema de Convênios, que é o Decreto 

Federal 6170/07 e Portaria 127/08. ... A reforma do nosso Campo de 

Futebol, para quem não sabe, ela foi aprovada na proposta 

orçamentária de 2012. Todos os senhores aprovaram, em outubro 

passado aprovamos a PO de 2013 para ser executada em 2014, 

então em outubro de 2012 aprovamos – Está lá, os senhores podem 

conferir em orçamento de investimento: A reforma do Campo de 

Futebol. Ela não foi feita o ano passado por questão de gestão da 

Diretoria, ela quer fazer esse ano. A atual grama já está bem usada, 

posso estar errado, alguém pode me corrigir, tem 8 anos, então está 

na hora de ela ser trocada. A Comissão de Obras apenas deu a 

sugestão, se vocês forem ler as prerrogativas da Comissão de Obras 

é sugerir, inclusive, então já que vai se fazer a reforma por que não 

se estende o Campo de Futebol. Sugerimos 1 metro atrás do gol. 

Qual gol? Temos o placar aqui do lado, atrás do placar estender 1 

metro, não vai haver perda de área verde, não vai haver perda de 

área permeável e não vai afetar o trânsito dos associados na área. 

Então, isso é uma sugestão, a Diretoria pode acatar ou não, mas, 



19/28 

 

nós, como Comissão de Obras vimos e entendemos que era 

necessário fazer essa sugestão, a Diretoria acata ou não. 
 

Cândido Padin Neto (aparte) – Só para depois você fazer o adendo. 

Qual foi o critério desse aumento? 
 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O que você perguntou? 

 

Presidente – O critério técnico para o aumento? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O atual Campo de Futebol não 

tem as medidas técnicas necessárias e, no fundo do gol, o gol está 

muito perto do alambrado, então existe a possibilidade de se 

estender aquele alambrado 1 metro para trás. Então, já que vai se 

fazer uma reforma por que não se estudar a viabilidade de se fazer 

isso. Então não é uma tempestade em um copo de água, está 

dentro das prerrogativas da Comissão de Obras. O que mais? Vai 

ser instalada uma grama padrão FIFA. Vou lembrar a todos que a 

grama padrão FIFA é uma grama atual, que a FIFA agora que 

aprovou uma grama sintética, então o Clube quer tentar seguir esse 

padrão FIFA de atendimento. Então, é simples, foi aprovado em 

2012 e não tem o que se discutir aqui, é só uma liberação de verbas 

do fundo de investimento. 

 

Roberto Cappellano (aparte) – La Terza, só uma pergunta, que acho 

que você se esqueceu na correria. Qual é o valor da reforma da 

quadra do Poliesportivo? E se esse dinheiro que você falou que é 

pelo Ministério dos Esportes, que paga, ele que faz tudo? Ele que faz 

a licitação e o cara fatura direto contra ele? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Não tenho aqui comigo, posso 

passar depois, mas é tudo feito pelo Governo Federal. Quem está 

instalando é a Recoma, é um piso importado. O Clube está se 

beneficiando. Veja bem, agora com as Olimpíadas de 2016 o 

Governo Federal está liberando verba. 

 

Roberto Cappellano – Acho que isso não tem nem que discutir, só 

para saber qual o benefício e qual o valor. Depois você me fala. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Eu não tenho, mas depois posso 

passar. 

 

Roberto Cappellano – Obrigado. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O Fiore está falando na reforma 

do campo de atletismo. Hoje eu falei da reforma, o Conselheiro 

Sylvio Renan falou da reforma da pista de atletismo, mas é bom 

lembrar a todos que a reforma da pista de atletismo não consta da 

PO, da Proposta Orçamentária 2013, para ser executada em 2014, 

nós estamos pedindo, como Conselheiros, que o Clube disponibilize 

verbas para reforma da pista. A pista tem que ser reformada. ... 

Outro dia fui andar pela pista, ela tem alguns pontos gastos, ela já 

perde a flexibilidade, mas isso tem que se fazer um laudo técnico, 

não pode se fazer uma reforma de qualquer jeito, fazer um pré-

orçamento e aí ver a viabilidade ou não de se fazer essa reforma. 
 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Eu só queria entender, obra 

de conservação não vai para previsão orçamentária em geral e, 

no meu modo de entender, reformar a pista é obra de 

conservação. 
 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Não, veja bem, a reforma da 

pista de atletismo, a atual pista a solicitação de reforma foi feita na 

última reunião do Conselho pelo Conselheiro Luís Alberto. Ele fez o 

pedido, ele queria incluir na PO do ano passado, não foi possível 

porque já estava em cima da hora. E é uma reforma de custo, não 

é uma mera reforma: Tapar buraco, você tem que trocar todo piso 

da pista de atletismo, é uma reforma de custo. 

 

Dulce Arena Avancini – Você me dá um aparte, por favor? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Por favor, Conselheira. 
 

Tarcísio de Barros Bandeira – Não é assim, ele não respondeu. 

 

Presidente – Conselheiro Bandeira, eu vou explicar, se o senhor 

permitir, com o carinho que lhe tenho. Nós estamos discutindo a 

questão da grama no Campo. Eu permiti que ele respondesse pelo 

respeito que todos temos pelo senhor, mas essa matéria é estranha 

ao item da Ordem do Dia. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Conselheira Dulce, por favor. 

 

Dulce Arena Avancini (aparte) – É a respeito da pista. 

 

Presidente – É a mesma coisa, mas a senhora pode perguntar. 
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Dulce Arena Avancini – Nós perdemos a parte de atletismo aqui do 

Clube porque foi diminuída uma raia da pista. Em minha opinião 

acho que perdemos muito com a falta de atletismo. E se vai haver 

uma reforma que aumente mais uma raia para que possamos ter 

aquela beleza de esporte que tivemos até agora. 

 

Presidente – Está anotado.  

 

Andreas de Souza Fein (aparte) – Já que foi tocado no assunto da 

reforma do piso do Poliesportivo, qual é a contrapartida que o 

Clube vai ter que oferecer para o Governo em função dessa verba 

que está recebendo? Só se você pudesse ilustrar isso aí. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Realmente não tenho, não 

posso lhe informar, mas posso averiguar e lhe passar. 

 

Andreas de Souza Fein (aparte) – Está bom. 

 

Presidente – Uma que posso dar para o senhor é a excelência da 

formação dos atletas, dos jogos. 

 

Andreas de Souza Fein (aparte) – Mas isso é um benefício para o 

Clube, eu perguntei qual é a contrapartida que o Clube tem que 

dar para o Governo? 

 

Presidente – Acho que é a formação do atleta, pela minha 

vocação esportiva é pela formação do atleta, mas estamos 

recebendo a custo zero pelo que ele falou. 
 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Custo zero. 

 

Andreas de Souza Fein (aparte) – Depois você manda para mim 

então? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Está bom, com certeza. 
 

Andreas de Souza Fein – Obrigado. 

 

Cândido Padin Neto (aparte) – Obrigado. Você disse até do 

aumento e porque não estava nas medidas oficiais, se você 

poderia responder ou não. Isso implica justamente com as raias, nós 

não estamos oficiais não podemos aqui trazer competições oficiais, 

então conseguimos utilizar maior e foi por isso até que não fizemos à 
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época. Fazendo isso, aumentando, você está querendo trazer o 

Campo para uma medida oficial? 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Não medida oficial, 1 metro no 

fundo só. 

 

Cândido Padin Neto – Só está aumentando para os sócios? 

 

Presidente – Maior conforto. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Maior conforto. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior (aparte) – Com relação à pista 

o senhor citou que para fazer alguma coisa precisaria contratar 

uma firma, fazer um laudo. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Acho que nós, Conselheiros, 

podemos fazer esse laudo. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior (aparte) – Agora, para o 

Campo de Futebol foi feito isso? 
 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Foi feita uma vistoria técnica. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior (aparte) – Tem em algum lugar 

isso? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Tem no processo, pode dar uma 

olhada no processo que o senhor deve achar. 

 

 José Roberto Carneiro Novaes Junior (aparte) – Tem no processo? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Tem. Agora, quando à pista de 

atletismo eu acho que... 

 

Presidente – Não vamos misturar as estações, fiquemos no Campo 

de Futebol, posteriormente nós vamos praticar atletismo. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Só vou dizer o seguinte: É uma 

sugestão, se o Conselho entender que não tem que ser feito, mas 

nada vai alterar, é só para melhor conforto, para que os atletas na 
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hora do choque com o goleiro não vão dar uma cabeçada no 

alambrado lá atrás. É só isso. ... Obrigado. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura –  ... Primeiramente, quero dizer o 

seguinte: Quando vier a esta Casa a reforma da pista e se ela 

efetivamente for necessária eu sou absolutamente a favor. Aliás, 

nós sempre fizemos, sempre que o desgaste de equipamentos no 

Clube obrigava uma substituição nós sempre fizemos isso, porque 

essa é a postura do Esporte Clube Pinheiros. O Esporte Clube 

Pinheiros, além de tudo é um vanguardista das ações, o nosso 

Campo de Futebol B de grama sintética foi o primeiro Campo no 

Brasil nessas dimensões. E é isso que me dá um grande orgulho do 

Esporte Clube Pinheiros. Eu acho que essas discussões aqui são 

muito importantes, as discussões levam à luz, mas é preciso que a 

gente entenda que a gente faz, ou procura sempre fazer o melhor, 

é importante que a gente saiba isso, é importante que os nossos 

parceiros saibam isso, é importante que a nossa Oposição saibam 

isso, nós nos primamos pela qualidade. Sempre a qualidade? Pode 

ser que não, é evidente que nós temos problemas e nós temos que 

ter pessoas interessadas, sérias para resolver os problemas, que 

problemas numa sociedade como essa nós vamos ter sempre. 

Agora, vamos resolvê-los da melhor forma possível e nós fizemos isso 

ao longo do tempo com o Campo de Futebol. O Campo de 

Futebol, seu primeiro tapete veio da Holanda, mas não era essa 

tecnologia que existe hoje. E hoje nós vamos colocar o melhor que 

existe, não tenham dúvidas que o Campo de Futebol de grama 

sintética do Pinheiros vai ser o melhor que existe. Pode ter algum 

igual, mas nós vamos fazer o melhor, esse é o aspecto. Quando nós 

formos reformar a pista de atletismo nós devemos fazer o melhor, 

nós devemos buscar sempre a excelência e essas discussões aqui 

no Plenário do Conselho devem ser ricas para isso, para que 

consigamos manter essa vanguarda, que é o Esporte Clube 

Pinheiros, do qual nós todos devemos nos orgulhar. Por que o 

Pinheiros é assim? Porque o Pinheiros tem uma organização 

estrutural muito boa, é isso que a gente precisa entender, é muito 

boa essa organização política do Pinheiros, você tem Assembleia 

dos associados, que é o maior poder do Clube, depois você tem o 

Conselho Deliberativo, que é o representante do associado, você 

tem a Diretoria Executiva, que é a gestora do Clube, você tem as 

Comissões Permanentes, que são assessoras deste Conselho e da 

Diretoria, então quando você tem um projeto desse você o 

encaminha para as Comissões, que são Comissões deste Conselho, 
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porque fico imaginando, apesar de ter certeza de que os propósitos 

do Conselheiro Cappellano são os melhores possíveis, fico 

imaginando você mandar um projeto para 214 Conselheiros. Então, 

você não faz isso, a organização política do Pinheiros te diz o 

seguinte: Você manda para a Comissão, que foi eleita por este 

Conselho e a Comissão é que vai fazer essa análise detalhada, 

porque não dá em sã consciência para você discutir um projeto, as 

plantas do projeto com 214 Conselheiros. Mas basta a gente pensar 

um pouco, que não dá para fazer isso. Mas a discussão é sadia, a 

discussão é importante e nós discutimos aqui. Acho que até 

discutimos com uma força muito grande a decisão da Diretoria de 

fazer a reforma do Campo de Futebol, colocando o que há de 

melhor. Foi dito aqui: deve ser padrão FIFA. Com certeza será 

padrão FIFA. E quando formos reformar a pista de atletismo faremos 

a melhor também, é esse aspecto que queria ressaltar aqui para 

todos nós, que nós devemos ter esses embates na discussão, mas, 

devemos acima de tudo, colocar esse orgulho que devemos ter de 

um Clube pioneiro, que é vanguardista. É isso que espero desse 

nosso Conselho, que representa o associado do Esporte Clube 

Pinheiros. Muito obrigado.  
 

Mario Montenegro Gasparini – ... Hoje praticamente resta pouco a 

falar, todos aqui que se manifestaram, passando pelo Fiore, que 

ainda a gente fica com um pouco de dúvida se está de acordo ou 

não com a destinação dessa verba, mas todos que passaram por 

aqui são a favor da aprovação dessa verba, sabem das 

necessidades que uma Seção importante, como é o Futebol no 

Clube, tem, assim como todas as outras obras que também são tão 

necessárias, a piscina, a pista de atletismo e todas aquelas que 

forem necessárias. Dr. Arlindo falou muito bem aqui, o nosso Clube 

tem aí realmente até um ônus, porque a gente é obrigado a ser 

vanguardista, está no nosso DNA, é algo que nos impulsiona e nos 

obriga exatamente a procurar melhorar sempre, como disse o Dr. 

Cappellano. Eu concordo tanto com o Dr. Manssur, quando falou 

das atribuições das Comissões, assim como o Dr. Arlindo, que bem 

situou para aqueles que não conhecem ou não sabem como 

funciona politicamente o Clube. Não foi à toa que foi feito dessa 

maneira, mas estamos precisando evoluir e para que a gente possa 

atingir esse objetivo, caro Presidente Arlindo, é necessário que nas 

Comissões também a gente possa ter uma composição plural, não 

há mais espaço para Comissões que representem somente uma 

das correntes do Clube, a corrente dominante do Clube, 

justamente porque o senhor tem razão, nós somos 214 Conselheiros, 
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imagino que devemos ter talvez 30, 40 engenheiros, alguns menos 

ainda especializados nessa matéria e que vão ter certamente 

facilidade para analisá-la, mas a maioria dos que estão aqui 

realmente não está.  Mas como nós pudemos perceber tanto o 

senhor quanto o Dr. Toni, que me antecedeu, ex-Presidente do 

Clube também, que certamente, não quero fazer nenhuma 

correção, engenheiro La Terza, mas essa ideia de aumentar o 

Campo é bem antiga e eu garanto que sua sugestão na verdade 

já fazia parte certamente de outro projeto mais antigo ainda, que 

deve ter sido elaborado na gestão do Dr. Toni Moreno, e isso não é 

nenhuma novidade, todo mundo fala sobre isso, enfrentamos 

desafios que é manter as árvores e tudo isso que nós sabemos. Eu 

queria dizer, Dr. Arlindo, recebo muito bem suas palavras, quando 

exorta que todas as correntes políticas do Clube devem-se 

apresentar para discutir e devem ser ouvidas e que é possível 

melhorar. Eu tenho certeza que com Comissões que sejam 

representantes e representativas de todas as correntes esse tipo de 

problema não ocorreria, porque elas seriam multiplicadoras dessas 

demandas e exigências. Tive o privilégio de ser o penúltimo a falar, 

o Presidente Arnaldo ou alguém que ele indicar vai se manifestar, 

mas eu queria dizer a vocês que de tudo que a gente discutir aqui 

acho que o mais importante é encontrar, primeiro, a premissa do 

que está sendo feito por gente que está procurando fazer da 

melhor maneira possível, mas isso não quer dizer que isso esteja 

correto e seja o melhor, a gente precisa discutir talvez um pouco 

mais isso, entender um pouco mais essas prioridades. O Dr. 

Cappellano colocou aqui, sem dúvida nenhuma a pista precisa ser 

reformada, nós temos problemas lá na piscina. Hoje quando 

cheguei aqui duas catracas estavam quebradas na porta do 

Estacionamento, assim como também da Portaria do Boliche, estou 

falando da Portaria das Araras, sem dúvida nenhuma existe uma 

demanda de manutenção no Clube de Hércules realmente, 

hercúlea, em homenagem ao Dr. Manssur, que sempre nos ensina 

aqui o vernáculo. 

 

Presidente – Obrigado. 

 

Mario Montenegro Gasparini – E na verdade eu imagino o esforço 

que vocês não fazem na Diretoria para manter tudo isso 

funcionando, mas na medida em que a gente consiga criar um 

sistema que permita que a informação flua e não fica restrito 

somente a pessoas do vosso gabarito, do Dr. Toni, que tiveram 
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conhecimento. O Toni sabe tudo isso porque ele trabalhava em 

cima disso, é claro que ele conhece o projeto, foi ele que pediu, 

ele que viu. E faz parte do trabalho dele, é compreensível que isso 

aconteça, eu não estou querendo dizer que você tem informação 

privilegiada, é natural que isso ocorra, mas na medida em que isso 

possa ser difundido fica muito mais fácil entender como as coisas 

devem acontecer. E a gente vai poder ter reuniões mais objetivas e 

o trabalho das Comissões será mais profícuo. Aliás, diga-se de 

passagem, que nessa obra, e tanto na da Hamburgueria que nós 

vamos discutir, nota-se um trabalho mais cuidadoso tanto da 

Comissão Financeira quanto da Comissão de Obras, que é algo 

que a gente deve aplaudir, porque é esse o trabalho que nós, 

Conselheiros, esperamos, que vocês que são especialistas possam 

levantar elementos que nos ajudem a tomar a melhor decisão. 

Então é importante que isso fique claro e esse trabalho só será 

completo quando ele for plural. Então, volto a insistir nesse tema, 

me desculpe o incômodo. 

 

Presidente – Ora. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Não tenho nada a acrescentar, 

também sou favorável à aprovação, assim como disse o Dr. Arlindo 

aqui, sou favorável a melhor reforma para a pista, que a piscina 

seja resolvido o problema o mais brevemente possível e essa parte 

toda de manutenção do Clube possa voltar agora, com o final da 

obra do Estacionamento, à categoria normal. Muito obrigado.  

 

Presidente – Com os nossos cumprimentos, Dr. Gasparini. Houve 

uma solicitação expressa de pronunciamento da Diretoria, 

Presidente em exercício, Engenheiro Arnaldo Couto de Magalhães 

Ferraz, o senhor está com a palavra. 

 

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – ... Vou indicar nosso Diretor de 

Patrimônio para dar algumas informações técnicas, que está 

preparado para isso. ... Mas eu queria aproveitar para dizer que 

esse processo tem sido aprimorado, como comentou o Conselheiro 

Gasparini, que deixou a Tribuna, tem sido aprimorado com muita 

boa vontade, estamos querendo fazer desse processo o mais 

transparente possível, só que tem o problema de gestão, na hora 

de decidir a responsabilidade de ônus é de quem gere o Clube. 

Isso também é normal nesse nosso processo. Dessa forma, passo a 
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palavra ao Conselheiro e nosso atual Diretor de Obras, Dr. Tatit. 

Obrigado. 
 

Presidente – Obrigado ao senhor, Presidente. 

 

Flávio Henrique Rosa Tatit – ... Venho fazer apenas dois comentários 

para que vocês fiquem mais tranquilos na votação que vai ter logo 

mais. Em primeiro lugar, o valor que foi pedido pela Diretoria, como 

já foi falado aqui, contempla o aumento de 1 metro na 

profundidade do Campo. E outro assunto importante é o seguinte, 

foi comentado aqui que o Clube vai procurar fazer uma grama 

padrão FIFA. O que quer dizer padrão FIFA? Para vocês ficarem 

sabendo, a FIFA define alguns parâmetros de performance do 

campo, então nesse valor que foi pedido já está contemplado uma 

análise de um laboratório especializado para verificar se a grama é 

padrão FIFA, não uma estrala, padrão FIFA duas estrelas, que é a 

categoria máxima nessa classificação que a FIFA adota. Então 

vocês podem ficar tranquilos que está sendo feito todo possível 

para que o Clube realmente tenha uma grama padrão FIFA 2, que 

é a maior graduação que a FIFA tem. É só isso que queria falar.  

 

Presidente – Perfeito. Posto isso, dou por encerrada a discussão. 

Convido os Conselheiros com condição de voto para se sentarem 

no local de costume e vou formular o quesito correspondente à 

votação. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com o 

pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilização de 

recursos do Fundo Especial no valor de R$ 600.000,00, para 

substituição da grama sintética do Campo de Futebol “B”, com o 

acréscimo da sugestão formulada pela Comissão de Obras, estes 

Conselheiros que assim entenderem, permaneçam como estão. Os 

que estiverem contrários a essa proposta queiram-se levantar.  A 

proposta está aprovada por unanimidade.  

 

 
Item 4 - Apreciação do processo CD-16/2013, referente ao 

pedido de autorização formulado pela Diretoria, para 
celebrar contrato de concessão de serviços, por prazo 
superior a trinta dias, objetivando a instalação de uma 
hamburgueria na Área da Lanchonete da Piscina. 

Presidente – De igual modo, esse pedido veio instruído com a 

documentação, previamente distribuída a todos os senhores, 

acompanhada essa documentação, dos pareceres das Comissões 
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de Obras, Jurídica e Financeira. De igual modo, a Comissão de 

Obras apresentou desta feita, recomendações, a saber: 1) Que 

conste do edital que a empresa concessionária arque com as 

seguintes despesas: consumo de água e energia, arcando com os 

custos para instalação de hidrômetro e medidor a permitir que o 

Clube possa cobrar os valores efetivamente gastos; manutenção 

geral do local; instalação de coifas e todo equipamento necessário 

para utilização dessa hamburgueria. 2) Que a empresa 

concessionária, responsável para efetuar a reforma de adequação 

do local, apresente projeto para apreciação pela Comissão de 

Obras.  

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... eu já tive a oportunidade de me 

manifestar aqui nesta Tribuna, por ocasião da deliberação do 

Plenário da proposta da Diretoria também nos mesmos moldes, 

autorização desta Casa para celebrar um contrato de concessão 

para terceiros do Restaurante da Churrascaria do Clube. Naquela 

oportunidade também me manifestei favorável à proposta, por 

entender que realmente seria positivo para o Esporte Clube 

Pinheiros melhorar a qualidade de seu serviço através de terceiros, 

ressaltando que a operação de qualquer restaurante e qualquer 

bar é muito específica e difícil. E realmente o Clube ao longo dos 

anos, por várias razões, tem um déficit no seu Orçamento no Setor 

de Bares e Restaurantes. Nós, inclusive aqui também entendemos, 

nós, o Conselho Deliberativo, Diretoria, que esse déficit do Setor de 

Bares e Restaurantes ocorre também pelo chamado custo social, 

nosso Bar e Restaurante do Clube não existem para visar o lucro, 

mas o ideal seríamos equilibrar esse Orçamento. E você 

possibilitando que terceiro opere um bar, um restaurante com bom 

serviço, mas com preço justo, com ticket médio que caiba no bolso 

do associado, eu entendo como positivo. A experiência que nós 

temos aqui no Restaurante Japonês do Clube, da operação, ela é 

muito positiva. Ele é superavitário, presta um bom serviço ao 

associado com preço justo. Então acredito, Sr. Presidente, já tive 

oportunidade de conversar com o Presidente em exercício Arnaldo 

Ferraz sobre essa ideia da hamburgueria e vejo como positivo. A 

única sugestão que faço à Diretoria, da mesma forma que fiz 

quando aprovamos aqui esse contrato para a Churrascaria é que, 

primeiro, a Diretoria discuta com a empresa que vencer a licitação 

a questão dos preços, o preço que será praticado, para que a 

operação seja boa para a empresa que ganhar a licitação, mas 

também para o bolso do associado, não custe muito caro para o 
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associado. E também, até enfatizar o que a própria proposta da 

Diretoria muito bem salienta, que é a questão da fiscalização das 

questões trabalhistas, do recolhimento de todos os tributos, acredito 

que isso seja muito importante, porque eventualmente se houver 

qualquer problema no futuro... 

 

Presidente – Responsabilidade subsidiária. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Exatamente. Outra sugestão que 

acredito que seja muito positiva foi a suscitada pela Comissão 

Permanente de Obras. V. Sa. já teve oportunidade de salientá-la e 

também acredito que é muito positiva essa proposta da Comissão 

Permanente de Obras. Então, Sr. Presidente, grosso modo essa é 

minha manifestação favorável, apenas com essas sugestões à 

Diretoria. 

 

Presidente – Eu as anotei e colocarei com as da Obra para 

votação. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

Presidente – É uma honra. 

 

Cândido Padin Neto – ... Já tivemos aqui uma discussão anterior 

sobre também a Churrascaria, da qual fui a favor e fui enfático que 

deveríamos. Também é uma questão de gestão, acho que a 

Diretoria tem esse poder, pode fazer isso ou aquilo, é uma questão 

de gestão. A meu ver, é pessoal, não vejo que o Clube deveria ter 

um espaço para hamburgueria, acho que é uma coisa muito mais 

simples. Uma Churrascaria realmente envolve processos que talvez 

um terceirizado possa fazer tanto na elaboração de pratos, e tudo, 

Churrascaria realmente tem isso e fui a favor disso. Nós estamos 

fazendo agora uma hamburgueria num espaço onde já existe, 

temos uma Lanchonete, então será que não somos capazes de 

fazermos, gerir os nossos Bares e Restaurantes de uma forma que 

possa dar ao sócio o que queremos, nós precisamos trazer uma 

hamburgueria para o Clube? Eu não sei. Num espaço pequeno, 

não estamos trazendo o McDonald’s para cá, não vai trazer. Não 

acredito como vai ser feita essa licitação, mas empresas de porte 

não vão vir, as hamburguerias conhecidas, desse modo. Então não 

vejo porque disso, acredito que nós mesmos estamos dando um tiro 
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no pé, estamos dizendo: Nós não somos capazes de gerir Bares e 

Restaurantes. 

 

Rosa Maria Mira Santos (aparte) – Só um ponto de vista, eu acho 

que uma hamburgueria é um ponto onde irá receber o quê? 

Jovem é que vai atrás da hamburgueria ou dos sanduíches. Vejo 

da seguinte forma, o jovem é duro, então não acredito que uma 

hamburgueria seria um ponto aqui no Clube que cobraria um valor 

abusivo, então talvez fosse uma proposta, a meu ver, que caberia 

no bolso de todo mundo e não seria nada abusivo, então até vejo 

com bons olhos. É só isso. 

 

Cândido Padin Neto – Nós temos essas dúvidas, como você tem, 

até ia dizer e não falei: há um tempinho, devia ter meus 17 anos, eu 

vinha jogar Tênis, jogava muito, treinava muito e estava na 

Lanchonete do Tênis. Eu deixava de comer fora porque queria 

comer o cheese salada aqui no Clube, porque o preço era 

infinitamente menor do que lá fora e eu guardava, não comia lá 

fora, vinha comer aqui, até não acreditava no preço que era 

cobrado aqui, eu me lembro disso. E hoje esse valor, quer dizer, 

quem vai comer hambúrguer ou quem vai querer comer isso? São 

nossos filhos e nosso bolso vai doer. Há quanto vai vir um cheese 

salada, um cheeseburger? Essa é minha preocupação. Outra 

preocupação, nós vamos dar um espaço de 100 metros quadrados 

R$6.000,00. Volto a dizer: O que são R$6.000,00 para o Clube? Nada. 

Na Churrascaria já falei: Não me importo de ganhar R$10 ou R$6, 

quero um serviço para a Churrascaria, mas para a hamburgueria 

não. Nós estamos dando um fundo de comércio, senhores, de 114 

anos para a empresa que vai vir aqui, quem é do ramo sabe isso, 

quanto custa isso? Os senhores sabem, querem discutir? Por favor. 

 

Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva (aparte) – Por 

que uma hamburgueria? Porque os jovens necessitam desse tipo de 

local para se reunir e porque fast food é o que rola no meio dos 

jovens, só em nosso Clube que não tem. Se vier um McDonald’s vai 

ser um preço alto. 

 

Cândido Padin Neto – Mas o McDonald’s não vem nessa Área. 

 

Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva (aparte) – Então, 

mas nós necessitamos, acho que é mais do que viável, porque só 

aqui no Pinheiros não tem. 



31/28 

 

 

Cândido Padin Neto – Mas não é para o McDonald’s, isso que estou 

dizendo, nós estamos propondo uma coisa que não é essa que 

você está falando. 

 

Presidente – Perfeito. Conselheiro, para concluir, por favor. 

 

Cândido Padin Neto – Já concluí, não sou a favor. Obrigado. 

 

Antonio Moreno Neto – ... A proposta que está sendo colocada, 

pelo que li, fala em 98 metros quadrados de área total, englobando 

as mesas onde as pessoas sentam, porque o que foi colocado é 

que é um box, que chama hoje na terminologia moderna, é um 

box você tem sorvetes e alguns sanduíches de hamburgueria e 

assim por diante. Todas as ações que o Pinheiros teve com relação 

a alguma coisa para atendimento do associado, ele foi feliz, desde 

que ela fosse muito bem estruturada, os serviços prestados e a 

qualidade dos produtos fossem boas e tivesse um preço acessível. 

Quando nós fizemos o Restaurante Japonês poderíamos chamar 

aqui para uma concorrência o Nagayama, algumas pessoas 

conhecem, quem gosta de comida japonesa, ali na Avenida 

Paulista, que é um preço abusivo. Ou podíamos chamar outro 

restaurante japonês com custo menor, mas um baixo nível de 

qualidade. E o Clube Pinheiros, a Diretoria teve o cuidado de 

escolher um prestador de serviços com qualidade de produtos que 

fosse de altíssima qualidade, ao nível do Pinheiros por um preço 

médio do mercado. Então, hoje, os senhores e as senhoras podem 

ver o sucesso desse Restaurante Japonês. Então, acho que essa 

tentativa na piscina, que é uma complementação, pelo que está 

colocado, não vai parar o serviço de produtos fornecidos na 

piscina e vai só uma hamburgueria, isso é uma complementação 

para os jovens. Gostaria, Presidente, de colocar uma sugestão 

complementar a essa, não para ser discutida hoje, de jeito nenhum, 

é uma sugestão para colocar para a Diretoria, depois, se ela 

concordar, enviar às Comissões e assim por diante, que é o 

seguinte: Esse serviço de hamburgueria nós poderíamos também, 

em dando certo, ao mesmo tempo, implantá-la no Bar do Futebol. 

O Bar do Futebol está preparado no piso inferior e superior em 

estrutura para ter hamburgueria, com chapas, com fritadeiras, com 

coifas, e tudo. E o Bar do Futebol fica ocioso a semana inteira 

porque não funciona durante o dia, só funciona à noite nos jogos 

de futebol e aos sábados e domingos, inclusive seu posicionamento 
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logístico é muito importante, porque ele está perto do centro 

esportivo, onde tem todas as atividades esportivas, do lado da 

Cabana do Pai Tomás e também poderia ser um apoio para todos 

os atletas que gostam desse tipo de lanche, mantendo-se a 

tradição dos produtos que já são mantidos no Bar do Futebol. Acho 

que seria um complemento muito bom, o futebol tem vários jovens 

também e poderiam também fazer esse teste lá porque nós 

teríamos um ativo do Clube totalmente utilizado para os associados 

do Clube durante o dia todo. Então, estou colocando só com uma 

sugestão extensiva, não para nada de hoje nem na votação, mas 

para que se estude também a utilização desse local. E também 

queria expor meu voto totalmente favorável a essa hamburgueria 

na piscina. Muito obrigado, Presidente.  

 

Presidente – Perfeito. Essa parte final, Sr. Presidente, o senhor só 

anota porque não faz parte da discussão, uma vez que aqui nós 

não podemos apreciar matéria estranha, não se decide nem supra, 

nem infra e nem extra pedido, então fica só como uma lembrança. 

 

Alexandre Fiore Weyand – ... Na verdade venho a esta Tribuna, que 

prestei muita atenção no que o ex-Presidente Toni disse, assim como 

a Rosa e o Cândido. Tenho algumas coisas a dizer, até algumas 

dúvidas que queria poder entender melhor desse contrato de 

concessão de serviço. ... Primeiramente, o Presidente Dutra já havia 

me falado há algum tempo sobre essa ideia da hamburgueria 

como um lugar para reunir os jovens. Não sei se todos estão cientes, 

mas o Clube já não tem mais uma Diretoria Jovem, não temos a 

quem possa organizar eventos para agregar os jovens do Clube, 

inclusive até comentei com ele, inclusive com o Buba também, ex-

Diretor dos Jovens, que o jovem pinheirense era diferente, por 

exemplo, do jovem paulistano, o paulistano do Clube Paulistano. 

Estudei no Colégio Dante Alighieri e tinha muitos colegas do Clube 

Paulistano. Cheguei a frequentar o clube na minha juventude. É um 

clube diferente porque é moldado para o social, ele tem um forte 

com o social, enquanto o nosso Clube tem um forte do esporte. 

Particularmente, acho isso ótimo, nós temos os jovens que vem para 

o Clube, fazem seu esporte e vão embora e não tem muito dessa 

convivência. Até existem alguns grupos, mas não é uma coisa muito 

forte, então achei muito boa a ideia dele. Agora, tem que saber, 

pelo menos na minha concepção, como isso vai funcionar na 

logística da piscina, no Restaurante da Piscina, porque já é um lugar 

frequentado por diferentes tribos, vamos dizer assim, tem aquele 
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pessoal lá da mesa redonda, do canto, tem, enfim, mães com 

crianças, são diferentes pessoas que frequentam. Lógico, sou a 

favor porque quero ver como isso vai funcionar, até acho bem legal 

a ideia do Toni, que se isso der certo e ir para o Futebol, tem mais é 

que usar o espaço ocioso do Clube. Agora, minha dúvida principal 

e até já foi comentado aqui: Quem vai administrar essa 

lanchonete? O Toni deu um exemplo muito bom do Restaurante 

Japonês, inclusive meu irmão trabalhava no Nagayama, sei os 

preços abusivos que são lá e agradeço que a gente não o 

escolheu para administrar nosso restaurante. Ia falar que sou virgem 

nesse restaurante se fosse o Nagayama, nunca teria ido. Então tem 

que pensar com muita cautela, porque comida de fast food é mais 

barata mesmo que comida japonesa, isso é fato, agora, se vocês 

frequentarem, sei lá, aqui cito cinco restaurantes desse tipo de 

temática: Joaquim, New Dog, General Prime Burger, Fifties e o 

Hamburguinho, por exemplo. Eles têm um cardápio muito vasto, 

não se resume apenas a hambúrgueres. Queria saber se é 

hamburgueria que vai administrar, fecharia um contrato com o 

Clube só para fazer hambúrguer, ou hambúrguer e hot dog, e não 

poderia disponibilizar os seus sanduíches especiais ou talvez uns 

pratos vegetarianos, porque o Toni comentou que a gente não vai 

deixar de vender o que já se vende na Lanchonete da Piscina, 

agora, será que vai haver conflito? Será que vai conseguir funcionar 

tudo direitinho, sendo que vai ter uma concorrência? Isso que 

queria entender, vão estar duas coisas dividindo os mesmos 

espaços, a administração do Clube vendendo pão de queijo e a 

coxinha e a Lanchonete vendendo os hambúrgueres? Essa era 

minha dúvida. Obrigado.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... Nem pretendia me 

manifestar nesse momento, mesmo porque pelo que observei, salvo 

a manifestação do Conselheiro Padin que é contrário, me parece 

que existe uma unanimidade no sentido da aprovação dessa 

solicitação. Mas até à guisa de esclarecimento ao Conselheiro que 

me antecedeu, acho que estamos andando um pouquinho para 

frente demais, aqui o que está sendo solicitando é exclusivamente 

a possibilidade de a Diretoria celebrar um contrato fazendo a 

licitação devida. Pode ser que eventualmente nem haja 

interessados, as empresas podem chegar e falar: Bom, o espaço é 

pequeno, está havendo uma restrição de produtos a serem 

oferecidos, então o que acho é que não adianta agora nós 

adiantarmos o que será melhor, se vão fazer isso ou aqui, nós 
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estamos fazendo o básico aqui e o básico, felizmente, com base 

num retrospecto absolutamente positivo. E qual é o retrospecto 

absolutamente positivo? O retrospecto daquilo que nós vimos, 

estamos vendo aí no Restaurante Japonês. Eu quero até dar mão à 

palmatória, Sr. Presidente, porque na oportunidade da proposta do 

Toni, que o Toni sempre inovador, sempre uma pessoa... 

 

Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Um aparte, por favor? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Oportunamente a senhora vai 

ter oportunidade de falar, eu tenho muita honra de ouvi-la, mas o 

que quero dizer é o seguinte: O Restaurante Japonês era uma 

incógnita, não é? Eu mesmo naquela oportunidade imaginava: 

Poxa, mas será que o Restaurante Japonês vai ser efetivamente um 

sucesso? E foi. Então nós temos esse precedente. Essa questão de 

valores aqui está bem esclarecido, primeiro, que o Clube não tem 

interesse de se servir de uma verba para ganhar dinheiro, não é 

esse o objetivo do Clube, o objetivo do Clube é fazer uma 

prestação de serviço melhor. E hoje todos nós temos ciência e não 

precisa ser da Oposição para saber, que a prestação de serviço 

nas lanchonetes deixa a desejar. Estamos procurando melhorar, 

então essa eventual proposta: Não, vamos fazer nós mesmos o 

nosso cheeseburger? Não. Por que não tentar alternativa que foi 

vitoriosa com o Japonês? É somente isso que eu gostaria de 

colocar, vamos fazer o básico. Qual é o básico? A Diretoria vai fazer 

uma licitação. Talvez surjam interessados. A Diretoria 

evidentemente, eu quero reforçar, quer dizer, embora procure, e 

isso é até próprio de época de eleição, fazer uma demonstração 

de que, bom, o pessoal da Diretoria ou é incompetente ou é mal 

intencionado. Não é incompetente e nem mal intencionado, então 

eles vão procurar fazer o melhor e é isso que acho que temos que 

apreciar aqui. Temos um precedente positivo? Temos. Por que não 

autorizar agora que a Diretoria faça uma licitação? Pode ser que se 

consiga ou pode ser que não consiga até eventuais interessados. 

Essa é a observação. Com muito prazer, eu vejo que a Conselheira 

está se demonstrando muito ativa, muito atuante e me coloco à 

disposição para se, possível, responder seu questionamento.  

 

Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal (aparte) – É que toda vez 

não tem um projeto, sempre põe as coisas aqui para votarmos e o 

projeto nunca vem, só vem a coisa pronta, parece o cardápio, 
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sabe, vamos comer a quentinha que é pronta: arroz, feijão, batata 

frita e tomate. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Eu vou explicar. 

 

Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal (aparte) – Só mais um 

adendo. Outra coisa é que duvido que essa Hamburgueria vai ser 

mais barata do que é fornecido pelo Clube Pinheiros. Eu não sei o 

que ajudaria, Mira, como você falou, para os jovens, que os jovens 

são duros. Os jovens não vão usar essa Hamburgueria porque eles 

não têm dinheiro, porque já reclamam do alto custo do próprio 

cardápio do Clube. É só isso. Obrigada.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – A senhora é uma Conselheira 

de primeira viagem e por esse motivo... 

 
- A Conselheira Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal manifesta-se fora 

do microfone. 

 

Presidente – Debate não, por favor. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Debates não são permitidos, 

mas apenas para efeito de ilustração, D. Palmira, o que acontece é 

o seguinte: Aqui não é caso de projeto. Os projetos são bem vindos 

quando se trata de obra, se trata de reforma e essa palavra projeto 

é um termo interessante. Nesse caso não precisa projeto, o projeto é 

simplesmente tentar fazer uma licitação que seja boa para o Clube, 

somente isso. Então, com o tempo e com a familiaridade aí na 

presença nas reuniões, a senhora é uma pessoa atenta, uma 

pessoa dedicada tenho certeza que numa próxima oportunidade 

quando se coloca a discussão dessa matéria a senhora não iria 

fazer esse questionamento da necessidade de projeto. Mas é bom 

para registro, na vida a gente vai aprendendo a cada dia. Então, 

essa é uma observação. A segunda, nesse momento nós não 

sabemos, se efetivamente o preço for mais alto a Diretoria não vai 

aprovar, então vamos pensar o básico, vamos pensar não na 

próxima eleição, vamos pensar na administração. Muito obrigado, 

Sr. Presidente.  

 

Presidente – Perfeito. Não há mais inscritos, vou dar por encerrada a 

discussão e vamos colocar a matéria em votação. Aqueles que 

estiverem em condições de votar, por favor, ao local de costume.  

Então é o seguinte, vou formular o quesito. Os Conselheiros que 
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estiverem de acordo com o pedido de autorização formulado pela 

Diretoria, para celebrar contrato de concessão de serviços, por 

prazo superior a trinta dias, objetivando a instalação de uma 

hamburgueria na Área da Lanchonete da Piscina, acrescida da 

recomendação para que conste no edital, que fixa o edital, as 

normas que deverão ser observadas no contrato, quais sejam: De 

que a eventual concessionária, que é a entidade que ganhará a 

licitação arque com as despesas de consumo de água, de 

manutenção geral do local, de instalação de coifas, como a 

Comissão de Obras propôs, que efetue a reforma de adequação 

do local, apresentando um breve projeto, e eu acresço, com a 

licença do Conselheiro Cardia, do recolhimento de tributos para 

ressalva de uma responsabilidade subsidiária fiscal do Clube, a 

questão de adequação do Clube, como o Dr. Alberto Fasanaro 

bem esclareceu, obviamente que a Diretoria haverá de fiscalizar 

para que seja dentro dos parâmetros e dos padrões do Esporte 

Clube Pinheiros, os que assim estiverem de acordo, permaneçam 

como estão. Os que não estiverem de acordo com esse pedido, 

com os acréscimo queiram-se levantar.  O pedido está aprovado 

por maioria.  

 

 
Itens 5 e 6 - Apreciação do processo CD-08/2013, referente à 

proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Catherine Amanda 
Badocco Helene Oliveira, da Seção de Polo Aquático; 
e, Apreciação do processo CD-09/2013, referente à 
proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Tess Flore Badocco 
Helene Oliveira, da Seção de Polo Aquático. 

Presidente – Nós temos agora dois pedidos de concessão de título 

de benemerência. Esses pedidos, vejam que interessante, guardam 

uma conexão a ponto de permitir a reunião de ambos para 

apreciação de uma vez só, primeiro porque as questões de fato e 

de direito de ambos são idênticas e, segundo, por coincidência, 

que são duas irmãs; terceiro, é que são duas irmãs gêmeas e que 

pertencem à mesma modalidade esportiva, onde conquistaram a 

láurea, que é o Polo Aquático. Então vou reunir ambos, com a 

licença dos senhores, por conexão, a um julgamento só. Os 

pareceres das Comissões Jurídica, de Esportes e de Sindicância, 

todos a favor, razão pela qual coloco o seguinte quesito: Os 

Conselheiros que estiverem de acordo com as concessões de título 
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de Atleta Benemérito a Catherine Amanda Badocco Helene 

Oliveira e Tess Flore Badocco Helene Oliveira, ambos da Seção de 

Polo Aquático, permaneçam como estão. Os que forem contrários, 

queiram-se levantar. Ambas as propostas estão aprovadas por 

unanimidade. 

 

 
Item 7 - Várias. 

Carlos Edmundo Miller Neto – ... Fui procurado por diversas pessoas, 

a maior parte pessoas de idade, que se mostraram muito 

preocupadas com os veículos de serviço dentro do Clube. Nós 

temos dois tipos de veículos de serviços: o veículo que faz o 

transporte de associados com dificuldade de locomoção e alguns 

veículos, como ambulância, veículo de transporte para 

lanchonetes, mercadorias, enfim, equipamentos, etc. Fui procurado 

por um grupo de senhoras que entende que esses veículos têm 

trafegado pelo Clube, apesar de lentamente, com muita 

velocidade, de forma que até as assusta. Quer dizer, o veículo 

trafega muito mais rápido do que as pessoas que estão 

caminhando. Eu teria aqui, como sugestão para a Diretoria, que 

procurasse instalar um limitador de velocidade em todos os veículos 

que trafegam dentro do Clube, não só pelo limite da velocidade, 

mas, também, para que se tenha um registro formal da velocidade 

com que tais veículos trafegam, porque na ocorrência de um 

eventual acidente, ou de um susto, ou de uma criança que se 

desgarra de um dos pais, o Clube sempre teria a possibilidade, 

sempre teria o registro, quer dizer, ele já limitaria tecnicamente isso, 

quer dizer, ele faria um limite mecânico e, além disso, teria o registro 

que todo tráfego de veículos dentro dos nossos limites obedeceria 

determinada norma. Eu não saberia dizer, mas eu acho que a 

Diretoria tem condições de estabelecer o que seria uma 

velocidade aceitável. Particularmente, entendo que seria uma 

velocidade como uma pessoa caminhando a pé; o veículo não 

precisa ser mais rápido do que uma pessoa que caminha pelo 

Clube. Esse é um pedido que trouxe de um grupo de senhoras, do 

qual inclusive minha mãe faz parte, e que gostaria de trazer aqui à 

presença dos Srs. Conselheiros e, como não tive oportunidade de 

falar na Voz do Conselheiro, encaminhar à Diretoria.  

 

Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Já que você está falando 

dos veículos de transporte, vou aproveitar o assunto para fazer uma 

sugestão sobre o mesmo item. Acho que no final de semana, 
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devido ao aumento do fluxo de associados, principalmente pessoas 

de mais idade, precisaria ter o transporte um pouco melhor, quer 

dizer, mais veículos, ou mais um veículo ou alguma coisa como tipo 

um horário, a cada cinco minutos você sabe que o veículo vai para 

uma ponta e vai para outra. Agora, com a nova Garagem ele vai 

ter que se deslocar acho que até a outra portaria também, para as 

pessoas de mais idade não ficarem esperando às vezes 10, 15 

minutos e não passa o carrinho. A ideia seria assim, que tivesse uma 

plaquinha: A cada cinco minutos. Você sabe que de cinco em 

cinco minutos o carrinho passa, para as pessoas ficarem menos 

tempo esperando. É só para aproveitar a deixa e fazer a sugestão à 

Diretoria. 

 

Carlos Edmundo Miller Neto – Senhores, mais uma vez muito 

obrigado.  

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... gostaria apenas de requerer 

encaminhamento de uma sugestão à Diretoria, no sentido de 

verificar a piscina descoberta do Clube. Algumas associadas nos 

procuraram, informando que azulejo da piscina estaria quebrado, 

em que pese a Diretoria já ter anteriormente verificado e 

consertado parte da piscina. De qualquer forma ao que parece 

persiste o problema, então apenas sugerir à Diretoria que tome 

providências porque realmente pode ser perigoso aos associados, 

às crianças que frequentam a piscina, sobretudo nesse momento 

de calor, no verão que os associados frequentam mais aquela 

piscina descoberta.  

 

Ligia Tayar (aparte) – Em continuação a isso que você está falando. 

Estava na piscina ontem à tarde e tinham dois garotos, eles iam à 

piscina do trampolim, ali embaixo da piscina suspensa, eles 

passaram por mim pelo menos cinco, seis vezes, cada um levando 

um tanto de piso, que os amigos mergulhavam na piscina, tiravam, 

punha na beira, eles levavam. Passavam os dois magrelos lá e 

deixavam na portaria onde os sócios entram. Eles falaram que 

pegaram mais de 60 azulejos. Um dos meninos, eu estava andando 

na piscina, tinha um espaço sem o piso e um deles já tinha 

machucado o pé, que dá pé na parte rasa. Mais de 60 azulejos, os 

amigos mergulhavam na parte funda do lado do trampolim, perto 

da piscina suspensa, eles mergulhavam, punham na beira, os outros 

vinham, pegavam e levavam à portaria. 
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Presidente – O Presidente está presente e já anotou. 

 

Silvia Schuster – ... Só para completar essa questão da piscina. Fui 

procurada por algumas sócias e sócios e pediram a interdição da 

piscina. Na verdade existem pessoas que querem que haja essa 

interdição imediata, realmente nós estamos tendo muitos 

problemas na piscina, criança se machucando toda hora, inclusive 

a Conselheira trouxe mais uma coisa que favorece o que estou 

falando. Porém, eu acho que a Diretoria poderia fazer uma 

enquete, fazer uma pesquisa até no final de semana faz uma 

pesquisa, conversa com os associados que frequentam para ver se 

querem a interdição imediata dessa piscina ou se pode esperar 

uma programação, que já se sabe que tem uma programação lá 

para junho, geralmente no inverno é que a piscina pode ser 

interditada mesmo e reformada. É isso que tenho a falar, fazer essa 

pesquisa, uma pesquisa, que acho que não custa muito colocar 

uma ou duas pessoas lá e, todo mundo que for adentrando à 

piscina, que seja perguntado. 

 

Presidente – É que com essas altas temperaturas uma atitude 

radical dessa. 

 

Ligia Tayar – Mas aí que está, se o associado achar que realmente 

dá para interditar, só que a interdição não seria de todas as 

piscinas, então faria, por exemplo, primeiro a piscina das crianças, 

seria uma interdição escalonada. Interdita a piscina das crianças, 

depois que terminou todo esse trabalho passa para outra. É isso que 

venho falar. 

 

Presidente – Isso é um ato de gestão, a Diretoria saberá o que fazer. 

 

Silvia Schuster – Acho que essa pesquisa teria muito valor. 

Obrigada. 

 

Antonio Moreno Neto – Presidente, não sou da Diretoria, mas 

gostaria de fazer uma consideração sobre esse negócio da piscina.  

 

Presidente – Claro. 

 

Antonio Moreno Neto – Realmente os azulejos, isso desde nossa 

gestão, até antes, faz muito tempo que os azulejos não são 

trocados. Trocamos a tubulação que estava corroída, mas os 
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azulejos estão com a vida útil vencida, isso não é culpa de 

ninguém, não só ele, como a massa. Ninguém sabia a extensão 

que ia chegar e na realidade chegou a uma extensão grande, 

talvez devesse ter sido feito – Mas não adianta o sido – em junho, 

julho do ano passado o esvaziamento da piscina, trocar todo 

azulejo e colocar um novo. Agora, como sugestão, tem que se 

evitar o máximo do desgaste e talvez uma preventiva para que não 

tenha nenhum acidente, mas deixar para o inverno, porque com 

esse calor acho que é uma loucura interditar a piscina. Então acho 

que a gente tem que fazer a prevenção. E realmente, pelas 

informações que tivemos, o material já está com uma fadiga, já 

venceu, não tem jeito e solta mesmo, não só isso, a massa também. 

Acredito que seria de 60 a 90 dias para fazer essa troca entre 

esvaziar a piscina, consertar tudo e encher de novo.  

 

Silvia Schuster (aparte) – O que estou falando é de se fazer uma 

pesquisa para ver se o associado quer realmente que seja 

interditado, porque acho que a situação está se agravando 

demais. E como existem muitos associados falando dessa 

interdição, dessa medida emergencial, então acho que nada mais 

justo do que fazer essa pesquisa. 

 

Antonio Moreno Neto – Discordo da pesquisa, só acho que a gente 

tem que ter prevenção para não ter nenhum acidente e com os 

mergulhadores que estão colocando, o negócio não para, mas ir 

consertando conforme for acontecendo. 

 

Presidente – Acho que se faria nos lugares mais críticos, mas uma 

atitude radical de eventual interdição com uma temperatura de 35, 

37 graus não é brincadeira. 

 

Antonio Moreno Neto – É impossível interditar uma piscina, se 

perguntar na piscina ninguém vai querer interditar. 

 

Silvia Schuster – Então que seja feita essa pesquisa. 

 

Antonio Moreno Neto – É uma sugestão que tem que ser levada à 

Diretoria. 

 

Silvia Schuster – Tudo bem. Obrigada. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – ... Gostaria de lembrar 

que há uns anos fiz uma perícia judicial sobre um tema parecido 

com esse e o que aconteceu naquele local é que a argamassa 

havia perdido suas características técnicas e no local estava 

soltando tudo ali, então qual foi minha sugestão na época? Refazer 

toda piscina. Claro que isso não pode ser refeito amanhã nem 

depois, tem que ser feito quando? A partir de abril interditar o local. 

Agora o que tem que ser feito? O mergulhador tem que ir lá 

tapando os locais e contemporizando até o final de abril. É isso. 

Obrigado. 

 

Antonio Moreno Neto – Obrigado, Presidente. 

 

Cândido Padin Neto – A respeito desse assunto, até estava 

conversando com meu amigo, Conselheiro Bandeira, até o 

Conselheiro La Terza acabou de se pronunciar. O que existe nesse 

caso realmente não é a vida útil do azulejo, o azulejo não tem a 

vida útil e sim execução do serviço que precede à colocação do 

azulejo, então são as argamassas, talvez possa ser antiga e vem 

desprendendo, isso sim. Então, já desde o verão passado verifico 

que havia esse problema, esse problema já vem vindo, vem vindo e 

vem vindo. Se fechar hoje, como falou o Presidente Toni, acho um 

absurdo, porque vamos perder, não tem condição, mas isso era 

uma questão administrativa, como eu poderia dizer do próprio 

Futebol. Nós vamos fechar o campo B numa época dos 

campeonatos que estão iniciando, quantos meses? 

 

Antonio Moreno Neto (aparte) – Futebol são 45 dias, piscina no 

mínimo 90 dias. 

 

Cândido Padin Neto – Concordo com você, isso que eu digo, 

fechar hoje a piscina no verão que estamos tendo concordo com 

sua opinião, acho que agora tem que remediar, não tem jeito, mas 

isso já vinha de conhecimento do setor. 

 

Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Não nessa extensão. 

 

Cândido Padin Neto – Não sei, não estou lá para ver, mas no verão 

passado eu já verificava isso, pode ser que agora aumentou por 

algum outro motivo técnico, eu não sei, abaixou para fazer alguma 

coisa ou outra, se soltou mais eu não sei, eu não tenho essa 

extensão técnica porque não estava lá, mas que era de 
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conhecimento, Dr. Manssur, isso sim, então já deveriam antes, como 

falou, vamos fazer isso antes. A mesma coisa que acho do futebol, 

vão ser 45 dias, não sei, trocar toda grama, fazer as obras do 

alambrado, aumentar, não sei se vão ser 45 dias, mas talvez isso 

pudesse ter sido feito em novembro e dezembro. 

 

Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Precisa de autorização. 

 

Cândido Padin Neto – Sim, mas pedisse autorização antes, já estava 

até pedido. 

 

Presidente – O Presidente já anotou, Conselheiro Padin, o Diretor de 

Obras também, infelizmente aconteceu, agora, por favor, as 

medidas correlatas cabíveis para que possamos minimizar o 

impacto do fato. 

 

Cândido Padin Neto – Será minimizado, mas peço à Diretoria, então, 

e aos responsáveis dos setores, que tomem mais precaução e 

façam as reformas nas épocas adequadas. Obrigado. 

 

 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 

presença e deu por encerrada a reunião às 23h00. 
 

* * * 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 629ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 24 de fevereiro de 2014, com as retificações já dela 

constantes. 
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