
ATA RESUMIDA DA 629ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

 

 

 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e quatro de fevereiro do ano dois mil e quatorze, em 

segunda convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo 

assinado a lista de presença cento e cinquenta e seis Conselheiros. 

 

 

 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur 

Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  

Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 

Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 

Terceiro Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 

 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – 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 SOLENE 

Posse de Suplente convocada 

Presidente – Vamos dar início à reunião com uma posse de 

Conselheira. Convido para tomar posse a Conselheira Andrea Faria 

de Castro Brandão, Suplente do Grupo B pela Chapa Participação 

convocada para esta reunião. Conselheira Andrea, na Mesa está o 

juramento que a senhora nos apresentará e todos vamos 

acompanhar, por favor. 

 

Andrea Faria Castro Brandão – Prometo com dedicação e lealdade 

meu mandato, respeitando o Estatuto Social, o Regimento Interno e 

promovendo o bem geral do Esporte Clube Pinheiros. 
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Presidente – Em meu nome e, em nome do Colegiado, declaro a 

senhora empossada nas relevantes atribuições de Conselheira do 

Esporte Clube Pinheiros e com aquiescência de todos, com certeza, 

formulo-lhe votos de uma feliz legislatura. Seja bem vinda. 

 

Andrea Faria Castro Brandão (fora do microfone) – Obrigada. 

 

 
Entrega solene dos Diplomas de Atleta Benemérito concedidos pelo 
Conselho Deliberativo em sua 628ª Reunião Extraordinária, realizada 
no dia 27 de janeiro de 2014, a Catherine Amanda Badocco Helene 
Oliveira e Tess Flore Badocco Helene Oliveira, ambas da Seção de 
Polo Aquático. 

Presidente – Senhores, agora nós vamos dar início a um momento 

muito importante desta Casa, quando podemos homenagear as 

distinções esportivas que mercê de seu esforço e de sua luta 

colocam sempre o pavilhão deste Clube no lugar mais alto, que é o 

altar da glória que ele merece. Na sessão passada, o Conselheiro 

Deliberativo, por unanimidade, concedeu a maior honraria 

esportiva desta Agremiação, que tem 115 anos de vida e que é a 

maior Entidade formadora de atletas olímpicos deste País e é um 

Clube de renome internacional, por unanimidade esta Entidade 

distinguiu pelos feitos e pelas conquistas a Sra. Catherine Amanda 

Badocco Helene Oliveira e Tess Flore Badocco Helene Oliveira, 

ambas da Seção de Polo Aquático. Sei que a senhora mãe de 

ambas está presente. Aliás, é uma questão interessante, são irmãs, 

são atletas que merecem todo prestígio pelas conquistas e são 

irmãs gêmeas, elas são iguais em tudo, inclusive em suas conquistas. 

Eu as convido para que venham até nós. Vou convidar o honrado 

Presidente da Diretoria, Dr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues e vou pedir 

também aos Atletas Beneméritos que antecederam às senhoras na 

honraria Seção do Polo Aquático para que também nos 

acompanhe: Conselheiro Luiz Eduardo Pinheiro Lima, Conselheiro 

Ivo Carotini, Presidente da Comissão de Esportes e Conselheiro 

Reinaldo Pinheiro Lima. 

 
- Procede-se conforme solicitado. 

 

Presidente – O Presidente da Diretoria e os três Atletas Beneméritos 

em comum farão a entrega, mas vou lhes pedir apenas um minuto 

para que eu possa declinar o feito de ambas as Atletas 

Beneméritas. Elisete Cristina Badocco Dias. Principais conquistas das 
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atletas - Catherine Amanda Badocco Helene Oliveira: 2005 – 

Campeonato Pré Mundial/ Copa Uana - 1º Lugar e Troféu Brasil - 1º 

Lugar; 2006 – Campeonato Pan-Americano - 3º Lugar; 2007 – Jogos 

Pan-Americanos do Rio de Janeiro - 4º Lugar; 2008 – Taça Brasil - 1º 

Lugar; 2009 – Troféu Brasil - 1º Lugar e Liga Nacional - 1º Lugar; 2010 – 

Campeonato Sul-americano - 1º Lugar; 2011 – Jogos Pan-

Americanos - 3º Lugar; e 2012 – Taça Brasil - 1º Lugar. A senhora 

merece todas as honras que unanimemente este Clube lhe 

distinguiu.  

Tess Flore Badocco Helene Oliveira: 2005 – Campeonato Pré 

Mundial/ Copa Uana - 1º Lugar e Troféu Brasil - 1º Lugar; 2006 – 

Campeonato Pan-Americano - 3º Lugar; 2007 – Jogos Pan-

Americano – 4º Lugar; 2008 – Campeonato Sul-americano - 1º Lugar; 

2009 – Troféu Brasil – 1º Lugar e Liga Nacional - 1º Lugar; 2010 – 

Campeonato Sul-americano - 1º Lugar; 2011 – Jogos Pan-

Americanos de Guadalajara - 3º Lugar; e, 2012 – Taça Brasil - 1º 

Lugar e Troféu Olga Pincirolli - 1º Lugar. Meus amigos diletos, os 

títulos falam por si só e eu espero que a memória não me traia. O 

maior dos poetas deste País, dizia em declamação livre: Notável a 

existência dessas jovens, a vida lhes pertence, suas lutas, seus 

esforços, suas conquistas, suas vitórias são rosas do tempo vivas e 

alegres. Parabéns. O Presidente da Diretoria fará a entrega a uma 

das Beneméritas e vou pedir ao Vice-Presidente do Conselho, 

acompanhado desses três Atletas Beneméritos e Eméritos, dois da 

família Lima: Engenheiro Luiz Eduardo meu irmão e, outro irmão, 

Reinaldo Pinheiro Lima e esse querido, Dr. Ivo Carotini, que também 

é irmão, irmão na amizade, para que faça a entrega a outra 

Benemérita. 

 
- É feita entrega dos Diplomas de Atleta Benemérito.  

 

Presidente – Alguma das senhoras gostaria de se pronunciar?  

Queria estender também esses cumprimentos e a falha é somente 

minha, já que a Secretaria já me houvera ceintificado, mas a 

emoção me levou ao equívoco, a este Conselheiro Emérito, Diretor 

da Área de Esportes, Conselheiro João Fernando Rossi; do Diretor de 

Esportes Olímpicos e Alto Rendimento: Marcelo La Terza Santos, do 

Diretor Adjunto de Polo Aquático: Ricardo Giossa Sasso e da 

Assessora de Polo Aquático: Raquel Kibune Maizza Chiappini. Muito 

desse trabalho se deve ao labor extraordinário que os senhores 

fazem. Os nossos cumprimentos. Dou por encerrada esta sessão 

solene. Se as senhoras quiserem permanecer muito nos honrará, 
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mas se tiverem outros compromissos sintam-se à vontade, esta Casa 

lhes pertence. 

 

 
5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – E a liça diária é assim, num determinado momento, 

alegria e, num outro momento, deveres do ofício de todos nós, 

instantes de tristeza e vou explicar ao o porquê da tristeza. A Mesa 

propõe, com enorme pesar, o voto em razão do falecimento de 

uma Conselheira que até ontem nos honrava com sua presença 

neste Plenário, refiro-me à pranteada Sra. Ivanilce Simeão 

Cappellano. Socióloga; casada com o ex-Conselheiro, eminente 

médico cirurgião pediatra, que conheci pessoalmente e, conheço 

com muita honra, Dr. Giovanni Cappellano; progenitora de dois 

notáveis Conselheiros, um deles contemporâneo de meu filho, a 

outra conheci recentemente e pude ver que traz consigo não só os 

traços de pais extraordinários, mas, acima de tudo, a formação 

sócio-ético educacional que ambos lhe deram, Maria Elisa e 

Roberto Cappellano. A nossa querida Ivanilce fora admitida no 

Esporte Clube Pinheiros no dia 24 de junho de 1972. Conselheira 

nesta Casa desde 1986, sempre renovando o seu mandato por seis 

anos. Encontrava-se no exercício pleno de suas atribuições. Dentre 

tantas atividades, foi Secretária da Comissão de Sindicância nos 

biênios 2002/2004 e 2004/2006. Foi Vice-Presidente da Comissão de 

Sindicância no biênio 2006/2008. Presidiu a Comissão Especial de 

Estudos da Comunicação do Esporte Clube Pinheiros criada em 10 

de junho de 1989 e no biênio 1990/1992. E na qualidade de 

Conselheira, participou do Grupo de Trabalho 1 - Pinheiros 2.000, 

que, no florescer do século atual, apresentava programas para 

manter a pujança desta Instituição. O que eu posso dizer a vocês, 

Maria Elisa e Roberto e o falo com enorme emoção que, em um 

dos mais notáveis discursos da Academia Brasileira de Letras, 

acadêmico imortal dissera que há certas pessoas que não falecem, 

elas simplesmente se transformam, elas simplesmente se encantam. 

Não estou aqui para reverenciar apenas e tão somente o 

falecimento, nós estamos aqui para celebrar a vida. A vida de 

quem se dedicou a este Clube com exemplos marcantes. Os 

cargos que ela ocupou, eu fui pesquisar no Museu e na Secretaria 

do Conselho, e os elenquei, mas nem no Museu nem na Secretaria 

do Conselho havia o dado que vou dar aqui. Sempre participou 

dos debates, dos debates ideológicos, mesmo com opiniões 

divergentes, mas sempre mantendo aquilo que tenho pedido ao 
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longo de quatro anos: lhaneza, fidalguia, sobriedade, sempre 

buscando o melhor para o Esporte Clube Pinheiros. Se os senhores 

me indagarem o que é o poder, eu lhes direi: o poder é uma das 

coisas mais sublimes que pode haver, não pela pujança do que ele 

se reveste, mas porque permite, a quem o tem, saber que pode 

estar sendo útil para o seu semelhante e para a comunidade. E 

Ivanilce tinha a exata noção desses atributos. Ela não está 

fisicamente presente aqui, mas os senhores não tenham dúvida 

nenhuma de que seu exemplo, sua atitude, sua conduta sempre 

estará entre nós a nos guiar e a demonstrar que, acima de tudo, 

nós passamos, a Instituição permanece mesmo, porque ela é 

eterna, ad perpetuam rei memoriam. O outro voto de pesar 

também é um ilustre Conselheiro desta Casa, que não nos honrava 

com mandato, mas nos honrou com o legado que deixou, refiro-me 

a Adalberto Luiz Federighi, falecido em 9 de fevereiro de 2014. Uma 

peculiaridade, cirurgião dentista e advogado. Aliás, um advogado, 

um latinista de primeira linha. Eu via os debates em revistas 

especializadas sobre muitas frases do rico idioma latino e que 

orienta muito o idioma português. Fora casado com a Associada 

Sueli Gomes de Mattos Federighi; admitido no Clube em 26/06/65; 

eleito Conselheiro nos mandatos 1986/1992, 1992/1998 e Suplente 

de Conselheiro nas eleições de 1998; Segundo Secretário do 

Conselho no biênio 1992/1994. E tive a honra e, ele era o Presidente, 

de participar da Comissão Especial de Revisão do Regulamento 

Processual Disciplinar, onde pude verificar o seu talento, onde pude 

verificar a sua dedicação e o seu amor a este Clube. De igual 

modo, como D. Ivanilce, pode Federighi não estar aqui de corpo 

presente, mas nos deixou um legado simplesmente imperecível. O 

outro voto de pesar eu endereço à Ilustre Sra. Dalva Favalli, falecida 

no dia 8 de fevereiro. Progenitora do nosso querido e dileto 

Conselheiro Marcelo Favalli. D. Dalva era associada do Clube 

desde o dia 26 de agosto de 1969. E aqui tenho certeza, como dos 

votos anteriores, a manifestação plena do Plenário de votos de 

solidariedade a este nosso Conselheiro amigo, porque só quem 

perdeu a mãe sabe o vazio que isso nos traz. O outro voto de pesar 

é a Rubens Bandeira Bizarro da Nave, falecido no dia 16 de 

fevereiro. Economista; casado com a Sra. Maria Regina Oliveira 

Nave; admitido no Clube no dia 05/05/1958; Suplente de 

Conselheiro nas eleições de maio de 1994, 2000, 2002, 2004 e 2006, 

tendo se tornado Conselheiro empossado em 2000, 2005 e 2006; 

presentemente era Diretor Adjunto do Futebol Menos no biênio 

2001/2003, e a partir de junho de 2001, até setembro de 2001; e a 
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partir de 11 de outubro de 2001. À família enlutada os nossos 

cumprimentos. Um voto de pesar também a Sra. Fernanda Viana 

Moraes Jordan, filha do Associado Bruno Jordan, falecido no último 

dia 15, precocemente, aos 27 anos de idade. Também endereço 

um voto de pesar à família de Isnaldo Martini, falecido no dia 12 de 

fevereiro, pai do Associado Isnaldo Niccoli Martini, Diretor Adjunto 

de Restaurantes. Sr. Isnaldo era sócio desde 1954. E o último voto de 

pesar, por solicitação do Ilustre Conselheiro Helmut Peter Schütt, eu 

endereçarei, Dr. Peter, toda manifestação por escrito que o senhor 

nos endereçou, a Hartmut Heinrich Grabert, praticante de futebol e 

atletismo na década de 50, falecido no último dia 16, aos 82 anos. 

Voto este proposto pelo Conselheiro Peter Schütt. Eu finalizo esses 

votos de pesar, pedindo licença aos senhores para dizer que Ruy 

Barbosa dizia que a vida do homem tem duas portas. Em nenhuma 

delas nós pedimos para ingressar, quer o início, com o nascimento, 

quer a saída com o falecimento, porquanto ambas- entrada e 

saída independem de nossa de vontade. O que importa é que 

entre uma porta e outra há uma trajetória e, nessa trajetória 

compete a quem percorre deixar traços, deixar pegas visíveis ou 

invisíveis. As visíveis em suas obras e sua família; as invisíveis em sua 

conduta e seus exemplos. O homem que assim se conduz faz 

perene sua memória – E isso se aplica a todos de quem falei – 

haverá de ser reverenciada e sempre. Peço que esses votos de 

pesar sejam colocados como de unanimidade de todo Conselho. E 

dou por encerrado este momento que a liturgia do cargo me 

obrigou a fazer. Agora vou dar votos de congratulações e, em 

seguida, um voto de pronto restabelecimento. Eu começo pelo de 

pronto restabelecimento para o Ilustre, amigo desta Casa, 

companheiro nosso, Conselheiro Adriano Amaral Resende. Quem 

solicita e, a Casa toda ratifica, é a Conselheira Fernanda Ortiz. A 

Mesa propõe votos de congratulações com dois Eminentes 

Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, Doutores 

Antônio Carlos Mathias Coltro e Mário Devienne Ferraz, eleitos em 

dezembro do ano passado e empossados recentemente para o 

biênio 2014/2015, respectivamente para exercerem as relevantes 

funções de Presidente e Vice-Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral de São Paulo. Eu lhes posso dizer porque os 

conheço, que as eleições do Tribunal nas mãos desses honrados 

Desembargadores serão as mais tranquilas e transparentes possíveis, 

como o Brasil exige e assim sempre será. 
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Primeiro Secretário – ... Num primeiro momento, com relação ao 

período de Carnaval, informamos que a Secretaria do Conselho 

permanecerá fechada do dia 1º ao dia 04 de março (sábado a 

terça-feira), voltando a funcionar na quarta-feira, dia 05 de março 

de 2014, a partir das 13h00. Dito isso, vale também informar que se 

encontram à disposição dos Conselheiros, na Secretaria, cartas 

recebidas da Diretoria, comunicando alterações em sua 

composição. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Vim trazer dois comunicados 

da Comissão Permanente de Obras, Dr. Manssur. Em primeiro lugar 

gostaria de comunicar ao Conselho que a Comissão Permanente 

de Obras tem uma nova composição, como Vice-Presidente o 

Engenheiro José Luiz Tavares De Luca, como Secretário o 

Engenheiro Arthur Zamariola e como Membros os Engenheiros Fotios 

Apostolopoulos e Odilon Cardoso. Parabéns para a nova gestão. 

Também gostaria de fazer um comunicado ao Conselho a respeito 

da nova Garagem. O Clube recebeu há 10 dias o AVCB (Alto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros) e, assim sendo, reuniu toda 

documentação necessária para obter o habite-se e colocar a 

Garagem em funcionamento. O pedido de habite-se já foi 

protocolado na Prefeitura, já foi processado, espera-se que nos 

próximos dias ele seja emitido pela Prefeitura. Após a emissão do 

habite-se a Garagem vai poder entrar em funcionamento. O 

segundo informe da Comissão de Obras é a respeito do Campo de 

Futebol B, que está em reforma. A reforma já está terminando, deve 

terminar logo depois do Carnaval. Com a reforma foi possível 

aumentar o campo entre 4 metros e meio e 5. Não vou falar a 

medida exata que o campo não foi demarcado, ele vai ser 

demarcado logo depois do Carnaval. Então, acredito que logo no 

início de março ele já vai poder ser utilizado pelo campeonato 

interno. É só isso que eu tinha esta noite. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... não poderia também deixar de 

registrar aqui na Tribuna, em Ata, também uma homenagem a 

nossa colega de Conselho e grande amiga Ivanilce Cappellano. 

Desde criança conheço a Ivanilce, foi colega de Conselho do meu 

pai, quando meu pai se reelegeu Conselheiro, em 86, a Ivanilce 

também era da chapa amarela e foi ali que nasceu uma amizade, 

a Ivanilce era uma pessoa que eu tinha grande carinho. Quando 

me elegi Conselheiro, em 98, a primeira vez, a Ivanilce também se 

reelegeu Conselheira na ocasião e éramos da mesma chapa e, 
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desde Então, aproximei uma grande amizade com a Ivanilce e um 

grande respeito. Sempre que tinha uma discussão relevante aqui no 

Conselho ou mesmo uma decisão política que eu tinha que tomar, 

uma das pessoas que fazia questão de consultar, sempre a Ivanilce, 

que muitas vezes atuava de forma discreta, mas ela sempre 

opiniões fortes e muito boas a respeito do Clube. Ela se dedicou 

muito ao Pinheiros, foi uma Conselheira atuante, não passou em 

branco nesta Casa, todos lembravam que ela ocupava a Tribuna, 

participava de Comissões, V. Sa., Sr. Presidente, lembrou muito bem 

de cargos que Ivanilce ocupou. É muito difícil pensar que agora 

não teremos mais nossa amiga aqui. Me lembro de vários 

momentos em eleições, uma eleição específica que nem eu e nem 

a Ivanilce éramos candidatos. E na época a gente ainda colocava 

fotos dos candidatos naquele quadro de fotografias e eu, a Ivanilce 

e o Melo éramos do mesmo grupo e passamos a noite, nem éramos 

candidatos, mas dedicando ao Clube, grudando as fotos dos 

candidatos da nossa chapa. Bons momentos que convivi com a 

Ivanilce e vou sentir muita falta, não apenas no Conselho, mas no 

convívio pessoal, mas eu não poderia, Sr. Presidente, demonstrar 

tristeza, porque foi um grande privilégio conviver com uma figura 

como a Ivanilce, que foi uma grande liderança não apenas na 

Casa, mas para sua família, para os seus filhos, como avó. Uma vez 

por semana, quando os filhos da Conselheira Maria Elisa 

Cappellano eram pequenos, nós almoçávamos juntos aqui, 

conversávamos sobre o Clube, enfim, muita saudade da nossa 

amiga Ivanilce. E também, Presidente, não poderia deixar de falar 

de um grande amigo de meu pai, que frequentava minha casa, 

que era o Adalberto Luiz Federighi, que a gente brincava que ele 

era o adventista, porque como foi bem lembrado aqui, era 

advogado e dentista. Então, também registre em Ata. E um 

afetuoso abraço à Sueli, esposa do Adalberto, que também deixa 

muitas saudades. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – ... Na verdade, Presidente, parabéns 

pelo que o senhor falou da Conselheira Ivanilce, realmente uma 

perda lamentável, eu acho que serve de exemplo para a gente 

pelo trabalho que ela desenvolveu aqui no Clube. Sempre ela 

vinha aqui no Conselho, focada no Clube, não importa em que 

Área, não importa em que esporte. Eu acho que é isso que a gente 

deve pensar, é levar isso como exemplo sempre aqui, tanto os mais 

antigos do Conselho quanto os mais novos. Outro assunto, Sr. 

Presidente, venho aqui solicitar um voto de louvor à equipe do 
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Futebol Menor, que foram aproximadamente em 2013, 1.200 jovens 

participantes dos campeonatos internos em várias categorias e 

seleções, inclusive com vários títulos nacionais e internacionais. 

Então, gostaria de solicitar um voto de louvor à equipe, vou falar 

rapidamente os nomes e depois vou deixar o papel com a moça 

aqui: Maurício Machado - Coordenador de Futebol; Carlos Alberto 

Dias Pereira - Coordenador do Futebol Menor; Rony Risério - 

Professor e Técnico; Nivaldo dos Santos - Professor e Técnico; Vitor 

Hugo de Matia - Professor e Técnico; Caio de Toledo - Técnico. 

Aparecido Carlos Batista - Professor. Os estagiários infelizmente eu 

não tenho o nome completo, mas é o Marcos e o Felipe. E com os 

Coordenadores da Categoria, que são sócios, que praticamente 

está todo fim de semana junto com as crianças, orientando as 

crianças e os pais com Técnicos. Sub 9 – Rodrigo Araújo e Marco 

Carraresi. Sub 11 – Rodrigo Sanchez e Luiz Loureiro. Sub 13 – Chico 

Vassellucci, nosso parceiro de Conselho e, Álvaro Maffei. Sub 15 – 

José Ricardo Souza. Sub 17 – Luiz Augusto Souza e Alfredo 

Menegueli. E também não posso deixar de lembrar o Ricardo 

Sacardo – Diretor do Futebol Menor e Carlos Alexandre Brazolin – 

Diretor de Relações Esportivas, que sempre apoiou o Futebol Menor 

aqui no Clube. Obrigado. 

 

Antonio Moreno Neto – ... Eu gostaria de só enfatizar o voto de pesar 

que já foi falado aqui da companheira Ivanilce Cappellano. Eu me 

lembro que tive a oportunidade de, ela falando da doença que 

ela teve, de uma prima da minha esposa, que é oncologista e 

também tentou ajudá-la na recuperação. E ela lutou por muito 

tempo com essa doença e conseguiu por muito tempo dominá-la, 

até o dia que infelizmente se foi. Também o Adalberto Federighi, 

acho que nós todos sempre pedimos para ele voltar ao Conselho, 

porque era uma pessoa competente e era uma pessoa que 

conhecia bem o Clube. Foi Conselheiro vários anos e o Conselho 

ganharia se ele voltasse. Mas gostaria, Presidente, de enfatizar, no 

falecimento do nosso querido amigo, particular até, o Rubinho 

Bizarro da Nave, de 64 anos, que no seu aniversário, ele morava em 

Atibaia, fez, para quem não sabe, um churrasco em comemoração 

ao aniversário. Foi um pessoal do Pinheiros jogar futebol. Veio 

embora às 16h00. Às 18h00 ele foi tomar banho junto com o filho. 

Pegou um pedaço de carne cada um e ficou entalado um 

pedaço de carne na traqueia. Tentaram reavivá-lo e, infelizmente, 

ele faleceu. Ele foi Conselheiro desta Casa, Diretor do Futebol 

Menor e uma pessoa muito querida de todos, Então, eu gostaria de 
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registrar em nome dele, da esposa Regina e os filhos esse voto de 

pesar. Presidente, gostaria de fazer um voto de louvor com relação 

ao evento de sábado à tarde, a Feijoada Carnavalesca lá no Salão 

de Festas. Foi um evento muito concorrido, tinham 1.500 pessoas, 

uma comida ótima, bebida. Tivemos a oportunidade maravilhosa 

de assistir um show maravilhoso do Martinho da Vila, apresentação 

da Escola Vai Vai. Gostaria de cumprimentar toda Diretoria, em 

nome do Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues, do Diretor Social, 

o Carlos Alberto Caco e todos os funcionários, porque a festa foi 

muito concorrida e muito bela. Muito obrigado. 

 

Nice de Lima – ... Venho a esta Tribuna fazer uma homenagem a 

duas pinheirenses que nos deixaram este mês: Dalva Favalli e 

Ivanilce Cappellano. Dalva, mãe do nosso Conselheiro Marcelo, foi 

a pessoa que mais me ajudou na introdução da comida a quilo em 

nosso Clube, conseguindo mais de 300 assinaturas de associados 

para que eu conseguisse convencer as Diretorias. Sempre prestativa 

em colaborar em todos os problemas que existem em nosso Clube. 

Ivanilce, mãe do nosso Conselheiro Roberto e Maria Elisa, sempre a 

admirei pelos seus princípios e simplesmente ela ser uma criatura 

que nos transmitia confiança. Como mulher, eu a admirava, apesar 

de ser da chapa oposta, aqui no Clube nós não temos chapas, 

temos Pinheiros no nosso coração e ela era uma pinheirense do 

nosso coração. ... E, acima de tudo, digo a todos vocês, que, como 

mulher, essas foram duas mulheres que conseguiram minha 

admiração e deixaram uma eterna gratidão e muitas saudades de 

todos nos. Obrigada. 

 

Presidente – Vou pedir licença a senhora para enviar o inteiro teor 

junto com o pronunciamento que fizemos para as ilustres 

homenageadas com as belíssimas palavras da senhora. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – ... Vossa Excelência já o fez 

com muita propriedade referência a esses Conselheiros que nos 

deixaram, mas me permito com relação a nossa querida e 

inesquecível amiga Ivanilce, que deixou um exemplo marcante de 

vida. Sempre admirei a conduta da Ivanilce, ela não perdia 

nenhuma sessão do Conselho, ela participava dos debates e mais 

importante que isso foi seu exemplo de vida durante a doença que 

ela enfrentou. E na doença ela nunca deixou de participar das 

campanhas políticas do Clube, pelo extraordinário amor que ela 

tinha ao Clube Pinheiros.  
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Presidente – É verdade. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Então, a Ivanilce, Sr. 

Presidente, bem como a outra homenageada, mas ensinaram 

muito mais com exemplo de vida, com exemplo de coerência e 

com exemplo de dignidade. Eu queria me associar à família 

Cappellano por esse momento e aos demais Conselheiros que 

partiram. Ora, Sr. Presidente, eu tinha uma obrigação por uma 

ligação de 50 anos de amizade e de convivência e preciso dizer 

alguma coisa sobre a figura do ilustre dentista Alberto Federighi, 

amigo dileto de meu pai e que nós privamos durante todo esse 

tempo de vida eu aprendi a respeitar e admirar esse grande 

endodontista de São Paulo. Em determinado momento da sua 

carreira, ele se apaixonou pelo Direito e já estando formado 

dentista há mais de 20 anos, ele resolveu fazer Direito. Fez na FMU. 

Se formou. E por que ele fez Direito? Porque antes ele participou de 

uma campanha memorável com os dentistas de São Paulo, os 

dentistas Conselheiros aqui sabem, e foi pela construção da sede 

própria da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Ele ia de 

consultório a consultório, junto com meu pai, que era Presidente 

dessa Comissão. Afinal, eles tiveram êxito e a associação tem uma 

magnífica e extraordinária sede, graças ao trabalho do Adalberto 

Federighi. Mas mais, Sr. Presidente, e eu me lembro com muitas 

saudades. O Adalberto tinha uma grande participação nas suas 

entidades de classe e ele achava que para ter uma participação 

melhor, ele teria que ser um bom advogado, ele teria que se forma 

em Direito. Ele fez o Código de Ética do Conselho Federal de 

Odontologia, primeiro Código de Ética relacionado aos dentistas. 

Era um esposo amantíssimo de Lúcia e de Sueli, com duas filhas, 

uma delas dentista. Tinha outra paixão, Sr. Presidente, e vamos 

lembrar porque ele vai ficar feliz disso, que era o litoral, que era sua 

casa de praia no litoral de São Paulo, que ele tinha essa paixão 

extraordinária. E era um homem bom, um homem amigo dos 

amigos em qualquer circunstância e que, Sr. Presidente, fez muita 

falta a esta Casa. Em várias oportunidades eu insistia que ele 

deveria voltar para participar dos trabalhos. Ele aprimorou o 

trabalho que fizemos, que foi o Regimento Disciplinar do Clube, ele 

atualizou o Regimento Disciplinar. Então, queria, Sr. Presidente, me 

associar e pedir que transmitisse a sua família, as suas filhas, aos seus 

netos o respeito extraordinário que esta Casa tem por Adalberto 

Federighi, o querido Dada do coxo e da piscina. Mas, Sr. Presidente, 

acho que comportaria, tendo em vista a importância desses 
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pinheirenses, que observássemos um minuto de silêncio em 

homenagem as suas almas que partiram, mas que permanecem a 

iluminar nossos caminhos. 

 
- É observado um minuto de silêncio. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Pedro Paulo de Salles Oliveira – ... Fica muito difícil para mim, depois 

de tantas manifestações, todas muito bem verbalizadas, que eu 

fale alguma coisa sobre dois amigos. Ivanilce, certamente 

conhecida de todos, era uma figura diferente, de puro ardor de 

amor por este Clube e pura intuição política que manifestou por 

diversas vezes. Fui amigo do casal durante o tempo que me foi 

possível e manifesto meu pesar pela falta da Ivanilce, como ela 

incendiava o fervor político, quando aqui ocupava esse microfone. 

E foi a incentivadora de uma nova chapa que surgiu e chegou a 

eleger uma Diretoria, foi ela a responsável direta, quando nos 

chamava aqui perto do Campo do Futebol e nos incentivava com 

galhardia, com respeito aos adversários a criação de uma 

pequena e nova chapa. Peço desculpas aos dois Conselheiros, 

seus filhos, porque não estive presente na representação final, no 

funeral da Ivanilce. Estava de viagem e só soube quando cheguei, 

infelizmente não foi possível. Peço que transmita ao Giovani o meu 

profundo pesar e o respeito a essa nobre, interessante, inteligente e 

vibrante pinheirense que era Ivanilce. O Dada, aqui conhecido 

como Adalberto Luiz Federighi, era outra figura muito interessante, 

muito discreta, mas, ao mesmo tempo, eficaz, bondosa e 

participante enquanto foi Conselheiro, Membro da Mesa dos 

interesses do Clube Pinheiros. Conheci Adalberto numa das 

eleições, das muitas que participei, esse chegou a mim, não o 

conhecia, ele me disse: O senhor é fulano de tal? Disse: Sou. 

Tínhamos uns oito anos de diferença de idade, ele era jovem ainda, 

e falou: Eu vim aqui para votar no senhor. Eu falei: Mas como, nem 

o conheço? Agradeço muito. É que tenho acompanhado. Foi 

muito bondoso. Não era isso, porque éramos jovens, não dava 

tempo de fazer nada. Mas Adalberto era parte do nosso grupo 

“Unidos da Piscina”, antigo “Coxo”. E Adalberto era o incentivador 

e tratava todos com lhaneza, cordialidade, como achamos que no 

Pinheiros todos devem ser. O meu profundo pesar pelo falecimento 

de dois amigos, de duas famílias pinheirenses que também nos 

deixaram aqui. Muito obrigado. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Além de somar o meu voto 

a todas as manifestações aqui citadas, todos grandes amigos, o 

Beto está aqui, o Dada, brincamos muito desde os anos 80 com a 

Ivanilce Cappellano no Futebol Menor. Mas não vou mais tomar o 

tempo, gostaria de somar, além dos meus votos a esses familiares, a 

uma pessoa muito querida, participante lá da Jaqueira, marido da 

D. Olga Percario, Ênio Percario. D. Olga nos anos 80 também nos 

estimulou muito no Futebol Menor com os filhos dela, o Leandro 

Percario. E hoje o Ênio está aí firme e forte e a Olga já não era mais 

associada. Eu queria também, Sr. Presidente, de registrar e solicitar 

os votos e os parabéns a um pinheirense maravilhoso, um garoto 

que jogava futebol conosco e se aplicou na área do esqui. Ele 

voltou agora de Sochi, na Rússia, onde representou muito bem o 

Brasil, o nosso querido amigo Leandro Carvalho Pinto Ribela. Era isso, 

Sr. Presidente. Muito obrigado. 

 

Roberto Cappellano – Eu gostaria de agradecer todas as 

homenagens para minha mãe, que era (emociona-se e chora) Eu 

vou terminar porque ela reclamava que eu falava apressado na 

Tribuna. Agradecer todas as homenagens, o carinho de todo 

mundo aqui do Clube, que o Clube era a vida da minha mãe, da 

minha família e ela sempre foi aguerrida, até foi comentado aqui, 

acho que ela sempre foi Oposição no Clube, acho que ela tinha 

uma predileção, só foram quatro anos de Situação, mas ela sempre 

conseguiu conquistar muitos amigos de todos os lados. A D. Nice 

falou, minha mãe sempre comentava que ela tinha sido acho que 

a segunda mulher eleita Conselheira no Clube, numa época que o 

Clube não tinha mulheres Conselheiras. Acho que primeiro foi a 

Maria José Villaça e minha mãe, em 86, falou: Eu vou botar a cara 

e vou para cima. E depois abriu o campo. Até no final, no último 

pronunciamento dela no ano passado, era até mês de março, ela 

falou que as mulheres precisavam assumir cargos maiores no Clube 

e não serem apenas coadjuvantes, que era uma coisa que ela 

falava. Então, só queria agradecer a todos, foram muitas 

homenagens, que deixa a família orgulhosa, meu pai com certa 

idade, minha irmã que chegou agora ao Conselho graças a minha 

mãe que insistia para ela entrar. Não sei se ela gosta muito disso, 

mas está aí por enquanto, porque tem que ter gosto por aqui. É isso. 

Muito obrigado, minha mãe adorava isso aqui. Obrigado. 

(Emociona-se e chora) 
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Presidente – Este é o Pinheiros que queremos, solidário e fraterno. Eu 

recebi às 19h15 do dia de hoje uma carta do Sr. Presidente da 

Diretoria e imediatamente determinei que se incluísse no Expediente 

para como, de rigor, fossem todos os senhores cientificados do 

inteiro teor dessa missiva a mim endereçada. Referência: Ação 

renovatória de locação nº tal da 19ª Vara Cível da Capital. Autora 

FJ Cines Ltda. Requerido: Esporte Clube Pinheiros. Diz a carta: 

Senhor Presidente. No dia 31 de janeiro de 2014 foi publicada 

decisão que julgou procedente a ação em epígrafe, esta 

renovatória, determinando a renovação do contrato de locação 

do imóvel da Rua D. José de Barros 288/296 a partir do dia 1º de 

abril de 2014 e condenando o Clube ao pagamento de custas e 

honorários. Ocorre que já em 22 de novembro de 2013, 

anteriormente à citação que se dera em 25/11/2013 e à prolação 

da respeitável sentença que ocorrera em 21 de janeiro de 2014, já 

havia sido celebrado termo de aditamento ao contrato de locação 

do imóvel, ficando a cargo da autora, locatária, comunicar o fato 

ao juízo da ação. Providência essa que não ocorreu e que 

incumbia à autora observar. Em consequência, solicitamos nesta 

data ao advogado da autora, data de hoje, para que certificasse a 

autoridade judicial de tal circunstância. O que será feito mediante 

petição de desistência da execução da ação e da condenação 

sucumbencial, que são as custas e os honorários, tendo em vista o 

acordo anteriormente celebrado e não informado pela autora. Tão 

logo estejamos de posse do mencionado documento 

encaminharemos imediatamente a V. Sa. Verifica-se assim que 

antes da decisão mencionada, o assunto já havia sido resolvido 

amigavelmente entre as partes sem qualquer ônus para nossa 

Entidade. Solicitando dar ciência do presente a todos os 

Conselheiros na reunião extraordinária que nesta data se realiza, 

renovo protestos de consideração. E é por isso que acabo de ler 

esta carta, para esclarecimento e ciência de todos os senhores.  

 

 
Item 1 -  “A Voz do Conselheiro”. 

Sylvio Renan Monteiro de Barros – ... Ocupo hoje esta Tribuna para 

encaminhar algumas reivindicações de associados. Cumprimento 

inicialmente a Diretoria pela excelente iniciativa de instalar, no 

vestiário masculino do Tênis, ventiladores que em muito melhoraram 

o conforto dos usuários desse recinto. No entanto, a extensão do 

vestiário feita mais recentemente ao lado esquerdo dos boxes com 

os chuveiros, não foi contemplado com esse tão desejado 
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benefício. Bem sabemos que essa é a área do vestiário masculino 

que mais sofre em virtude do calor, por estar localizada ao lado dos 

chuveiros, onde grande parte do vapor dos mesmos se direciona, 

através das janelas basculantes que interligam as duas áreas. Dessa 

forma, solicito a extensão de tal benefício, através da instalação de 

três ou quatro ventiladores nessa área, o que certamente 

aumentará o número de associados beneficiados com tal conforto. 

Certo estou que tais providências serão prontamente 

providenciadas, pela certeza que tenho que o intuito maior de 

todos nós é o bem-estar de nossos associados. Aproveito também a 

oportunidade para sugerir que o departamento de marketing 

interno do Esporte Clube Pinheiros realize uma campanha de 

esclarecimento, através de cartazes com recomendações e 

orientações, principalmente junto aos banheiros e vestiários, 

salientando a necessidade de se diminuir os gastos excessivos de 

água, em virtude da estiagem que estamos sofrendo há alguns 

meses, e cujo final é ainda indefinido. Muitas são as queixas que 

tenho recebido, principalmente de associadas, do gasto abusivo 

de água nos banhos em vestiários femininos, embora eu mesmo já 

tenha presenciado alguns casos no vestiário masculino. Uma boa 

medida paralela seria a diminuição do tempo de fluxo de água nas 

torneiras das pias dotadas de temporizadores. Como cidadãos que 

somos, participando de uma mega associação, esse grandioso 

Esporte Clube Pinheiros, não podemos nos furtar a dar nossa 

contribuição comunitária neste momento. Muito obrigado. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Gesualdo Di Nieri – ... Venho a esta Tribuna a pedido de diversos 

associados frequentadores assíduos ao salão de Sinuca, que 

respeitosamente solicitam a esta Diretoria que nesse local seja 

instalado ar condicionado com a máxima urgência possível. A 

Sinuca é um setor muito frequentado por associados, Conselheiros e 

Diretores, principalmente quando tem campeonato interno e 

Interclubes que são frequentes e muito bem organizados. Nessas 

ocasiões o local lota. O setor não tem boa circulação de ar e, com 

o intenso calor do verão, os ventiladores não suprem as devidas 

necessidades, o ar que circula dos ventiladores é um ar viciado, 

tornando-se desconfortável em determinado horário do dia a 

permanência no setor. O ar condicionado é de extrema 

necessidade para o conforto dos associados e visitantes de outros 

clubes, especialmente quando tem competições. Também, Sr. 

Presidente, estão solicitando a remoção do carpete do piso e que 
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no lugar seja instalado piso frio, do tipo porcelanato, como me 

informaram que tem na maioria dos clubes de São Paulo. O 

carpete deste Clube tem que 15 a 20 anos que foi instalado, já é 

hora de ser trocado. O piso frio, além de facilitar na limpeza, 

mantém o setor mais higiênico e mais econômico também pelo 

fato de não ter que usar mais o aspirador de pó periodicamente, 

como está sendo feito atualmente. As cortinas das janelas e da 

porta também precisam ser substituídas ou reformadas, em alguns 

trechos estão bastante deterioradas. O Sr. Diretor Adjunto da 

Sinuca, Dr. Luís Fernando Corrêa Zantut, está ciente e aprova na 

íntegra essa solicitação Conforme me informaram, Sr. Presidente, 

essas solicitações foram feitas em outras oportunidades e esperam 

que desta vez sejam atendidas brevemente. Sr. Presidente, também 

fui procurado por associados frequentadores da sala dos Veteranos, 

solicitando a instalação de ar condicionado como tem na sala da 

Biblioteca ao lado. É só o que tinha para dizer. Boa noite a todos. 

Muito obrigado. Aprovado o encaminhamento da matéria à 

Diretoria. 

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Venho a esta Tribuna em 

nome de aproximadamente 200 associados, essa é a força 

verdadeira da rede social, quando ela traz no seu bojo benefícios 

para nossa coletividade, indiscutivelmente tem que ser saudado e 

louvado. Falo de uma associada, Sra. Winifred Sylvia Gottheiner, 

senhora do nosso saudoso amigo Alex que participava conosco do 

Boliche, e ela vem corrigir de certa forma, sem que trate da coisa 

pessoalmente, porque o assunto dela está resolvido, vem corrigir 

uma distorção do nosso Regulamento Geral, Sr. Presidente, onde 

quem viaja consegue uma licença do Clube até com redução da 

sua contribuição social. E as famílias que perdem um ente querido, 

um associado, elas são obrigadas a continuar a contribuir 

mensalmente. Nem sempre elas estão preparadas para isso. Não só 

eu, como 115 Conselheiros que aquiesceram minha solicitação, 

trouxemos a esta Casa uma proposta propondo a criação de um 8º 

parágrafo e alíneas no artigo 15 do nosso Regulamento Geral, onde 

a família vai deixar de contribuir durante 180 dias, ela vai ter essa 

vacância, esse momento de respiro, me permita a palavra, para 

que a situação se restabeleça. Após os 180 dias, ela vai ter um 

prazo para conseguir, até mesmo, senão a conclusão do inventário, 

vai conseguir uma autorização no Judiciário para que ela negocie 

o título. E tão logo seja isso feito, para que não tenhamos um 

problema com o cofre do Clube, retorna aos cofres do Clube essa 
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contribuição. Isso não serve absolutamente para presente para 

ninguém, muito pelo contrário, é um respeito às famílias que nem 

sempre estão preparadas para esse evento. Era o que eu tinha a 

dizer, Sr. Presidente. Aprovado o encaminhamento da matéria à 

Mesa do Conselho Deliberativo. 

 

José Ricardo Pinheiro Lima – ... Vim com propósito nesta Tribuna 

para falar sobre um assunto que considero importante, mas pelo 

que foi falado aqui, este Conselho cada vez nos emociona mais, 

infelizmente tivemos aí um janeiro e fevereiro de perdas. Perdemos 

pessoas muito ligadas a este Conselho, fizeram muito, que 

trabalharam muito dentro desta Casa. Eu não poderia deixar de 

trazer algumas palavras, principalmente depois do depoimento de 

um colega que cresceu aqui junto nesta Casa, um Conselheiro que 

cresceu jovem aqui, eu era um dos mais jovens, vi a mulher 

entrando neste Conselho, em 86. Eu participei de diversos pleitos 

desde 1980. O que posso dizer ao querido Roberto Cappellano, a 

perda da Ivanilce, falei com o Marcelo Favalli também na perda 

da D. Dalva e outros tantos que perdemos nesses meses de janeiro 

e fevereiro. Perdi meu pai há 32 anos que, tanto viveu este Clube, 

de um dia para o outro também. Tinha apenas 20 e poucos anos 

de idade e ele me disse, se é que posso trazer algum conforto aos 

companheiros, entre o Conselho do Clube, eu era muito jovem. O 

que vou fazer, pai? Aprenda a ouvir para depois falar. E eu digo a 

vocês que a vida segue e este Conselho nos ajuda muito a nos 

eternizar. Aprendi aqui, vou falar alguns nomes, me perdoem se não 

falar todos porque aprendi muito com muitos aqui: João Paulo, 

João Benedicto de Azevedo Marques, tive a satisfação de 

conhecer o Dr. Plínio de Azevedo Marques, conheci o Dr. Renato 

Taglianetti, conheci o Fernando Xavier, conheci, que foi Presidente 

desta Casa, o Cantídio Filardi, que com mão, com pulso firme – 

Como garoto discordava muito dele também, mas o respeitava – 

como dirigia esta Casa, com todo respeito que ele trouxe, 

principalmente no aspecto democrático desta Casa. Enfim, o que 

posso trazer a vocês, sem fugir do assunto, é que este Conselho 

eterniza. São filhos de pessoas que nos deixaram, nós também 

teremos filhos que vão continuar nesta Casa. Então, espero que 

vocês continuem, viu, Roberto Cappellano. Foi muito bonito o que 

você disse aqui e que você vai eternizar o trabalho da senhora sua 

mãe. Agora, entrando no assunto, acho que estamos nos 

aproximando de um pleito e o que queria pedir a vocês tanto 

Oposição quanto Situação, eu não acredito que Diretores que 
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estiveram aqui tanto da Oposição quanto Situação, sacrificam as 

suas famílias. Muitas vezes a gente fica aqui até depois da meia-

noite, passando o horário desta Casa, e que nesse pleito haja 

respeito. Participei de alguns e vi, como falei dos nomes das 

pessoas que trouxeram uma democracia para este Conselho, que 

haja para essa próxima eleição o respeito entre Oposição e 

Situação. Minha formação é Escola Superior de Marketing, conheço 

um pouco do que estou falando na distribuição de folhetos na 

nossa portaria, para que a gente tenha uma eleição saudável, uma 

eleição que a gente possa se encontrar nas alamedas com todo 

respeito e carinho, sem nenhuma forma de agressividade. Estamos 

a dois meses da eleição, para que a gente tenha; o que 

aconteceu aqui, pessoas da Oposição e da Situação num 

congraçamento, deixando uma palavra de fé, para que este 

Conselho siga de uma forma com carinho, com democracia e 

honrando o Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado. 

 

 
Item 2 - Apreciação da ata da 628ª Reunião Extraordinária, 

realizada no dia 27 de janeiro de 2014. 

Presidente – Não há inscritos. Não tenho conhecimento de 

nenhuma objeção, razão pela qual vou colocá-la em votação. Os 

que estiverem de acordo com a Ata previamente distribuída aos 

senhores, na forma como redigida, permaneçam como estão; os 

que dela, Ata, ou dos seus termos discordarem, queiram se levantar, 

por favor. A Ata está aprovada por unanimidade. 

 

 
Item 3 - Apreciação do processo CD-03/2014, referente à primeira 

discussão e votação de proposta formulada pela Mesa do 
Conselho Deliberativo, de alteração e criação de 
dispositivos do Regulamento Geral, do Regimento Interno 
da Diretoria e do Regimento das Eleições no Conselho 
Deliberativo, visando adequar o sistema normativo do 

Esporte Clube Pinheiros à Lei nº 12.868, de 15/10/2013. 

Presidente – Trata-se de uma proposta apresentada pela Mesa, 

objetivando a alteração e criação de dispositivos dos 

Regulamentos citados, objetivando adequar esse ordenamento 

institucional da nossa Casa aos ditames desta lei federal. A 

exposição de motivos, bem como a manifestação prévia do 

Ministério do Esporte, porque tivemos a cautela de antes de trazer 

esse trabalho singelo à apreciação dos senhores, de submetê-lo à 
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apreciação do Sr. Ministro de Esportes, que no mesmo ato 

convocou dois Advogados Gerais da União para apreciação do 

trabalho. Quinze dias após o exame pelo Ministério, o parecer que 

está com os senhores veio no sentido de ratificar e aprovar, com 

uma pequena ablação, que é objeto de uma emenda supressiva 

por mim subscrita, o trabalho apresentado. Fizemos distribuir essas 

emendas aos senhores todos e no prazo regimental, com exceção 

desta emenda supressiva, por mim redigida na condição de 

Conselheiro não sobreveio qualquer emenda. A Comissão Jurídica 

manifestou-se a respeito. Os Srs. Conselheiros receberam também 

cópia do parecer da douta Comissão Jurídica no sentido de que a 

proposta preenche os requisitos legais, estando a matéria em 

condições de ser apreciada e votada pelo Conselho, bem como 

chancelou, se assim os senhores entenderem, que fosse aprovada a 

emenda por nós outros oferecida na condição de Conselheiro. A 

matéria está em discussão. Encontra-se inscrito o Conselheiro André 

Franco Montoro Filho para falar a respeito.  

 

André Franco Montoro Filho – ... Quero me manifestar a respeito 

exatamente dessa última emenda, no sentido de propor uma 

emenda a essa emenda para clarificar. O meu ponto é que, e a 

contribuição que trago aqui é no sentido de que o artigo 45 do 

Regulamento da Diretoria é um artigo que se coloca dentro das 

disposições orçamentárias e de como deve ser organizado o 

Orçamento. E esse artigo 45 tanto no caput quanto no parágrafo 2º 

estabelece condições de Orçamento. A observação feita pelo 

advogado da União, salvo melhor juízo, me parece que incorreu 

numa confusão. O item 14 da manifestação do Advogado Daniel 

Silva Passos, no item 14, ele fala a respeito do nosso parágrafo 2º do 

artigo 45 do Regimento Interno da Diretoria, quando se fala outras 

destinações e liga isso a que o artigo 18 da Lei 9615/98 não admite 

aplicação de resultados financeiros a outras destinações, só que o 

nosso artigo não é a questão financeira, é questão orçamentária e 

Orçamento é diferente de resultados financeiros, Então, nesse 

sentido e, dentro dessa linha, também a emenda proposta por V. 

Sa., Sr. Presidente, creio, salvo melhor juízo, que incorreu no mesmo 

erro e ficou estrita a questões financeiras, quando na verdade se 

nós acharmos que devemos alterar, porque está implícito que todos 

recursos orçamentários são aplicados para atividades do Clube, 

mas só por precaução acho que valeria a pena estabelecer, para 

que ninguém assim o coloque, alguma especificação que 

realmente é do Orçamento. Então, proponho que ao invés da 
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redação de V. Sa., que põe a outras destinações, coloque a outras 

dotações orçamentárias, ao invés de fazer como V. Sa. propôs. Em 

primeiro lugar, é só no parágrafo 2º, ou a outras destinações, 

colocar ou a outras dotações orçamentárias. 

 

Presidente - É uma honra para nós, eu recepciono e vou procurar 

desviar um pouquinho para receber como emenda de redação, 

porque se fosse como uma emenda propriamente dita não poderia 

mais recepcioná-la, a teor do parágrafo do artigo 84, que 

estabelece que após o prazo previsto, que é aquele dos 20 dias, 

não serão aceitas emendas, inclusive no Plenário, a menos que se 

trate de emenda de redação. 

 

André Franco Montoro Filho – É que o espírito é exatamente esse, é 

uma contribuição que trago. 

 

Presidente - É uma contribuição que o senhor traz, vou tentar, 

desculpe o termo, mas existe o verbo, vou procurar driblar um 

pouquinho isso para poder alcançar a sugestão do senhor, virá 

como emenda de redação e nós vamos discutir na segunda 

redação. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Manssur, nessa lei, não sou 

advogado, Então, pergunto com todo esclarecimento necessário. 

... Mas ele tem um parágrafo onde faz uma menção à 

remuneração dos Diretores não estatutários. 

 

Presidente - Sim. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O que gostaria de entender e 

não consegui ver na proposta, por isso peço um esclarecimento: 

Como é que será regrada essa questão no Clube? Por que 

pergunto isso? Com o devido respeito a todos os Membros do 

Conselho, com o devido respeito à Diretoria, com o devido respeito 

à Mesa, nós temos o tamanho de uma cidade, nós temos uma 

dimensão política e nós temos uma dimensão partidária, se nós não 

tomarmos cuidado com isso a gente pode cair na mesma figura 

que a nossa realidade político-partidária nacional faz com a 

questão relacionando a Orçamento. A preocupação é que 

mantenhamos o Clube fraterno, o Clube colocado pelos 

associados, eu não consegui ver qual é o remédio para isso nessa 

proposta. 
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Presidente - Eu vou lhe explicar. Esse artigo é uma faculdade, o 

voluntariado é exemplar, há 115 anos este Clube é gerido no 

voluntariado, como é faculdade a norma eu não contemplei no 

singelo trabalho a remuneração que seria um percentual da maior 

remuneração na administração pública federal, que são dos 

excelsos Ministros do Supremo Tribunal Federal, eu simplesmente 

não coloquei porque era uma faculdade, distribuí aos senhores. Se 

o senhor achasse que deveria haver essa remuneração no patamar 

de 20% da remuneração do Ministro do Supremo, que hoje seria por 

volta de R$30 mil, R$6.000,00 deveria vir a emenda. Eu não a 

contemplei porque o voluntariado sempre se fez presente ao longo 

de 115 anos e construiu 168 mil metros quadrados, que é a nossa 

área, nosso intangível e enorme patrimônio. Até vou abrir a 

discussão, porque estou bem preparado para essa matéria, 

modéstia à parte, os senhores podem fazer a pergunta que quiser. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sua resposta já é esclarecedora, 

pois a dúvida era se no caso de omissão implicaria em mecanismos 

automáticos. 

 

Presidente - Se alguém no futuro que vier a nos substituir, fizer essa 

proposta, ela virá à discussão na Casa e eu apenas repetirei: Há 115 

anos, o voluntariado que começou com Hans Nobiling e termina 

com Luís Eduardo Dutra Rodrigues, isto na parte de gestão e na 

parte do Conselho também, trabalhou sempre com amor à causa, 

como dos ilustres Conselheiros que nos referimos, e apenas construiu 

o maior patrimônio de clube poliesportivo da América. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mas agradeço seu 

esclarecimento e entendo que por serem Diretores não estatutários 

não alcançariam a figura do Dr. Luís Eduardo. Obrigado. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri – Sr. Presidente, só para dar um 

esclarecimento e não sei se é o pensamento também. Essa lei está 

sendo falado aqui é uma colocação do Ministério do Esporte. O 

Ministério do Esporte colocou que o Clube quiser remunerar seus 

dirigentes não tem problema nenhum, é uma prerrogativa que vai 

ser aprovada pelo seu Conselho, da forma que for a mais 

apropriada. 

 

Presidente - Isenções. 
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Cezar Roberto Leão Granieri – Agora, uma coisa que precisa deixar 

muito clara e queria até consultá-lo se é seu entendimento 

também, os clubes que fizerem isso perdem as isenções da 

Previdência. 

 

Presidente - Claro. É por isso que não a contemplei. O senhor, como 

Presidente do maior Sindicato de clube social, teve essa 

sensibilidade. Quero dizer aos senhores com muita honra, eu estudei 

isso nesse período de recesso a fundo, me coloco à disposição de 

qualquer pessoa para esclarecer aos senhores. Eu não quis me 

alongar para se evitar que seria elogio em causa própria que, mas 

os senhores viram o parecer da Advocacia Geral da União, basta 

ler e verificar o antepenúltimo parágrafo, como eles terminaram. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri – Então, é só para dar esse 

esclarecimento. 

 

Presidente – Perde - se a isenção, se houver remuneração. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri – Então, isso está mais do que 

colocado da seguinte forma: se quiser remunerar saiba que vocês 

vão perder a isenção do INSS, que é uma grande isenção. Até 

queria fazer esse registro aqui, do qual o senhor tomou iniciativa 

junto com o Dr. Fasanaro, que foram a Brasília... 

 

Presidente - Levar o trabalho. 

 

Cezar Roberto Leão Granieri – ...para tomar conhecimento dessa 

questão e muito nos ajudaram com relação ao Sindi-Clube no 

sentido de dar essa posição para todos os clubes. Até queria lhe 

dar os parabéns e agradecer. 

 

Presidente - Muito obrigado. Na verdade é uma lei federal 

promulgada pela Presidente da República, mas que, respeitando o 

princípio da autonomia dos clubes, que está no artigo 217 da 

Constituição Federal, ela não se dirigiu aos clubes, porque ela sabe 

respeitar o princípio constitucional da autonomia, ela se dirige aos 

órgãos públicos federais, dizendo: Órgãos públicos federais, 

somente liberem dinheiro para as associações que se enquadrarem 

nos ditames dessa lei. Não quis alongar para os senhores para não 

parecer, repito, elogio nosso, de boca própria. E examinando essa 

lei à luz do ordenamento que tínhamos, o Pinheiros preenchia 99% 
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de todas as exigências, com exceção de duas que no momento 

da discussão os senhores vão ver, um problema de inelegibilidade 

de consanguíneo e cônjuge, para evitar uma monarquia 

republicana e o acesso, o sacrossanto direito do acesso do 

associado a documentos, contratos que não tenham a cláusula de 

confidencialidade. Os senhores viram recentemente, para não 

haver discussão, que um grande clube esportivo do Brasil 

pretendeu verificar um contrato a respeito de uma transação e a 

justiça brasileira não deixou, porque pelo princípio da segurança 

jurídica, os contratos com as normas de confidencialidade, sob 

pena de haver uma ruptura, uma fratura no princípio da segurança 

jurídica, o Estado, Juiz de São Paulo e, portanto, nesse aspecto 

respeitou-se a cláusula de confidencialidade. Tirante esse exemplo, 

passa a partir do dia 15 de abril, como já era anteriormente 

observado por nós, passa o acesso a essa documentação 

franqueada aos senhores, justificadamente nos contratos que assim 

o desejarem.  

 

Mario Montenegro Gasparini – ... Em primeiro lugar, gostaria de 

parabenizar os senhores pelo trabalho desenvolvido, confirmado 

pelo Procurado do Ministério do Esporte, adaptando o nosso 

Estatuto e os preceitos legais da nossa Instituição a essas novas 

regras e principalmente a agilidade com que corrigiu. Corrigiu não 

é a melhor palavra, mas adequou a observação feita por esse 

advogado aqui. 

 

Presidente - Dr. Pitágoras. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Dr. Pitágoras, e que sem dúvida 

nenhuma bem por isso não mereceu de nenhum de nós nenhum 

reparo. Só gostaria de chamar atenção alguns elementos que tive 

oportunidade de ler nesse parecer e que espero que todos os 

Conselheiros tenham lido e que acho que também deve ser dada 

publicidade no que diz respeito a isso, até mesmo porque isso traz 

não só tranquilidade, mas conhecimento para como as coisas vão 

funcionar a partir de agora. Então, entre outras coisas, esse 

documento diz que, em suma, estou lendo ipsis litteris aqui, as 

considerações vazadas nessa manifestação terão condão de 

examinar a compatibilidade do Estatuto e dos demais Regimentos 

Internos do Esporte Clube Pinheiros ao disposto no artigo 18A da Lei 

9615/98, não sendo... 
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Presidente - Que é a Lei Pelé. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Obrigado pelo adendo. Não sendo, 

contudo, conclusivo quanto à possibilidade de liberação de 

recursos ao mesmo, diante da necessidade de a referida 

agremiação pautar-se e, grifos meus, na vida prática, em 

conformidade com que dispõe na legislação de regência. Assim, 

traduzindo o Procurador Dr. Pitágoras, diz que esse trabalho visa 

adequar os nossos diplomas legais ao que determina a lei, mas que 

só isso não vai ser efetivamente suficiente para que as eventuais 

verbas sejam liberadas, que obviamente tudo aquilo que está 

determinado em lei deve ser cumprido. 

 

Presidente - Perfeito. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Para que vocês acompanhem, isso 

está no item 9, às Fls. 57, que é o que determina a contagem da 

assessoria jurídica do Ministério. E agora, lá no capítulo 34, no item 

33, na conclusão, só economizando o tempo de todos nós: diante 

de tudo quanto exposto conclui-se que o Estatuto e os demais 

Regimentos do Esporte Clube Pinheiros fincam bases firmes no 

sentido de cumprir todas as exigências entabuladas no artigo 18 da 

Lei Pelé, como bem disse o Dr. Manssur, merece estar com tudo, a 

ressalva vazada no item 14, que também já foi corrigida, reiterando-

se ainda a necessidade da aprovação das alterações apontadas 

nos itens 30 e 32, que também estão contemplados na alteração. 

Por fim, reafirme-se que as considerações aqui despendidas não 

são determinantes para comprovação do cumprimento das 

obrigações veiculadas pelo artigo 18A da Lei Pelé, uma vez que a 

vida prática pode demonstrar uma dissociação entre norma e o 

comportamento efetivamente adotado pela agremiação. Em caso 

sobressai a competência dos órgãos técnicos desse Ministério 

investigar se factualmente estão sendo atendidas as exigências 

legais em estudo. Recorde-se o disposto no parágrafo 2º, artigo 18A 

da Lei 9615/98. Então, fiz questão de trazer esse elemento ao 

conhecimento de todos que, a partir de agora, qualquer um de nós 

que não se julgue atendido no disposto desse documento ou dessa 

norma vai poder levar esses elementos a serem discutidos no 

Ministério, que obviamente certamente não é do interesse de 

nenhum de nós, porque isso vai trazer uma série de problemas para 

o Clube, não só na liberação dessas eventuais verbas, como 

também, claro, em qualquer outro aspecto que leve em 
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consideração o que determina essa lei. Então, esse é um elemento 

muito importante, porque passamos a contar com o apoio e, sem 

dúvida nenhuma, com o direito de fiscalização do Ministério dos 

Esportes. Era essa minha manifestação. 

 

Presidente - O senhor me permite? 

 

Mario Montenegro Gasparini – Colocação, como sempre, perfeita. 

 

Presidente - O que pudemos depreender? O ordenamento está 

adequado à lei, como nossos Estatutos estão adequados ao 

Código Civil e assim sucessivamente. Se nós solicitarmos a liberação 

de um recurso, e os clubes que solicitarem, eles fazem formalmente 

o pedido ao Ministério, os clubes que têm a legitimidade. O 

Ministério vai verificar, primeiro, se no ordenamento institucional os 

ditames da lei estão preenchidos. Nós já temos a tranquilidade do 

parecer que saiu inclusive saiu publicado no Diário da União e, com 

muita honra para o Clube, é o primeiro e está servindo até de 

paradigma para outras instituições seguirem o mesmo caminho. 

Então, eles vão olhar, Dr. Gasparini, e falar: Bom, formalmente aqui 

está em ordem, agora vamos verificar se factualmente isto foi 

observado dentro dos princípios, que até hoje na Lei de Incentivo, 

quando tem a liberação, estamos tendo as liberações e está sendo 

observado. Estando observado, sai a liberação. Não estando 

observado, eles fazem a colocação. Não é uma rejeição de plano 

para, se possível, for adequando e a coisa segue. Mas o órgão 

fiscalizador e é essa nossa tranquilidade, é o Ministério e, sendo o 

Ministério e já vendo sobre o prisma formal de que isso está em 

ordem, é só seguir a regrinha. Como dizia o Presidente Dutra: é só 

ver o que está escrito no livrinho – Presidente Dutra que fora 

Presidente da República. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Eurico Gaspar. 

 

Presidente - Eurico Gaspar. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Eu ia fazer uma observação, mas o 

Dr. Manssur já fez a colocação. Apenas verificar que no parecer 

dado pelo Procurador Pitágoras, quer dizer, ele falou em tese, 

evidentemente analisando meramente os instrumentos, os diplomas 

pinheirenses, como que dizendo: a cada pedido vai ser instruído de 

uma maneira própria.  
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Presidente - Perfeitamente. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Quer dizer, isso é uma cautela, 

como comumente acontece em pareceres. Nessa observação, 

agradeço. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Muito obrigado. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – ... Vim fazer duas observações. Uma 

é rápida, achei que não cabia fazer na proposta de alteração, mas 

sempre acho estranho – Bom, vou fazer a solução sem tomar muito 

tempo. Aqui no primeiro item que está sendo alterado no 

Regulamento Geral, é só para redação. Compreende-se na difusão 

e coordenação das atividades amadoristas filiadas ou não às 

entidades oficiais de que fala o caput a formação de atletas e 

paratletas de modalidades olímpicas. Eu só acrescentaria aqui de 

modalidades olímpicas e paralímpicas, porque na realidade 

algumas são diferentes. Acho que não cabia alteração, espero não 

estar errado. 

 

Presidente - Vou receber como emenda de redação. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Achei que era uma questão de 

redação. 

 

Presidente - A gente pode examinar como emenda de redação. E 

outra questão que acho que é importante e que achei que devia 

vir aqui falar, é que o Regimento Interno da Diretoria vai entrar uma 

alteração que enxergo que muda muita coisa, que é o seguinte: 

garantir a todos os associados o acesso irrestrito aos documentos e 

informações relativos à prestação de contas, bem como aqueles 

relacionados às gestões, os quais deverão ter a publicidade não 

apenas nos moldes dispostos no inciso anterior deste artigo, como 

também na íntegra publicados no sítio eletrônico do Clube. 

 

Presidente - Essa redação é nossa. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Sim, é o que nós estamos propondo 

que vamos aprovar, espero eu. 

 

Presidente - Eu espero. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Acho que muda tudo, porque na 

realidade hoje nós vivemos a transparência relativa. 

 

Presidente - Os que elaboraram agradece a sua colocação. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Hoje nós vivemos a transparência 

relativa, assuntos, mesmo pedidos pelos Conselheiros, como 

enviados ao Conselho para ser respondido em 30 dias, alguns são 

respondidos obviamente como manda a regra, outros são 

respondidos parcialmente e existem casos que simplesmente nunca 

foram respondidos. Então, acho que isso muda tudo, na realidade 

do ponto de vista de informação acho que o Conselho deixa de 

ser, em alguns momentos ele continua fazendo sua função 

principal, que é representar os 38 mil associados, mas a parte de 

informação passa a ser irrestritamente direta pelo associado. Acho 

que isso muda tudo do ponto de vista de informação e achei que 

não podia ser – Estou supondo que vai ser tudo aprovado. 

 

Presidente - Assim espero. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Assim espero também, mas achei 

que a observação cabia, não podia deixar passar em branco uma 

mudança desse tamanho. É isso. Agradeço. Boa noite. 

 

 

Presidente - Os que elaboraram esse singelo trabalho agradecem a 

sua observação, que a norma não é apenas para o Conselho, é 

para todos os associados. A lei é assim que determina. Não há mais 

nenhum inscrito. Há um quadro sinóptico para primeira discussão. 

Quer o Conselheiro Montoro como o Conselheiro Lomonaco fizeram 

já emendas de redação, mas dentro de um espírito aberto a gente 

já está recebendo.  Os que podem votar seria uma honra se 

pudessem centrar no centro. Eu poderia colocar em bloco, mas o 

Regimento me determina item por item, eu vou ser bem rápido. Nós 

vamos iniciar com Regulamento Geral, há um quadro sinóptico. 

Então, o Regulamento Geral tem o artigo 116, cuja redação vigente 

é: o Clube manterá um departamento esportivo cuja função 

precípua será difundir e coordenar as atividades esportivas 

amadoristas filiadas ou não às entidades oficiais. Parágrafo único: 

haverá obrigatoriamente uma Seção para cada modalidade de 

esporte praticado no Clube. Esse parágrafo único nós vamos depois 

refazer a numeração, a Comissão de Redação nos fará esse 



28/64 

 

obséquio, que vou nomear ao final, se for aprovado. E aí nós 

criamos o parágrafo 2º e, agora com o adminículo do Conselheiro 

Lomonaco: compreende-se na difusão e coordenação das 

atividades amadoristas filiadas ou não às entidades oficiais de que 

fala a cabeça do artigo, caput, a formação de atletas e paratletas 

de modalidades olímpicas. Eu entendo, Conselheiro, agora lendo, 

que quando fala em atletas e paratletas de modalidades 

olímpicas, o legislador abrangeu o que o senhor enxergou e muito 

bem, Então, eu acho que pode haver. Mas a redação vai ver isso, 

porque o Conselheiro Lomonaco põe atletas e paratletas de 

modalidades olímpicas e paraolímpicas. Eu não sei se existe 

alguma modalidade paraolímpica que não seja compreendida nas 

olímpicas, eu acho que abrange tudo.  

 

Alexandre Perrone Lomonaco (fora do microfone) – Não. 

 

Presidente - Então, ótimo, atividades olímpicas e paraolímpicas, 

devendo ser observado para tanto o conjunto de normas aplicáveis 

à celebração de convênios fixados pelas respectivas normas da 

União. Então, aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com 

essa redação, com acréscimo – Não vou falar em latim, também 

não vou falar em português pelo cacófato, mas vou pôr o sinônimo 

– o que acresce não vai prejudicar em nada, Então, nós vamos ficar 

com atletas e paratletas de modalidades olímpicas e 

paraolímpicas. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com 

esta redação, com o acréscimo do Conselheiro Dr. Lomonaco, 

permaneçam como estão; os que forem contrários queiram se 

levantar. Está aprovado por unanimidade. Posteriormente, nós 

temos ainda em primeira discussão: no Regimento das eleições do 

Conselho Deliberativo, Presidente da Diretoria, Presidente do 

Conselho, Conselho Fiscal, as Comissões Permanentes, além da 

Comissão de Sindicância, são inelegíveis, mas aí é só para 

Presidente, tem lá o capítulo das inelegibilidades, são inelegíveis, 

inciso II: para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria quem tenha 

sido reeleito para esses cargos quando da última eleição. O 

trabalho apresentado para os senhores propõe a seguinte redação, 

vou ler pausadamente: para Presidente e Vice-Presidente da 

Diretoria quem tenha sido reeleito para esses cargos quando da 

última eleição o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até 

o segundo grau por adoção. Então, também serão inelegíveis os 

cônjuges e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau 

por adoção, em continuidade obviamente ao Presidente que 
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estaria saindo do seu poder. Aqueles que estiverem de acordo com 

essa norma, permaneçam como estão; os que forem contrários 

queiram se levantar. (Pausa) Também está aprovada por 

unanimidade. Posteriormente, nós temos no Regimento Interno da 

Diretoria, no artigo 5º estão elencadas as diversas atribuições da 

Diretoria e nós incluímos mais um inciso, que é o XXVII: compete à 

Diretoria garantir a todos os associados acesso irrestrito aos 

documentos e informações relativos à prestação de contas, bem 

como àqueles relacionados à gestão, os quais deverão ter a 

publicidade não apenas nos moldes dispostos no inciso anterior 

deste artigo, como também ter na íntegra publicados no sítio 

eletrônico do Clube. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo 

com essa disposição, permaneçam como estão; os que forem 

contrários queiram se levantar. Está aprovada por unanimidade. Aí 

eu apresentei uma emenda à redação primitiva, que dizia: em caso 

de superávit o resultado será remetido à reserva orçamentária ou a 

outras destinações a juízo do Conselho Deliberativo, mediante 

proposta da Diretoria. Como vocês ouviram do Dr. Mario Gasparini, 

dos que também dos que se pronunciaram e do trabalho 

apresentado, a única observação da Advocacia Geral da União 

como consultora do Ministério, foi no sentido de que a expressão ou 

a outras destinações estaria sendo uma superfetação 

desnecessária, que ela poderia ser extraída. Então, no prazo dos 20 

dias, como Conselheiro e não como Presidente, embora pudesse, já 

há precedentes, mas fiz como Conselheiro que sou, eu apresentei 

uma emenda supressiva a essa expressão, procurando fazer a 

ablação dessa frase à reserva orçamentária. E aí, com a 

contribuição do Professor Montoro nessa área, ficou: em caso de 

superávit o resultado será remetido à reserva orçamentária, 

devendo os recursos respectivos serem aplicados integral e 

exclusivamente na manutenção patrimonial e desenvolvimento dos 

objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. Eu procurei ser fiel à lei 

que tem o nome do Pelé, Lei Pelé, mas o senhor fez uma 

consideração de redação. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Dentro do mesmo 

espírito de redação melhor, colocar: no caso de superávit o 

resultado será remetido à reserva orçamentária ou a outras 

dotações orçamentárias, a juízo do Conselho Deliberativo mediante 

proposta da Diretoria. 
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Presidente - É justamente isso que discutimos no Ministério e eles 

foram rígidos, é sempre para os objetivos sociais, doutor, não tem 

nada de outras dotações, como estava aqui ou outras destinações, 

a destinação há de ser sempre para o objetivo social. Portanto, 

propus fazer a ablação dessa expressão e colocar dentro dos 

objetivos sociais e procurei estender manutenção patrimonial, 

como desenvolvimento dos objetivos sociais. 

  

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – O problema é 

que, por exemplo, há dois anos, quando houve aquela discussão e 

parte dos recursos foram destinados, com essa redação não seria 

possível. 

 

Presidente - Não seria possível. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – A juízo do 

Conselho por proposta da Diretoria. 

 

Presidente - E o senhor quer que põe a juízo do Conselho? 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – É. 

 

Presidente - Aí eles não vão permitir essa limitação, porque eles não 

conhecem a formação do Conselho, Então, a juízo do Conselho, 

amanhã não aprova aí não passa por lá. Isso se chama norma 

geral, se eu restringir volta o que estava escrito, porque já estava a 

juízo do Conselho e eles pediram para tirar. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Toda dotação 

orçamentária tem que passar pelo Conselho. 

 

Presidente - Tem que passar a aprovação, mas não a destinação e 

a destinação é sempre em prol do objetivo social. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Aí qualquer verba inclusive. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Ou a outras 

destinações. 

 

Presidente - No nosso não está outras destinações, eu modifiquei. 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Minha proposta é 

ou outras dotações orçamentárias. 

 

Presidente - Então, em caso de superávit o resultado será remetido 

à reserva orçamentária ou a outras... 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – ...dotações 

orçamentárias. Sistemática de ordenamento. 

 

Presidente - Eu vou colocar as duas, como o Dr. Zantut falou, mas 

ouço, com muita honra, Dr. Luís Alberto. Os senhores, mestres na 

área que têm que me orientar aqui. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Trago uma dúvida aqui de 

interpretação de cunho social. Hoje, no nosso Clube, quando 

apresentamos as contas, quando olhamos, dividimos o Orçamento 

de Investimentos do Orçamento de Custeio, basicamente essas 

duas grandes divisões que a gente tem e Orçamento de Bares e 

Restaurantes. 

 

Presidente - Sim. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Evidentemente no artigo 45 do 

Estatuto. 

 

Presidente - Do Regimento Interno da Diretoria. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ele diz o seguinte: que a intenção 

que está por trás daquilo lá é que se houver superávit que ele seja 

devolvido, principalmente na questão de custeio que ele seja 

devolvido ao associado. Não está escrito isso, a intenção é essa, 

que, em havendo superávit, de certa forma o próprio corpo 

associativo... 

 

Presidente - Houve uma Comissão suprapartidária neste Conselho, 

presidida pelo ilustre Conselheiro Efetivo, Presidente de sempre, Dr. 

Arlindo Virgílio Machado Moura, mais os Dr. Fernando Rohrs, 

Conselheiros Bitelli, Roberto Gasparini, Kawall e que deu uma 

evolução a isto e aprovamos por unanimidade no Conselho. Eu não 

sei se foi ao encontro do que o Luís está falando com relação a 

esse aspecto superávit. O que o artigo 45 estabelece, Dr. Luís, 

claramente... 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mas só para encerrar a questão, 

me parece que a redação da forma como está nos Estatutos já é 

suficiente. É só essa observação. 

 

Presidente - Eles entenderam no Ministério que era suficiente, que aí 

a interpretação é autêntica, Dr. Alberto e eu estávamos lá, eles 

entenderam suficiente, eles apenas acharam que a expressão ou 

outras destinações poderia ser eliminada, porque eles falaram: Não 

há outras destinações que não sejam o objetivo social do Clube. Aí 

falei: Perfeito, vou retirar. Por isso que tirei e coloquei de forma mais 

abrangente. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Fica melhor e acho que essa é a 

ideia que está por trás, já está nos nossos códigos e supre 

perfeitamente todo princípio de superávit. 

 

Presidente - Perfeito, é o que vou colocar em votação. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Presidente, somente a guisa 

de esclarecimento, me parece um pouco preocupante alterarmos 

na forma que está sendo proposta pelo Conselheiro Montoro ... 

 

Presidente - Eu vou pôr as duas. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ...considerando que estivemos 

lá e houve efetivamente uma observação contundente com 

relação a esse aspecto. Agora, está me parecendo até que talvez 

nós pudéssemos manter a redação do parágrafo 2º: em caso de 

superávit o resultado será remetido à reserva orçamentária e 

tiraríamos ou a outras destinações. 

 

Presidente - É o que eu propus. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Aí, por exemplo, o 

que foi feito há dois anos não caberia. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Agora, de toda forma, me 

parece que aqui, como emenda de redação nós estaremos 

forçando um pouco. Minha preocupação é que todo esse trabalho 

que foi feito e estamos querendo fazer efetivamente essa 

adequação, se mudamos apenas por uma questão semântica, 

uma questão de detalhe nós podemos comprometer o trabalho 
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como um todo. Então, é só essa observação, evidentemente que 

quem entende da parte de economia, parte contábil sabe melhor 

apreciar a extensão do que está escrito aqui, mas nós temos que 

tomar certa cautela em função daquilo que discutimos lá no 

Ministério. Somente essa observação, Presidente. 

 

Presidente - É uma honra ouvi-lo, agradeço. Inclusive dentro desse 

princípio de liberdade que estamos tendo verifiquei que o 

Conselheiro desta Casa, hoje Diretor Financeiro, Dr. Roberto 

Gasparini, quer falar alguma coisa sobre isso? Então, vamos ouvir o 

Dr. Collet e Dr. Fiore. Quero o auxílio de todos os senhores, porque 

redigi e não sou muito da área. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Muito obrigado, Dr. Manssur. Dr. 

Manssur, concordo com as colocações do Dr. Alberto Fasanaro 

quanto à cautela, quer dizer, essa redação já teria sido a princípio 

acolhida no Ministério de Esportes, mas, por outro lado, quer dizer, 

há que se considerar também que a preocupação do Ministério de 

Esportes e do Dr. Pitágoras era não deixar o assunto em aberto, o 

assunto teria que ser vinculado aos objetivos sociais do Esporte 

Clube Pinheiros. 

 

Presidente - Ele disse isso pessoalmente para mim. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Então, admitindo a colocação do 

Dr. Montoro, então, quer dizer, o resultado será remetido à reserva 

orçamentária ou outras destinações orçamentárias, ou outras 

dotações orçamentárias, devendo sempre em qualquer hipótese, 

aí acrescento eu, os recursos respectivos serem aplicados integral e 

exclusivamente na manutenção patrimonial e desenvolvimento dos 

objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. Acho que aí poderia ser 

uma questão, observado o espírito do trabalho que V. Sa. como 

sempre, com maestria e brilhantismo conduziu, trabalharmos isso no 

momento oportuno com redação, consultando os órgãos técnicos 

e sempre observando a finalidade precípua para que o Clube 

consiga implementar seus projetos, embora, acredito eu, que a 

preocupação do Dr. Pitágoras não foi em qual dotação 

orçamentária que seria aplicado eventual superávit, mas sim 

garantir que esse superávit, qualquer dotação orçamentária seria 

necessariamente aplicado para as finalidades sociais do Clube. 

 

Presidente - Perfeito. 
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Francisco Carlos Collet e Silva – A possibilidade de a Diretoria 

indicar outras dotações orçamentárias, que não a de reserva, 

poderia até mesmo facilitar a gestão do Clube. Talvez isso pudesse, 

Dr. Manssur... 

 

Presidente - Com o aposto que o senhor colocou, devendo em 

qualquer hipótese... 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Eu não acho que talvez devesse ser 

tratado nem mesmo como uma proposta de redação, como não 

mudaria de modo nenhum o princípio da disposição que V. Sa. 

elaborou, eu acho que isso poderia ficar mesmo a trabalho, com 

pesquisa mais detalhada, da Comissão de Redação. Muito 

obrigado. 

 

Presidente - Perfeito. Vamos ouvir o Conselheiro Fiore, que também 

é da área. 

 

Antonio Carlos Fiore – A título de auxiliar com mais uma informação, 

gostaria de dizer o seguinte: o artigo 45 trata exclusivamente de 

Orçamento. Quando nós falamos de Orçamento, a elaboração 

dele pressupõe-se que seja anterior ao exercício. Logicamente, 

nosso Orçamento é aprovado em novembro, o Orçamento do 

exercício atual foi aprovado em novembro do ano passado. 

Quando o legislador escreveu esses artigos 45, 46, 47 ou coisa 

parecida, seguramente o objetivo dele era o seguinte: o Clube 

deve ter um Orçamento equilibrado entre receitas e despesas, não 

há nenhum objetivo de superávit ou déficit. Entretanto, se por 

algum motivo o Orçamento indicar que vai haver um déficit, 

precisa ser discutido e definido de onde serão auferidos os recursos 

para cobrir o déficit. Se o Orçamento por algum motivo registrar 

que haverá um superávit a ser auferido ainda no ano seguinte, o 

legislador diz: esse superávit possível e esperado ficará guardado 

numa reserva, exclusivamente isso. Ele não está dizendo que o 

superávit vai ser distribuído, não vai ser distribuído, é uma figura 

exclusivamente que trata de Orçamento. Eu acho que a 

observação do Conselheiro Montoro, acrescida das observações 

do Conselheiro Collet fecha adequadamente dentro que a gente 

está discutindo.  

 

Presidente - Perfeito. Eu vou colocar já desse modo, a colaboração 

é de todos. Se bem que os senhores poderiam, no prazo de 20 dias 
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me auxiliar por escrito, que se fosse rígido ia rejeitar de todos, 

porque a essa altura não posso recepcionar nada, mas aqui estou 

interpretando extensivamente o Regimento. 

 

Antonio Moreno Neto – Estávamos conversando, tem uma dúvida 

aí. Esse superávit que estamos colocando, no próprio Conselho 

tanto no Estatuto quanto no Regulamento nós sempre tivemos aqui 

no Conselho uma votação com destinação aos superávits. A 

dúvida é a seguinte: se for um superávit exclusivo dos recursos 

geridos pelo Ministério de Esporte que são destinados ao esporte o 

superávit tem que ser destinado ao esporte. Se for o superávit do 

Clube no seu Orçamento geral, ele terá que ser submetido a Casa 

para destinação. Só queria que o senhor tirasse essa dúvida, porque 

aí o negócio já está tão amplo que daqui a pouco o Ministério do 

Esporte está colocando aqui como é que devemos aplicar o 

superávit do Esporte Clube Pinheiros. Essa é uma decisão do 

Conselho. 

 

Presidente - Eu vou dar a explicação como advogado, é claro que 

não vou falar em latim, mas os advogados que estão aqui vão me 

auxiliar: onde a lei não distingue não compete ao intérprete 

distinguir. A lei aqui não distingue. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Como é em latim? 

 

Antonio Moreno Neto – Mas qual é a interpretação, Presidente? 

 

Antonio Moreno Neto – Mas o superávit que estamos discutindo é o 

superávit do Orçamento Geral do Clube ou é o superávit dos 

recursos aplicados? 

 

Presidente - A cabeça do artigo, Presidente Moreno, diz, tendo 

como epígrafe: Do Orçamento. Regimento Interno da Diretoria, está 

aqui, escrito: Do Sistema Orçamentário, e aí vem, acho que foi o Dr. 

Luís que falou, Orçamento divide-se em Orçamento Corrente, de 

Investimentos, de Bares e Restaurantes, tal, depois vem, no artigo da 

seção 4, da proposta orçamentária e do Orçamento: as linhas 

básicas do plano de ação, os Diretores, depois vem o artigo 45, cujo 

parágrafo esclarece que a proposta orçamentária deverá 

estabelecer sempre que possível o equilíbrio entre receitas e 

despesas, observando o princípio de que os recursos arrecadados 

se destinam somente ao custeio das atividades e de serviços do 
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Clube, sem onerar o patrimônio. Parágrafo 1º: em caso de déficit, 

como disse Fiore, temos que verificar a fonte para cobri-lo. No caso 

de superávit, o resultado será remetido à reserva orçamentária ou a 

outras destinações, a juízo do Conselho mediante proposta da 

Diretoria. O que o Ministério pediu é para fazer a supressão da 

expressão ou a outras destinações, porque havendo superávit é 

sempre em prol dos objetivos sociais do Clube, sem distinção se é 

para o esporte, para o cultural, para o social. 

 

Antonio Moreno Neto – É, porque o senhor sabe que tem clubes 

coirmãos em que o Orçamento, por exemplo, como 

especificamente aqui no Clube, Bares e Restaurantes são 

destacados do Orçamento de Custeio e de Investimento. O 

Paulistano, por exemplo, é junto com o Custeio, Então, essa regra 

de superávit tem que ser decidida conforme a característica do 

Clube. 

 

Presidente - Não tem dúvida, perfeito.  

 

Ivo Kesselring Carotini – Queria ser prático e objetivo. Nós estamos 

lidando com um Ministério, que é o poder público, temos que fazer 

como ele nos orientou. Vêm novas eleições, muda o Ministro de 

Esporte, vamos esperar o que para ver só o ano que vem? Então, 

objetivamente, minha sugestão, já lidei com o outro lado, que é o 

poder público, devemos acatar ipsis litteris o que ele nos 

recomendar. É esse meu parecer. 

 

Presidente - Perfeito. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, eu só queria 

esclarecer que esse suposto superávit na Área de esportes, na 

realidade o que o Dr. Antonio Moreno quis dizer é o superávit que 

vem da lei, ele é inteiro contabilizado e separado. E é óbvio que 

por a lei ser mandatória não vai ser misturada com o superávit do 

Clube. Se houver um superávit por não uso dentro da parte 

esportiva do Clube é óbvio que vai ser julgado pelo Conselho e vai 

ser usado onde quiser. O que é da lei é da lei, não vai se misturar 

com outra lei, não faz muito sentido o que estão discutindo aqui. 

 

Presidente - Perfeito. Então, eu vou recepcionar aqui, embora seja 

emenda de redação, coloco agora formalmente, no prazo de 20 

dias as emendas deveriam ter vindo. Por algum lapso não vieram e 
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no Plenário é norma impositiva, eu não posso recepcionar emendas 

de Plenário, mas como é matéria de redação, eu vou pôr primeiro 

a redação, depois eu vou pôr a proposta do Dr. Ivo. A proposta, 

aglutinando Conselheiro Montoro e Conselheiro Collet, a redação 

ficaria assim, os senhores me corrijam, por favor. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva (fora do microfone) – Sr. Presidente, 

não fiz proposta de redação. 

 

Presidente - Claro, o senhor só pôs um aposto, aliás, muito bem 

lançado. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Desculpe, Sr. Presidente. Aquela 

Comissão a qual o senhor se referiu apresentou uma proposta a 

este Conselho... 

 

Presidente - E foi aprovada unanimemente. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Foi aprovada unanimemente e 

qualquer superávit existente na peça orçamentária será remetida 

para o Orçamento de Investimento. 

 

Presidente - Muito obrigado. Nós já temos uma decisão aqui 

unânime do Conselho. ... 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Muito obrigado, Dr. Manssur. 

Apenas para esclarecer, acho que talvez não tenha sido claro. ... 

Eu não estava apresentando como uma proposta de redação, que 

a própria Comissão analisasse, tendo em vista a consideração, 

sempre mantendo o disposto, como o senhor fez, o senhor 

praticamente transcreveu a legislação, de colocar algum outro 

instrumento que facilitasse a gestão, portanto, não fiz proposta de 

redação. 

 

Presidente - Com sua licença, já vou incluir na votação esse aposto. 

... Só para ficar mais claro. Então, com esse aposto do Dr. Collet e a 

sugestão do Dr. Montoro, eu vou colocar, em primeiro lugar, pela 

colocação de ambos a redação diferente do que foi proposto, 

depois eu coloco a do Dr. Arlindo, com os esclarecimentos, Dr. 

Carotini. Seria: em caso de superávit o resultado será remetido à 

reserva orçamentária ou a outras dotações orçamentárias 

devendo, em qualquer hipótese os recursos respectivos serem 
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aplicados integral e exclusivamente em manutenção patrimonial e 

desenvolvimentos dos objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Sr. Presidente, desculpe ter que 

insistir nessa tese aqui. Existe uma proposta aprovada por este 

Conselho que qualquer superávit orçamentário será encaminhado 

para o Orçamento de Investimento. Nós vamos votar outra coisa 

aqui. 

 

Presidente - Eu vou colocar para o senhor só essa parte, porque o 

que foi aprovado está inserido dentro da autonomia dos clubes, 

mas o que está sendo lido aqui é uma lei federal promulgada pela 

Presidência da República e, dentro da hierarquia das leis, se houver 

uma colidência das normas há de prevalecer a lei federal. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Estou dizendo que estamos 

alterando um Regimento nosso para ficar de acordo com a lei. 

 

Presidente - Sim. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Nós dizermos na nossa 

modificação no Regimento nosso que qualquer superávit 

orçamentário será destinado ao Orçamento de Investimento não 

estou indo contra a lei. 

 

Presidente - Está. Agora eu pergunto para o senhor: a redação que 

está aqui: aplicados integralmente exclusivamente na manutenção 

patrimonial, desenvolvimentos e objetivos sociais do Esporte Clube 

Pinheiros não está incluindo que é para o Orçamento de 

Investimento? 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Não necessariamente, porque o 

senhor fala aí em manutenção e nós aprovamos que qualquer 

superávit vai para o Orçamento de Investimento. Eu não acho que 

isso fere a lei federal. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva (fora do microfone) – Se for acolhida 

outras dotações orçamentárias. 

 

Presidente - Se for acolhida outras dotações orçamentárias, como 

diz Dr. Collet, poderia abranger o que o senhor está falando, que 

seria de investimento. 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Reserva 

orçamentária é necessariamente investimento. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Ué, mas não foi o que aprovamos 

anteriormente? 

 

Presidente - Foi, a Comissão suprapartidária aprovou isso. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (fora do microfone) – Foi 

recomendação, não foi aprovação. 

 

Alexandre Perrone Lomanaco (fora do microfone) – Se fosse 

aprovado estaria no Regimento, não está é porque não foi 

aprovado. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (fora do microfone) – Foi uma 

recomendação. 

 

Presidente - Foi uma recomendação aprovada por unanimidade. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (fora do microfone) – A 

recomendação foi aprovada e não apareceu a proposta 

devidamente feita, não houve a proposta de alteração regimental. 

 

Presidente - Não tiro a razão dos senhores. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Então, foi uma recomendação? 

 

Presidente - Foi uma recomendação. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – E ela permanece como uma 

recomendação? 

 

Presidente - Até hoje sim. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Realmente a colocação é 

absolutamente pertinente, foi aprovada uma recomendação, se 

efetivamente nós quiséssemos ir a fundo teríamos que fazer uma 

alteração específica. Então, é uma recomendação que, 

recomendação pode-se aceitar ou não aceitar. 
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Presidente - Então, vou colocar nossa modesta redação e a 

redação do Dr. Montoro, por ora. A recomendação do Dr. Montoro 

seria: em caso de superávit o resultado será remetido à reserva 

orçamentária ou a outras dotações orçamentárias, devendo, em 

qualquer hipótese os recursos respectivos serem aplicados integral e 

exclusivamente na manutenção patrimonial e desenvolvimento dos 

objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. Os que estiverem de 

acordo que assim seja, permaneçam como estão; os que estiverem 

discordantes dessa redação queiram se levantar. 

 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: Repita, por favor. 

 

Presidente - A redação, começo por ela, seria: em caso de 

superávit o resultado será remetido à reserva orçamentária ou a 

outras dotações orçamentárias, devendo, em qualquer ou em 

quaisquer das hipóteses os recursos respectivos serem aplicados 

integral e exclusivamente na manutenção patrimonial e 

desenvolvimento dos objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. E 

a outra é: em caso de superávit o resultado será remetido à reserva 

orçamentária, devendo os recursos respectivos serem aplicados 

integral ou exclusivamente na manutenção, tal, tal, tal. A diferença 

entre a que fizemos e a que aqui foi colocada é que a que aqui foi 

colocada vem com o seguinte acréscimo: ou a outras dotações 

orçamentárias, sendo que em quaisquer das hipóteses, quer da 

reserva orçamentária ou de outras dotações orçamentárias seria 

sempre aplicada na manutenção e desenvolvimento dos objetivos 

sociais do Esporte Clube Pinheiros. A proposta do Dr. Carotini é a 

manutenção da nossa redação primitiva. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Manssur, isso aqui foi 

consultado o mérito? 

 

Presidente - Claro. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Acho que como é questão 

de redação, mesmo a proposta do Conselheiro André deve ficar 

para a Comissão. 

 

Presidente - Tenho receio, Dr. Luiz, que esse acréscimo na redação, 

não sou especialista na matéria, altere o núcleo da proposta. A 

correção só pode corrigir português, vírgulas, ela não pode 

modificar o espírito. 
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Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Então, deixa que a Comissão 

possa consultar o Ministério para ver se essa... 

 

Presidente - Consultar o Ministério não dá, vai ter segunda votação. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente, confesso que 

nesse momento estou em dúvida se o acréscimo apresentado pelo 

Conselheiro Montoro é uma redundância ou se efetivamente é 

importante. Talvez em função do meu desconhecimento – Entre as 

muitas coisas que pouco sei, essa é uma das que mais pouco sei, 

essa questão de contrato e tudo mais – então, se pudermos perder 

mais cinco minutos, pedir um esclarecimento do Presidente da 

Comissão Financeira. 

 

Presidente - Dr. Fiore, isso é redundante ou tem relevância? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Isso que quero saber, se o 

Presidente da Comissão Financeira poderia referendar essa 

proposta e se efetivamente há necessidade do acréscimo que está 

sendo apresentado. 

 

Presidente - E aí vai ex-professo, porque ele é professor da área. 

Com a palavra, professor. 

 

Antonio Carlos Fiore – Voltando ao que eu havia falado, o artigo 45 

do nosso Regimento fala exclusivamente em Orçamento. O 

Orçamento pressupõe uma expectativa do que vai acontecer no 

exercício seguinte, é sobre essa expectativa que estamos 

discutindo, se existir essa expectativa, para onde ela vai. Nós não 

estamos discutindo o ano encerrado, onde efetivamente o 

resultado aconteceu ou não. No momento do exercício encerrado, 

a reunião de abril próximo nós vamos discutir o que vamos fazer 

com o superávit auferido no exercício de 2013. Portanto, quando 

nós falamos em artigo 45 do nosso Regimento nós falamos do 

planejamento orçamentário. Para começo de conversa o nosso 

Orçamento é sempre montado com o resultado igual a zero, 

receitas iguais despesas. Nos últimos 20 anos ele não pressupôs 

déficit orçamentário nem superávit orçamentário, Então, nós 

estamos discutindo uma coisa que vamos ficar aqui correndo atrás 

do rabo o tempo todo. 

 

Presidente - Em suma? 
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Antonio Carlos Fiore – Em suma, acho que o acréscimo redacional 

proposto pelo Conselheiro André, ao meu entendimento não fere 

absolutamente nada o espírito do que o legislador espera da nossa 

Entidade, eu acho que é um detalhe. 

 

Presidente - Perfeito. Então, eu vou colocar em votação. 

 

Ivo Kesselring Carotini – Presidente, desculpe insistir mais uma vez, 

deixe-me colocar as duas opções de voto. Tanto uma proposta 

quanto a outra é aceitável pelo Ministério de Esporte? 

 

Presidente - A primeira foi. 

 

Ivo Kesselring Carotini – Então, é lógico, nós corremos risco de 

aprovar algo que vai ser vetado pelo Ministério de Esporte. 

 

Presidente - Mas a liberdade de expressão eu tenho que observar. 

 

Ivo Kesselring Carotini – Espera um pouquinho, Dr. Manssur... 

 

Presidente - Eu não posso chegar aqui e falar: O Ministério aprovou, 

Então, vamos aprovar. 

 

Ivo Kesselring Carotini – O Ministério não orientou e nos deu um 

rascunho, uma proposta? 

 

Presidente - Sim. 

 

Ivo Kesselring Carotini – Nós estamos enfrentando não só votação 

do Conselho, nós estamos correndo o risco de trabalhar no escuro. 

 

Presidente - O senhor me permite o esclarecimento?  

 

Ivo Kesselring Carotini – Pois não. 

 

Presidente - O Ministério trouxe o parecer, o rito de aprovação o 

Ministério não pode interferir. Tanto assim que esta matéria tem que 

ter duas votações, hoje a primeira, em março faremos a segunda e, 

nesta, faremos a redação, cuja Comissão, praticamente a matéria 

está aprovada, já tenho os nomes aqui, mas tenho que observar 

esse rito. No rito, obviamente o Dr. Montoro trouxe uma colocação, 

mas muito bem esclarecida agora, como sempre, pelo senhor, pelo 
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Dr. Alberto Fasanaro. Esta redação foi submetida ao Ministério que 

em tese aprovou. Agora, veio essa colocação que o Conselheiro 

Fiore como Presidente da Comissão disse que, embora importante, 

relevante, também parte de um especialista na área, seria um 

acréscimo que poderia ser colocado de lado. Eu vou colocar as 

duas sem maiores problemas. Ouvirei o Dr. Coutinho. 

 

José Roberto Coutinho de Arruda – Sr. Presidente, farei algumas 

perguntas. Não sou do ramo de finanças, orçamento, etc., como V. 

Sa. bem o sabe. Qual é o objetivo da nossa reunião agora? 

 

Presidente - Adaptar à lei federal os nossos ordenamentos. 

 

José Roberto Coutinho de Arruda – Porque o Ministério dos Esportes 

está exigindo determinados requisitos para concessão de recursos. 

 

Presidente - Perfeito. 

 

José Roberto Coutinho de Arruda – Se essa redação já foi aprovada 

pelo Ministério não adianta a gente pensar em ritos, nós temos que 

pensar em primeiro lugar naquilo que o Ministério aprovou para que 

a gente possa obter os recursos. Acho que a alternativa é colocar 

sua proposta em votação. 

 

Presidente - Assim faremos. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Queria observar que o Ministério 

deu a sugestão apenas que tirássemos a expressão outras 

disposições. O que quero falar, estava conversando com o Dr. Fiore, 

em primeiro lugar, esse acréscimo não muda em nada, 

absolutamente nada o parecer dado pelo Ministério dos Esportes, 

para ficar exatamente a mesma coisa, nós estamos atendendo, 

inclusive copiando a redação do artigo da lei. Então, não há essa 

preocupação. Conversando com o Dr. Fiore, apenas se busca com 

esse mero aposto que está sendo colocado no local, havendo 

possibilidade de direcionar esse eventual superávit a outras 

dotações orçamentárias, inclusive de investimento, como disse o 

Conselheiro Arlindo. Então, é essa questão, não há nenhuma 

infringência ao parecer. O parecer foi dado previamente a essa 

redação, não há possibilidade, foi dado previamente, quer dizer, 

Então, ele não sabia dessa redação. 
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Jorge Roberto Corrêa Zantut – Eu concordo plenamente com o Dr. 

Collet, acho que essa alteração proposta por ele e pelo 

Conselheiro Montoro não altera muito a proposta inicial, não cria 

nenhuma outra dificuldade. Me parece que a primeira proposta 

pode engessar o Clube, me dá essa impressão e essa segunda 

proposta não. Agora, faço uma pergunta: depois de serem feitas 

essas alterações no Regulamento, nos Regimentos serão 

submetidas ao Ministério novamente? 

 

Presidente - Não senhor. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Não serão encaminhadas ao 

Ministério para ser dar ciência? 

 

Presidente - Ele já deu parecer. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Agora, definitivamente alterados os 

Regimentos, Regulamento o Clube não pode submeter? 

 

Presidente - Eu posso até fazê-lo. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Acho que seria conveniente, numa 

hipótese de falarem: Não, isso está errado. 

 

Presidente - Eu trago de volta. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Dr. Manssur, é uma dúvida, 

mas com o Dr. Fiore. A dotação orçamentária não é um crédito 

que se coloca no momento do Orçamento e não no final de um 

Orçamento existiu ou não superávit? Quer dizer, a dotação 

orçamentária é uma rubrica que você no momento que prepara o 

orçamento de uma empresa ou de um órgão público, diz: nesta 

dotação orçamentária vou colocar X reais, nesta dotação 

orçamentária vou colocar outro X reais, Então, no final disso, que o 

cálculo é 00 a princípio, o superávit não é uma dotação 

orçamentária, é uma expectativa que pode acontecer e que 

nunca aconteceu, Então, superávit não é uma dotação 

orçamentária, é outra coisa e não dotação. Dotação é o crédito 

destinado. 

 

Presidente - Quero deixar claro que estou permitindo essa 

discussão, a grosso modo era para ser rejeitada liminarmente por 
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força do artigo 84, parágrafo 2º, que não permite emenda em 

plenário. Estou ouvindo e parece que alguém vai levantar essa 

questão de ordem e, se levantar, eu vou acolher. 

 

Antonio Carlos Fiore – Vou fazer um exemplo figurado para ver se 

fica um pouco mais clara a ideia do legislador, conforme eu 

entendo o artigo 45. No exercício de 2014 nós temos um Orçamento 

de Custeio da ordem de R$100 milhões de reais, algo próximo disso. 

As receitas para cobertura desse Orçamento são provenientes das 

contribuições sociais, R$100 milhões de reais e mais as outras taxas 

esportivas. As despesas correspondentes a Custeio também são de 

R$100 milhões de reais, Então, nosso resultado de Custeio é igual a 

zero, resultado esperado. Então, no momento do Orçamento não 

existe nem déficit e nem superávit. Quando o legislador escreveu 

isso foi com o seguinte objetivo, interpretação minha: suponha que 

ao invés de R$322,00 de contribuição mensal nós cobrássemos 

R$644,00. Em princípio teríamos uma receita de R$200 milhões, 

orçamentária contra uma despesa de R$100 milhões, orçamentária. 

Haveria uma figura orçamentária de um superávit esperado de 

R$100 milhões de reais. Esses R$100 milhões de reais ficariam numa 

conta de reserva orçamentária, para fazer que uso? O uso que o 

Conselho assim o distinguir no futuro.  

 

Presidente - É mais ou menos o que o Dr. Ribas vai falar, eu acho 

que a expressão reserva orçamentária abrange dotações 

orçamentárias, eu acho que é o gênero de que dotação 

orçamentária é espécie. Mas quem sou para discutir com dois 

professores universitários dessa área, mas estou interpretando a 

expressão. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, entendo que uma 

alteração de redação é algo que simplesmente explica melhor um 

assunto, melhora o que está feito sem mudar de verdade o cerne 

da questão. 

 

Presidente - É o que está na lei. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Se surge uma proposta de redação 

como essa que simplesmente dá essa discussão que está dando é 

óbvio que ela não apenas mudou a redação, nem explicou, ela 

complicou, Então, não dá para conhecer estando fora do tempo, é 

isso que peço que seja feito, seja desconhecida essa proposta. 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa – Secundando o que o Conselheiro 

acabou de levantar, entendo inclusive que é uma ofensa. Estou 

entendendo que o artigo 85. 

 

Presidente - 84, parágrafo 2º do Regimento. 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa – E 85. Faculta 20 dias, que sejam 

apresentadas emendas. Eu entendo que essa não é uma mera 

proposição de redação, e sim entendo que é modificativa. Então, 

deveria ter sido apresentada no prazo dos 20 dias, Então, entendo 

que é intempestiva e, por questão de ordem, não deve nem ser 

submetida à apreciação do Plenário. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Sr. Presidente, fazendo eco com 

os Conselheiros Alexandre Lomonaco e Toloza, gostaria, com a 

devida vênia, de fazer uma pergunta aos que entendem do 

assunto, porque me veio uma dúvida. No texto da emenda original: 

“Em caso de "superavit", o resultado será remetido à reserva 

orçamentária, devendo os recursos respectivos serem aplicados 

integral e exclusivamente na manutenção patrimonial e 

desenvolvimento dos objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros.”, 

surgida para adaptar o que causou problema e espécie na 

redação vigente, ou seja: a remessa do resultado a outras 

destinações, a correção foi tirar “outras destinações” e fixar para 

onde os resultados serão remetidos, isto é, à reserva orçamentária. 

Salvo melhor juízo, entendo também muito pouco desse assunto, 

tudo que for orçamentário, inclusive uma dotação orçamentária faz 

parte da reserva orçamentária. 

 

Presidente - É a minha interpretação. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Se vai para Orçamento futuro, 

vamos supor, houve um superávit no ano anterior, isso vai para 

onde? Para o Orçamento futuro. 

 

Presidente - Eu vou esclarecer definitivamente, até agradeço o 

Conselheiro Fiore, mas não iria proceder ex-officio, embora tivesse 

dito já quando o Conselheiro Montoro falara na Tribuna. 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Questão de 

ordem, Presidente? 
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Presidente - Com sua máxima licença vou chegar lá, já estou 

respondendo. O Regimento Interno da Diretoria e, eu deixei, se não 

tivesse sido, enfim, o autor da emenda obviamente que já falaria no 

Plenário, mas não quis aqui exercer o poder republicano de forma 

absolutista, que isso é grave, o último que exerceu teve um final 

triste. Então, eu deixei os senhores debaterem o assunto e não quis 

ex-officio, embora tivesse lembrado o Conselheiro Montoro a 

respeito dessa disposição regimental que tenho que observar. O 

artigo 85 é claro: o Presidente ao receber a proposição e 

considerando a matéria objeto de deliberação determinará sua 

distribuição aos Conselheiros na íntegra para apresentarem 

emendas no prazo de 20 dias. Assim fiz e assim observei, tendo sido 

o único que apresentou emenda. Findo esse prazo o projeto e as 

emendas serão encaminhados à Comissão Jurídica e às demais 

Comissões competentes para emitir parecer dentro de 30 dias. Eu o 

fiz e a douta Comissão Jurídica - Dr. Louzã, que nos honra com a 

presença e seus pares - exararam parecer e disseram que ela 

estava de acordo integralmente. Após o prazo previsto no caput 

não serão aceitas emendas, inclusive no Plenário, a menos que se 

trate de emenda de redação. A meu sentir e guardadas as devidas 

vênias entendo que não se trata de emenda de redação, mas uma 

emenda que, como bem colocou o Conselheiro Toloza, ela é 

modificativa, ela até acresce na modificação mais uma hipótese, 

que poderia ter vindo nos 20 dias para eu consultar as Comissões. 

Tanto que é verdade que Conselheiro Alberto Fasanaro solicitou, e 

bem, que ouvíssemos o Conselheiro Fiore nas suas explicações. 

 

Posto isso e lastreado no parágrafo 2º do artigo 84 do Regimento 

Interno do Conselho Deliberativo e porque reconheço que as 

emendas apresentadas são modificativas e foram, portanto, 

apresentadas a destempo, a desoras, extemporaneamente, eu as 

rejeito e colocarei em votação a redação original.  

 

Estamos em processo de votação, mas vou ouvir o Conselheiro. 

 

André Franco Montoro Filho – Eu lamento que a proposta que fiz 

com a melhor das intenções. 

 

Presidente - Eu sei disso. 

 

André Franco Montoro Filho – Porque entendi que a proposta como 

foi feita não foi por mal, foi por uma questão que diria até de um 
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desconhecimento exagerado pelo próprio Advogado Geral da 

União, limitava o poder do Clube e do Conselho, Então, minha 

emenda é no sentido de dar mais flexibilidade, mais liberdade para 

este Conselho sem ofender aquilo que os legisladores assim o 

queriam. Infelizmente não foi esse o entendimento, Então, eu 

lamento, mas democraticamente aceito. 

 

Presidente - Nós é que lamentamos não ter tido a honra de receber 

a emenda do senhor no prazo de 20 dias. 

 

André Franco Montoro Filho – Lamento também no devido tempo 

não ter feito essa emenda, mas não era algo que me beneficia ou 

a partido, é algo que pensei em termos do Clube, hoje e no futuro, 

de ter mais flexibilidade para fazer coisas que nós inclusive já 

fizemos no passado e que de agora em diante seremos proibidos 

de fazer. 

 

Presidente - Perfeito. 

 

Antonio Carlos Fiore – Só uma complementação final, não vou 

entrar no mérito da questão, se é modificativa ou coisa parecida, o 

que gostaria que ficasse claro é que qualquer um dos textos que 

fossem aprovados, eles trariam o devido conforto a nossa 

Instituição, é isso que acho que deveria ficar claro também. 

 

Presidente - agradeço. Então, a redação original: em caso de 

superávit o resultado será remetido à reserva orçamentária, 

devendo os recursos respectivos serem aplicados integral e 

exclusivamente na manutenção patrimonial e desenvolvimento dos 

objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. Os que estiverem de 

acordo com essa redação, permaneçam como estão; os que... 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz (fora do microfone) – Ser aplicados, 

não serem aplicados. 

 

Presidente - É redação, embora o infinito possa ser flexionado aqui, 

mas a Redação vai corrigir. Os que estiverem de acordo com essa 

redação, permaneçam como estão; os que dela discordarem 

queiram se levantar. Foi unânime e tenho certeza que a Comissão 

de Redação vai observar isso. Tenho que nomear uma Comissão... 

 
- Conversas paralelas entre várias pessoas enquanto se retiram do plenário. 
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Presidente - Só mais um minutinho, por favor. Nós teremos na 

próxima sessão, em março, que deliberarmos em segunda votação 

o que aprovamos na primeira e lá virão as emendas de redação, 

como a flexão do verbo no infinito e outras coisas mais. Eu tomei a 

liberdade de escolher três nomes e coloco à consideração dos 

senhores, da Comissão de Redação, que seriam os Conselheiros 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Francisco Carlos Collet e Silva e 

Edson Cozac Bortolai. Se os senhores estiverem de acordo eu dou 

por aceitas essas nomeações. Então, esta Comissão, agradeço 

muito terem aceito o encargo e tenho certeza que virá mais 

aperfeiçoada a matéria do que agora apresentada. 

 

Redação aprovada em primeira discussão: 

 
Regulamento Geral 
 
“Art. 116 - ... 

§1º - .... 

§2º - Compreende-se, na difusão e coordenação das atividades amadoristas, 

filiadas ou não às entidades oficiais de que fala o caput, a formação de atletas e 

paratletas de modalidades olímpicas, devendo ser observado, para tanto, o 

conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios fixados pelas respectivas 

normas da União.” 

 
Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo 

 
“Art. 7º - São inelegíveis: 

(...) 

II – para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria, quem tenha sido reeleito para 

esses cargos quando da última eleição, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 

afins até o 2º (segundo) grau ou por adoção.” 

 
Regimento Interno da Diretoria 

 
“Art. 5º - Compete à Diretoria: 

(...) 

XXVII - garantir a todos os associados acesso irrestrito aos documentos e 

informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à 

gestão, os quais deverão ter a publicidade, não apenas nos moldes dispostos no 

inciso anterior deste artigo, como, também e na íntegra, publicados no sítio 

eletrônico do Clube.” 
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Art. 45 – (... ) 

§2º - Em caso de "superavit", o resultado será remetido à reserva orçamentária, 

devendo os recursos respectivos serem aplicados integral e exclusivamente na 

manutenção patrimonial e desenvolvimento dos objetivos sociais do Esporte Clube 

Pinheiros. 

 

 
Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2013, referente à 

proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Marcelo de Camargo Cintra 
Franco, da Seção de Pólo Aquático. 

Presidente – Não havendo oradores inscritos, submeteu a matéria à 

votação, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade de 

votos.  

 

 
Item 5 - Apreciação do processo CD-11/2013, referente à 

proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
ingresso do atleta Leandro Bocchi de Moraes, da Seção 
de Judô, como Associado Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente de aquisição de título 
social. 

Presidente – Concedeu a palavra ao Conselheiro Andreas de Souza 

Fein estava inscrito, que declinou da manifestação. Não havendo 

outros oradores inscritos, submeteu a matéria à votação, tendo a 

proposta sido aprovada por unanimidade de votos.  

 

 
Item 6 - Várias. 

Ligia Tayar – ... Tenho reparado que têm várias pessoas com bem 

mais idade do que fala que é terceira idade que estão cada vez 

mais debilitados em termo físico e psicológico. O Clube tem várias 

atividades para esse pessoal mais idoso, mas eles estão deixando 

de ter um convívio, Então, estava pensando em quê? O Clube 

tivesse um lugar que eles pudessem se encontrar uma vez por 

semana no começo e, se desse certo, pelo menos duas vezes, que 

seria excelente, para eles terem um trabalho com profissional 

direcionado para a parte de idosos, especialista nisso, e que desse 

uma atenção especial. E nessas reuniões, que poderia ser num 

lugar, vamos dizer, que tenha um piano, porque alguns até tocam 

piano ou poderiam chamar alguém que fizesse isso, Então, nessas 

reuniões eles teriam um trabalho de música, um trabalho de 
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palestra direcionada para eles, fora aquelas que o Clube apresenta 

normalmente, mas uma coisa para aquele grupo específico, assim, 

teria brincadeiras, bingo, aquele jogo de QUIZ, as palestras seriam 

de curta duração, um leve alongamento, um pouco de trabalho 

de yoga, isso seria uma coisa que o Clube faria com profissional 

direcionado para essa parte geriátrica. Tem muita coisa aqui, tem 

uma parte culinária, os jogos e direcionado não para o pessoal que 

a gente fala terceira idade, acima de 60 anos, mas mais idosos, 

depois dos 70 anos, porque como profissional da área reparo que 

os idosos estão tendo menos contato entre eles, as coisas têm sido 

muito comuns sempre e isso dá uma involução física e psicológica. 

E acho que isso é super importante. Eles colaboraram 

financeiramente com o Clube durante décadas, acho que nada 

mais justo e nada mais salutar também que o Clube dê esse 

retorno, para eles terem um convívio maior. Acho que até essa 

interação entre eles, logicamente homens e mulheres, vai ser muito 

importante. É isso. 

 

Andreas de Souza Fein – ...  eu trago algumas reivindicações de 

associados, por exemplo, algumas pessoas me sugeriram que o 

Clube disponibilizasse a programação anual das festas que são 

rotineiramente feitas, por exemplo, a Festa da Cerveja, a Festa 

Italiana, os Jantares Dançantes, para que todos possam se 

programar já com mais antecedência. A gente fica sabendo às 

vezes com pouca antecedência, que o Jantar Dançante, por 

exemplo, vai ser, sei lá, no dia 8 ou no dia 15, alguém já tinha 

marcado uma viagem, gostaria de vir. Acho que é uma 

providência relativamente simples que a Diretoria poderia 

disponibilizar para os associados. Também recebi reclamação de 

alguns tenistas de que há bebedouros nas quadras de Tênis cuja 

água está causando problemas estomacais e problemas intestinais. 

Pediria uma atenção da Diretoria nesses bebedouros, para que 

nossa água não cause danos aos tenistas. Também um tema que 

eu já tinha trazido aqui, houve uma melhora, mas outras pessoas 

me vieram reclamar, dos copos nos Bares e Restaurantes do Clube, 

estão frequentemente sujos e se poderia melhorar a limpeza desses 

equipamentos. Outro pedido de vários tenistas é que se melhores a 

circulação nas quadras de Tênis, aquele trabalho paisagístico que 

foi feito está transformando a área das quadras de Tênis num 

footing ou numa pista de treinamento, isso prejudica a 

concentração de todo mundo que está jogando Tênis, Então, que 

se faça um tratamento paisagístico que isole as quadras, que 
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garanta certa privacidade para que o jogo possa fluir melhor. Outro 

ponto que tem gerado bastante reclamação é quanto ao prazo de 

pagamento das taxas do Tênis Jogar. Até 2012 essas taxas eram 

pagas em duas prestações, uma no final de dezembro e a outra no 

final de março, para o primeiro semestre e, correspondentemente, 

para o segundo semestre. Atualmente, nós temos agora, depois de 

uma correção que a Diretoria fez nos prazos de pagamento que 

haviam sido aprovados para o Orçamento de 2013, nós temos essas 

taxas divididas em três vezes, dezembro, janeiro e fevereiro. O que 

está acontecendo é que no final de fevereiro o semestre inteiro está 

pago, se alguém por algum motivo, depois, em março, abril ou 

maio não puder mais participar do Tênis, ele vai simplesmente 

perder esse pagamento já feito. Então, o pedido é para que volte a 

condição anterior, que faça uma equalização maior. Antigamente, 

em três meses se pagava duas prestações, agora, em três meses 

paga-se seis, na verdade. O último ponto que me foi pedido por 

algumas associadas é que o Clube instale mais alguns orelhões em 

pontos estratégicos, nas portarias, por exemplo, em mais alguns dois 

ou três locais. Até argumentei que hoje em dia todo mundo tem 

celular, mas a lembrança foi que muitas crianças não têm celular, 

muitas crianças acabam perdendo o aparelho e a disponibilidade 

de um orelhão que permita fazer chamadas a cobrar certamente 

vai contribuir para a segurança dessas crianças. Era só isso, Sr. 

Presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. 

 

Alexandre Fiore Weyand – ... Venho a esta Tribuna hoje trazer três 

assuntos. O primeiro, que mais me chamou atenção, aconteceu 

recentemente. Estava lá no Bilhar, meus amigos comentaram 

comigo que o Clube tem uma nova regra desde janeiro, que a 

partir da meia-noite – Todo mundo sabe que o Clube fecha para 

entrada – Mas era comum, por exemplo, frequento o Bilhar, o Bilhar 

está para fechar, a garçonete, a Cacá, sempre fala se quero umas 

últimas cervejas. Eu pegava e ficava bebendo até 1h00 da manhã 

e ia embora. Isso é uma prática frequente não só no Bilhar, mas 

também no Futebol, o pessoal do Boliche também faz isso. E aí 

comentaram comigo que agora não, a partir da meia-noite o 

segurança vem falar para você ir embora e na segunda 

reincidência na verdade vai fazer um RO, caso você não cumpra a 

ordem. O mais curioso de tudo isso é que quando perguntei para o 

segurança qual era o motivo, ele disse que era por questão de 

segurança na rua, estava tendo muitos assaltos no quarteirão. Muito 

bem, o mais curioso não foi isso na verdade, o mais curioso é que 
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ele disse, mas se o senhor quiser muito beber pode ir para o 

Karaokê, que fica aberto até as 2h00 da manhã. Então, queria 

poder entender da Diretoria por que o Karaokê é tão especial e 

pode aberto até as 2h00 da manhã? Não estou falando quero ficar 

aqui a madrugada inteira. Estou falando isso em nome de muitas 

pessoas, porque vi tanto no torneio de Boliche que vai até altas 

horas. O pessoal que joga Futebol, acaba o jogo tarde para 

caramba, gosta de tomar uma gelada antes de ir embora e é 

convidado a ir embora ou ir para o Karaokê. Agora, supondo que 

sou fumante, saio do Karaokê para fumar um cigarro, o guarda vai 

me mandar embora ou falo para ele que estou no Karaokê? Acho 

que essa regra, sei lá, pelo que foi me passado pelo segurança da 

guarita, parece muito com a regra que foi criada das babás, que 

foi criada e depois surgiram muitas perguntas a respeito, porque 

babá, da forma que foi imposta naquela época não se distinguia 

de cuidador de idoso, enfim, depois acabaram fazendo umas 

alterações que ficaram aceitáveis a toda comunidade pinheirense. 

Então, queria ter uma resposta mais clara da Diretoria desse novo 

procedimento de segurança da saída a partir da meia-noite. O 

segundo assunto que venho trazer aqui, vocês sabem que sou um 

grande defensor da área de comunicação aqui do Clube, sempre 

reparo muito no que acontece. E me chama atenção às vezes 

como a TV do Clube, não sei, parece que se esquece de atualizá-

la, assim, três semanas antes de acabar o horário de verão a gente 

já estava com horário normal. Então, nem precisou mudar o horário 

porque já estava mudado há três semanas, o Clube na verdade 

até se antecipou. Também acho que as notícias ficam um pouco 

repetitivas e podia ter maior gama de variedades. Mas, enfim, a 

questão que trago aqui é pela manutenção da TV Pinheiros como 

comunicação à comunidade pinheirense. Não sei se isso também 

tem a ver com a mudança da Diretoria, o Dr. Waldir saiu da 

Diretoria, agora a Vera Gozzo que assumiu e, até assumiu com um 

nome diferente, que é Assessora de Comunicação. Também queria 

poder entender da Diretoria se isso muda alguma coisa na questão 

da parte diretiva do cargo. E, por fim, o último assunto que vim 

trazer aqui. Semana passada encontrei um amigo meu que ganhou 

o Prêmio Brasil Olímpico, que é o Jorge Zarif. Ele nadou comigo 

durante muitos anos, hoje é velejador, ganhou esse prêmio muito 

importante para o esporte brasileiro e eu fico um pouco chateado 

com a falta de reconhecimento aqui dentro do Clube. Tudo bem, a 

gente não tem Vela, é fato, mas não deixa de ser um esporte 

olímpico. Segundo, se debate aqui tanto que o Clube não faz 
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sócios atletas, quando aparece um sócio atleta que ganha tanta 

honraria e deixa a gente passar batido, eu acho que isso não é 

legal. 

 

- Manifestação de Conselheiro no Plenário: Campeão mundial. 

 

Alexandre Fiore Weyand – Enfim, são algumas honrarias que ele 

ganhou e, como associado, deveria receber tal reconhecimento. É 

isso que vim trazer hoje à Tribuna. Muito obrigado e boa noite. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – ... Eu trouxe alguns assuntos que 

naturalmente eram mais adequados à Voz do Conselheiro, mas da 

mesma maneira que meus antecessores não tiveram oportunidade 

de chegar no horário, eu também não tive. O primeiro tema que 

gostaria de tratar é sobre a música ambiente do Fitness. Muita 

gente reclama, eu vou aderir a essas reclamações que a música é 

muito alta, de mau gosto, etc. e que pessoas a partir de certa 

idade, entre as quais eu me incluo, já não têm mais disposição para 

aguentar uma barulheira à noite depois de uma longa jornada de 

trabalho, etc. Acho que o Diretor do Fitness poderia rever um pouco 

o conceito. Eu não sei se essa música é da academia que explora o 

local ou se é ideia do Clube, mas, particularmente, por força de 

profissão, eu sou obrigado a passar bastante parte do meu tempo 

no exterior e vejo que realmente em qualquer lugar civilizado e de 

gente de algum critério, as academias são absolutamente 

licenciosas, a opção fica para quem quer ficar ouvir música, 

colocar seu fone de ouvido e, quem quer silêncio, tem 

automaticamente o direito de tê-lo. E aquilo que os instrutores 

fazem é aquilo que não é feito aqui, que é fiscalizar quem solta 

peso e faz aquele barulhão todo, coisa que realmente não há 

qualquer fiscalização, as pessoas soltam peso, faz barulho e 

incomoda bastante. Quem é frequentador lá do Fitness pode 

concordar com isso, porque realmente não estou falando nada 

que não seja absolutamente fático, Então, acho que essa 

mudança, pelo menos essa análise do barulho lá do Fitness seria 

importante, em especial para uma faixa etária de associado que 

não tem opção de ter silêncio, fica aquela barulheira infernal e 

muitos deixam de frequentar o local por conta disso. A outra coisa 

que leva a dois assuntos e o Estacionamento do Clube. Por 

enquanto estamos só com um Estacionamento, acho que a coisa 

tende a se agravar quando estivermos com dois. São dois aspectos: 

Primeiro, o absolutamente inaceitável desrespeito a vagas de 
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portadores de necessidades especiais e idosos, isso é 

absolutamente frequente, é uma coisa que só cresce, a gente não 

vê diminuir, a gente não vê punições. Aliás, eu fui responsável por 

uma RO que não deu em nada, de um sujeito que usava a placa 

do avô, eu acho, ou do pai, uma coisa assim. Assumiu e não 

aconteceu nada. A outra coisa é velocidade de alguns 

automóveis, gente pela contramão, etc. Nesse sentido, uma 

associada chamada Cíntia, que fez uma RO há questão de duas 

semanas. Eu estava presente, ouvi um carro cantando pneu, etc., 

depois veio ela, que estava de moto, se queixar, e tal, falou: Olha, 

uma mulher assim, assado em alta velocidade, quase me pegou na 

moto, não sei o quê. Aí a mulher veio dizer: Eu estava em alta 

velocidade para pegar uma vaga porque a outra estava entrando 

na contramão. Aí a da contramão estava dizendo: Não, mas eu 

entrei só um pedacinho. Então, ficou o roto falando do rasgado, 

ninguém fez absolutamente nada, ela teve que ir sozinha, etc. 

Então, a Diretoria deve estar com essa ocorrência, ela se chama 

Cíntia, isso faz aproximadamente duas semanas. Ela está possessa 

com isso daí, ela de moto, quase foi atingida por esse carro e todo 

mundo achou que era plenamente justificável uma estar na 

contramão e a outra correr para pegar a vaga da que estava na 

contramão. Esse é um assunto, uma posta das pessoas na 

garagem, que acho que tem que ser assim, punição exemplar. 

 

Presidente – Uma questão de educação. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Se pudesse optar pela forca eu não 

hesitaria duas vezes para mandar, mas, infelizmente não dá. Ou 

aplicar uma multa, mas neste País essas coisas não funcionam. 

Outra coisa, um associado chamado Sérgio Machado me autorizou 

que falasse em seu nome, ele é praticamente de Natação, pelo 

que percebi há longa data, é atleta, ele está com abaixo-assinado, 

hoje, com mais ou menos 70 associados, o número vem crescendo 

diariamente, ele me pediu que falassem em nome deles sobre 

várias ocorrências nas piscinas. Eles, praticantes de Natação, estão 

sem raias para nadar, eles falam que isso tem se agravado em PG o 

troço. Ultimamente eles têm sido retirados das raias pelos técnicos. 

Aquilo que na cabeça deles deveria funcionar, se o Clube tem 

convênios com outros, etc., é pedir para o pessoal de competição, 

etc., que faça convênios e que vá treinar em outros lugares. Esse 

Sérgio é um cara de 50 e poucos anos, ele falou: Quando treinava 

por competição para o Clube me sujeitava ao horário 5h00 da 



56/64 

 

manhã, etc., por que essa turma, hoje, não é reservado a eles o 

horário de 5h00 as 8h00, ou lá o que seja, porque, nós, associados, 

quando a gente chega no final do dia não tem, quando a gente 

está de manhã não tem. Eles ficaram com os horários filé mignon e 

a gente foi literalmente banido das raias. Então, eles pediram que 

algo seja providenciado, que seja repensado, que esse pessoal seja 

deslocado para clubes conveniados com o Pinheiros, porque o que 

na cabeça deles não faz sentido, acho que na de qualquer um 

com bom senso, é que o associado seja prejudicado por atletas de 

competição. Afinal, acho que o número um do Clube é o 

associado e não qualquer terceiro. Nesse mesmo sentido eles 

colocam, e aí vem também, eu faço vínculo àquele email que 

passei ao senhor na sexta-feira, eu acho. 

 

Presidente – Já encaminhei. 
 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Aqui é o comportamento dos atletas 

de alta performance na Natação, nos vestiários da Natação, 

externo e do complexo. 

 

Presidente – No verão? 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Essa turma gasta água a torto e a 

direito, não tem a menor fiscalização e não tem porque, não é 

porque os funcionários sejam omissos, é porque eles são 

ameaçados fisicamente. O Sérgio falou: Eu assumo, falo isso na 

frente de quem for. Eles são ameaçados fisicamente. Ele me pediu 

que colocasse o comportamento do Atleta Bruno Fratus, que 

parece que é um grande nadador, como sendo um sujeito 

extremamente agressivo, que já ameaçou várias vezes a Zeladoria, 

um cara completamente sem comportamento adequado. Eles já 

foram, em coletiva, conversar com os técnicos de Natação, pedir 

providências. Eles ficam comendo lanche, etc., e tal, batendo entre 

eles com o chuveiro a mil. Acho que não bastasse o absurdo e 

independente da fonte de água do Clube, se é poço artesiano, isso 

não interessa, nós temos o gás que aquece essa água, que 

também é custo e é pesado; a gente sabe. Então, que o Clube 

passe a se preocupar com isso e mande uma efetiva fiscalização 

nos horários. É tão fácil, a gente sabe os horários que esse pessoal 

toma banho, e que mande a equipe de segurança, uma vez que 

os coitados dos zeladores dos vestiários estão acovardados e 

ninguém vai peitar essa turma. Coitados, os caras ficam ali sem ter o 

que fazer, mande a segurança e toque a real na cara desses caras, 
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expulse, sei lá o que. O Sérgio Machado falou: Eu tenho esse 

abaixo-assinado, vou levar, ele cresce diariamente. Ele queria ter 

vindo aqui hoje, teve um problema na empresa dele, mas ele falou: 

Olha, é algo com o qual o Clube tem que se preocupar. Nessa 

linha, como já adiantei ao Presidente, eu mandei um email na 

semana passada, que me causou estranheza. Eu estava alheio a 

essa questão de falta de água em São Paulo, como disse, não 

estava aqui. Quando cheguei vi essa questão e não vejo 

absolutamente qualquer iniciativa do Clube de comunicar o 

associado, que, normalmente já abusa do consumo de água, 

qualquer iniciativa de pedir redução do tempo de banho, zero, não 

tem nada. Como disse meu antecessor, o Alexandre Fiore, a TV 

Pinheiros que podia se prestar a isso, nada. Fica passando coisas 

completamente ultrapassadas. Dois amigos meus que foram tentar 

comprar mesa para aquele Jantar da Toscana, estava esgotado há 

mais de três semanas e o troço foi veiculado até o dia 20, dia do 

Jantar, estava lá: Jantar da Toscana. Um deles até falou: Mas por 

que eles deixam isso? Para fazer a gente de bobo, ir até lá comprar 

e não tem, já estava esgotado há três semanas. Então, que essa TV 

Pinheiros se preste a esse tipo de iniciativa que acho que é muito 

válida, é muito mais politicamente correta. Independente da falta 

d’água, gastar água em demasia hoje em dia é completamente 

inadequado, não tem mais nada a ver, isso não faz sentido. E o 

último assunto diz respeito a essa questão da renovatória do imóvel 

da D. José, que como advogado militante, por sorte, hoje, menos 

atuante no contencioso, porque o Judiciário é algo que nos 

desanima à advocacia. Perder prazo é uma coisa que não existe 

para o bom advogado. Tem um monte de advogados aqui, perder 

prazo é impensável, o advogado que perder um prazo tem que 

picar a OAB dele e se enclausurar. Mas, enfim, aconteceu, acho 

que ela já foi demitida, pelo que ouvi falar, etc. O que gostaria 

saber somente é a questão do aluguel fixado pelo Juiz, foi por R$27 

mil reais. Esse aluguel é compatível com a realidade de mercado, 

com o valor do imóvel? Não é compatível? Porque me vendo na 

posição da FJ Cines, eu, titular de uma sentença que me é 

favorável, a minha situação de negociação é muito menos flexível 

do que a do Clube, Então, eu já tenho um título a meu favor para 

negociar eu tenho uma margem muito menor de concessões. 

 

Presidente – Eu li uma carta do Presidente. Proposta a ação, antes 

da citação o locador, que é o Clube, e a locatária fizeram um 

acordo. Entregaram o acordo à advogada da locatária, ou 
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advogado, e não levou a juízo. O Juiz, sem saber desse acordo 

sentenciou. Agora, no dia de hoje o advogado do locador iria 

peticionar, dizendo ao Juiz que antes mesmo da prolação da 

sentença já fora feito um acordo. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Se existe um acordo já realizado 

queria saber se a Diretoria pode me informar o valor dessa locação, 

porque, Dr. Manssur, o senhor como Doutor em Direito e sabe tudo 

dele, o senhor sabe que nessa questão, é aquela história, só faltou 

combinar com os russos, não adianta nada. Não levou ao 

conhecimento do Juiz, ele meteu a caneta e, hoje, provavelmente 

ele vai dizer o seguinte: Eu encerrei a minha jurisdição, não tenho 

nada a dizer nesse processo, problema de vocês. Provavelmente o 

Juiz vai dizer, a gente sabe. 

 

Cândido Padin Neto (aparte) – O senhor falou de perda de prazo, 

não estávamos sabendo disso, podia melhor explanar? 

 

Presidente – Eu vou explicar. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – A sentença foi por perda de prazo. 

O Clube não se defendeu, o Juiz acatou integralmente o pedido 

da empresa. 

 

Cândido Padin Neto – Acatou o pedido no valor inicial que deveria 

ser muito mais baixo do que o valor de mercado. 

 

Presidente – Eu vou explicar, eu li a carta. 

 

Cândido Padin Neto – Agradeço sua explicação, porque isso não 

foi dito em Plenário. 

 

Presidente – Foi sim. 

 

Cândido Padin Neto – Questão de prazo? 

 

Presidente – Não é um problema do prazo, os senhores são 

Engenheiros, o Doutor é um ilustre advogado. Pelo que eu li aqui, 

mas vou encaminhar a fala do Dr. d’ Utra Vaz ao Presidente, pelo 

que eu li, me lembro bem, foi o seguinte: foi proposta uma ação 

renovatória do inquilino que tem que no prazo, até antes de se 

exaurir a decadência de seis meses, propõe a renovação do seu 
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contrato, apenas o aluguel, mantidas as demais condições. O 

Clube citado, talvez eles tenham conhecimento, liga ou conversa 

com o inquilino e formaliza um acordo, ato de gestão. Formalizou o 

acordo, entregou ao advogado do inquilino, e falou: o senhor exiba 

em juízo – Não estou aqui para defender ninguém – Obviamente 

que o Clube não se defendeu do pressuposto de que já tinha sido 

feito o acordo antes da citação, para exibir em juízo. Qual a 

surpresa do Clube ao verificar que esse acordo não foi exibido em 

juízo e foi surpreendido com a sentença onde o Juiz, sem saber da 

existência do acordo, sentenciou. O advogado agora irá levar esse 

acordo. Como o Dr. d’ Utra Vaz falou, há dois entendimentos. Ele 

pode falar: cessou a minha jurisdição, não faço nada. Como há o 

acordo, ou prevalece a sentença ou prevalece o acordo. Como já 

há um acordo não existe aquela preocupação de, quem falou, 

custas de sucumbência, porque no acordo já está dito que cada 

uma das partes arcará com a verba honorária de cada um de seus 

respectivos patronos. Então, ele não irá pleitear a verba 

sucumbencial, tendo assinado antes o acordo. Então, o Clube não 

terá ônus algum, ou prevalece a sentença ou prevalece o acordo, 

bastará ver apenas se a sentença está de acordo ou não com os 

valores acordados ou com os termos da transação firmada entre as 

partes. Me parece, porque quando soube dessa informação na 

sexta à noite, procurei o Presidente, porque uma ilustre associada 

que estava aqui me procurou e me falou. Falei com o Presidente e 

ele me disse que havia feito esse acordo e que a sentença e o 

acordo eram praticamente idênticos. Mas eu vou encaminhar a 

manifestação do Dr. d’Utra Vaz. 

 

Cândido Padin Neto (fora do microfone) – O valor é... 

 

Presidente – Do acordo é praticamente igual ao valor da sentença. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – E a questão é essa... 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Sr. Presidente, 

transitou em julgado? 

 

Presidente – Eu não sei se transitou em julgado essa decisão. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Mas assim, com toda franqueza, no 

mínimo é o contra senso de quem é o réu numa ação. Se o réu 

consegue um acordo do autor é de uma ingenuidade deixar que o 
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autor vá protocolizar o acordo. Ele: Dá aqui que tenho a maior 

celeridade de apresentar isso ao Juiz. 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Mas é que essa 

situação vem se renovando há quase 30 anos. 

 

Presidente – O Presidente me disse que existia um bom 

relacionamento entre as partes.  

José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – A locação é de 

1960. 

 

Presidente – A locação é longeva. 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Houve só um 

descuido quanto ao protocolo dessa petição do acordo. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Sim, que é o grande drama das 

empresas hoje em dia, gestão de contrato, administrar prazos, 

términos, renovações, etc. 

 

Cândido Padin Neto – Só outra pergunta: O Dr. Manssur foi à 

Diretoria. Teve algum laudo de avaliação? 

 

Presidente – Nada. O acordo segundo informado foi firmado logo 

após a  citação. 

 

Cândido Padin Neto – O valor acordado. 

 

Presidente – Não tenho conhecimento. 

 

Cândido Padin Neto – Obrigado. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Esse é exatamente o cerne da 

questão, é saber se o valor acordado é realidade de mercado. 

 

Presidente – O que coloco é o seguinte: é ato de gestão. A sua 

colocação está perfeita, é um ato de gestão. Agora, eu acredito 

que pelo Clube ele deve ter obviamente aplicado uma correção. 

Mas eu encaminharei e ele enviará, por escrito, a resposta. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Agradeço. Só para encerrar, eu 

espero que esta Casa tenha a mesma percepção que eu tenho, 
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modestamente, que essa rubrica ato de gestão é uma coisa tão 

elástica e de uma interpretação tão conveniente conforme o 

capitão que está na nau, que realmente a gente vai precisar 

disciplinar ou pelo menos exemplificar, porque se há contratos que 

precisam ser trazidos à apreciação do Conselho e, se há contratos, 

por outro lado, que se estamos falando de um contrato de 

R$30.000,00/mês nós estamos falando num contrato de 

R$300.000,00/ano. Se esse não é um contrato que mereça 

apreciação do Conselho, tudo acaba entrando, é uma porteira 

toda boiada, tudo acaba entrando em ato de gestão. Não sei, 

acho que fica uma coisa um pouco, por exemplo, aquisição de 

veículo para a Diretoria, etc., acho que, por menor que seja o valor, 

acho que é o princípio, é a filosofia, é a mentalidade. Nós 

pretendemos dar essa conotação a essa destinação a recursos do 

Clube? Um patrimônio imóvel do Clube está gerido de maneira 

coerente, etc.? É só isso. Obrigado.  

 

Ligia Tayar (aparte) – ... você tocou no assunto de vagas do 

Estacionamento ocupadas por pessoas que não têm aquele 

cartão. Desculpa meu modo de falar, mas acho que isso aí não 

adianta a gente falar mais, porque o ano passado pelo menos duas 

ou três vezes foi falado isso aqui no Conselho. Eu já fui à segurança, 

já dei ideia de porém aqueles ferros, fazer buraco na entrada de 

cada vaga, ficar um segurança e, se puder, cada ferro ser preso 

com cadeado, porque os sócios são tão cara-de-pau que são 

capazes de descer do carro e tirar o ferro. Mas nada foi feito. Outro 

dia passei lá, tinham dez carros ocupando aquelas vagas de idoso 

e deficiente, nenhum tinha cartão. 

 

Presidente – Mas é o que eu disse, Conselheira Ligia, até para dar 

oportunidade a outros, é uma questão de educação, é difícil. 

 

Ligia Tayar – Sim, mas se o pessoal não tem educação, seu Manssur, 

o Clube tem que fazer alguma coisa. 

 

Presidente – Eu sinto isso em minha casa, minha mulher tem 

dificuldade locomotora e nem sempre ela consegue colocar seu 

carro, o Dr. Peter sabe, no Estacionamento, na vaga de deficiente. 

 

Ligia Tayar – Então, mas fazer alguma coisa aqui na cidade de São 

Paulo e no Brasil, porque se o Clube não faz um BO, alguma coisa 
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de quem está fazendo uma coisa errada, eles nunca vão levar a 

sério. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Acho que essa punição, pode ser 

estudada uma multa para o infrator, é fácil. 

 

Presidente – É um condomínio, um RO, está desvirtuando norma 

legal e disciplinar, pode ser uma Representação. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Claro. 

 

... 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade é o seguinte, coisa 

muito simples. Sr. Presidente, nós estamos em fim de gestão de 

maioria dos Conselheiros, quase todos que aqui vêm nesta Casa já 

tem quase dois anos no mínimo de comparecimento, não é 

possível que a gente continua tendo Conselheiro falando em Voz 

do Conselheiro item de Várias, impedindo quem vem falar de 

verdade em Voz do Conselheiro, obrigando o cara a ir em Várias. 

Como as vagas do Estacionamento; antes era raro isso, acho que 

toda reunião agora tem alguém que vem aqui com assunto de 

Várias na Voz do Conselheiro. Não sei, Sr. Presidente, se posso 

recomendar alguma coisa, se é chato, se não é. Eu sei que o 

senhor é um cara muito mais educado, muito mais do que eu. Isso 

de cortar a palavra do cara é algo que lhe causa dificuldade pelo 

seu próprio espírito extremamente educado. Ou não sei, ou vamos 

mandar um manual para todo mundo: Olha, Voz do Conselheiro 

tem certo jeito de falar, tem que ter proposta. Vamos mandar aos 

212 novamente, tenham 30 anos, cinco anos ou dois meses, porque 

não é possível que toda reunião venha alguém aqui falar em 

Várias. Vem aqui, fala, pede mais tempo e continua, arruma dois, 

três assuntos e fala. Voz do Conselheiro para mim é Várias 

modificada, mas não importa o que acho, importa o que os nossos 

livrinhos dizem, e eles dizem que Várias é Várias, Voz do Conselheiro 

é Voz do Conselheiro. Sr. Presidente, uma tentativa final de tentar 

obedecer isso é o que peço. Obrigado. 

 

Cândido Padin Neto – ... O pessoal do Futebol pediu, acho que 

vários vestiários estão com esse problema e esse ano foi um 

absurdo o calor, e tudo. Então, peço à Diretoria que verifique a 
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possibilidade técnica de colocar nos vestiários do Futebol alguns 

ventiladores para amenizar o calor. Agradeço. 

 

Presidente – Nós é que agradecemos sua objetividade. Conselheiro 

Peter Burmester. Compareceram cento e cinquenta e seis 

Conselheiros. 

 

Peter Alfredo Burmester – ... Na realidade pretendia vir na Voz do 

Conselheiro, mas já havia número suficiente. Só vou solicitar mais 

uma vez à Diretoria e, por coincidência temos aqui o Presidente, o 

Vice-Presidente e o Diretor de Obras. Desde que estávamos 

terminando as primeiras quadras novas da alameda, venho 

solicitando insistentemente algumas alterações que venho 

normalmente solicitar, porque estou me desgastando com 

associados e fico até um pouco sem graça. Nós precisamos fazer 

alguma coisa, que é simples, para evitar a entrada de associadas 

numa área de esporte que infelizmente exige silêncio. Não é ter 

abertura, como um pasto mineral, ela tem suas razões de ter essa 

necessidade. Nós verificamos que com a entrada nova, na quadra 

que provém das 13, 14 pessoas entram, embora tivesse sido 

colocado dois grandes vasos ali. Associados não têm pendor 

nenhum, simplesmente abaixam as plantas, passam pelo meio. Isso 

ainda deu para aceitar enquanto a alameda não estava pronta. A 

alameda está pronta, Então, temos que fechar ali de uma forma 

peremptória. Idem, na quadra 14, até hoje não está terminada 

internamente, faltam bancos, é quadra de torneio. Na quadra 12, 

como já demonstrei aos Diretores, a mesma coisa, principalmente 

agora com a inauguração próxima do novo Estacionamento. É 

uma tendência natural, não é culpa do associado, ele vai entrar à 

direita. Incomoda. Já dei soluções, alternativas, sugestões e não 

vejo ainda nenhuma forma. Já falei ao Arnaldo, quando ainda 

Diretor de Patrimônio, até assessorado à época pelo Roberto 

Höfling. Fizeram excelente trabalho nas quadras 2, 3, fechando com 

aquele jardim. Terminou o problema, não tem mais problema, 

ninguém passa, ninguém pergunta: Ô, você jantou bem? Como 

hoje acontece nas 9, 10, 12, com a maior festa. Com a inauguração 

do novo Estacionamento isso vai piorar, porque é uma tendência 

entrar. Já foi com o Tatit, com o Diretor de Esportes Competitivos 

Gilberto, com o próprio Vice-Presidente, nós precisamos ter uma 

ação nisso, já faz tempo, já vai fazer três, quatro meses, nós 

precisamos tomar uma ação, definição. Contem conosco, temos 

segurado muitas coisas. Inclusive esse assunto que nosso amigo 
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Eduardo levantou aqui, sobre o que ocorreu agora com o Cine Joia 

lá. Logo avisei ao Dutra: Faça um manifesto porque isso vai dar 

problema hoje. Como deu mesmo, não tinha como, infelizmente. 

Então, precisamos tomar muito cuidado e gostaria de ter esse 

apoio. Obrigado.  

 

 

 

 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 

presença e deu por encerrada a reunião às 23h57. 

 

 

 

 

* * * 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 630ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 31 de março de 2014, com as retificações já dela 

constantes. 
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