
ATA RESUMIDA DA 630ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
31 DE MARÇO DE 2014. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta e um de março do ano dois mil e quatorze, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta 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 – Convido para tomar posse a Associada Analucia Giongo Bresciani, Suplente do Grupo B 
da Chapa Participação, para ler o Compromisso de Posse que está a sua disposição na tribuna. 
 
Analucia Giongo Bresciani – Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, 
respeitando o Estatuto Social, o Regimento Interno e promovendo o bem geral do Esporte Clube 
Pinheiros. Obrigada. 
 
Presidente – Eu a declaro empossada e, com essa mesma alegria e jovialidade, desejo, em nome de 
todos, que a senhora tenha uma feliz legislatura. 
 
Analucia Giongo Bresciani – Muito obrigada, curta. 
 
Presidente – O que vale não é o tempo de duração, mas sim a qualidade e eficiência, que, tenho 
certeza que a senhora desempenhará. 
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Entrega solene do Diploma de Atleta Benemérito concedido pelo Conselho Deliberativo em sua 
629ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2014, a Marcelo de Camargo 
Cintra Franco, da Seção de Polo Aquático. 

Presidente – Convidaria o Atleta Marcelo de Camargo Cunha Franco. Peço para que ele se faça 
acompanhar do ilustre, dileto Diretor de Esportes, de gestão brilhante e profícua, que é filho desta 
Casa, que é o Conselheiro João Fernando Rossi. Não sei se o Diretor Marcelo La Terza se encontra 
presente, Ricardo Giossa Sasso e o Técnico Bárbaro Agustin. Perfeito. Pediria ao Presidente que me 
acompanhasse neste momento solene. E pediria, que é um hábito meu, aos Atletas Beneméritos 
desta Casa, que também se fizessem presentes, os dois irmãos Lima, o Engenheiro Luís e Ricardo. O 
senhor também é dos esportes aquáticos, é um Benemérito ilustre, Conselheiro Fiore, o Presidente 
da Comissão de Esportes, Dr. Ivo Carotini, Dr. Oswaldo, também Benemérito e os Membros da 
Comissão de Esporte também, por favor, John Herbert Junior, Manoel Shapazian Junior. E essa 
solenidade se justifica porque o Conselho Deliberativo está dando a maior láurea esportiva a quem 
fez jus por conquistá-la. Então pediria que aqueles que tiveram a mesma benesse, a mesma glória se 
fizessem presentes, para que possamos todos sentir o significado do ato. Atleta Benemérito Marcelo 
de Camargo Cunha Franco, o Plenário do Conselho, que é o Poder maior do Clube, por unanimidade 
lhe conferiu, mercê da glória esportiva que conquistastes, o Título de Atleta Benemérito, idêntico a 
esses homens que fizeram a história esportiva do Clube, mais do que centenária. Hoje é um dia que 
acredito, a você particularmente no campo esportivo, dos mais felizes, senão o maior, porque é o 
reconhecimento de uma Entidade, que é a maior Entidade formadora de atletas olímpicos e 
paralímpicos deste País, de renome internacional, que expressa através de seu poder legislativo uma 
homenagem a quem, pela Seleção Brasileira, Sras. e Srs. Conselheiros, foi: Campeão sul-americano, 
em 2008 - Medalha de bronze no Pan-americano de Guadalajara, em 2011; Campeão pan-americano 
Jr, em 2002; Defendendo as cores azul e negra deste Clube foi pelo Esporte Clube Pinheiros: Tri 
campeão da Liga Nacional - 2008, 2009 e 2010, 1ª vez campeão da Taça Brasil, 2 vezes campeão do 
Troféu Brasil e Campeão do Troféu João Havelange; Títulos Individuais: Melhor jogador da Liga 
Nacional de 2008, 2 vezes artilheiro da Liga Nacional 2012 e 2013 e 7 vezes artilheiro do Campeonato 
Paulista. O currículo fala por si só, mas fiz questão absoluta de lê-lo para que os senhores verifiquem 
a quem concedestes a láurea. E esta láurea o senhor deve ter conseguido com muita luta, já que foi 
com muita luta, eu vou lhe dizer algo em poesia imorredoura, que serve para todos que no momento 
presente estão lutando, como o senhor lutou. A vida é luta, é luta renhida. Viver é lutar, que aos 
fracos abate, mas aos fortes e bravos só faz exaltar. Seja feliz. O Presidente da Diretoria, que é um 
homem com a mesma mensagem, porque reconhece os valores individuais, porquanto sempre 
incentiva o esporte e teve neste Conselho e nesta Presidência, junto ao Presidente da Comissão de 
Esportes, alguém que é dedicado ao esporte, ama o esporte, lhe fará a entrega do galardão maior 
que o senhor há de receber hoje.  
 
- O Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues convida o Presidente da Comissão de 

Esportes, Ivo Kesselring Carotini, para acompanhá-lo na entrega do Diploma. 

 
Presidente – Se o senhor desejar fazer uso da palavra, fique à vontade. 
 
Marcelo de Camargo Cunha Franco – Gostaria de agradecer a todos aqui presentes por esse 
momento. Sempre fui sócio do Clube Pinheiros, desde criança. Meus pais são sócios. Tenho certeza 
que essa é a maior honra que poderia receber. Muito obrigado. 
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5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Inicio, lamentavelmente, com voto de pesar. E proponho esse voto de pesar pelo 
falecimento de um ilustre Associado Veterano, faço em nome da Mesa, em meu nome, que era um 
amigo particular de família e, acredito de muitos dos senhores, pelo que estendo ao Colegiado, se 
assim os senhores me permitirem. Falo do ilustre advogado, Plinio Milani, que vivia neste Clube, 
quase todas tardes o encontrava e sempre com uma palavra de amor e de carinho ao Esporte Clube 
Pinheiros. Dr. Plinio Milani faleceu no dia 14 deste mês e é este voto de pesar, que, constrangido e 
constrito, eu apresento à Casa. Submeto ao Plenário também, dou por aprovado, a proposta do 
Conselheiro Luiz Koji Ohara, de inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento, aos 100 anos de 
idade da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Guena, mãe da associada Sílvia Guena de Albuquerque 
Tuono, esposa do Diretor Adjunto de Tênis Administrativo / Social, Eurico de Albuquerque Tuono, 
ocorrido no último dia 20. A Mesa propõe voto de congratulações com o Sindi-Clube, na pessoa de 
seu Presidente, o Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri, pela comemoração dos 25 anos 
de fundação da Entidade, que foi homenageada em Sessão Solene realizada na Assembleia Legislativa 
no dia 21 deste mês, por iniciativa do Deputado Fernando Capez. O próximo voto de louvor, Sras. e 
Srs. Conselheiros, que, na verdade haveria de ser na própria sessão solene, mas pela liturgia 
regimental fica no voto de louvor, mas que em nada desmerece, é para uma equipe coletiva deste 
Clube. Eu tenho certeza que o mês de março trouxe à atenção de muitos dos senhores, senão de 
todos e, de grande parte, senão da totalidade da comunidade pinheirense. A Equipe Adulta de 
Basquete Masculino do Clube, após haver superado as escolas da Argentina, da Venezuela, do 
Uruguai, do México e de Porto Rico classificou-se entre as duas melhores equipes da América, 
juntamente com o Flamengo, a outra, para disputar esse título, que ela conquistara o ano passado. E 
num Maracanãzinho, com mais de 11 mil pessoas esteve representando as cores do nosso Clube. E 
para minha honra e honra dos senhores, comparece aqui hoje, além do Diretor, e digo de público e 
sem qualquer constrangimento, o Basquete deste Clube se divide em duas fases: antes do senhor, Dr. 
João Fernando Rossi e durante o senhor. Depois, que Deus me dê saúde para que eu veja o que vai 
acontecer, mas essas duas etapas eu já as vi, antes e durante o senhor. Eu pediria que o senhor viesse 
com o maior cestinha, o maior pontuador das Américas, que é meu amigo e meu irmão Shamell, por 
favor, para que os senhores recebam a homenagem do Conselho Deliberativo. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 

 
Presidente – Mas os senhores irão me perguntar: Qual foi o título que eles conquistaram? E é isso 
que eu lhe dissera, na imprensa que se dedicou durante dois dias, televisiva, radiofônica e escrita 
disse que é vice-campeão da Liga das Américas. Eu vou pedir licença, o advogado é um eterno 
ousado, para discordar, o título que vocês conquistaram é o de segundo melhor time das Américas de 
Basquetebol, para mim essa inversão é importante. O ano passado foi o melhor time das Américas, 
este ano foi o segundo melhor time das Américas. Eu dou valor a este título, este Clube dá valor, está 
mudando a consciência esportiva deste Brasil, não se premia e se reverencia mais quem está em 
primeiro lugar, se reverencia quem, no campo esportivo consegue a láurea maior, a glória dos 
verdadeiros campeões. Shamell, leve a todos os companheiros e, a você, um abraço afetuoso, pela 
honra que o Pinheiros tem de tê-lo como atleta, filho do Brasil por opção e o Brasil te recebe de 
braços abertos. Outro atleta associado do Clube e que também merece todas as glórias é Antonioni 
Fasano, que, participando do Circuito Sul-americano de Tênis, foi campeão de simples, Categoria 16 
anos das etapas do Peru, Argentina e Brasil. Maior evento do circuito, conquistando também o título 
de campeão em duplas. Resultados que o classificaram entre os três melhores do Continente. Sendo 
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assim, convidado pela Federação Internacional de Tênis para defender o Brasil na Gira Europeia, em 
junho, em um total de quatro torneios europeus. O voto é extensivo à equipe técnica do setor 
competitivo infanto-juvenil, coordenada pelo Técnico Eduardo Eche, sob o comando do Diretor 
Adjunto do Tênis Infanto-Juvenil Paulo Cleto. Por indicação do ilustre, dileto Conselheiro Eduardo do 
Amaral Cardia, estendo e proponho um voto à ilustre jornalista Maria Lydia Flandoli, que estreou seu 
novo programa na TV Gazeta, Hora do Povo, acompanhada de Celso Ribeiro Neto, ex-atleta da Seção 
de Tênis, ambos associados, que acaba de fundar a Empresa BR Stars e que tem como sócio o 
apresentador Otávio Mesquita. Celso José Maria Ribeiro Neto, associado em 2010. Não havendo 
objeção, declaro aprovada também esta proposta. Não tenho mais qualquer proposta.  
 
Primeiro Secretário – ... Cabe a mim comunicar que encontra-se à disposição dos Conselheiros, na 
Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de fevereiro de 2014. 
 
Presidente – Senhores, eu ainda vou continuar no campo das homenagens. E a homenagem que faço 
é de júbilo, é uma homenagem de alegria, mas de uma alegria contida, porque hoje se fecha um ciclo 
histórico dentro do Esporte Clube Pinheiros. Recebi há dias a carta de um homem cujo estofo moral, 
a dignidade ética é infinitamente superior a sua postura física, que não é pouca. Refiro-me a este 
Conselheiro notável, a este homem grande, que deixou pegadas marcantes dentro deste Clube há 
mais de 50 anos no Conselho. E tem de existência de vida associativa tanto ou mais do que muitos 
dos senhores aqui têm em idade. Falo honrosamente da grandeza exemplar de Alberto Caruso. 
Nascido em 13 de novembro de 1921. Contador aposentado, casado com a honrada Associada Sílvia 
Banchieri Caruso, e, pai, com muito orgulho, de um patrimônio da cultura nacional, que é o ator 
Marcos Vianna Caruso, de quem tive a honra de conhecer e pedir licença para me considerar, 
também, um admirador de seu talento artístico invulgar. Alberto Caruso ingressou no Clube no dia 02 
de janeiro de 1949, por isso que lhes dissera que tem, de vida associativa, o que muitos aqui não tem 
de vida. Ele simplesmente é Conselheiro desde o 4º centenário de São Paulo, 1954, até a presente 
data de hoje. Membro da Comissão Financeira, Presidente da Comissão Financeira em vários biênios 
e, em 2000, foi distinguido com uma Medalha de Honra ao Mérito, pela sua pujante atuação no 
Conselho Deliberativo. Por que presto esta homenagem de júbilo? Porque com a grandeza e a 
humildade que distinguem os nobres e os sábios, o Conselheiro Alberto Caruso me envia uma carta, 
onde ele comunica que não mais irá participar dos pleitos eleitorais, onde certamente, como vem 
ocorrendo desde 54, ele teria o beneplácito das urnas que sempre contemplam os homens dignos e 
corretos. E neste momento em que Alberto Caruso comunica que não mais irá participar deste 
Conselho assalta-me, assoma-me, como lhe escrevi, um sentimento que a língua, que é a única no 
mundo, define com uma só palavra, mas que ela significa tudo, quem a lê a entende e quem a 
entende, compreende, que é a saudade. A saudade, que, para mim, é a ausência de uma presença. E 
fiel a esse conceito, tenho certeza absoluta que a partir de maio o senhor jamais estará ausente, 
porque homens da sua estirpe não faltam, porquanto, homens que legaram o exemplo que o senhor 
legou, eles nunca estarão ausentes, porque fincaram exemplos marcantes. A atmosfera sagrada 
deste Plenário, independente e soberano e respeitável, estará sempre impregnada de valores, como 
o senhor deixou e que muitos que estão aqui tem deixado. Por isso o senhor estará sempre presente 
entre nós. Receba e, eu vou ao seu encontro, porque estou inadequadamente postado aqui para lhe 
falar, o senhor é que deveria estar aqui, mas como o senhor não está, por outras razões, é obrigação 
ética e moral eu me dirigir até sua pessoa, abraçar-lhe em nome de toda esta Casa e lhe dizer apenas 
duas palavras mais: Muito obrigado. 
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 - O Presidente José Manssur, se dirige ao Plenário e abraça o Conselheiro Alberto Caruso: 

Foram poucas palavras para um grande homem. 

 
Alberto Caruso – Eu poderia dizer que a surpresa é uma coisa que a gente não pode avaliar, porque 
por ser surpresa não se sabe como ela vem ou porque vem. O Presidente do Conselho, na pessoa do 
Dr. Manssur deixou-me profundamente reconhecido e agradecido, não só pelas suas palavras, mas 
ele me fez voltar um pouco no tempo em que eu começava como Conselheiro do Clube Pinheiros. O 
Clube já nasceu grande, o Conselho sempre foi maior, o que nós devemos hoje ao Conselho, como 
associado, é difícil mensurar. Dizer da força do Clube Pinheiros, desnecessário, dizer da qualidade dos 
associados, é padrão elevado, puro, sincero. E graças a Deus podemos, quando das eleições, 
selecionar pessoas que possam nos representar, porque agora eu já sou um associado, deixo de ser 
Conselheiro. A decisão, se me permite mais um minuto, tomada, foi única e exclusivamente porque a 
evolução dos procedimentos, das técnicas, hoje, foram tão grandes, que só a experiência não é 
suficiente para ocupar espaço do nível que temos no Clube Pinheiros, aqui não se discute mais os 
interesses do Clube Pinheiros, aqui nós discutimos os interesses da cidade, do Estado e da União. A 
responsabilidade, hoje, do Conselho, excede do normal, do dia a dia, porque estamos discutindo 
agora é o futuro. Só tenho que agradecer a todos os amigos que estão aqui. Tenho poucos amigos lá 
fora, porque os que estavam na minha faixa etária já conseguiram sair desse reboliço que é a nossa 
vida, mas uma coisa me deixa muito, mas muito feliz, é que tenha sido lembrado não em notícias de 
falecimento, isso eu agradeço especialmente ao Presidente do Conselho, que teve a sensibilidade de 
homenagear não a minha pessoa, mas dividir essa norma deste Conselho, ser homenageados aqueles 
que tivessem, ou tenham, ou venham exceder de certo tempo de prestação de serviço gratuita, 
desinteressada e com amor. Muito obrigado a vocês. 
 
Edgard Ozon – ... Que alegria, Presidente, a gente ter uma sessão assim tão festiva, começando pelo 
Basquete e reconhecimento do que é o esporte do nosso Clube. Eu tenho uma relação aqui do Judô, 
que é enorme, eu não vou cansar a paciência dos meus colegas, então fiz um resumo. Depois passo 
às mãos do Sr. Presidente. Tivemos no Judô, destaque, o Campeonato Grand Prix, o Rafael Baby tirou 
medalha de bronze, o Charles Chibana, na Alemanha, domingo passado, também medalha de bronze. 
São campeonatos internacionais. A Tânia J. da Silva, no Circuito Mundial, na Alemanha, tirou medalha 
de ouro. Tivemos o Campeonato Brasileiro, então tivemos 12 campeões, 4 vice-campeões e três 3º 
lugar. Então, tenho a relação aqui, que passo às mãos do Sr. Presidente, para que sejam enviados 
votos de louvor, como sempre fazemos, estendendo aos técnicos e à técnica que temos, que está 
fazendo um trabalho muito bom. Muito obrigado.   
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Eu só queria cumprimentar a Diretoria Social e a Presidência 
do Clube pela realização no último sábado do show dos Titãs aqui em nossa Sede Social, ali em nosso 
auditório. Mais de 2 mil pessoas presentes, a maioria pinheirense. Sucesso total! Então, parabéns à 
Diretoria, isso mostra que o associado gosta, quando é bacana, vem. E tem uma coisa, Presidente, foi 
a primeira vez que nossa Garagem foi testada, então o pessoal pôde chegar a hora que quisesse, 
tinha lugar sobrando. Cheguei às 23h00. Estacionei. Fui ver o show. Depois fui embora. Foi excelente. 
Parabéns. Presidente, também queria reiterar o voto de pesar pelo falecimento do Dr. Plinio Milani, 
que ele é pai de um amigo nosso, companheiro nosso desde a juventude, o Claudio Milani. Então, fica 
o nosso voto de pesar pelo seu falecimento. Obrigado.   
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Eu estive presente no dia 21 de março último na Assembleia 
Legislativa na sessão solene do Deputado Estadual Fernando Capez, em homenagem aos 25 anos do 
Sindi-Clube, que é uma entidade dirigida pelo Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri. O 
Sindi-Clube presta um excelente serviço à sociedade, mas ele congrega 3.500 clubes no Estado de São 
Paulo, ele presta assessoria em todas as áreas dos clubes, ele tem convênios e aquisição de 
equipamentos esportivos através de linhas de crédito com taxas baixíssimas para as instalações dos 
clubes, mantém convênios com o CAE, promove inclusão de pessoas deficientes, incentiva a inclusão 
literária, criou recentemente o Conselho Olímpico para as Olimpíadas de 2016 com um banco de 
ideias, pegando todos aqueles atletas de nome, dirigentes de clubes para que a gente tenha uma boa 
formação olímpica. Mantém a Universidade Corporativa Sindi-Clube, que ela serve para capacitar não 
só dirigentes como funcionários de clubes. Mantém um problema de aprendiz que serve para o 
cumprimento de uma lei federal, onde de 5 a 15% das agremiações esportivas têm que ter 
aprendizes. Organiza e administra um torneio estadual o ano inteiro, o PEPAC, que é um torneio 
interclubes com 250 entidades, ele não permite de forma alguma que os elementos sejam federados. 
Dentre os esportes, as modalidades que esse campeonato faz acontecer nós temos o Vôlei, Futsal, 
Futebol Society, Handebol e mais de 4 mil inscritos. Pela relevância do serviço, Presidente, eu 
gostaria dos votos ao Presidente da entidade, bem como aos demais componentes pinheirenses, o 
nosso Presidente Eduardo Dutra Rodrigues, nosso Conselheiro Antonio Alberto Fasanaro, Carlos 
Augusto de Barros e Silva, o associado Claudio Lauletta, e mais Gerson de Aguiar Brito Viana, que 
fazem parte da estrutura do Sindi-Clube. Também foram Presidentes e foram muito atuantes, nós 
temos como Membro desta Casa, Dr. Antonio de Alcântara Machado Rudge, que foi Presidente, e 
nosso ex-Presidente Arlindo Virgílio de Machado Moura, inclusive fez uma explanação muito 
interessante durante o evento. Estendo os votos ao Deputado Fernando Capez e ao Sindi-Clube 
propriamente, pelos seus 25 anos. Muito obrigado.   
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Sr. Presidente, percebo que nosso grande amigo, Conselheiro 
Alberto Caruso talvez tenha se retirado momentaneamente, mas queria me associar à homenagem e 
queria fazer um adendo.  
 
Presidente – Com muita honra. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Cinquenta anos não é uma data comum, cinquenta anos de 
dedicação exclusiva e diuturna ao Conselho do Esporte Clube Pinheiros. Então eu proponho, em 
complementação, que seja outorgado ao Conselheiro Alberto Caruso uma placa de prata alusiva a 
essa efeméride e que na próxima reunião do Conselho Deliberativo essa placa de prata fosse 
entregue para que isso ficasse guardado na memória desta Casa e também na memória familiar 
desse grande Conselheiro, que é o Conselheiro Alberto Caruso. 
 
Presidente – Assim eu providenciarei. Só não o fiz, Dr. João, porque ele me comunicou na sexta-feira. 
Eu só tive o tempo de responder e prestar essa homenagem. Mas tinha pensado num diploma, mas a 
placa do senhor é bem-vinda. Farei e a entregarei na reunião de abril. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Sr. Presidente, como nós estamos no Expediente, que é para 
congratulações, comunicações, adentrando à Casa eu recebi um ofício, distribuído por despacho de 
V. Exa., da Diretoria do Clube Pinheiros, com um longo esclarecimento sobre a questão da mudança 
do calçamento na alameda central do Clube. Sr. Presidente, indago de V. Exa., como se trata de uma 
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matéria que temos sido muito questionados por todos os associados, se V. Exa. não vai colocar essa 
matéria de alguma maneira em termos de discussão aqui, para um pedido de informação, de 
esclarecimentos, que é função desta Casa.   
 
Presidente – A matéria não está na Ordem do Dia. No Expediente destinado especificamente, que é 
Várias, nós teremos a honra de ouvir aqueles que pretenderem falar a respeito e, dependendo do 
teor das manifestações, obviamente que iremos encaminhar ou solicitar os esclarecimentos cabíveis. 
Neste momento, o senhor bem colocou, porque é comunicação, votos de júbilo, e tal, não é possível 
cogitar-se do tema. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Somente gostaria, porque no item Várias normalmente a 
Diretoria não presta esclarecimentos, acho que muitos dos Conselheiros aqui presentes e muitos dos 
associados teriam pedidos de esclarecimentos, a começar, Sr. Presidente, de uma questão: Por que o 
Conselho não foi ouvido antes e por que a Comissão de Obras deste Conselho também não foi ouvida 
sobre essa obra? Eu só queria registrar isso. 
 
Presidente – Eu vou pedir um obséquio ao senhor, o senhor sabe as razões e o senhor faria o 
mesmo.Não há espaço no expediente para tais questionamentos.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Exatamente. 
 
Presidente – Liberdade de expressão e a manifestação do pensamento está assegurado, só não posso 
atropelar o Regimento. Neste item e, o senhor se utilizou do Expediente, o senhor sabe melhor do 
que eu que não é possível. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Eu utilizei da palavra para homenagear o meu colega. 
 
Presidente – E aproveitou para fazer essa colocação. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – É. 
 
Presidente – Ela não está na Ordem do Dia, ela poderá vir em Várias, oportunidade em que 
ouviremos e é regimental solicitar esclarecimentos da Diretoria, e assim eu farei. Mas apenas e tão 
somente no item Várias que permitirei. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Agradeço a V. Exa. e vou lhe fazer um derradeiro apelo, 
porque sei que V. Exa. é um democrata. Pela importância do tema talvez fosse o caso de se colocar 
na Ordem do Dia da próxima reunião do Conselho.  
 
Presidente – Perfeitamente. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – ... Venho à Tribuna esta noite para parabenizar a equipe Sub 14 do 
Futebol Menor que participou da última Copa Sub 14. É uma Copa promovida pela Secretaria de 
Esporte Municipal de São Paulo. Esses meninos participaram pela primeira vez por um grande Clube 
dentro de um campeonato popular. Nossos meninos participaram da primeira fase, jogando contra 
subprefeituras de Butantã, Campo Limpo, enfim, o que enalteço nesse fato foi o fato de um Clube 
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particular pela primeira vez estar em contato com meninos da periferia. E foram muito bem, ao 
contrário de que antigamente, nós, como Clube particular, jogando com essas crianças a diferença de 
escol era muito grande. Hoje, nós jogamos de igual para igual e as crianças foram muito bem. 
Segundo fato que queria enaltecer aqui são os heróis anônimos que surgem no Pinheiros num fato 
lamentável que aconteceu no mês passado. Coisa que acontece, vocês que são Conselheiros e 
associados antigos sabem muito bem o que acontece, nem sempre a gente vive de glórias nos finais 
de semana no Fitness e nas nossas atividades aqui dentro do Clube. O associado Fernando Mendes 
teve um infarto dentro do Fitness no mês passado e, por muita sorte – Eu até aprendi com o Dr. 
Imperatriz, é a ele e à equipe médica que quero deixar um voto de louvor – e a esses heróis 
anônimos, que foram duas associadas, eu vou registrar o nome, uma senhora chamada Juliana 
Taveira, ela é uma pediatra, e a outra senhora é a Maria Sílvia Michel, uma endocrinologista, que 
salvaram esse rapaz. Explicação para todos nós do Conselho, porque aqui cada vez mais a gente está 
aprendendo. Aprendi com o Dr. Imperatriz que a sorte de esse rapaz ter um infarto dentro do Fitness, 
teve grande sorte de ter esse infarto dentro das dependências do Pinheiros, que tem a possibilidade 
de ter uma equipe médica até chegar ao local, e ter pessoas, como esses heróis anônimos que estou 
citando, próximos, porque o tempo entre o infarto e a chegada de uma equipe médica, se ele 
estivesse em casa provavelmente teria morrido, como está dentro das dependências do Pinheiros, 
encontrou essas duas pessoas que tiveram iniciativa e salvaram esse rapaz. Então, até isso, acho que 
nosso Clube, vou deixar aqui, tem sorte a gente ter um problema desses dentro das dependências do 
Pinheiros. Muito obrigado. Boa noite. 
 
Severiano Atanes Neto – ... Venho aqui a esta Tribuna para reforçar a homenagem que foi feita ao 
nosso amigo Caruso. Me encontrei com o Caruso agora há pouco e ele lamentou o fato de eu não 
estar presente, porque ele estava muito emocionado com a homenagem que havia recebido do Sr. 
Presidente do Conselho. Porém, gostaria de comentar que fiz um esforço para que o Caruso 
continuasse. O Caruso foi eleito Conselheiro na nossa chapa e, quando ele foi eleito praticamente se 
elegeu sozinho, ele teve uma votação que, isoladamente, o elegia. Ele conseguiu nos ajudar na chapa 
e na época elegemos seis Conselheiros, em grande parte, pela votação do Caruso. De fato que se o 
Caruso se candidatasse certamente ele seria um dos Conselheiros reeleitos. Também compareço aqui 
para trazer uma solicitação da nossa emérita equipe dos Conselheiros, direcionada ao Conselheiro 
Adriano Resende. Adriano Resende tem passado por várias internações hospitalares. No momento 
ele teve alta, está em casa há três dias. Está passando bem. Essa é nossa solicitação. Muito obrigado.  
 
 
Item 1 -  “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Informou que o nome do Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes, quarto da lista de 
inscrições, estava riscado e anotado na sequência o Conselheiro Andreas de Souza Fein, que, 
entretanto, não poderia fazer uso da palavra, mesmo o primeiro abrindo mão da palavra, por 
analogia ao disposto no §7º, do Art. 37.a do Regimento Interno. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Comunicou que pediu à Secretaria que cancelasse sua 
inscrição, em função do pronunciamento que tinha que fazer. 
 
Rosa Maria Mira Santos – ... O que me traz aqui hoje é um assunto de interesse de várias mães, pais 
no momento. Trata-se das carteirinhas das crianças a partir dos 7 anos de idade, até porque com 
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menos que isso muitas vezes as crianças ainda não são sócias, então não precisam mostrar sua 
carteirinha para entrar. As crianças que vêm ao Clube que muitas vezes não estão com seus pais, ou 
são filhos de pais separados, elas têm uma única carteirinha, isso impede que ela tenha uma segunda 
carteirinha para que fique uma com o pai, outra com a mãe, ou quem quer que seja que venha trazer 
essa criança. A solicitação é que seja analisado como seria a entrada dessas crianças aqui no Clube 
com uma segunda carteirinha, mesmo porque nessa faixa etária as crianças ainda não têm a digital 
perfeita para que seja feita só a biometria nesse caso. A biometria não tira a necessidade da 
carteirinha, então ela tem que ter a biometria ou uma senha junto da carteirinha. Então que 
tivéssemos esse estudo para que tudo ficasse mais fácil para as crianças poderem estar aqui sendo 
acompanhadas e não serem barradas, porque após três vezes sem a carteirinha, ela tem que se 
justificar porque está sem carteirinha. Esse é um dos assuntos. O segundo assunto que peço uma 
atenção seria em relação às cadeiras de roda. Não tenho nada referente às automáticas ou que são 
motorizadas, mas sim as manuais. As manuais têm o pedal que muitas vezes se soltam ou abaixam no 
caminhar, não sei se por conta das pedras, sei lá, enfim, que fosse feita uma manutenção dessas 
cadeiras, para que os usuários não tivessem o problema de machucar as pernas com facilidade. É só 
isso. Obrigada. Boa noite.  Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
John Herbert Buckup Junior – ... Iria tocar no assunto justamente que minha colega Conselheira 
falou, a respeito das crianças entre 6 e 12 anos de idade de se utilizarem da carteirinha para 
entrarem no Clube. Acho que há necessidade de se fazer um estudo para não haver a necessidade 
até essa idade de as crianças precisarem da carteirinha diante das tecnologias que a gente já tem 
hoje em dia, com as fotografias, digitais, enfim, venho aqui representando um grande grupo de 
associados, também pais. E aproveito para representar também outro grupo de associados, filhos, 
para falar a respeito da necessidade de se organizar e aumentar a frequência do uso do carrinho, tão 
útil para a melhor idade dentro do Clube, então gostaria de pedir um estudo de uma melhor 
organização, aumento do horário desses carrinhos e uma melhor frequência de circulação, até diante 
do aumento do percurso, com a inauguração da nova Garagem e da nova Portaria. E até aproveito 
para citar a troca do piso, que também é um anseio de vários associados. Em minha opinião é uma 
necessidade e poderia se pensar, como muitos países do primeiro mundo, como nos Estados Unidos, 
na Europa criam vários memoriais. A gente estava citando hoje na reunião da Comissão de Esportes, 
por exemplo, Indianápolis, eles trocaram várias vezes, modernizaram, e se mantém um pedaço do 
primeiro piso como um memorial. Sendo só para o momento, agradeço. Muito obrigado. Boa noite. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Alexandre Fiore Weyand – ... Venho hoje aqui a esta Tribuna para trazer três assuntos ao 
conhecimento de todos. O primeiro, sócios vieram me questionar há um tempo sobre a questão da 
padronização dos nossos cardápios nas lanchonetes do Clube. É engraçado mesmo como existe certa 
disparidade, notei isso pedindo uma porção de batatas fritas um dia desses na Lanchonete da Piscina, 
que ela vem numa tigelinha, pequena, enquanto que no Bilhar vem num prato. Parece que têm 
muito mais batatas no prato do que na tigela. Entre outras coisas, como o pão de batata só vende na 
Lanchonete do Fitness e do Boliche, o Tênis, por exemplo, não vende pão de batata. Então, queria 
entender da Diretoria sobre essa padronização dos nossos cardápios. O segundo e terceiro assuntos 
são muito relacionados. Venho novamente para falar sobre a comunicação do Clube. A reunião 
passada eu já falei isso em Várias e, hoje, venho trazer em especial a questão do SAP. Muitos 
associados sempre vêm questionar sobre a ineficiência do SAP, sempre trazem aqui para a reunião 
sobre como podemos melhorar o SAP. Não muito tempo atrás a Diretoria incluiu em nossa Revista a 
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Seção de SAP, onde associados davam sugestões, traziam reclamações e a Diretoria respondia. 
Ocorreu que nesse mês de março essa Seção saiu da Revista. Até queria entender como ainda não 
temos a palavra do nosso editor. Quando o Dr. Waldir era nosso Diretor de Comunicação, ele sempre 
postava na primeira página da Revista a palavra do editor. Desde que a D. Vera assumiu o posto eu 
não vi ainda a palavra do editor na Revista do Clube. Até a procurei aqui para poder conversar sobre 
ausência da palavra dela, mas não a vejo aqui na Tribuna. Acho que é muito importante, porque a 
Revista do Clube sempre teve a palavra do editor, do nosso Presidente da Diretoria e nosso 
Presidente do Conselho. Por fim, venho aqui, também em relação à comunicação, eu não poderia me 
abster de comentar aqui nesta Tribuna a questão dos mosaicos portugueses. Que fique claro, li agora 
as Comunicações da Diretoria, assim como li também no mural as justificativas pela troca do piso. 
Não estou aqui para criticar a troca, eu só vim trazer alguns questionamentos que me trouxeram. O 
primeiro, se realmente deveríamos ter começado a obra na frente da Sede Social, se o piso lá 
realmente estava horrível em comparação com outros lugares do Clube, porque caminhei pelo Clube, 
sou corredor, realmente sou contrário e a favor da nossa troca do mosaico. Acho que, por exemplo, 
nossa alameda das palmeiras imperiais, é um absurdo a gente trocar o mosaico português, isso faz 
parte da nossa história, não podemos trocar por esse piso. ... Agora, por exemplo, a frente da piscina, 
realmente eu acho o piso muito ruim. Semana passada eu fui correr e encontrei um funcionário 
restaurando o mosaico português na frente da piscina, onde está ruim. Estão restaurando o que está 
ruim e o que está bom vão trocar por esse piso novo, sendo que já vi trocando esse piso novo na 
frente do Estacionamento.  
 
... 
 
Presidente – Eu vou pedir um favor. Vamos ouvir, estou permitindo que ele fale, vou conceder mais 
um minuto, mas como disse ao Dr. João Benedicto, é um assunto de Várias, mas ele está falando em 
Voz do Conselheiro, colocando que é reivindicação de associado, mas vamos deixá-lo concluir, por 
favor. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Vou concluir, Sr. Presidente, mas que fique claro que muitos associados 
iriam me questionar, porque aí que ligo com a questão da comunicação. Esse comunicado foi solto 
para a Diretoria depois que a obra começou. Por que nossa Revista não pode avisar sobre essa obra? 
Porque o corpo associativo não foi consultado, como houve na questão da Garagem, o ex-Presidente 
Toni Moreno gostava de ressaltar que houve uma pesquisa no corpo associativo que votou a favor da 
nossa Garagem, por que não poderia ser explicado sobre a questão da troca do piso? Termino, 
realmente sugiro que essa obra seja preservada na alameda das palmeiras, a gente já perdeu a Sede 
Social, o mosaico português, pelo menos a alameda das palmeiras, pelo menos até as araras, fique 
para sempre. Obrigado.  
 
Presidente – Eu vou encaminhar essa solicitação junto com a do Dr. João, no tempo suficiente de a 
Taquigrafia transcrevê-la, em seu inteiro teor ao Presidente. E vou solicitar a ele que traga à próxima 
reunião. A próxima reunião, que, talvez seja a última desta legislatura, é para aprovação de contas, 
mas eu irei trazer a matéria, se for apresentada, apesar de saber que alguns poderão questionar que 
esta é ordinária e eu estaria trazendo um assunto de extraordinária. Espero que não aconteça, mas se 
acontecer terá a resposta que já dera no passado, como precedente. Eu encaminharei 
tranquilamente amanhã o que o senhor disse e o que o Dr. João falou. 
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Alexandre Fiore Weyand – Agradeço sua compreensão, Sr. Presidente. Boa noite a todos.  
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Um dos itens que queria falar é sobre o piso também e 
uma reivindicação, que até coloquei: o mal do piso é a manutenção, a limpeza feita por essas 
máquinas de lavagem sob pressão, elas acabam com o piso. Isso há muito tempo vem sendo feito, 
tira o rejunte, qualquer que seja o piso. E outra coisa, nós não temos no Plano Diretor alguma coisa 
de padronização de piso, que a gente poderia pensar também. Então, esses dois itens, já que o 
senhor colocou agora há pouco.  
 
Presidente – Também irá. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Que a manutenção fosse feita adequadamente, que também 
esse inter travado que está sendo colocado com essas máquinas vap da vida vão dar problema, e que 
fosse parte do Plano Diretor. Outro assunto é com relação ao bicicletário. Aumentou muito o número 
de utilizadores de bicicleta em São Paulo, nós temos visto que domingo, hoje, com a abertura do 
segundo Estacionamento tem mais bicicleta esperando do que carro. Então, que fosse verificada a 
possibilidade, já que temos dois Estacionamentos, de que se reservasse em um, ou noutro, ou nos 
dois uma área para guarda de bicicletas. Outro caso, há muito tempo nós temos uma coisa que vem 
do Pinheiros antigo, a Biblioteca fechar às segundas-feiras. Isso não tem mais cabimento, é coisa do 
passado, o Clube fechava segunda-feira. Então, em reivindicação de alguns, revisão para o horário da 
Biblioteca às segundas-feiras. 
 
Presidente – Biblioteca tem que ficar escancarada e não apenas aberta. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Deve ficar direto, principalmente porque temos seis 
computadores lá, nos Veteranos nós temos dois e às segundas-feiras fila para utilização. Outro 
assunto é com relação ao horário de transporte especial desses carrinhos, eles param às 19h00. Nós 
temos eventos, nós temos Jantar Dançante, nós temos vários eventos que vão até 20h00, 22h00, tem 
teatro, tem o Coral que se apresenta, Orquestra, e o pessoal de mobilidade, principalmente com o 
Estacionamento novo lá longe não tem condição de usar. Então, seria extensão do horário de 
transporte especial, principalmente nos dias de eventos. Outra coisa que a gente tem visto muito, 
que poderia haver revisão do valor de Estacionamento, porque antigamente estava junto desse valor 
a utilização de valets, que estavam trabalhando nisso e estava na composição. Então, alguns estão 
pedindo para que seja vista a revisão do valor do Estacionamento. Então, são essas as minhas 
solicitações.  
 
Presidente – Todas serão encaminhadas à Diretoria, sendo que a primeira será agregada a dos 
Conselheiros Fiore e Azevedo Marques, também encaminhadas. Dependendo da resposta, vamos ver 
o que faremos em abril.  
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 629ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 

2014. 

Dulce Arena Avancini – ... É uma comunicação que quero fazer a respeito da Ata, na palavra do 
Roberto Cappellano, é uma coisa interessante o Conselho ficar sabendo. Aqui o nosso Conselheiro 
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Roberto Cappellano, na sua comunicação em agradecimento a respeito do falecimento da mãe dele, 
constou que na época não havia mulheres Conselheiras, a primeira foi Maria José Villaça. Então, 
quero comunicar ao Conselho que a primeira Conselheira eleita no Esporte Clube Pinheiros foi Helena 
Cremaschi Fonseca, Suplente da Categoria B, segunda Maria Helena Rego Uchoa Fagundes, Categoria 
B, posteriormente, foram eleitas Maria José Villaça, Categoria B no mandato de 6 anos, de 1982. 
Depois teve Carolina Costa da Silveira, Categoria B, eleita também em 1982 e eu seria a quinta 
Conselheira eleita.  
 
Presidente – A quinta, mas não menos expressiva quanto as anteriores. Eu farei a ressalva. 
 
Roberto Cappellano – Dr. Manssur, estava muito emocionado, estava difícil de falar. São três 
pequenas mudanças. Na quarta linha eu falei assim: acho que ela era Oposição no Clube. ... Página 8. 
... No final da frase está assim: acho que ela era Oposição no Clube. Na verdade o que recordo de ter 
falado é assim: acho que ela sempre foi Oposição no Clube. Em outro parágrafo, que digo assim: só 
foram quatro anos de Situação. A terceira, como acabou de falar a nobre Conselheira, ia falar: acho 
que primeiro foi a Maria José Villaça, mas já vi que não foi, mas não sabia. É na oitava linha: acho que 
primeiro. É que não me recordava, a D. Dulce prontamente me corrigiu. Obrigado. 
 
Presidente – Apenas para enaltecer o que foi dito naquela oportunidade. Não há mais inscritos. Não 
há ressalvas. Não há retificação. Não há impugnação, consulto os senhores: Aqueles que estiverem 
de acordo com aprovação desta Ata, com as considerações tecidas, permaneçam como estão. Os que 
estiverem em sentido contrário, queiram-se levantar. Está aprovada por unanimidade. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-03/2014 – Segunda 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, e deliberação sobre a redação final 
proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Como os senhores devem estar lembrados na última reunião e, por unanimidade, o 
anteprojeto foi aprovado. Eu nomeei uma Comissão, que farei os agradecimentos ao final, para a 
redação. Mas por força de dispositivo regimental, ela deve merecer duas votações. Fizemos a 
primeira na reunião de fevereiro e agora é a segunda votação.  
 
André Franco Montoro Filho – ... Volto aqui à Tribuna para discutir o tema que havia discutido na 
reunião anterior, a respeito da alteração proposta no artigo 45. Li com atenção a Ata da reunião e vi 
que expressou com bastante propriedade aquilo que eu havia falado e, ao mesmo tempo, o que o 
Conselheiro Fiore havia colocado. E nós dois insistimos no ponto que o artigo 45 refere-se à proposta 
orçamentária. Tanto que o caput é: a proposta orçamentária deverá estabelecer. E põe no parágrafo 
1º: em caso de déficit. Parágrafo 2º: em caso de superávit. Isso, como o Conselheiro Fiore colocou 
com muita propriedade, refere-se à elaboração do Orçamento. Essa seria quase uma diretriz 
orçamentária no sentido de que fosse o Orçamento feito de uma forma equilibrada, que o 
Orçamento deveria ser equilibrado. Então, nesse sentido não existe a figura da distribuição dos 
resultados ou distribuição dos recursos, não existem recursos, é questão orçamentária. E a sugestão 
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que até V. Sa. colocou, eu entendo toda boa vontade e, além dos mais, reconheço que houve 
observação de advogado da administração federal a respeito, mas acho que na verdade é o mal 
entendimento do que significava o nosso artigo 45, que eu acho que para clareza precisaria ser no 
futuro alterado. Mas essa alteração acho que só vai aumentar a confusão a respeito do que significa 
o artigo 45. Então, nesse sentido eu proponho que esse artigo seja rejeitado. Não pode ser alterado, 
V. Sa. até tentou alterar e realmente já estava fora de época, mas a votação contrária, a rejeição 
desse artigo é perfeitamente possível. Eu acho que isso seria algo muito importante para que o 
Regimento da Diretoria tenha sua consistência lógica, teórica do ponto de vista orçamentário e do 
ponto de vista contábil. Nesse sentido que proponho e, acredito que foi em grande parte também o 
que o Conselheiro Fiore colocou naquela última reunião, que é um artigo confuso, que merece ser 
alterado para deixar mais claro ainda, que não é distribuição de recursos, é uma questão de 
preparação do Orçamento, então proponho que seja rejeitado e que depois até lhe proponho, se o 
Conselheiro Fiore quiser se juntar a mim, nós poderemos redigir uma emenda para que no futuro se 
deixe bem claro aquilo que se pretende com esse artigo 45, especialmente nos parágrafos 1º e 2º, 
mas isso para o futuro, aí obedecido todo rito necessário para mudança do Regimento. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 
 
Presidente – A princípio, já dissera na reunião anterior, que o que o Conselheiro Montoro fizera era 
apresentação de uma emenda que se poderia até denominar modificativa. A teor do parágrafo 2º do 
artigo 85 eu a rejeitei por extemporaneidade. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Artigo 45. 
 
Presidente – O artigo com o qual eu rejeitei é o 85, que diz: que após o prazo previsto, na cabeça do 
artigo, que é o de 20 dias para apresentação de emendas, aqueles que se quedaram inertes e não o 
fizeram não poderão fazê-lo na Tribuna, está na lei. Mas abri mão para discussão, porque a emenda 
era minha, a matéria é contábil, e ex-professo o senhor e o Conselheiro Fiore discorreram a respeito 
da matéria. Eu a rejeitara naquela ocasião. Mas ela está voltando agora, em segunda discussão. 
Longe de mim dizer que a matéria já está definida por extemporaneidade. Poderia estar, porque a 
preliminar evidentemente traz como consequência essa situação de prejudicialidade para a segunda 
votação. Mas não vou fazer, vou submeter ao Plenário.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não entendi. 
 
Presidente – Eu vou submeter ao Plenário o seu pedido de rejeição pura e simplesmente do artigo 
45. No momento em que chegar no artigo 45 eu coloco a questão. Anoto apenas que essa colocação 
e, com a devida vênia do senhor, submetida à Advocacia Geral da União não mereceu a consideração 
aqui tecida, mas não é porque não mereceu a consideração que o Conselheiro não tem o direito de 
apresentá-la, embora o tenha feito data máxima vênia extemporaneamente. Mas é uma matéria 
importante, de ordem pública.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não entendi que seja extemporânea agora. 
 
Presidente – Eu vou lhe dizer, o foi naquela oportunidade, hoje o senhor está pedindo a rejeição, 
portanto, está em termos. Depois nós vamos discutir a emenda de redação. Então, o resultado da 
primeira discussão ficou, o artigo 5º, compete à Diretoria – E veio aqui a emenda da redação – 
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garantia a todos os associados, é o inciso XXVII, acesso irrestrito aos documentos e informações 
relativos à prestação de contas, bem como aqueles relacionados à gestão, os quais deverão ter a 
publicidade, não apenas nos moldes dispostos no inciso anterior desse artigo, como também na 
íntegra publicados no site eletrônico do Clube. Os Conselheiros que estiverem de acordo com essa 
redação, permaneçam como estão; os que forem contrários queiram-se levantar.  Está aprovado por 
unanimidade. O inciso XXVIII desse mesmo artigo 5º, estabelece: vender os títulos aludidos nos 
incisos I, II e III do artigo 18 do Regulamento Geral, nos termos dos artigos 19 e 88, e seu parágrafo 
único também do Regulamento Geral. Aqui não há problema nenhum, porque como nós criamos o 
27, é apenas uma questão de renumeração, mas como veio na redação, eu submeto à apreciação dos 
senhores. Se houver algum voto em contrário, por favor, se manifeste.  Não há, então essa 
renumeração está aprovada. E agora vamos ao artigo 45, que está escrito da seguinte forma: em caso 
de superávit, assim nós aprovamos em primeira, por unanimidade, 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. O 
Conselheiro Montoro, da Tribuna, pede que extirpemos simplesmente esse inciso da lei. Os que 
estiverem de acordo com o Conselheiro Montoro no sentido de que deva ser eliminado esse 
dispositivo, permaneçam como estão... 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Permanece o que está hoje? 
 
Presidente – Sim, o que está hoje, permanece o que está hoje. Aqueles que entenderem que deva 
prevalecer a redação aprovada em primeira votação, queiram-se levantar, por favor.  Se o senhor 
olhar, Conselheiro Montoro, vai verificar que por expressiva maioria, a proposta está rejeitada, 
então, permanece a redação aprovada em primeira votação. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Já esperava. 
 
Presidente – Mas nada impede, me permita, que o senhor faça, após aprovação, observando o 
trâmite regimental, uma proposta, e será submetida. É nova legislatura, existe a possibilidade de na 
nova legislatura se rever o que a anterior fez. Isso é regimental, eu, com muita honra, poderia trocar 
ideias com o senhor nesse sentido. O artigo 116, a proposta da Comissão de redação é no sentido de 
que o Clube manterá um departamento esportivo, cuja função precípua será difundir e coordenar as 
atividades esportivas amadoristas, filiadas ou não às entidades oficiais. Aqueles que estiverem de 
acordo com essa redação, permaneçam como estão; os que estiverem contrários a essa redação 
queiram-se levantar.  Está aprovado por unanimidade. O parágrafo único estabelece na redação: 
haverá obrigatoriamente uma Seção para cada modalidade de esporte praticada no Clube. Os que 
estiverem de acordo, permaneçam como estão; os que estiverem em sentido contrário queiram-se 
levantar.  Aprovado por unanimidade. Parágrafo 2º desse artigo 116: 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 e paralímpicas, devendo ser observado 
para tanto o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios, fixados pelas respectivas 
normas da União, essa é a redação. Os que estiverem de acordo com ela, permaneçam como estão; 
os que dela divergirem queiram-se levantar.  Está aprovado por unanimidade. E no artigo 7º criou-se 
no Regimento Eleitoral mais uma causa de inexigibilidade, que estabelece que serão inelegíveis 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 ou por adoção. 
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Os que estiverem de acordo com essa redação, permaneçam como estão; os que dela divergirem 
queiram-se levantar.  Está aprovada também essa redação. E fundi a apreciação da emenda do Dr. 
Montoro com a redação, razão pela qual, também em segunda votação, considero aprovado o 
anteprojeto que adapta uma lei federal ao ordenamento institucional do Esporte Clube Pinheiros, 
que é composto de vários diplomas, desde o maior, o Estatuto, até os seus Regimentos, todos com 
validade cogente, porque a inobservância de qualquer dispositivo pouco importa o locus, o local onde 
ele se encontra, a inobservância acarreta evidentemente a consequência cabível, 
independentemente do local em que ele estiver, porque é norma aprovada pela Casa. Com isso, dou 
por aprovado esse trabalho. Cumprimento os Conselheiros e queria deixar consignado aqui um voto 
de apreço à ilustre Comissão de Redação, integrada pelos ilustres Conselheiros Francisco Carlos Collet 
e Silva, Edson Cozac Bortolai e Jorge Roberto Zantut, no impedimento do Dr. Alberto Fasanaro, que 
se encontrava em viagem, a todos os senhores, é mais um trabalho que nós agradecemos e que o 
Conselho Deliberativo lhes rende a homenagem por esse exercício feito em prol de todos. Muito 
obrigado.  
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-06/2014, referente ao pedido de autorização formulado 

pela Diretoria, para utiilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 1.267.889,86,  
para  executar  obra  de ampliação  e reforma 
Da Brinquedoteca / Sala de Amamentação / Fraldário / Refeitório infantil – Complexo 
Infantil. 

Presidente – O pedido foi regularmente processado. As Comissões interferentes Jurídica, Financeira e 
de Obras foram ouvidas, todas com parecer no sentido de que a matéria se encontra em condições 
de ser discutida e depois votada por esta Casa maior.  
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ... Venho mais uma vez a esta Tribuna para participar, dar minha 
opinião e encaminhar meu voto sobre o item 4 desta Ordem do Dia, referente ao pedido de 
autorização formulado pela Diretoria, para utilizar a verba do Fundo Especial no valor de R$ 
1.267.889,86. Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, Sr. Presidente, fazer um elogio, eu ja fiz 
pessoalmente ao Presidente da Diretoria quando estive com ele logo depois que foi feita a 
convocação para esta reunião, porque os pedidos para solicitação para a utilização do Fundo Especial 
melhorou muito. Eu acredito, desde que comecei a participar do Conselho há quase seis anos, que, 
pela primeira vez os Conselheiros receberam uma informação bem mais consistente. Eu fiz já esse 
elogio e agradecimento ao Presidente Dutra, faço aqui na presença de todos os Srs. Conselheiros, 
realmente melhorou muito a qualidade da informação que é levada aos Conselheiros para a decisão 
nesta reunião. Bom, não seria Carlos Miller se eu ficasse só nisso. Eu fiz Poli, fiz Colégio Bandeirantes 
e, para passar de ano, ser aprovado a nota era 7. Eu diria que nós recebemos hoje um material quase 
7, 6.5. Mas como estamos no Conselho, vou encaminhar meu voto pela aprovação. Eu sou favorável 
a esse investimento, mas quero dizer porque essa melhora realmente não chegou à nota 10. Gostaria 
de fazer algumas observações, Sr. Presidente. Primeira delas, não vi no relatório da Comissão de 
Obras e sei que ela é diligentemente dirigida pelo Engenheiro Ricardo La Terza, mas não há uma 
menção que esse projeto de ampliação, reforma, etc., da Brinquedoteca, Sala de Amamentação, 
Fraldário, etc., está coerente com nosso Plano Diretor de Desenvolvimento. Senhores, nós estamos 
fazendo um investimento no Clube, hoje, face ao investimento que está sendo concluído, é um 
investimento de muito menor monta, mas não há uma linha sequer, dizendo: isso está de acordo 
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com nosso Plano Diretor de Desenvolvimento. Aliás, alguns outros investimentos foram feitos, como 
foi o caso do Restaurante Japonês, na reunião seguinte da aprovação do Plano Diretor, que não 
estava de acordo com o Plano Diretor e foi um sucesso. Mas a verdade é que nós deveríamos ter uma 
aprovação de algo com essa necessidade que fosse coerente com o Plano Diretor. Aliás, nosso Plano 
Diretor precisaria ser atualizado, vai ser tema, os que tiverem paciência de esperar e se tiver Várias, 
eu sou o primeiro inscrito e pretendo falar sobre o Plano Diretor. Então, o primeiro ponto, eu faço 
aqui um parênteses, uma colocação que não há nenhuma menção que isso esteja de acordo com 
nosso Plano Diretor de Desenvolvimento. Tenho uma segunda ressalva também, ninguém pode 
chegar a 6.5 com uma ressalva apenas. Eu acredito firmemente que o preço de uma obra, o resultado 
que a gente tem de uma obra, a qualidade que a gente obtém numa obra tem a ver com a maneira 
como essa obra é contratada. O Clube começou certo, já falei aqui, o Presidente com a sua equipe 
está de parabéns, não disse o nome do Flávio Tatit, o Engenheiro Flávio Tatit está de parabéns. Mas 
eu acho que falta aqui uma coisa muito importante. Uma obra para poder ter resultado, chegar 
naquilo que a gente quer e a gente poder tomar a decisão, a luz verde, se ela vai para frente ou não, 
se ela está de acordo com a nossa disponibilidade orçamentária e que ela vai atender a tudo aquilo 
que a gente pretende, ela tem que ter uma maneira de contratação que seja favorável. E seja 
favorável quem? A instituição que promove essa contratação. E eu acredito que aqui faltou uma 
menção sobre a modalidade de contratação. Se essa obra for feita da maneira como foram feitas 
outras obras no Clube, eu tenho empreiteiro de mão de obra, material comprado pelo Clube, ou eu 
tenho contratações picadas talvez não se chegue a esse resultado. E não se chegue não só em termos 
financeiros, mas também em termos de prazo e principalmente em termos de qualidade. Faço aqui, 
não sei se é cabível uma recomendação, mas que essa obra tenha a sua concorrência feita na 
modalidade preço global, que seja feito uma carta convite, seja feita uma documentação de 
contratação fechada, consistente, que garanta ao Clube que está comprando alguma coisa que sabe 
o que é. E mais, vai se saber de antemão se vai estar dentro da verba disponível ou não. É a maior 
segurança que pode existir para instituição é você poder adjudicar a um contratado uma 
responsabilidade integral. Por essa razão, Sr. Presidente, vim aqui, encaminho meu voto, passando 
pelo Conselho, de 6.5, chegando à nota 7, pela aprovação desse investimento. Agradeço a todos os 
senhores. Mais uma coisinha que me esqueci de falar. Cabe ao projeto, como não está de acordo 
com o Plano Diretor nós estamos mais uma vez entrando na arquitetura chamada eclética, nós, cada 
vez mais estamos com prédios dentro da nossa Instituição, do nosso Clube, e que não tem nada a ver 
com nosso Plano Diretor. Vou voltar isso aqui, acho que foi a mesma coisa que o Fiore falou quanto 
às pedrinhas, que fazem parte também da nossa história. Srs. Conselheiros, muito obrigado pela 
atenção. Boa noite aos senhores.  
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior - ... Mais uma vez a Mesa do Conselho perdeu a oportunidade 
de fazer solicitação que fiz duas vezes em Voz do Conselheiro e algumas vezes já nesta Tribuna, de 
uma prática que nós tínhamos no passado das reuniões prévias com assuntos desse tipo e, 
principalmente orçamento e relatório da Diretoria. Vários itens que vão ser colocados aqui hoje já 
poderiam ter sido resolvidos com uma reunião prévia. Então, era esse o primeiro ponto. Segundo 
ponto, já foi o que o Miller colocou, também não encontrei nada no Plano Diretor, mas isso já foi 
falado. Outro ponto é o seguinte: nas planilhas que foram apresentadas não aparece em lugar 
nenhum os custos de projetos: custo de projeto de arquitetura, de estrutura, de fundação, de 
hidráulica. Existe já anteprojeto que serviu de base para fazer esse levantamento, mas não se 
apresentam custos de projetos nas planilhas. Eu gostaria de saber se já houve custo, se já houver 
verba para isso e de onde foi usada essa verba, de onde foi retirada. O terceiro ponto é com relação à 



17/46 

 

licitação. Existiu uma licitação, que era PAT 250/214, do dia 19 de fevereiro e que tinha o prazo de 
apresentação de propostas dos dias 18/3 a 28/3, às 18h00, com relação a essa obra. Hoje cedo, logo 
de manhã fiz uma solicitação ao Conselho. Foi prontamente respondida. Passou à Diretoria, e às 
16h20 me foi respondido, que eu pedia o resultado, quem foi o ganhador, qual era o valor, porque no 
caso da grama do Campo B, na troca da grama já tínhamos tido duas licitações, não sei se foram 
válidas. Foi essa e outra que não tem no site do Clube. E a obra começou no dia seguinte. A Diretoria 
respondeu prontamente que pode aumentar um pouco a nota do Miller. Em resposta à solicitação do 
Conselheiro, conforme informado no DI tal, protocolado nesta Secretaria, com a finalidade de 
pesquisa de interesse e valor de mercado, foi realizada preparatoriamente licitação da obra, não 
tendo sido obtido êxito desejado em razão do exíguo prazo disponibilizado. Esclarecemos que a 
mesma foi cancelada, não havendo resultado oficial, empresa vencedora, valor ou prazo 
provenientes dessa licitação. Reiteramos, conforme já informado que, após aprovação da utilização 
dos recursos do Fundo Especial, será realizado processo licitatório. Então, essa licitação que estava 
no site, que todo mundo já tinha visto, que era para ter sido encerrado na sexta-feira, foi cancelado. 
É o que informa. E, por fim, o mais importante, nós vemos que é uma obra que vai durar sete meses, 
210 dias. Foi pensado em alguma alternativa para nossas crianças? Onde vão ser colocadas essas 
crianças nesse tempo todo? O que vai acontecer? Porque criança vai para parquinho e quer ir à 
Brinquedoteca. A Brinquedoteca fica cheia, uma das razões da obra é justamente pela alta utilização 
da Brinquedoteca. Sete meses, senhores, onde vamos colocar as crianças? Então, gostaria de saber 
também se foi pensada numa alternativa para esse prazo durante a obra. É isso que eu tinha.  
 
Presidente – Conselheiro, essas indagações o senhor está fazendo à Diretoria? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Sim. 
 
Presidente – O senhor gostaria que ela tecesse as considerações? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Gostaria sim. 
 
Presidente – Sr. Presidente, são indagações, é regimental, previsto, se o senhor por si ou por quem 
indicar, tecerem as considerações, ao final e ao cabo nós vamos ouvir um representante da Diretoria. 
Eu tenho certeza que alguém no Plenário iria solicitar, mas já estou solicitando, porque é regimental. 
Mas não agora, vamos ouvir os demais porque pode ter mais questionamentos, o senhor anota para 
responder. Eu agradeço pela atenção. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Obrigado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre o pedido da 
Diretoria para liberação de verba do Fundo de Investimento para ampliação e reforma da nossa 
Brinquedoteca. O projeto consiste na duplicação da atual área construída e reforma da área 
existente. Hoje ela tem 220 e poucos metros quadrados, ela vai passar a ter 450,35 metros 
quadrados. Haverá uma reforma total da área original da Brinquedoteca, inclusive com mudança de 
layout interno. Então, o projeto é muito bacana, ele vai ter um vestiário para crianças usuárias do 
parquinho, vai ter ampliação do refeitório, vai ter implantação de uma recepção para poder orientar 
os pais das crianças dos locais onde vão poder utilizar, vai ter um espaço para armazenamento de 
materiais, vai ter ampliação do fraldário, vai ter ampliação e um novo layout da sala de amamentação 
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e descanso dos bebês, vai ter um espaço para leitura, com uma mini biblioteca. No futuro, isso vai se 
complementar com a implantação do CART, que vou falar daqui a pouquinho para vocês. E vai ter um 
espaço de jogos para crianças com mais de 5 anos. Essa obra, hoje, aprovada pelo Conselho, vai ter 
um prazo de 210 dias, ou sete meses. Junto com esse pedido de liberação de verba, a Diretoria 
encaminhou à Comissão de Obras e ao Conselho, uma estimativa orçamentária de R$1 milhão, 267 
mil e uns quebrados. Esse valor vai servir de referencial na concorrência que o Clube vai fazer, esse é 
o valor máximo que vai poder ser contratado. A Comissão de Obras tomou o cuidado de vistoriar o 
local e pôde verificar que existe uma grande frequência de crianças no atual prédio da 
Brinquedoteca. O parquinho, nos finais de semana, fica lotado de crianças e pais. Aliás, no Clube 
existe uma forte demanda para tudo que se relaciona à criança, existe pedido de vagas na Natação, 
Futebol, Balé, tudo, então, a Diretoria está querendo investir forte nessa área. A Comissão de Obras 
recomenda em seu parecer uma especial atenção ao item segurança da obra, tendo em vista que o 
parquinho – Então já vai uma resposta ao Conselheiro Novaes – o parquinho vai continuar 
funcionando durante a ampliação da Brinquedoteca, então a gente está recomendando segurança no 
local. Gostaria de lembrar também todos os Conselheiros que a planilha orçamentária é meramente 
referencial, vai ser feita uma concorrência e a Comissão de Obras solicita que após, seja feita a 
concorrência, sendo que essa verba do Fundo de Investimento e de responsabilidade do Conselho 
Deliberativo, que o resultado da concorrência, antes da contratação volte a este Conselho e volte à 
Comissão de Obras, para que seja homologado pela Comissão de Obras e pela Mesa do Conselho. Eu 
gostaria também de responder ao Conselheiro Carlos Miller, ele falou do Plano Diretor. Quando ele 
foi elaborado, Conselheiro Carlos – O Clube mudou muito nos últimos 7, 8 anos. Hoje a demanda 
maior do Clube é serviço para crianças, então o Clube vai ter que mudar o Plano Diretor. O atual 
Plano Diretor atende muito bem o associado maior, mas agora as próximas gestões têm que investir 
pesado nas crianças. Como ele vai investir este ano? Eu, como da Comissão de Obras, já estou a par, 
nós vamos ter a nova piscina infantil, vamos ter o CART e vários outros serviços. Já respondi ao 
Novaes, então, gostaria de dizer que esse projeto está pronto para ser votado pelo Conselho 
Deliberativo, é um projeto bacana, vale a pena ser aprovado. Obrigado. Boa noite.  
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Queria perguntar ao dileto Presidente da Comissão de Obras. Nós 
temos aqui sete meses de obras, durante esses sete meses como vai ser o remanejamento dessas 
crianças? Veio com alguma descrição da Diretoria, houve alguma coisa ou é só a recomendação da 
Comissão? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Isso não veio, a recomendação da Comissão de Obras é que o 
local seja isolado com tapume em volta do parquinho e especial atenção à instalação de guinchos e 
gruas no local. 
 
Cândido Padin Neto – Então não sabem para onde vai ser remanejado e como vai ser? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Mas existe a recomendação que precisa de especial segurança 
no local. 
 
Cândido Padin Neto – A obra realmente não está no Plano Diretor? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Não está no Plano Diretor. 
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Cândido Padin Neto – Então acho que o Engenheiro Carlos Miller até está sendo bondoso. Foram 
orçados todos os custos de projetos nos orçamentos iniciais? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Foi apresentada uma estimativa orçamentária. 
 
Cândido Padin Neto – Eu não sei. O que verifico, até da Comissão de Obras, aqui tudo está sendo 
aprovado e se aprova de roldão, aqui se aprova na baciada e acho que, nós, Conselheiros, temos que 
começar a ter um pouco... 
 
Presidente – Conselheiro, o aparte, senão vou inscrevê-lo para falar na Tribuna. 
 
Cândido Padin Neto – Então vou fazer esse aparte rápido, para não estender. 
 
Presidente – A pergunta sobre o ponto duvidoso, Conselheiro Padin? 
 
Cândido Padin Neto – Para que as Comissões possam verificar, também depois das obras, o que foi 
feito, porque aqui no campo de futebol, quando lhe indaguei o porquê do aumento... 
 
Presidente – Conselheiro, isso não é aparte. 
 
Cândido Padin Neto – Então me inscrevo. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior (aparte) – Eu não queria saber o parquinho, onde vai ser a 
Brinquedoteca nesses 201 dias? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Nesses 210 dias ela vai ser reformada por inteiro. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Não vai ter Brinquedoteca? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Eu não posso lhe responder isso. 
 
Presidente – O Presidente vai esclarecer. Obrigado, Conselheiro La Terza. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Obrigado. Boa noite.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – Pequena correção, Presidente, sou Arquiteto, não Engenheiro. ... 
Preliminarmente, gostaria de parabenizar à Diretoria pelo material apresentado para apreciação 
dessa pauta, ampliação da Brinquedoteca. Atendendo o pleito de muitos colegas, dessa vez foi 
anexado material técnico suficiente para o nosso correto entendimento da benfeitoria a ser 
executada e respectivos custos. Pelas informações analisadas e observações dos últimos tempos, 
como pai de três crianças, também, entendo essa ampliação como necessária. Como arquiteto, 
enxergo a solução funcional e adequada ao programa. No entanto, por outro lado, me chama 
atenção mais uma vez ausência de explicação sobre como essa obra se relaciona com as demais 
demandas do Clube. Ela é necessária, mas é a prioridade do momento? Por que antes da piscina 
infantil, por exemplo? Ou seja, embora essa obra conste da previsão orçamentária e se mostre 
necessária, não tem havido esclarecimento sobre os critérios que a Diretoria vem adotando relativos 
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às decisões de ordenamento das intervenções propostas. É de se supor que a Diretoria possui uma 
diretriz e que esteja seguindo-a. No entanto, temos visto que não se coaduna com o Plano Diretor de 
2009. Ademais, nós, Conselheiros, a fim de uma deliberação segura deveríamos ter a visibilidade e 
entendimento da programação em curso, estabelecida pela atual Diretoria. Aprovação dessa obra 
bem exemplifica a colocação que faço, visto que isoladamente apresenta todas as justificativas para 
sua realização, mas não apresenta fundamento quanto ao seu vínculo com o desenvolvimento do 
Clube como um todo, apresenta-se solta de um plano geral. Nesse aspecto, aproveito para lembrar 
que em 2009 aprovamos um Plano Diretor de Desenvolvimento que gerou um respectivo Plano 
Diretor de Obras, diga-se de passagem, elaborado pelo caminho correto, tendo em vista que contou 
com pesquisas, análises técnicas, participação do associado e do Conselho, contribuição dos 
funcionários, empresas especializadas e, acima de tudo, abordagem do Clube de maneira global e em 
longo prazo. Embora saibamos que pelo nosso Regimento o Plano Diretor de Obras serve apenas 
como referência de intenções e eventual ferramenta orientadora, facultando à Diretoria utilizá-lo ou 
não. E apesar de o Plano infelizmente não ter sofrido as necessárias revisões de dois em dois anos, 
como previstas em seus documentos originais, tornando-o assim estático e desajustado às atuais 
prioridades do Clube, não podemos abandoná-lo e esquecê-lo. Mediante uma revisão discutida de 
maneira ampla, técnica e apartidária é possível resgatarmos o trabalho de 2009, para termos um 
instrumento verdadeiro e eficaz que norteia nosso desenvolvimento de maneira clara, racional e 
ordenada. A fim de minimizar os riscos ao nosso patrimônio seria muito bom também se pudermos ir 
além, ajustando nossos ordenamentos para que os instrumentos de planejamento físico tornem-se 
respeitados e até mesmo obrigatórios, capazes de regular as ações e vontades divergentes 
decorrentes das alternâncias de gestões. Assim, sou favorável à aprovação da presente pauta, mas 
aproveito para pedir a reflexão de todos nesse sentido e solicitar à Diretoria, que, após aprovação 
dessa obra de hoje e, anteriormente à próxima, tomem atitudes a respeito para revitalizarmos nossas 
ferramentas de planejamento. Na eventualidade de haver Plano atual diverso do Plano Diretor de 
2009, que traga a este Conselho juntamente com o trabalho existente, para tomarmos o devido 
conhecimento do mesmo e, se possível, rediscutirmos criteriosamente as nossas prioridades e metas, 
com a finalidade de consolidarmos a melhor condução do Clube ao futuro, com a participação de 
todos e, sobretudo, alinhados aos reais anseios do associado. É o que tinha a dizer, Presidente. Muito 
obrigado. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Me permite um aparte? Primeiro, queria parabenizá-lo, gostei 
muito do seu pronunciamento, só tem um detalhe, concluo ao contrário, concluo que não tem a 
menor condição de ser aprovado o que foi apresentado.  
 
Roberto Cappellano – ... Venho hoje a esta Tribuna para comentar dessa Ordem do Dia, item 4 e, 
antes de entrar na Ordem, gostaria de dar os parabéns ao Dr. Flávio Tatit e Dr. Arnaldo Osse pelo 
trabalho apresentado, porque é um grande avanço o que está chegando em nossas mãos, é um pleito 
antigo que a gente vem fazendo e também tentando mais uma vez colaborar com a melhora 
contínua dos processos gostaria de dar algumas sugestões para um futuro próximo. Uma coisa que 
acho que a gente precisaria discutir aqui, que passou batido, é com relação à prioridade das obras. Eu 
sei que ela está na aprovação do Orçamento, mas como se suscitou a última vez: Ah, por que você 
está fazendo campo de futebol? Por que agora está fazendo a Brinquedoteca? Acharia interessante 
todo final de ano, ou alguma coisa a gente ter um critério de priorização. O dinheiro não dá para 
tudo, então a gente tem que botar um critério para ver. O La Terza falou muito bem, que o Clube 
mudou nesses últimos sete anos e que a gente tem que priorizar as crianças. Mas isso é um fato 
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sabido, porque para fazer a Garagem nós vendemos 2 mil títulos e deram R$28 milhões. E esses 2 mil 
títulos foram 1.800, 1.900 crianças. Então, quando entraram essas crianças era óbvio que ia ter uma 
demanda de criança: deu problema na Natação, Piscina, Brinquedoteca, porque teve uma demanda 
que entrou. Então, a necessidade de o Plano Diretor ser revisado a cada dois anos é exatamente para 
isso, porque mudou, é óbvio que mudou. Há sete anos não era essa a prioridade, desculpa, acho que 
nem tinha Brinquedoteca há sete anos, hoje já estamos falando de dobrar a Brinquedoteca. Então, 
fica bem clara a necessidade de a gente fazer a atualização do Plano Diretor. Mais uma coisa de 
colocar aqui, que a gente fazer uma licitação anterior à vinda dessa matéria para o Conselho me 
causa certo desconforto. E me causa mais desconforto essa licitação ter sido cancelada aqui. E aí 
numa das justificativas que está no pedido da Diretoria, mas me parece que nasceu junto com a 
licitação, pelas datas que o Novaes falou, então, eles andaram em paralelo, que se fosse para balizar 
o preço da obra deveria vir para cá o resultado da licitação e não a proposta para licitação, porque 
não daria tempo de chegar junto, porque me parece que elas nasceram juntas. E aí corrobora 
também com o que o Miller falou, que acho que é o seguinte, para evitar e melhorar, até botei no 
Facebook, acho que é interessante para o Clube a gente começar a pensar nas aprovações da obra 
em duas votações. Uma, que é para trazer a intenção da obra, um anteprojeto e a verba estimada. Se 
a obra for aprovada, aí vamos correr atrás de um projeto executivo, de um orçamento real e do prazo 
real de execução, para não termos gasto desnecessário tanto o projeto quanto a licitação, porque se 
essa obra não for aprovada hoje, todo gasto que a gente teve vai para onde? Então eu acho que é 
para beneficiar o Clube nós temos que pensar nisso, porque as obras cada dia mais estão com valores 
elevados porque são necessárias. Por isso acho que a gente tem que zelar pelo dinheiro. Trinta dias a 
mais não vai criar um problema e tira uma série de desconforto. Indo nessa linha, se pensarmos que 
vamos aprovar hoje, e sou a favor de aprovar, R$1 milhão e 200 para fazer 450 metros quadrados, e 
parece que são 220 já existentes e vai reformar, e vão ter mais 200 e poucos, estamos falando, se for 
por 450, R$3.000,00 o metro quadrado. Se a gente pegar como comparativo o que já foi trazido aqui 
pelo Conselho outras vezes, que foi Tabela PINE, BDI, custo por metro quadrado de edificação para 
justificativas e acertos do Estacionamento, nós estamos com uma construção térrea de R$3 mil o 
metro quadrado, vamos botar área total, não vou botar área de reforma, eu acho que eles têm um 
Orçamento bem folgado, como o La Terza falou, acho que esse é o teto, então acredito que não deva 
ter nenhum tipo de aditivo para executar essa obra, porque numa construção térrea, em parte a 
reforma e parte a construção, que no total dão 450 metros quadrados, acho que o dinheiro é bem 
coerente. Contudo, me suscitou uma dúvida, foi-se falado, mas ninguém entrou no prazo. Nós 
estamos falando para fazer 450 metros quadrados em sete meses e nós aprovamos aqui para fazer 
27 mil o Estacionamento, em 12. Tem algum erro de conceito, ou foi muito apertado o 
Estacionamento ou está muito folgada a obra. Então, acho que a gente tem que colocar os elementos 
para o Conselho, mas também a gente não pode, na dúvida, colocar para cima, porque para fazer 450 
metros quadrados acho que dá para fazer em menos tempo, até porque, gostaria depois se o Tatit 
pudesse explicar para a gente, se vai ser feita uma obra seccionada, lá dentro, para as crianças 
poderem aproveitar uma pequena parte do espaço, e aí, óbvio, vale a pena salientar de ter 
tapumação, para evitar qualquer tipo de acidente com criança, que criança é complicado. Ou se não 
vamos ter o espaço? Porque se não formos ter o espaço acho que sete meses é muito tempo. Se 
você me fala que vai fazer em sete meses e, fazendo algumas etapas, que você vai ter que deixar 
pronta para a criança, ir para a próxima etapa da obra, assim por diante, acho que o prazo é 
extremamente exequível. Como não veio esse material para a gente, gostaria de saber como vai ser 
feita a obra: se ela vai ser fechada, acho o prazo muito grande, se ela vai ser feita, primeiro o 
fraldário, depois amamentação, tudo, acho exequível. Gostaria de dar essas opiniões aqui para 
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enriquecer e quero dizer que sou a favorável à aprovação do projeto e temos que pensar bem nisso, 
de as próximas obras fazer uma alteração estatutária, para que seja votado em duas propostas e a 
gente não ter custos desnecessários e ter certeza do real valor e do real prazo de execução da obra. 
Muito obrigado. Boa noite. 
 
Presidente – Ha um aparte lá. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Conselheiro, gostaria de um aparte, rapidamente? Você 
colocou muito bem a questão que também tem causado alguma preocupação dos associados, no 
sentido de que durante o período da obra, nesse prazo que foi colocado na proposta de sete meses 
ficaria fechada totalmente a Seção da Brinquedoteca. Então, gostaria de ouvir oportunamente a 
Diretoria nesse sentido e sugerir, se fosse possível, que façamos a obra de forma fracionada para que 
os associados, sobretudo as crianças logicamente, e os pais possam usufruir daquela área, que sem 
dúvida precisa ser ampliada, porque hoje ela é muito bem frequentada, mas, se possível, gostaria de 
ouvir a Diretoria nesse sentido, mas sugerir que a obra seja fracionada e que não feche totalmente a 
Brinquedoteca, para possibilitar que os associados continuem frequentando. Não sei se tecnicamente 
isso seria muito viável, mas se for, faço essa sugestão. Muito obrigado. 
 
Roberto Cappellano – Cardia, respondendo seu aparte, acho que a melhor pessoa é o Dr. Tatit, mas 
também dou uma sugestão, indo na linha do que o Engenheiro Miller falou, se isso tem que constar 
no edital de licitação, porque se a pessoa entrar aqui para fazer a obra e fechar tudo, ela vai querer 
fazer quatro meses e querer acelerar para terminar. Se ela já souber, antes de ser contratada, que vai 
ter que fazer a obra fracionada, ela vai dar o preço para depois não vir pleitear nenhum aditivo: Pô, 
agora você está me impedindo de entrar na fundação. Agora você está me impedindo de entrar na 
pintura. Então, isso faz parte do edital de licitação e faz parte da forma de contratação. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Roberto Cappellano – Aí você mata todas as questões. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Queria dizer que concordo plenamente com essa sua ideia de 
dividir em duas etapas, trazer primeiramente uma apreciação e uma aprovação do projeto, de que 
isso traz muita segurança e tranquilidade para todos nós. E que, além das finalidades que você citou, 
serve também para fazer a verificação da adequação ao Plano Diretor, que, como você bem disse, 
temos que revisar. Então, parabéns pela ideia. 
 
Roberto Cappellano – Obrigado. Boa noite.  
 
Cândido Padin Neto – ... Os engenheiros e arquitetos que vieram aqui e me precederam já falaram 
tudo o que podíamos falar sobre obras. E essa a nossa preocupação, os engenheiros sabem como é 
feita uma obra e como tem que se terminar uma obra. E vejo que a Diretoria está patinando, tudo 
para a Diretoria é ato de gestão, nós vamos fazer isso por ato de gestão. Como a Diretoria tem a 
maioria neste Conselho, tudo é aprovado. Vejo também que as Comissões de Obras ficam 
impotentes às vezes, porque todos são Diretores, são Conselheiros da mesma chapa, às vezes não 
querem falar para não ficar chato, e tal, e isso também é algo que gostaria neste Clube, gostaria de 
mudar muito, acho que as Comissões de Obras têm que ser suprapartidárias, todos devem participar, 
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só assim o Pinheiros vai crescer muito melhor do que vem crescendo em todas as questões. Nós 
temos aqui um Plano Diretor que foi feito em 2009. Batemos, discutimos. Anteriormente tivemos 
outro Plano Diretor, mas eu vejo que as Diretorias gostam de se esquivar dos Planos Diretores, elas 
não buscam o Plano Diretor como meta, como norte, então começam esses deslizes de obras: vamos 
fazer isso, vamos fazer aquilo, R$1 milhão, R$2 milhões. Nós estamos falando de R$1 milhão e 200. 
Há pouco tempo viemos aqui fazer uma obra, que é campo de futebol. Para mim isso era uma 
reforma, isso está no custeio. Gastamos R$700.000,00. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: R$600 mil. 
 
Cândido Padin Neto – R$600 mil foi pedido na obra senão me engano. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: R$390. 
 
Cândido Padin Neto – Que foi pedido no Conselho? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Cândido Padin Neto – Porque se gastou menos esse dinheiro tem que voltar então. 
 
Presidente – Por favor,, quando o Conselheiro está na Tribuna deve vir suficientemente instruído e 
informado do que vai falar. O senhor fala, não há debate, se seus dados estiverem equivocados, 
depois se dá o aparte. 
 
Cândido Padin Neto – Se quiserem, faz favor, o microfone está aberto. 
 
Presidente - Por favor. 
 
Cândido Padin Neto – Então, todas as reuniões que estamos nos precedendo sempre temos aqui 
pedidos de verba, pedidos de verba para fazer isso, são valores altos. Já conversamos aqui, já vieram 
Conselheiros, pediram anteprojetos, orçamentos, a coisa está andando porque os Conselheiros, nós, 
aqui que queremos essa mudança do Pinheiros, estamos brigando por isso. E essas mudanças estão 
acontecendo, paulatinamente, mas estão acontecendo. Então, gostaria que a Diretoria se pautasse 
nesses pontos, verificar Planos Diretores, verificar o que está acontecendo, as prioridades e trazer 
isso ao Conselho. O Conselheiro Cappellano, que me antecedeu, falou: Vamos fazer em duas 
votações. Tragam o que querem fazer, depois vamos discutir o preço, isso é sensato, isso é correto. A 
Brinquedoteca, eu gostaria, não sei, Presidente, Dr. Manssur, quando foi feita. 
 
Presidente – Há sete anos aproximadamente. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: 10 anos. 
 
Presidente – 10 anos. 
 
Cândido Padin Neto – Nós já estamos refazendo. Se isso vem num Plano Diretor já teríamos essa 
obra, então não estaríamos discutindo isso, por isso não temos. Quanto ao campo de futebol, 
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quando lhe falei lá, La Terza, uma das preocupações, falei: era obra, não era obra. Você me disse que 
não, que até foi da Comissão, que deveria aumentar o campo de futebol em tantos metros por 
questões de segurança. Então, pediria que de novo a Comissão fosse verificar. 
 
Presidente – Conselheiro Padin, essa matéria não está na Ordem do Dia. 
 
Cândido Padin Neto – Dr. Manssur, mas ela é muito importante. 
 
Presidente – Eu faço essas interrupções com constrangimento. 
 
Cândido Padin Neto – Nós temos uma alvenaria e isso pode até provocar um acidente com os 
jogadores, porque faltou a segurança e diminuíram inclusive espaço. 
 
Presidente – Conselheiro Padin, essa matéria não é da Ordem do Dia, não confundamos 
Brinquedoteca, das crianças, com atividade do futebol de adulto. 
 
Cândido Padin Neto – Eu vou falar em Várias sobre isso. 
 
Presidente – Perfeito. Há um aparte do Conselheiro Lomonaco. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Não sobre questão de campo de futebol e Brinquedoteca, 
mas sobre liberação de verba para o Conselho, me parece que o senhor ficou em dúvida e tentou se 
esclarecer aqui no Conselho, mas me parece que quando se aprova uma verba aqui, ela é aprovada 
específica, e a que não é usada volta para o Fundo, ela não é jogada em custeio, isso me parece o 
lógico, que é aprovação específica, isso vale para a Brinquedoteca, se não vai total, e vale para o 
campo de futebol, que todos sabem que usou menos verba. 
 
Presidente – Claro, se ela sai de uma epígrafe só pode voltar para a mesma epígrafe. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – A não ser que tenha sido gasta realmente naquela epígrafe, acho que 
não há dúvida sobre isso. 
 
Cândido Padin Neto – É que isso foi levantado, Dr. Manssur, porque não sabemos nunca o custo final 
da obra, nós só obtemos os valores pedidos.  
 
Presidente – Mais algum Conselheiro quer fazer uso da palavra?  Então, Presidente da Diretoria ou 
quem suas vezes fizer.  O próprio Presidente da Diretoria vai prestar os esclarecimentos que o 
Conselheiro Noves pediu e, depois vamos votar. 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... Foram levantadas aqui questões de 
extrema importância com relação a essa solicitação da Diretoria para ampliação da nossa 
Brinquedoteca. Antes e, respondendo alguns Conselheiros que estiveram aqui, dizer que de fato 
precisamos fazer uma revisão no nosso Plano Diretor. Já queria de antemão informar que estamos 
contratando a empresa que fez o primeiro Plano Diretor, para que faça essa revisão, até porque na 
ocasião o Plano Diretor tinha uma validade, senão me engano, de dois anos, aliás, a cada dois anos se 
faria essa revisão. E acho que é o momento, esse prazo já se extinguiu e a evolução e as necessidades 
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têm se mostrando que a gente tem, haja vista agora essa necessidade de uma pesquisa que foi feita 
da Brinquedoteca, da Piscina Infantil e já queria de antemão dizer aos senhores que o nosso 
Orçamento de investimento vai permitir e consta já da previsão orçamentária para 2014, a 
possibilidade de que a Piscina Infantil seja realizada ainda, ou que a gente possa trazer na próxima 
reunião. A próxima reunião é de aprovação de contas, provavelmente na seguinte já um Orçamento, 
e como foi feito agora da Brinquedoteca. Quer dizer, um Orçamento completo. Obrigado, Carlos 
Miller e aqueles que estiveram aqui, mas eu queria dizer que, até orientado por João Benedicto de 
Azevedo Marques em outras ocasiões, que as obras devam ser trazidas e apresentadas ao Conselho 
de uma forma mais elaborada, com orçamentos. E foi aquilo que fizemos, seguindo exatamente a 
recomendação. E por isso que o Conselho é importante, o Conselho nos auxilia sim, a gestão faz. E aí 
eu corrijo até o Padin, disse que estamos patinando. Não estamos patinando, Conselheiro, a gente 
está tentando fazer o melhor, mas também não podemos ficar parados e aguardando que se traga 
aqui uma intenção – Antes era assim e depois se fazia por outro valor – se traga aqui, primeiro, para 
aprovar, para se fazer o projeto. E se têm reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, aí não vamos 
realizar nada, até porque nosso Plano Diretor também não está nos autorizando a fazer 
determinados assuntos, mas acho que temos que evoluir um pouco. E a gente sabe que são obras 
extremamente necessárias. Aliás, diga-se de passagem, essa Brinquedoteca que foi muito bem feita, 
no momento oportuno pela gestão anterior, mas ela não foi aprovada por este Conselho. Os 
senhores se recordam que ela foi realizada pelo custeio, e era uma obra, e hoje em dia as crianças 
estão aproveitando. Mas para falar a Brinquedoteca é importante, respondendo ao Conselheiro 
Novaes, dizer que foi pensado e foi colocado no nosso cronograma, que os Srs. Conselheiros 
receberam, a obra em algumas etapas. E até foi dito aqui por outro Conselheiro senão deveríamos 
dividir em etapas. E assim pensamos que seria o melhor efetivamente que dividíssemos em etapas. 
Nós vamos ter a reforma dos banheiros e dos vestiários como a primeira etapa, sem afetar a 
necessidade da frequência. Vai ocorrer determinado momento, conforme o cronograma, em que vai 
se bloquear de forma total, até pela segurança, até porque são crianças, de uma forma global a 
Brinquedoteca, que é no momento em que vai se trocar algum forro. O forro existente atualmente na 
Brinquedoteca, porque ela se amplia em outro espaço, então está se levando em consideração sim 
como é que vamos tratar e qual vai ser a logística para que a gente possa fazer essa ampliação e essa 
reforma. E nosso cronograma já detalha dessa forma. E respondendo também o Conselheiro 
Cappellano, que tem toda razão, o prazo está dilatado, até pensando nessa logística. E é por esse 
motivo que dilatamos um pouco o prazo, para que as crianças, a gente possa conviver, tapumando e, 
com toda segurança, fazer com que o bloqueio de toda Brinquedoteca seja por um prazo no máximo 
de 30 ou 60 dias. E nesse momento a gente poderia transferi-las ou para aquela área onde tem 
aquele pequeno círculo, ou talvez eventualmente, ainda não foi pensando, em outro galpão, para dar 
continuidade e atendimento às crianças. É importante dizer, o Conselheiro Miller falou e, já 
respondendo, nós vamos fazer sim por preço global, vamos contratar uma empresa. E bem lembrado 
também pelo Conselheiro Cappellano, que a gente deve colocar na licitação essa situação de que a 
empresa vencedora deverá respeitar eventualmente essa logística para que as coisas aconteçam da 
forma com que a gente pretende. Basicamente, Sr. Presidente, eram essas informações que tinha 
para dar, fico à disposição para qualquer dúvida.  
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Sr. Presidente, só uma sugestão?  
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Pois não. 
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José Roberto Carneiro Novaes Junior – Uma prática que tivemos no passado e existe muito por aí, 
toda obra que se der como essa compartilhar com o sócio, que se coloque lá num quadro o projeto, 
hoje, com 3D da vida, essas coisas, colocar elevação, não sei o quê, para que o sócio comece a 
verificar o que vai ser feito ali, não só a placa da obra, que cobro tanto, como também que se 
coloque o projeto, como tivemos no início no Restaurante. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Perfeito. 
 
Presidente – Até recebi aqui. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Pediria ao Presidente do Conselho, tive oportunidade, só enviei hoje 
ao Conselho, é um 3D, até se o senhor pudesse fazer circular, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Conselheiro Novaes, o senhor quer dar uma olhadinha, tem um 3D. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Tem um 3D que já dá uma ideia. Acho que o senhor tem toda razão, 
precisamos colocar e informar ao associado aquilo que se pretende fazer, quando será a ocupação, 
qual o transtorno que eventualmente poderá causar. Pode ter certeza que vamos fazer isso, 
Conselheiro.  
 
Presidente – Estou passando esse material fotográfico aqui ao Conselheiro Novaes. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Aí tem uma ideia de um 3D daquilo que se pretende fazer, qual vai 
ser a ampliação e vamos fazer oportunamente fazer afixação disso no local, obviamente após a 
licitação e apresentação do vencedor. 
 
Presidente – Se o senhor quiser se manifestar sobre isso fique à vontade. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior (fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Se alguém mais quiser ter acesso a esse material está à disposição. Perfeito, Presidente, 
os esclarecimentos estão prestados. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Nós é que agradecemos. Os que estiverem em condições de voto, por favor, no local de 
estilo.  Os Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido de autorização formulado pela 
Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 1.267.889,86, para realizar obra de 
ampliação e reforma da Brinquedoteca / Sala de Amamentação / Fraldário/ Refeitório Infantil – 
Complexo Infantil, permaneçam como estão; os que forem contrários queiram-se levantar.  Por 
expressiva maioria, a proposta está aprovada.  



27/46 

 

 
Item 5 - Apreciação do processo CD-23/2010, referente à primeira discussão e votação de 

proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo, subscrevendo projeto 
elaborado pela Comissão Especial constituída pela Presidência deste Órgão, em 
cumprimento da Resolução do Conselho Deliberativo nº 17/2010, de 25/10/2010, 
objetivando alterar dispositivos do Estatuto Social (artigos 20,  45, 62, 63 e 64), do 
Regulamento do Geral (artigos 30,  31, 33,  37, 38,  40, 41, 42, 45,  46, 47, 48, 49, 51, 
70, 76, 101, 102, 103, criar novos artigos 115 e 115a. e renumerar o atual 115 para 
115b, e alterar o 139), Regimento Interno do Conselho Deliberativo (artigos 6º e 89), 
Regimento Interno da Diretoria (artigos 5º, suprimir os artigos 74, 75 e 76 e 
renumerar o artigo 77 e seguintes); e instituir o Regimento Interno de Processamento 
e Julgamento, em substituição ao Regimento Processual Disciplinar, tudo visando a 
criação da Comissão Permanente de Processamento e Julgamento. 

Presidente – Senhores, esse é um assunto que tramita neste Conselho desde a gestão de 2004. E por 
algumas razões, que não há necessidade de considerar, elas nunca vieram em grau de votação a esta 
Casa. Sucessivas gestões, a partir de 2004, se detiveram sobre a matéria e, finalmente, quando da 
nossa assunção ao cargo, nomeamos uma Comissão suprapartidária, presidida pelo Vice-Presidente, 
Conselheiro Evandro Cimino, que preparou esse anteprojeto, que, como disse para os senhores, 
interfere ou altera praticamente inúmeros dispositivos estatutários, regulamentares e regimentais. E 
hoje nós estamos trazendo, após o parecer da Comissão Jurídica e com as emendas oferecidas pelos 
Conselheiros Sérgio Vergueiro, Jorge Roberto Corrêa Zantut, Andreas de Souza Fein e parecer da 
Comissão Jurídica, estamos trazendo esse trabalho, que é complexo. Eu vi que vários tiveram que se 
retirar, é um processo importante, difícil, complexo, mas está em termos e, dentro da minha filosofia 
de trabalho, onde não há nenhum assunto pendente para trazer à deliberação, trouxe esse também, 
nada obstante estarmos já às 23h00.  
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Sr. Presidente, como V. Sa. acabou de mencionar, é um processo 
complexo, muda quase que totalmente a estrutura administrativa e disciplinar do Clube. Vamos ter 
que mexer em Estatuto Social. 
 
Presidente – Que vai depender de Assembleia Geral. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Que vai posteriormente depender de Assembleia Geral, 
Regulamento Geral, Regimento do Conselho, Regimento da Diretoria, além de, finalmente, o 
Regimento da própria Comissão. 
 
Presidente – Ele ab-roga o Regimento Processual Disciplinar. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Então, temos um novo a ser discutido, e votado artigo por 
artigo? 
 
Presidente – Sim. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – São praticamente 23h00 e acredito que cindir esse julgamento 
não é uma medida apropriada, então, gostaria de sugerir a V. Sa. que fosse retirado de pauta para 
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que pudesse ser, para que adiado que é, vir numa próxima reunião, onde poderia ser discutido e 
votado de ponta a ponta.  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, dou por aprovado, com o esclarecimento de que fizera 
inserção propositalmente. Porquanto é regimental que toda e qualquer matéria pautada, mas não 
discutida, tem preferência na próxima reunião. Como a próxima é ordinária de contas, não virá. 
Como a outra é posse de Conselheiro, eleição da Mesa, também não virá, então, nas Festas Joaninas, 
de junho, certamente estará aqui e, com muita honra, fica aprovada, pela manifestação do Plenário, 
a retirada de pauta. E assim teremos tempo de discutir um assunto de Várias, que é do anseio de 
todos os presentes aqui. 
 
 
Item 6 - Várias. 

Presidente – Gostaria de receber os inscritos para, agora sim no momento apropriado falar em 
Várias, mas não se utilizar de outro item da Ordem do Dia para chegar a esse denominador. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ... Volto aqui à Tribuna e, como já havia adiantado há pouco, no 
encaminhamento da votação do item 4 da Ordem do Dia, venho para falar de Plano Diretor. Gostaria 
de aproveitar as palavras que o Dr. Luís Eduardo Dutra, Presidente do Esporte Clube Pinheiros fez há 
pouco em que ele – Anotei aqui – em que ele disse que se pretende sem dúvida alguma sempre se 
fazer o melhor – Foram as palavras do Presidente Dutra, senão foram exatamente essas, acredito que 
tenha sido esse o sentido. E quero dizer que acredito sim que ele e sua equipe tenham sim 
pretendido fazer o seu melhor. O que isso tem a ver com Plano Diretor? Em minha opinião, eu milito 
na área de planejamento de implantação de projetos e um dos autores que leio com alguma 
frequência, um dos papas da área de implantação de projetos – Implantação de projetos não quer só 
dizer projetos de implantação, mas é tudo aquilo que sai da operação normal de qualquer empresa, 
instituição, organização. Gostaria de lembrar, quando ouvi a palavra do Sr. Presidente veio a minha 
cabeça que isso seria uma introdução para a gente falar de Plano Diretor. Como disse, acredito que a 
Diretoria sempre tenha pretendido fazer o seu melhor, mas nas palavras de Deming não é suficiente 
você fazer o seu melhor. Primeiro, é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu 
melhor. São palavras de Deming, um estudioso da área. O que quer dizer isso? Quer dizer que para 
fazer qualquer coisa nós precisamos sim de planejamento. E planejamento numa organização como a 
nossa em que temos uma série de interesses muitas vezes conflitantes. Acho que o interesse de 
todos os associados ou de todos aqueles que vêm aqui fazer parte do Conselho podem ser 
conflitantes, mas são sempre em prol do associado. O grande segredo de a gente conseguir juntar 
esses interesses que são conflitantes, esses interesses que são limitados pelas limitações de 
orçamento, esses interesses que têm a ver com prioridades, conflitos de prioridades, conflitos de 
orçamento, conflitos de tecnologias, tudo isso tem que ser resolvido naquilo que a gente chama de 
Plano Diretor. E Plano Diretor numa Instituição como a nossa não é simplesmente trazer alguém de 
fora, alguém que tenha atuado num Plano Diretor, algumas pesquisas, isso foi tabulado e foi definido 
que aquele era o Plano Diretor. Trouxemos a esta Casa e foi aprovado. O Plano Diretor tem que ser a 
expressão daquilo que realmente quer o associado. A gente fala quer o associado, é uma coisa muito 
abstrata, dá impressão que é um associado. Não, são 30 mil e tantos associados. São representados 
aqui neste Conselho, é verdade. Mas tudo aquilo que os associados querem é muito mais amplo do 
que a gente consegue fazer para esta Casa. O que o associado quer, como falou o La Terza há pouco, 
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mudou, há sete anos o foco talvez não fossem as crianças e, hoje, um dos grandes focos que temos 
no Clube são as crianças, eu não tenho a menor dúvida. Quando nós aprovamos aqui o Plano Diretor, 
me corrijam, por favor, Srs. Conselheiros, foi em 2009. Vim à Tribuna e pedi duas coisas que tivesse, a 
retroalimentação do Plano Diretor e que esse Plano Diretor fosse homologado, ou seja, discutido 
entre os associados. Nem uma coisa, nem outra, aconteceu. Mas o que vemos é que as necessidades 
continuam existindo, as prioridades precisam ser discutidas. Nós tivemos aqui recentemente o início 
do affair das pedrinhas. Segundo entendimento, liguei para o Conselheiro La Terza para entender o 
que se tratava aquela obra na alameda principal do Clube, e ele falou: Miller, isso foi feito com verba 
de manutenção, isso daí é manutenção. Eu recebi, hoje, na entrada da reunião do Conselho, DI 159, 
com a data de hoje, assinada pelo Presidente do Clube, dizendo: com relação aos serviços de 
manutenção, e ponho aqui várias interrogações, nós não estamos fazendo um serviço de 
manutenção, não estamos mantendo o que temos, nós estamos fazendo uma obra de troca de piso, 
é uma obra que está sendo feita ao arrepio, eu digo ao arrepio do que deveria ser um Plano Diretor. 
Um Plano Diretor não diz só quais são as obras do Clube: vou fazer Brinquedoteca, vou fazer quadra 
de Tênis, vou fazer Garagem, vou fazer um lago novo, isso aí são as obras que são consequência de 
um Plano Diretor. Um Plano Diretor de Desenvolvimento tem um Plano Diretor de Obras, mas mais 
do que isso, um Plano Diretor tem que dizer onde vamos chegar, o que queremos para o nosso 
Clube. Veja, o caso das pedrinhas. É evidente que esse piso que está sendo colocado lá deve ser tão 
bom quanto o piso que existe, só que o piso que existe lá foi mal mantido, confessado pelo 
Presidente do Clube, ele confessa aqui que, em razão da notória deterioração do atual piso instalado, 
é uma confissão de que está deteriorado, que não foi mantido adequadamente. Uma das premissas 
de um Plano Diretor é aquilo que vamos manter, o que queremos do Clube, quais são nossas 
características. Hoje, o que temos? Temos um Clube que tem cara da maior parte das suas 
edificações de coisas dos anos 50, 60. Não sou saudosista, quero o melhor para o meu Clube, o que 
há de mais moderno, mas eu não preciso destruir o Clube para poder ter uma coisa nova no mesmo 
lugar. Eu não tenho que destruir as pedrinhas, eu não tenho que tirar um piso existente, que é 
característica do Clube e que está mal mantido. Ele está com problema de acessibilidade sim, Sr. 
Presidente, mas ele pode ser mantido. As calçadas de Lisboa são todas de mosaico português e todas 
atendem aos princípios de acessibilidade. Aliás, são maravilhosas. O que seria – Vou usar as palavras 
do meu filho caçula, ele é arquiteto – O piso é tão bom quanto, mas as calçadas de Copacabana são 
feitas do mesmo mosaico português. Nós poderíamos fazer um desenho parecido, comprar um piso 
tipo Disney, que está sendo colocado aqui no Clube, que tem qualidade física de rolagem, etc., 
semelhante a outro, se for bem feito, mas Copacabana seria a mesma coisa? É lógico que não, o 
nosso Clube tem as suas características e isso tem que ser levado em conta no nosso Plano Diretor. 
Nós fizemos uma obra que acabou aprovada pelo Conselho antes da emissão do Plano Diretor, que 
foi o novo Bar da Piscina, e que mudamos um conjunto arquitetônico. Tinha gente que não gostava, 
particularmente também não gostava, mas era um conjunto arquitetônico do Clube, que vinha dos 
anos 60, todo ele revestido por mármore, etc., ganhamos um posto de gasolina. Quer dizer, nós não 
temos nada que mantenha nossa história. ... O que acontece, volto aqui a falar, nós precisamos de 
um Plano Diretor que atenda efetivamente ao associado, mas não é o associado que alguns têm em 
mente, é o associado que vem todo dia ao Clube, é o associado que frequenta a Brinquedoteca, o 
parquinho, a pista de atletismo, o Tênis, é o pessoal que fica no Bar do Tênis, em outros bares do 
Clube, isso é importante. Nós temos que realmente voltar a trabalhar para ter alguma coisa que 
direcione nossos investimentos, que direcione a nossa manutenção. O Sr. Presidente falou, vou 
aproveitar mais uma vez do seu pronunciamento, Sr. Presidente, o senhor falou: a Brinquedoteca foi 
feita em outra gestão, sequer foi aprovada por este Conselho e era uma obra. Infelizmente, Sr. 
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Presidente, quero lembrá-lo que aqui no Conselho o que é aprovado é a utilização do Fundo Especial. 
Se essa obra for feita com recursos do Clube que não sejam do Fundo Especial, não vai passar aqui 
pelo nosso Conselho e sequer as pessoas poderão discuti-lo. Então nós temos que ter um Plano 
Diretor que direcione sim tudo aquilo que nós fazemos, não engessar, mas direcionar, estar de 
acordo. Eu gostaria que a primeira sentença da Comissão de Obras fosse: este projeto está coerente 
com o Plano Diretor dos associados. ... Muito obrigado. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Presidente, eu gostaria até que o senhor me ajudasse, porque nós 
falamos aqui em Plano Diretor como se fosse algo obrigatório a ser seguido. Me parece que não é. 
 
Presidente – Não é. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Então isso aí também conturba todo conceito de segui-lo, então 
acho que a gente tem que rever um pouco essa questão de não engessá-lo, como você disse, o 
objetivo não é engessar as ações de uma Diretoria ou outra aqui, mas talvez a gente ter um 
instrumento que possa regular o que decidirmos aqui através do Plano Diretor de Desenvolvimento. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Sem dúvida, Heitor Tonissi. Queria lembrar só a frase do Deming: não 
é suficiente você fazer só o melhor. Primeiro, você precisa saber exatamente o que fazer, que é o 
planejamento. Esse planejamento vai mostrar prioridades, etc. e não vai engessar ninguém. Nós 
vamos é conseguir acertar os conflitos e levar à frente. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Mas é bom que fique claro para todos aqui, que acho que é o 
entendimento de que ele é um dispositivo obrigatório a ser seguido pela Diretoria, e não é. 
 
Presidente –Que não seja estático, mas seja estável, acho que é isso que os senhores querem falar. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – E dinâmico e permanente. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Conselheiro Miller, o senhor falou que a obra pode 
ser feita, uma construção em nosso Clube utilizando dinheiro de custeio. Só que o Estatuto é muito 
claro, dizendo que obras no Clube só podem ser feitas com dinheiro de investimento, então o 
dinheiro que não é feito pelo investimento, não vai passar pelo Conselho, só que nosso Estatuto diz 
que todas as obras de construção, como foi feita a Brinquedoteca, tem que passar por aqui porque 
são investimentos, e sai do Fundo Especial. 
 
Presidente – E que depende de autorização. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – E depende de autorização do Conselho. Então, só 
para corrigir o senhor, que isso está previsto estatutariamente. Então, se por um acaso o senhor tem 
conhecimento de alguma obra que não passou por este Conselho, está errado. Obrigado. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Então, por favor, Sr. Conselheiro, só arrematando, a troca de piso é 
uma obra, não é manutenção. O senhor faz parte da Mesa, por favor, faça a correção necessária.  
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Presidente – Vou esclarecer os conceitos. Quando é obra de manutenção, aí os senhores é que 
definem, os engenheiros, o que é manutenção, quer dizer, manutenir, preservação, aí pode ser pelo 
custeio. Agora, quando é obra, edificação, acréscimo de melhorias e benfeitorias, isso é verba de 
investimento, e depende obrigatoriamente deste Colégio, sob pena de nulidade absoluta. 
 
Dulce Arena Avancini – Já cumprimentei os senhores. Como não pude falar na Voz do Conselheiro, já 
haviam inscritos, estou aqui pedindo em nome de diversos associados, um banheiro para deficiente 
físico no recinto do Boliche. Tem muita gente que utiliza bengalas, anda de cadeira de rodas e está 
havendo necessidade. 
 
Presidente – Já vieram me pedir a mesma coisa. 
 
Dulce Arena Avancini – Como temos duas canchas de Bocha que não estão sendo usadas, porque a 
Bocha está morrendo no Clube, está numa agonia bárbara, ali seria um local adequado, ou então, lá 
na Bocha tem um vestiário, tem outro vestiário para visitante que não é ocupado, estou sugerindo à 
Diretoria que, por favor, verificasse o que é possível fazer. Espero que isso seja feito, porque me 
parece que é urgente. Obrigada.  
 
Presidente – E tem até previsão legal para tanto. 
 
Cândido Padin Neto – O Conselheiro Miller terminou, falando que gostaria que a Comissão de Obras 
viesse em seu pronunciamento e dissesse: de acordo com o Plano Diretor nós aprovamos. Eu 
também gostaria muito disso, mas infelizmente nunca ouvi isso nesses meus seis anos, mas vamos 
chegar lá, porque estamos mudando o Esporte Clube Pinheiros e acredito que todos que amamos o 
Esporte Clube Pinheiros queremos isso. Isso não é nem ruim e nem pejorativo, isso é 
engrandecimento de todos nós e que as Comissões possam ser suprapartidárias. Eu gostaria que 
todos os Conselheiros atuais, os que virão possam trabalhar comigo nesta luta para que possamos 
mudar um pouco este Conselho. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Cândido Padin Neto – Com relação aos pisos, nós vimos aqui a exposição da Diretoria sobre porque 
dessa mudança e num dos trechos, diz: em razão da notória deterioração do atual piso instalado, dos 
diversos remendos executados ao longo de muitos anos, das várias depressões e afundamentos, bem 
como das diversas pedras soltas, optou a Diretoria de Patrimônio pela troca total desse piso por 
ocasião da referida manutenção. A Diretoria é clara, que diz que é manutenção. Eu não sei o custo 
total dessa obra, eu não sei se foi feita licitação dessa obra, mas causou espanto a todos nós, porque 
estamos falando de um patrimônio do Clube. Logo no início nosso Conselheiro mais novo nosso, 
Fiore, estava aqui e falou. E é novo, Conselheiro jovem, se pautou nessa preocupação. Imagine nós, 
que nascemos no Clube, que vivenciamos todos esses anos esse piso, que é um piso mosaico, é um 
piso de alto custo. Todos os engenheiros e arquitetos aqui sabem que o valor do metro quadrado 
desse piso está para lá de cento e tantos reais para se instalar, ou fazer. E esse que estamos pondo, 
sei lá, podemos fazer por R$40, R$30, é uma diferença brutal. Então, em termos de qualidade 
estamos perdendo. Acredito que muitos dos senhores já foram a Veneza, passaram na Praça São 
Marcos, passaram pelas alamedas, vocês sabem qual é o número de transeuntes? Os senhores 
acham que esse piso não se adequa a pedestre? Os senhores já foram a Portugal? Os senhores acham 
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que esse piso não se adequa a pedestre? Eu devo estar viajando, né? Então, o que digo é que 
estamos dilapidando o patrimônio cultural do Esporte Clube Pinheiros e não podemos deixar essa 
obra prosseguir. Peço ao Diretor de Patrimônio, Engenheiro Tatit, meu amigo pessoal, que, por favor, 
verifique isso, Diretores, Presidente Dutra, Dr. Arnaldo Ferraz, também companheiro lá, vamos olhar 
isso com carinho. Acredito que possamos achar outros meios para podermos manter esse patrimônio 
do Clube. Quando dissemos que as pedrinhas estão soltas, e tal, vou lembrar como é feito o Tênis. 
Vocês jogam Tênis, sabem como é feito o Tênis. Nós temos aqui nossas quadras de saibro. O saibro 
necessita de uma manutenção total. Essa manutenção não é feita por qualquer um. Por que nossas 
quadras são ótimas? Por que nossas quadras são faladas? E eu sei, jogo, competi minha vida aqui no 
pelo Clube Pinheiros, todos falam das quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, porque tínhamos 
e temos uma equipe de poucos, mas que só fazem isso. E durante anos viemos trocando e eles 
vieram ensinando um ao outro como se fazer essas reformas e por isso a qualidade nossa das 
quadras é imputável. Agora, por que não fazermos isso com esse patrimônio nosso, que são as 
pedrinhas de mosaico? É só fazermos uma equipe técnica de quatro ou cinco pessoas que farão toda 
essa manutenção ao longo dos trechos em poucos anos, isso é simples. Não se faz as pedrinhas como 
vem sendo feito, os senhores já viram, com cimento. Coloca o cimento, pega uma pedra, nem olha a 
pedrinha, não quebra a pedra, vai lá, pega a pedra e taca no buraco. É lógico que vai ficar, porque ele 
não tem a capacidade de ir lá, quebrar e fazer o contorno necessário para isso. Isso se faz. Mas se 
você contratar uma empresa que vai ser especializada para fazer, ele vai fazer isso, vocês vão ver, ele 
vai arrumar, vai colocar, vai diminuir, ele vai colocar com areia. Isso é manutenção adequada, que o 
Esporte Clube Pinheiros não perdeu na atual gestão, vem perdendo em várias gestões. Então, o que 
peço à Diretoria, é que vamos fazer uma equipe de profissionais qualificados, vamos contratar esses 
profissionais, que vão ser funcionários do Clube Pinheiros e irão fazer os pontos necessários, com 
apiloagem necessária. O transporte dos carrinhos poderá ser feito, o piso aguenta. Então, é só 
adequar os profissionais a nossa necessidade. Isso é muito simples, pode ser feito e o nosso 
patrimônio estará salvo. Obrigado.  
 
Roberto Cappellano (aparte) – Só te dar um esclarecimento.  
 
Cândido Padin Neto – Você sempre enobrece. 
 
Roberto Cappellano – Como no item 1 da justificativa da Diretoria, ela fala: com a finalidade de 
adequação e manutenção da rede de águas pluviais de 300 milímetros e a instalação de 
infraestrutura para cabeamento de fibra ótica e instalação elétrica foi iniciado o serviço de abertura 
da galeria. Então, aí se confunde um pouco manutenção com obra nova. Mas indo na linha que você 
falou de fazer manutenção adequada, não sei se vão manter em algum lugar, mas obviamente a 
gente tem que ter fibra ótica, nós podemos também trabalhar com método não destrutivo, furo 
direcional. A galeria tem que trabalhar em gravidade e a cota vai ser mais funda, bem diferente da 
cota da fibra ótica. Então também a gente pode trabalhar em alguns lugares sem precisar mexer no 
piso, com método não destrutivo, você abre um poço de vista, um poço de ataque, o outro faz 200, 
300 metros sem precisar abrir um metro de vala, é isso que ajuda na manutenção.  
 
Cândido Padin Neto – É isso. Cappellano, você vê que em poucos minutos nós conseguimos dar as 
soluções, falar das técnicas adequadas e resolver os problemas para a Diretoria. Agradeço.  
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Tenho dois temos a tratar, o primeiro tema não é relacionado 
ao piso, o segundo tema é relacionado ao piso. O primeiro tema é uma sugestão: vários sócios hoje 
se encontram em idade que vão estudar no exterior ou vão se ausentar do Brasil e têm que embarcar 
com altas manutenções do título. Por outro lado, a gente vê que existe no Estatuto uma disposição 
que permite que se faça o pedido. Hoje nós temos cerca de 130 carteirinhas da Diretoria, que é como 
se apelida isso, de pessoas que usufruem do Clube gratuitamente, sem ser sócios, a um critério único 
e exclusivo da Diretoria. Basta, para tal, comunicar ao Conselho. Gostaria que a Diretoria avaliasse a 
possibilidade de que esses associados que vão se ausentar por algum tempo pudessem depositar 
seus títulos, para que as despesas desse título fosse assumida por essas 130 pessoas e a gente tivesse 
um equilíbrio de contas e uma não oneração dos sócios que por uma questão de carreira ou por um 
questão de desenvolvimento próprio tenha que se ausentar do País por um tempo. Com relação ao 
piso, Sr. Presidente, lembrando aqui que o nobre Conselheiro Luiz interveio no aparte em relação ao 
Conselheiro Miller, o que me chamou atenção foi isso, a gente fala de uma instalação de 
infraestrutura para cabeamento de fibra ótica. Isso me parece ser uma obra nova. Quando vi essa 
obra, de início defendi, inclusive nas redes sociais que seria um ato de gestão, mas depois troquei, 
percebendo do vulto que a obra tomou me questionei, inclusive vim a vossa presença e fiz um 
questionamento se a obra estava dentro dos preceitos que o Clube exige, porque no vulto da obra, 
não só intervenção na sua magnitude, mas também instalação de algo que é novo, como 
cabeamento de fibra ótica, me parece que não estaria dentro dos preceitos o fato de pelo menos o 
Conselho tomar uma ciência prévia do que estava acontecendo. 
 
Presidente – Sendo obra, como o Dr. Luiz falou, obra é investimento, tem que passar 
obrigatoriamente pelo Conselho, quando é manutenção, não. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E o entendimento que tive a partir do vulto dessa obra, mudou. E 
também nosso Clube, não somos regidos pela lei das SAs, nós já tentamos trazer aqui alguns 
dispositivos das leis das SAs em relação a Conselho Fiscal e a própria Mesa disse que não é aplicável, 
porque nós somos um Clube, é direito civil. E no direito civil o que regra, acho que a maioria aqui 
mora em condomínio, a maioria da dificuldade em condomínio é quando a gente tem que aprovar 
determinada obra – Tem até um termo que os advogados usam para isso que diz respeito à qualidade 
da decisão, ou seja, em cima do que está se tomando essa decisão? É voluptuária? Eu não sei o termo 
correto. 
 
Presidente – Isso são benfeitorias úteis, as voluptuárias são de mero deleite, essas não são 
obrigatórias. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Então, esse tipo de coisa, quando a gente vê a forma como está 
se discutindo aqui no Conselho e pelo passado histórico recente, nós vemos que o piso devidamente 
conservado tem características de trânsito, tem características de segurança e tem características de 
estética. Então, fica essa pergunta que eu gostaria que o senhor – O questionamento que fiz foi ao 
Presidente do Conselho, não ao Presidente da Diretoria, eu vi que o senhor teve bastante cuidado em 
mandar uma carta do Presidente da Diretoria, mas ainda guardo ansioso seu pronunciamento. 
 
Presidente – Eu necessito de subsídios técnicos para poder responder ao senhor; ainda sou um 
singelíssimo advogado, não conheço essa matéria de engenharia. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não estou cobrando a resposta agora. E pergunto como 
Presidente do Conselho, não como advogado. E como temos esse tema encaminhado para a próxima 
reunião o que gostaria na próxima reunião, acredito que haja necessidade de esclarecer a este 
Conselho, esclarecer ao corpo associativo algumas questões em relação ao piso. Então, o que 
gostaria que viesse esclarecido? Coloca-se aqui que no item 5 da carta do Presidente, nesse despacho 
DI 159/2014, tomo a licença de ler, Sr. Presidente, da Diretoria. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Lembramos ainda que ao longo do tempo constatamos diversos 
registros de ocorrência envolvendo acidentes com associados, setenta e quatro nos últimos seis 
meses. Tomei a liberdade de fazer um levantamento nas redes sociais, de conversar com amigos. 
Meu esporte é a corrida, corrida de rua, acredito que isso dê uma percepção um pouco diferenciada 
de onde estão os acidentes. Sr. Presidente, nenhum acidente ocorreu naquela área, os acidentes, 
com gravidade, ocorrem aqui perto do ginásio azul, ocorrem onde o piso está mais mal conservado, 
que é próximo ao CCR, ocorrem no piso antigo. Então, por uma questão de segurança do associado, 
Sr. Presidente, demais Conselheiros e associados, eu acredito que devamos trocar onde tem a 
prioridade de queda e não onde a gente tem uma prioridade, talvez, de uma questão estética. E com 
isso, Sr. Presidente, eu gostaria de encerrar meu pronunciamento, que em relação ao Plano Diretor, 
esse Plano Diretor foi trazido para Casa e as modernas técnicas hoje de gestão da coisa pública. E nós 
aqui estamos gerindo uma coisa pública, uma coisa de 38 mil interessados, uma coisa que tem um 
orçamento maior que a cidade de Marília, uma coisa que tem um orçamento que é quase metade do 
orçamento do Vaticano, que é um país, nós precisamos ter alguns mecanismos modernos. E o 
mecanismo de audiência pública, que já foi citado diversas vezes neste Conselho deve ser trazido 
para cá, Sr. Presidente, para validar aquilo que foi visto no Plano Diretor. Então, nós temos que 
entender que nós, como Conselheiros, podemos eventualmente ter um lapso de tempo em relação a 
perceber uma percepção correta, que valia num determinado tempo e não vale mais no tempo no 
tempo onde ela está implementada. E audiência pública nos tiraria esse vício de projeto, esse vício de 
gestão. É isso que gostaria de dizer. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Esclarecendo a você e também dando um pouco de subsídio ao Dr. 
Manssur, essa obra não é voluptuária e, digo mais, eu não sei o custo dessa obra, então, Dr. Manssur, 
eu não sei qual seria a posição de V. Exa. aqui como Presidente desta Casa, mas eu acredito que ela 
deveria vir aqui para ser discutida. Obrigado. 
 
Presidente – Eu vou responder. Tudo é uma questão de leitura. É estatutário, o senhor falou até em 
lei das SA, acho que é por analogia. Em abril – Os senhores têm que ser sinceros comigo – em abril 
nós temos a 1ª Reunião Ordinária, são duas, uma em abril, outra em novembro. Em abril para se 
discutir e deliberar a respeito das contas do exercício findo e em novembro para fazer-se o 
Orçamento. Numa emergência total eu coloquei uma ocasião a reunião extraordinária e ordinária e 
nós ficamos aqui duas horas discutindo se eu poderia fazer. Por óbvio que poderia. Então eu quero 
deixar claro para os senhores que a reunião do mês que vem, e para quem está aqui assistindo, para 
que depois possa fazer os comentários de acordo com a lei, é prevista a reunião ordinária do 
Conselho para aprovação das contas da Diretoria. E via de regra, os senhores sabem disso, essa 
reunião, após as matérias de praxe, ela começa 21h00 e não há hora para terminar. Os senhores 
estão repetindo de se trazer obviamente essa matéria, caso venha preparada, porque senão estiver 
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preparada não vou submeter à apreciação de 180, 200 Conselheiros sem estar devidamente 
instruída. Se ela vier eu vou ter que fazer uma extraordinária e uma ordinária. Eu vou ficar muito 
triste se alguém levantar, como se fez em outra oportunidade para questionar se poderia acumular a 
extraordinária com a ordinária numa mesma reunião. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Me permite uma sugestão? Crie em dias diferentes, Sr. 
Presidente. 
 
Presidente – Dependendo do que vier, chamo assembleia geral, chamo audiência pública. O que 
quero dizer, até onde sei, e a imprensa noticiou isso, é que havia um trecho que foi feito – O 
Conselheiro Padin sabe desse meu pronunciamento – e, terminado aquele trecho, eu dissera que 
parava naquele trecho. Os senhores já estão estendendo para outros ângulos, que desconheço. Até 
onde soubera era no trecho que fora danificado em razão das obras do Estacionamento e lá se fizera 
o conserto necessário, o trabalho necessário e por lá se parava. Tanto que a grande imprensa do País 
trouxe isso, até colocando que eu havia dito que a obra paralisaria sim ali. Mas lamentavelmente 
esse assunto está vindo como polêmica num momento que a gente tem que observar. Ouço, 
encaminharei à Diretoria e ela vai tecer os esclarecimentos cabíveis a respeito desse assunto 
polêmico que acabou vindo à baila. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Se possível, Sr. Presidente, gostaria de complementar os pedidos 
com o seguinte: 
 
Presidente – Pois não. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Eu gostaria de saber a destinação do mosaico português.  
 
Presidente – Perfeitamente. Tudo isso vou mandar e a Diretoria esclarece. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Voltando aqui ao assunto, eu também sou corredor. 
Recentemente tive dois tombos desagradáveis correndo pelo Clube e nenhum deles foi no mosaico, 
ambos os tombos foram em trechos cujo piso encontra-se em péssimo estado de conservação, pode 
ser facilmente visto por qualquer Conselheiro. E acho que seria isso que o senhor estava falando 
naquele momento. Só isso. Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Minha mulher caiu recentemente, levou três pontos no queixo, 
uma colega da corrida caiu recentemente, ficou totalmente danificada e nenhuma delas no mosaico 
português, lamentavelmente.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Gostaria de cumprimentá-lo por parte do seu 
pronunciamento, sobretudo, quando mencionou a questão das audiências públicas. Eu confesso que 
nesse aparte queria fazer um mea-culpa, como Conselheiro e, acredito que mea-culpa também pela 
Diretoria, por toda Casa, porque acredito que precisamos repensar nossa forma de nos relacionarmos 
com o associado. Hoje, com internet, redes sociais e tudo mais, fora do Clube, não com ouvidorias, 
mas com ombudsman, independente, etc., nós precisamos estar mais próximos do associado. Então, 
isso não é uma crítica à Diretoria, é um mea-culpa que faço inclusive a mim, como Conselheiro, eu 
acho que precisamos encontrar uma nova fórmula de nos relacionarmos com o associado e ouvi-lo 
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mais. Um dos instrumentos são as audiências públicas em alguns casos, como foi feito na ocasião do 
Plano Diretor, mas eu acredito que esta Casa, sobretudo, com 1/3 do Conselho que agora será 
renovado e com a futura Mesa do Conselho Deliberativo, eu acho que precisamos repensar um 
pouco a forma de nos relacionarmos com os associados, mantendo mais contato, ouvi-los mais. Isso 
não vale apenas para a Diretoria, não é uma crítica, inclusive é uma crítica a nós mesmos, a mim, a 
você, nós, aqui como Conselho, temos que encontrar uma melhor maneira de nos relacionarmos e 
mantermos esse contato com os associados, não podemos nos distanciar desses associados. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Nesse sentido, Conselheiro Cardia, em relação ao seu aparte. 
Hoje nós ouvimos aqui palavras do Conselheiro Caruso, que tenho certeza que não o ofenderei, 
dizendo que ele falou palavras com a sabedoria que a idade permite e com a energia de um jovem de 
18 anos, que ele falou exatamente nesse sentido: o Clube é muito mais complexo e, nós, como 
Conselheiros, não podemos votar inocentemente, temos que votar conscientemente. 
 
Presidente – E sempre visando os interesses do Clube e não interesses pontuais, isso é fundamental, 
seja em que época for, em véspera do que for, mas sempre em prol dos interesses do Clube e não de 
interesses pontuais em determinadas épocas ou meses do ano.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Por conta disso, Sr. Presidente, que a gente tem repetidamente 
colocado a necessidade de governança, de gestão. 
 
Presidente – Durante o ano todo e não em determinadas épocas em determinado biênio par ou 
ímpar.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Porque a teoria do agente é uma coisa que existe, conflito de 
agência é algo que existe. 
 
Presidente – Trinta anos de Casa me deram essa experiência e essa autoridade para falar isso.  
 
Cândido Padin Neto (aparte) – O Conselheiro Cardia falou dos associados, que nós devemos saber 
como nos comportar ou como falar com o associado e obter deles as informações que tanto o Clube 
necessita. Nós estamos aprendendo e estão aqui os associados, sem eles isso não teria acontecido. 
Então nós devemos parabenizar esses associados que realmente amam este Clube e que vêm aqui 
querer fazer jus aos que eles querem. 
 
Presidente – Os senhores me permitem uma palavra só, com toda sinceridade. Estamos às 23h30, 
este Clube inaugurou uma obra inédita há um mês, eu não vi um Conselheiro falando da obra do 
Estacionamento, eu só vi falar que essa obra, que é respeitável, mas não vi uma palavra de nenhum 
dos senhores a respeito da obra do Estacionamento.  
 
Cândido Padin Neto – Dr. Manssur, em várias reuniões eu falei do Estacionamento, até perguntei ao 
Presidente Dutra se ele estava com conhecimento de algumas infiltrações. 
 
Presidente – E os senhores sabem com que sacrifício este Conselho conseguiu levar até o 
encerramento da obra. 
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Cândido Padin Neto – Gostaria só de dizer que o senhor jamais faltou com a verdade quando disse 
que eu sabia e que havia sido paralisada a obra. Então, queria dizer que nós, associados, nós, 
Conselheiros, somos gratos ao que o senhor está fazendo aqui no Conselho. 
 
Presidente – Muito obrigado. E eu sei a que custo, até de saúde pessoal. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Não vou falar das pedrinhas, porque só basta concordar com os 
que me antecederam, que são técnicos, arquitetos, engenheiros, administradores, entendem muito 
mais do assunto do que eu. Eu falaria se ninguém tivesse falado ainda. Garagem, eu não vou falar 
nada porque realmente é uma obra grande no sentido de cara, mas, para mim, desculpe-me, o Clube 
não é um lugar para estacionar carro, é um lugar que a gente vem com a família fazer esporte, ter 
lazer, então todas as outras obras do Clube para mim são mais importantes. Então, realmente 
concluímos a Garagem, está de parabéns no ponto de vista de ter concluído. De considerar uma 
grande obra que vai mudar a história do Pinheiros, tal, não muda absolutamente nada. Mudaria a 
história do Pinheiros se todo mundo viesse de bicicleta e a gente falasse: Olha, no Pinheiros todo 
mundo vai de bicicleta, ou todo mundo vai de carro elétrico, ou de ônibus, ou de trem. Dizer que 
temos uma obra gigantesca de garagem me diz muito pouco, mas isso é pessoal. A questão das 
pedrinhas já falei, queria abordá-la de outra forma. Na realidade o meu amigo e ótimo Conselheiro 
da Casa Mario Gasparini sempre diz que a única coisa que não podemos ter é compromisso com o 
erro. Por que estou dizendo isso? A gestão anterior fez uma Brinquedoteca. Acho que eles 
caminharam pelas alamedas do Clube, viram que tinha muita criança, construíram uma 
Brinquedoteca. Não há nada dentro do Estatuto, eu não enxergo, talvez doutrinariamente exista algo 
que impeça que uma Diretoria faça obra usando verba de custeio, mas só enxergo lá, sou 
administrador, não sou advogado, mas o que enxergo lá é que para usar a verba de investimento é 
que tem que vir obrigatoriamente ao Conselho. Mas qual é o compromisso com o erro? Porque obra 
agora feita, naquela época lembro que o Presidente da época, já estava aqui, não sou tão experiente 
quanto o Dr. Manssur, que é um pouco mais experiente, mas lembro que a justificativa era que, 
primeiro, que o Orçamento era muito gordo, então sobrou dinheiro, cabe uma Brinquedoteca. 
Depois ele justificava, até recentemente perguntado, ele justificava: Não, é porque a Oposição se 
retirou do Plenário para evitar o Fitness. Nenhuma justificativa justifica para mim. Falta de 
compromisso com o erro é o seguinte: essa obra da alameda é uma obra, não é uma manutenção e 
deveria vir a esta Casa, mesmo não estando no Estatuto, porque esta Casa é que representa o 
associado, esta Casa aqui representa o associado, eles elegem. Não dá para escutar 30 mil e tantos 
em cada assembleia, mas são eleitos 210 para escutarem o sócio e virem aqui discutir, então, 
independentemente de estar no Estatuto, Sr. Presidente, eu espero na realidade, como mudança, 
que a Casa seja escutada quando existe uma mudança grande, mesmo que não esteja no Estatuto. Se 
a gente quiser pôr todas as regras, Estatuto, Regimento, Regulamento, isso se tornará um negócio 
grande, enorme, vamos mudar tudo e não vai resolver. O problema é o seguinte, existe uma forma 
de enxergar as coisas e acho que algumas coisas têm que vir ao Conselho, independentemente de 
estar no Estatuto, acho que não custa, acho que na realidade é saudável, acho que essa discussão 
tinha que ter passado pelo Conselho. O que você acha, Lomonaco? Não sei, preciso de dados, como o 
Dr. Manssur falou. Eu não sei, todos os arquitetos que vieram falar comigo dizem que é um absurdo. 
Metade dos engenheiros diz que não, a outra metade diz que é perfeito, tem que fazer, melhora esse 
bloquete. Eu não sei, mas o que sei com certeza é que não devia ter sido feita essa obra sem 
consultar o Conselho, isso é que eu sei. E a segunda coisa que me trouxe aqui é muito simples, esse 
negócio de Facebook é estranho, mas hoje tinha uma discussão interessante, pela primeira vez ela se 
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tornou interessante, muitas vezes a gente está falando: Não, o Conselheiro convida seis de graça, o 
Diretor oito, o Veterano dois. Não sei, o número para mim é indiferente, eu não conheço, 
sinceramente, porque é uma raridade absoluta eu pôr alguém não sócio para dentro do Clube, à 
questão do que acredito. Mas a regra existe e acho que tem uma visão equivocada e é isso que 
percebi hoje, que é assim, nós estamos regulando o que nós que somos donos do espaço podemos 
fazer: trazer gente. E nunca ninguém falou em regular a entrada do cara. Alguém falou, acho que no 
Hebraica, o cara que é não sócio só pode ir quatro vezes ao clube num ano. Mas isso faz total sentido 
e é esse meu pronunciamento, acho que deve ser analisado, se são quatro, cinco ou dez, mas o que 
não pode ter é o rodízio de sócio, e ele acontece, temos que acabar com o rodízio de sócio aqui. O 
cara quer vir ao Clube, ele não precisa ter cem amigos, ele precisa ter um título. E é isso que peço à 
Diretoria, que estude um limite, que faça o controle do não sócio entrando no Clube e faça um limite 
sobre isso. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Já tem. 

 
Alexandre Perrone Lomonaco – E quanto é? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Seis vezes. 

 
Alexandre Perrone Lomonaco – O não sócio só pode entrar seis vezes no ano? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: No mês. 

 
Alexandre Perrone Lomonaco – No mês, meu amigo, ele está entrando mais que eu, desculpe-me. 
Então vale o estudo, desculpe-me, isso é brincadeira, seis vezes por mês! Então o pedido é diferente, 
vamos alterar a norma. Nunca apareceu pelo motivo óbvio, o cara que vem seis vezes por mês como 
não sócio ao Clube não vai aparecer, ele está vindo mais que eu. Então eu solicito que seja alterada a 
regra, seis por ano. É simples a mudança. Era isso. Obrigado.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Pelo adiantado da hora, vou ser bem rápido aqui. Só vou falar 
o seguinte: era necessária a troca do piso sim, o Ministério Público havia notificado o Clube Pinheiros. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Presidente – Todos falaram, todos ouviram, isso é democrático, todos ouviram. O senhor ouça, se o 
senhor não quiser ouvir se retire, mas ele vai falar, vai ter a palavra garantida e sem nenhuma 
reclamação. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – E não vou admitir coação. 
 
Presidente – Porque ninguém reclamou quando os outros falaram. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Foi escolhido um piso condizente sim para substituir aquele que 
estava danificado e causava acidentes nos associados. Aquele piso de pedrinhas não é patrimônio 
cultural porcaria nenhuma. Aliás, a pessoa fala comparar com o piso de Lisboa, quem fala isso não 
conhece nenhum país da Europa. Portugal, com todo respeito, é o país mais pobre da Europa. Você 
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quer comparar piso vai a Barcelona, vai a Berlim, vai a Londres. Eu vi piso desse tipo sim, agora em 
janeiro, em Paris, ao lado do Louvre uma região toda esburacada, era o piso de pedrinhas. Sabe por 
que tudo isso chegou? Porque inauguramos a Garagem e o pessoal achava que não iríamos 
inaugurar. Inauguramos a Garagem e agora uma pessoa começou no Facebook e colou o negócio, aí 
vem todo mundo agora: O piso é de pedrinhas, tal. Essa obra vai ser concluída dentro de 15 dias e 
não vai passar da entrada do Clube. Era isso que eu tinha. Boa noite.  
 
Synesio Alves de Lima (aparte) – Dr. La Terza, eu queria lhe perguntar e que o senhor apreciasse, em 
nossa ação aqui no Plenário quem é que joga para o Esporte Clube Pinheiros, quem joga para a 
plateia por oportuno? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Ah, doutor, tem um aqui que foi eleito pelo Pinheiros Sempre. 
Voltou as costas para o Pinheiros Sempre e hoje está querendo jogar para a plateia, né? 
 
Mario Montenegro Gasparini – ... Eu não podia me furtar a vir aqui me manifestar, principalmente 
após, e vou falar especialmente para o senhor, que fez questão de deixar bastante claro que parece 
que essa discussão que está se trazendo aqui e se passando aqui sobre as pedrinhas tem motivação 
eleitoral. 
 
Presidente – Não sei. 
 
Mario Montenegro Gasparini – O senhor disse textualmente. 
 
Presidente – Não falei, isso é suposição do senhor. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Então é uma suposição minha. 
 
Presidente – Aliás, o senhor tem muitas suposições. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Muitas, podemos discuti-las, se o senhor achar conveniente. 
 
Presidente – Aonde o senhor quiser, o tema que o senhor quiser, em lugar que o senhor quiser, o 
tema é livre. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Nós vamos debater? 
 
Presidente – Não. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Eu posso me pronunciar ou vamos debater? 
 
Presidente – O senhor está se dirigindo a mim. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Estou me dirigindo a sua fala. 
 
Presidente – Não senhor. 
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Mario Montenegro Gasparini – Sim. 
 
Presidente – O senhor está colocando em minha boca palavras que eu não disse, eu não falei 
motivação eleitoral. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Estou dizendo que o senhor por mais de uma vez na sessão de hoje 
quis deixar consignado que essa discussão está vindo aqui em razão do momento que bienalmente 
acontece. 
 
Presidente – Isso eu falei. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Foi isso que o senhor disse, né? 
 
Presidente – Isso eu falei. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Na verdade sou uma pessoa com uma imaginação fértil e estou 
tirando uma série de ilações. 
 
Presidente – O senhor está tirando ilações particulares. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Particulares não, elas têm a ver com essa discussão, não é nada 
particular, não é privada, é bem pública. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Esta Casa é a caixa de ressonância do que se discute no Clube pelos 
associados, então toda vez que qualquer Conselheiro achar importante tratar temas que são 
discutidos nas alamedas e nos corredores do Clube é adequado que se trate aqui. Se o senhor acha 
que é antidemocrático tratar esse tema. 
 
Presidente – Eu não falei isso. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Ou que não seja adequado. 
 
Presidente – Também não falei isso. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Então, qual foi sua censura com relação a esse tratamento que está 
sendo discutido aqui? 
 
Presidente – Nenhuma. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Foi só um comentário que o senhor veementemente quis dizer que 
está sendo trazido aqui por interesses absolutamente da bienalidade do momento, foi isso que o 
senhor quis dizer? – Dr. José Manssur assentiu com a cabeça – Ficou claro pela exposição de todos os 
técnicos que me antecederam aqui que não há nenhum interesse, Dr. Dutra, em causar 
constrangimento do ponto de vista eleitoral, como está sendo dito aqui. O Dr. Cappellano, o 



41/46 

 

Engenheiro Carlos Miller deixaram bastante claro que não há ainda elementos que possam nos 
definir se é adequado ou não, como é que deve ser feito, a discussão aqui é outra. Se o Engenheiro 
de obras, Dr. Tatit, ou quem quer que seja que tomou a decisão de substituir o piso que havia aqui no 
Clube, e a despeito da colocação do Engenheiro La Terza sobre os pisos não serem históricos, ou sei 
lá, qualquer coisa que o valha, eles têm uma tradição para nós aqui no Clube. Eu frequento o Clube 
há 50 anos e me lembro das gravatinhas pela alameda. E esse é um piso que para nós tem valor, tem 
um valor para associado do Esporte Clube Pinheiros, para aquele associado que talvez até fique 
démodé, que frequenta o Clube há várias gerações, que está aqui neste Clube e que gostaria na 
verdade que esse tipo de tradição fosse preservado ou ao menos viesse a ser discutido de maneira 
adequada. Como V. Exa. mesmo disse, que também apesar de ser uma das poucas pessoas que está 
preparada para quase tudo, como acabou de me desafiar para discutir sobre qualquer tema. 
 
Presidente – A hora que o senhor quiser. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Mas não tenho interesse de discutir com V. Exa. 
 
Presidente – Nem eu. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Então, por favor, não se ofereça. Nesse sentido, Dr. Dutra, o que 
acho que é importante a gente avaliar com relação a isso é que na verdade e, o Alexandre Lomonaco 
fez aqui uma colocação, que é algo que sempre procuro imprimir, de não ter compromisso com o 
erro. E não estou dizendo que vocês se equivocaram, que erraram, mas se há alguma coisa que está 
sendo feito e que não é do interesse de todos, já foi dito aí que os senhores têm estudos. O 
Engenheiro La Terza diz que tem uma notificação, que se apresentem esses documentos, chamem os 
sócios que estão interessados em tratar esse tema e que se mostre isso, eventualmente apresente 
até uma alternativa, como está sendo discutido por vários, de manter na alameda das palmeiras, ou 
qualquer coisa do gênero. Nós temos aqui no Clube, eu falei para quem me abordou, tratando sobre 
esse tema, um mosaico de pisos, se a gente for olhar, cada pedaço do Clube é de um piso, a gente 
sabe disso, sabemos como foi construído ao longo do tempo esse mosaico de pisos e que sem dúvida 
nenhuma é importante que ele seja na verdade do ponto de vista das pedras portuguesas, da 
colocação, ficou claro que o problema foi de manutenção, não há um problema do piso. Será que não 
vamos ter esse problema com o piso que está sendo instalado? Estão sendo levantadas dúvidas 
acerca do piso que foi instalado há pouco mais de seis, ou oito meses, que já tem desgaste, que já 
tem problema. Será que daqui a dois anos não vamos ter que de novo mexer no piso? Então é só 
esse aspecto que acho que é importante. E apesar do quanto emocional foi essa discussão, essa não 
é uma discussão que deveria caminhar para esse lado, essa é uma discussão que deveria caminhar 
por uma evolução nas relações da Diretoria com o Conselho, passando pelo respeito aos sócios. 
Então, se vocês acham, pelo que estou entendendo, a Diretoria e o Presidente do Conselho acha que 
isso tem que ser feito dessa maneira, sem consulta, sem apresentação dos elementos e sem a 
discussão. O que estamos colocando aqui, com base no que foi discutido e o grupo que represento, 
Pinheiros de Todos Nós, Dr. Manssur, prima por apresentar proposições, nós não estamos aqui 
fazendo crítica, o senhor não ouviu aqui nenhuma crítica. Ao contrário, houve elogios inclusive à 
atitude da Diretoria. Sinceramente falando, não posso dar razão a colocações emocionais, 
comparando a obra do Estacionamento, que, sinceramente falando, Dr. Manssur, até hoje estou 
esperando satisfação para as colocações feitas na análise que fiz, que sequer tiveram o privilégio de 
receber a leitura da Comissão de Obras, limitou a ler somente o resumo dos últimos quatro meses, as 
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740 páginas não foram lidas por todos os integrantes, daquela que deveria ser a Comissão que 
efetivamente faria esse trabalho. Nós fizemos esse trabalho, nós apresentamos nossa visão. Com 
relação ao Estacionamento, a gente está feliz com essa nova obra, mas eu faço minhas as palavras do 
Conselheiro Lomonaco, que este não é um Clube que visa obviamente o estímulo à utilização dos 
automóveis e muito menos levanta valor por ter um ou dois Estacionamentos. Aqui nós levantamos 
valor por tudo que é e acontece do ponto de vista esportivo e social nos 7.5 alqueires que permeiam 
nosso Clube. Obrigado. 
 
Presidente – Apenas um reparo ao seu pronunciamento. O senhor num determinado momento falou 
que seria anseio da Diretoria ou do Conselho fazer-se isso ao que o senhor se referiu sem passar por 
aqui, e eu disse – E aí que faço essas observações críticas ao senhor que às vezes fala aquilo que lhe 
interessa – Eu disse desde o começo da reunião que eu abriria até uma reunião extraordinária, se 
necessário fosse, para se falar do assunto. E o senhor acabou de dizer que talvez seja anseio da 
Presidência do Conselho, da Diretoria, não sei, de se fazer assim sem trazer ao Conselho. Então eu 
pediria que o senhor fizesse essa ressalva, para que não incida em mais uma injustiça com relação a 
minha pessoa. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Na verdade quem se sente injustiçado com relação a vossa pessoa 
sou eu mesmo, justamente porque sempre procurei lhe tratar com o maior respeito, carinho e 
admiração. 
 
Presidente – E foi recíproco. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Hoje acho que o senhor se excedeu, sinceramente, como amigo lhe 
digo. Com relação, talvez tenha me expressado mal, o que disse é que depreendendo a discussão que 
está sendo colocada aqui e a maneira como tanto, o Presidente falou brevemente sobre esse tema, 
então não posso nem fazer juízo de valor, mas estou julgando a atitude que a Diretoria tomou no 
sentido de elaborar e proceder uma obra como essa sem fazer a devida avaliação e eventualmente a 
devida consulta, discussão, ou convencimento, ou consensuar, e estou dizendo perante a vossa 
postura que estou acreditando que essa também seja vossa visão. 
 
Presidente – Não é. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Eu agradeço a gentileza. Obrigado.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – ... Não pretendia esta noite vir à Tribuna, mas em virtude do 
pronunciamento do Conselheiro Lomonaco e, agora do Conselheiro Gasparini, que eu achei de 
altíssimo valor para a sociedade pinheirense é que resolvi vir aqui. Na realidade o Pinheiros é mais, 
muito mais do que uma Garagem nova, do que as pedrinhas de um mosaico que não é mosaico, não 
tem a menor chance de ser mosaico, mas o Pinheiros é maior e estamos nos perdendo nisso. Isso que 
acho que deveria ser chamado a nossa consciência, nós estamos nos perdendo e muitas vezes nos 
perdendo por causa dos embates eleitorais sim, essa é uma verdade irrefutável, e estamos perdendo 
a força dos nossos valores. É evidente que o Pinheiros é mais do que uma Garagem, mas essa 
Garagem que deveria nos orgulhar foi uma reivindicação de muitos anos do corpo associativo, mas 
de muitos anos, talvez a maior das reivindicações do corpo associativo. Foi preciso até que se 
reestruturasse melhor o Clube para que pudéssemos fazer uma nova Garagem, porque novos 
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associados, o maior número de associados virá ao Clube agora e é preciso que a gente tenha uma 
infraestrutura que permita acolher todos esses associados que agora virão, porque tem onde colocar 
seus veículos. Infelizmente são os veículos a motor, ótimo que pudéssemos vir de bicicleta, ótimo 
que não precisássemos usar taxi, mas parece que não vivemos em São Paulo, parece que temos um 
corredor de ônibus, um volume de transportes coletivos que nos permita deixar o nosso carro em 
casa e vir de ônibus, ou vir de metrô. Não é essa a realidade que nós vivemos, a realidade que 
vivemos é que você precisava sim ter uma Garagem para que o maior número de associados viesse 
ao Clube, você precisava sim, antes de fazer a Garagem estruturasse melhor o Clube: aumentasse o 
número de restaurantes, melhorasse os restaurantes existentes, aumentasse o número de vestiários. 
Já fizemos tudo que tínhamos que fazer? Lógico que não, uma sociedade dinâmica como a do 
Pinheiros vai sempre exigir novos investimentos, vai sempre exigir que aumentemos a nossa 
infraestrutura para atender o associado, mas estamos perdendo o maior valor nosso, essa a grande 
tristeza que deveremos ter, nós estamos perdendo os maiores valores, lógico que é o valor 
associativo, que é a participação num Clube de grupos diferentes, que pensem diferente, mas que 
convivam, é preciso que a gente exercite essa conduta dentro do Clube, nós estamos nos afastando, 
nós estamos trazendo para dentro do Clube todas as mazelas que tem lá fora na sociedade, nós 
estamos disputando eleição aqui como se disputa eleição lá fora, usando dos maiores artifícios e 
subterfúgios para que a nossa voz seja ouvida, não é esse o Pinheiros que nós queremos, eu duvido 
que seja esse o Pinheiros que nossos filhos querem e nós vamos ficar nesse tipo de conduta e de 
combate. Nós estamos sim perdendo essa tradição que queremos colocar nas pedrinhas, nas 
pedrinhas nós queremos colocar essa tradição que o Clube sempre teve, que deveria nos orgulhar e 
todos nós deveríamos fazer um trabalho para que eliminássemos essa situação que estamos 
trazendo para dentro do Clube, nós estamos trazendo tudo que há de ruim fora do Clube aqui para 
dentro do Clube. Eu diria para os senhores o seguinte: se o Pinheiros fosse uma pequena amostra da 
sociedade brasileira, ou seja, se o extrato do Esporte Clube Pinheiros fosse a sociedade brasileira o 
Brasil seria um País de altíssimo desenvolvimento. Será que não percebemos isso? É esse o aspecto 
que todos deveríamos nos esforçarmos para trazermos aqui para dentro da sociedade pinheirense. 
 
Maria Elisa Cappellano – Queria só falar duas coisas rapidinho. A primeira é que a discussão é 
democrática e dizer que uma discussão não é saudável não está de acordo com a democracia. A 
segunda coisa é que um gigante cai com as pequenas pedras e não com as grandes, porque as 
grandes a gente vê, então falar que uma discussão que está sendo aberta pelos associados é 
desmerecer essa discussão, não estou de acordo. É isso. Obrigada.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Eu não estou em nenhum momento desmerecendo a discussão, 
nós podemos discutir as pequenas coisas sim, a vida se faz também dos detalhes, é verdade, mas nós 
temos algo maior para discutir dentro do Pinheiros, muito maior do que esse, é isso que estou 
dizendo, em nenhum momento eu desqualifiquei a discussão, eu só acho que nós temos temas muito 
mais importantes para discutir. É isso. Muito obrigado.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Como sempre suas palavras são muito sábias, a sua 
leitura em relação à condução do Clube sempre é muito sóbria e muito legítima, porém, eu acho que 
é o momento e o senhor me inspirou com suas palavras a trazer a seguinte percepção: ciente de que 
o senhor faz parte dos abnegados que trabalham pelo Clube, doam seu tempo pelo Clube a gente 
precisa entender que quando se faz uma intervenção de grande porte, como foi o caso da Garagem e 
como outras que virão pela frente há uma necessidade muito grande de uma inteiração, como foi 
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proposta. Eu acredito que não seja eleitoreira a fala do Conselheiro Gasparini, porque o que ele 
trouxe aqui, para mim ressoou da seguinte forma: fica uma forma tanto quanto vazia quando se 
aprovou uma verba de R$27 milhões de reais para fazer a Garagem e um grupo que não representava 
a maioria dentro, trouxe uma ideia nova. Essa ideia nova foi: nós precisamos elementos diferentes. 
Quando se solicitaram R$11 milhões de reais a mais, e de R$27 passou-se para R$38 foi feita uma 
solicitação de análise, um período de tempo para essa resposta, tão grande, que ele fere um dos 
princípios da transparência, que é o prazo de resposta. A transparência pressupõe não só precisão da 
resposta, como também a resposta em um tempo hábil para que se tome decisões. E quando se 
solicitou mais uma verba adicional, que passou para R$50 milhões... 
 
Presidente – Conselheiro, é um aparte, isso é um pronunciamento, faça o aparte, por favor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Então, o que gostaria de comentar com o senhor, que, 
nessas suas palavras, nós não podemos deixar o que vem de lá de fora aqui para dentro, eu acredito 
que a gente deva aperfeiçoar justamente esse ponto. Eu quero escutar das suas palavras, o que estou 
ouvindo, sem colocar palavras na sua boca, queria confirmar isso, que sua vontade também é de 
aumentar essa capacidade de gestão que a gente tem no Clube, aperfeiçoando a transparência, 
porque é essa discussão que leva o Clube para frente. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Aumentar a capacidade de gestão sempre. Só fazer um 
esclarecimento, que eu não considerei em momento algum as palavras do Gasparini, eleitoreiras. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (fora do microfone) – Peço desculpas. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Muito obrigado.  
 
Severiano Atanes Neto – ... Tomei a liberdade de vir a esta Tribuna porque, como Vice-Presidente da 
Diretoria, o maior objetivo para atender os associados na época que estávamos assumindo a 
Presidência deste Clube foi dar uma resposta com relação ao Estacionamento. Gostaria, da mesma 
forma que o Conselheiro que me antecedeu, teria muita satisfação em vir de bicicleta, de vir de 
ônibus ao Clube, eu tenho muita satisfação de vir de carro, eu não conseguiria vir ao Clube sem ser 
de carro. Quando assumi ainda a Vice-Presidência nós imediatamente criamos um grupo para dar 
uma assessoria no Estacionamento, então conseguimos ampliar aproximadamente 150 vagas com os 
manobristas e conseguimos de certa maneira diminuir o problema temporariamente. Hoje, fico 
satisfeito de, com o Estacionamento termos resolvido o problema dos nossos associados. Também 
me deixa muito satisfeito essa situação de que agora eu também posso vir ao Clube sem dificuldade 
de estacionar, porque o mesmo problema de todos os nossos Conselheiros eu tenho, a dificuldade de 
chegar aqui e não encontrar um espaço para deixar meu carro. E não consigo vir ao Clube de ônibus, 
não consigo vir ao Clube de bicicleta, não moro nas proximidades do Clube, os associados que moram 
aqui perto tem essa vantagem. Outra coisa, nós tivemos condição de reformar a Lanchonete da 
Piscina e essa Lanchonete da Piscina era um dos maiores objetivos dos nossos associados. O primeiro 
seria o Estacionamento, o segundo, essa Lanchonete. Foi comparada aqui a Lanchonete, que de fato 
trouxe bastante satisfação, trabalho e acomodação aos associados, como um local igual a um 
Estacionamento ou qualquer coisa parecida. Não lamento, eu acho que a Lanchonete da Piscina 
trouxe uma satisfação muito grande ao associado, conforto e participou da dinamização do Clube. A 
mesma coisa em relação às reformas que foram feitas não só em relação aos restaurantes, mas 



45/46 

 

também colocações de nomes de bares, em particular do Futebol. O fato é que conseguimos mudar o 
valor do título patrimonial de todos nós, que, quando assumimos o Clube era de aproximadamente 
R$2.000,00, para sete vezes esse valor. Hoje o nosso título patrimonial tem o valor sete a oito vezes 
maiores do que quando assumimos o Clube. Gostaria, ainda, terminando essa colocação nesta 
Tribuna de mostrar toda satisfação que tenho tido com o grupo que mantém o Clube desta 
Presidência atual, com metas bastante definidas e estou pronto para ouvir o companheiro Lomonaco, 
que, por sinal trouxe uma ideia muito nova, que era de se fazer reformas com verbas de custeio e, 
verba de custeio não é para fazer reforma, verba de custeio é para ser usado no custeio, é para se 
atender às necessidades do Clube, porque se temos verba de custeio para fazer reforma vamos 
baixar o preço do valor da mensalidade, porque a verba de custeio está errada, está acima do que é 
necessário. Muito obrigado. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Obrigado pelo aparte, não ia falar nada da verba de custeio, 
mas óbvio que verba de custeio é usada em reforma. O senhor está misturando com investimento, 
que é usado em construções novas. Mas essa não é a questão. Na realidade queria não comentar 
sobre o que o senhor falou, não é o que me trouxe aqui, felizmente estamos em lados opostos e não 
me cabe ficar comentando o que o senhor falou. Só queria esclarecer uma questão, eu venho de 
bicicleta ao Clube, venho trabalhar, venho assim do jeito que estou, moro em Perdizes, não moro 
vizinho ao Clube. Tenho uma bicicleta elétrica e venho ao Clube, mas venho para trabalhar, não 
vendo diretamente ao Clube. Mas o que queria falar da Garagem é o seguinte, deixe-me deixar claro, 
não tenho nada contra a Garagem, acho a Garagem ótima. Acho ótimo que o senhor venha ao Clube, 
acho ótimo que as pessoas mais velhas venham ao Clube, não estou discutindo mobilidade, estou 
discutindo, o que quis dizer, lógico que foi distorcido por algum motivo, a única coisa que me cabia 
dizer é o seguinte: o Clube não é feito por ser uma Garagem, o Clube é feito porque tem esporte, 
lazer e refeição, a Garagem é consequência, então, para mim, desculpe-me, é difícil, é importante, 
bacana que tem a Garagem como facilidade, mas esse não é o objetivo do Clube, ser uma Garagem. 
Foi apenas isso que quis dizer. 
 
Severiano Atanes Neto – Acho que o Clube também não é o local para ter uma estrutura hospitalar 
do jeito que hoje existe. Eu tive participação direta nessa estrutura hospitalar, hoje, nós temos aqui, 
como um Conselheiro que nos antecedeu, uma situação no Clube que permite o indivíduo a ter uma 
complicação, imediatamente ter uma solução. O Dr. Arlindo já colocou bem, não se limita a uma 
Garagem, mas se limita a toda estrutura do Clube. Quando falo em termos de área médica, 
aparentemente você pode dizer:... 
 
Presidente – Não pode haver debate. 
 
Severiano Atanes Neto – ...área médica não tem nada a ver com o Clube, onde o importante é o 
esporte. É claro, nós temos que dar prioridade ao esporte, porque se este Clube não tivesse o 
esporte, se não tivesse essa competição e esse número de associados que participam do esporte 
competitivo este Clube estaria fadado ao que aconteceu com os nossos co-irmãos, que abandonaram 
o esporte. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Chegamos, por outras vias, na mesma coisa. Obrigado, o senhor foi 
um excelente, excepcional na área médica. 
 



46/46 

 

Severiano Atanes Neto – Muito obrigado. 
 
Ligia Tayar – ... Eu fui duas vezes ao Estacionamento com vários Conselheiros durante a construção. 
Depois que ficou pronto não voltei. Semana passada estava na entrada do Clube, passou um 
conhecido: Ah, vamos lá ver como é? Está bom, vamos lá. Descemos de escada para ver como era, 
nos três andares, em todas as vagas de deficiente aquela coisa que a gente já falou várias vezes aqui, 
as vagas de deficiente e de idosos um carro só, devia ter uns oito carros nos três andares, um deles 
que tinha um cartão, que não me lembro se era de deficiente ou se era de idoso, e nenhum mais, os 
oito carros sem cartão, a mesma coisa que foi falada. Então, nesse Estacionamento vago, super vazio 
e veículo parado sem o cartão outra vez, aquilo que a gente já falou. É isso. Obrigada. Boa noite.  
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrada a 
reunião aos 15 minutos do dia 01/04/2014. 

 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 631ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 28 de abril de 2014. 
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