
ATA RESUMIDA DA 634ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de julho 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 nove Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  

Vice-Presidência: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretário: Antonio Alberto Foschini 

Segunda Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda 

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.  

 
Presidente - Senhoras e senhores, antes mesmo de darmos início à reunião 
propriamente dita, eu entendi que pela grandeza e importância do Esporte Clube 
Pinheiros no cenário nacional e que não se resume apenas a sua vocação 
esportiva notória, mas a sua presença fulgurante, social e cultural. Tais aspectos 
conferem-nos legitimidade plena para propor em nome de todos, essa moção, 
para que fique consignado em Ata, a fim de que não passe despercebida a 
circunstância de que o maior Clube deste País e da América reconhece as vidas 
marcantes e cintilantes de três personagens de nosso País e que nos dão orgulho 
de sermos brasileiros, refiro-me a Ariano Suassuna, a João Ubaldo Ribeiro e a 
Rubens Alves, que, vou lhes dizer, simplesmente não morreram, porque como diz 
Santo Agostinho, eles apenas passaram a trilhar outro lado do caminho. Pessoas 
que marcaram a intelectualidade nacional e, como disse, são símbolos da 
nacionalidade, que muito nos faz orgulhosos de sermos brasileiros, 
contemporâneos dessas figuras marcantes: Ariano Suassuna, João Ubaldo Ribeiro 
e Rubens Alves. De Ariano Suassuna vou deixar apenas um pensamento, que 
acredito que deva ser observado por todos, disse o grande mestre: que eu não 
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perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que diante das voltas 
que o mundo dá, eles, os grandes amigos, acabam indo embora de nossas vidas. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente - Solicito ao Dr. Foschini, Secretário da Mesa, que, por favor, leia os 
nomes dos Suplentes convocados para esta Reunião. 
 
Primeiro Secretário (lê) - Suplentes do Grupo B: Chapa Pinheiros Sempre: André 
Riskalla de Miranda, Eurico de Albuquerque Tuono, Giselda Puglisi Napoli, Rubens 
Carlos Criscuolo e Rosângela Gioia Marques; Chapa Pinheiros de Todos Nós: 
Marcos Martins Paulino; Chapa Participação: Guilherme José Korte (não 
compareceu) e Maercio Jorge de Campos Vergal. 
 
Presidente - Eu solicito, por favor, ao Conselheiro Eurico de Albuquerque Tuono 
que, em nome de todos faça o juramento na Tribuna e, lá se encontra o 
juramento que todos nós ouviremos com atenção, para renovar os nossos votos 
de bem servir a Casa. Eu convido a todos, por favor, que permanecessem em pé, 
para que ouçamos o juramente que, como disse, é renovação dos nossos votos. 
 
Dulce Arena Avancini (fora do microfone) – Todos? 
 
Presidente - Acho que todos, aos novos porque são os votos e, aos não novos, 
para renovação de seus votos. Cada vez que isto ocorre nós mais purificamos os 
nossos sentimentos. 
 
Eurico de Albuquerque Tuono – “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.”  
 
Presidente - Eu declaro empossados os Conselheiros convocados, formulando-
lhes votos de uma feliz legislatura.  
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente - ... eu tenho dois votos de pesar a formular. O primeiro pelo 
falecimento do associado Veterano Orlando de Paschoal, avô do Conselheiro 
Marcio Zanettin de Paschoal, ocorrido no dia 20 de julho. E o segundo voto de 
pesar é pelo falecimento do Sr. Waldir, é o Dr. Bório que propõe, Waldyr Arid, pai 
do associado Waldyr Arid Filho. O Sr. Waldyr Arid foi Presidente da Diretoria e do 
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Conselho do nosso coirmão, Clube Paineiras do Morumby. ... A Mesa propõe voto 
de congratulações de iniciativa do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, ao 
associado Marco Antonio Mastrobuono, pelo recente lançamento de seu novo 
livro – Abaporu ... Hipocrisias, sobre o poder estatal de monitorar a propriedade 
privada, que tem prejudicado o colecionismo de obras de arte no Brasil. O 
segundo voto de congratulações eu vou endereçar – Eu não o estou vendo em 
Plenário, mas ele veio nos visitar, é um eminente Associado do Esporte Clube 
Pinheiros, que honrou e dignificou sobremodo a Comissão Jurídica. Seus 
pareceres alentados serviram, com muita honra, de norte em muitos dos singelos 
pronunciamentos que fizera, Desembargador ilustre do Tribunal de Justiça de 
São Paulo e que foi designado, nada obstante hoje estar por limite de idade 
aposentado, mercê da sua notoriedade foi designado pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Dr. José Renato Nalini, como Coordenador-Adjunto da 
Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente, refiro-me – e ele está aqui 
presente, deve estar circulando – ao eminente Desembargador Aloísio de Toledo 
Cesar, Conselheiro desta Casa até ontem, Associado ilustre e integrante da 
Comissão Jurídica. Há também um voto de louvor subscrito pelo Conselheiro Luiz 
Eduardo Fernandes. Tendo em vista nosso passado de fundação germânica. 
Tendo em vista a recente visita do corpo consular da Alemanha ao nosso amado 
Clube. Tendo em vista a recente campanha futebolística alemã, que culminou 
com o título mundial de seleções da Fifa, solicito voto de louvor à seleção de 
futebol alemã e deverá ser encaminhado, aprovado o voto, ao corpo consular 
alemão no País. E, finalmente, submeto voto de louvor de proposição do 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, primeiro os associados que 
representaram o Clube na Maratona e Meia Maratona Internacional do Rio de 
Janeiro, no último dia 27, na cidade do Rio de Janeiro; cujos nomes constarão da 
Ata desta reunião e serão devidamente oficiados. (Maratona Internacional do Rio 
de Janeiro: Rodrigo Rinehart Padilla, Walter Lemmi e Wladimir Popoff Neto; Meia 
Maratona Internacional do Rio de Janeiro: Ricardo Queiroz, Luís Felipe J. 
Bernardini, José Carlos Bullara, Paulo F. Figueiredo, Vivian Fuller Olsen e Thaís 
Aquino A. da Cunha.). E o segundo voto de louvor a atletas da Seção de Ginástica 
Olímpica pelo empenho e resultados obtidos em recentes competições, em 
especial para a Associada Giulia Di-Bella, destacando o Campeonato Paulista de 
Ginástica Artística, ocorrido no dia 20 e o Torneio Nacional de Ginástica, 
realizado em Aracaju, no último dia 26 (No Infantil, Isabel Almeida ficou em 1º, 
Bianca em 3º; no Juvenil, a campeã foi Jackeline Silva; em 2º, Erika Gomes e, em 
6º, Giulia Di Bella, todas do Pinheiros. Giulia foi a única associada neste nível de 
competição.). E, antes de darmos prosseguimento, queria comunicar aos 
senhores que na forma do Art. 39 do Estatuto Social, os senhores serão 
convocados para uma Reunião Extraordinária desta Casa para o próximo dia 18 
de agosto e explico o por quê. O Clube apresentou os documentos necessários 
para se inscrever no Cadastro Geral de Entidades de Prática Desportiva Filiadas à 
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Confederação Brasileira de Clubes, para recebimento de recursos 
descentralizados da Lei Pelé. E é aquele trabalho que submetemos à apreciação 
dos senhores, passou pelo Ministério e que foi aprovado por unanimidade. Este 
órgão, Confederação Brasileira de Clubes, é a entidade responsável pelo repasse 
e, ao analisar esse trabalho, eles aprovaram integralmente, com exceção apenas 
de um ponto que, a meu sentir, eles têm razão. O nosso Regimento Eleitoral 
prevê a hipótese de impugnação de candidatos e, diz mais, que impugnado 
apresentar-se-á essa impugnação quando da reunião da Assembleia, para que 
seja deliberado pelo Plenário. O douto assessor jurídico desta Confederação 
Brasileira de Clubes ponderou e, acertadamente a meu sentir que, à luz do 
princípio do contraditório, que tem matriz constitucional, apresentada 
impugnação dever-se-ia abrir vista ao impugnado para responder essa 
impugnação e aí sim vir a Plenário. Tendo em vista o acerto dessa conduta, a meu 
sentir e, também a consideração de que deveríamos publicar três vezes em jornal 
de grande circulação a convocação para as eleições de renovação do terço; que 
essas duas singelas medidas mais necessárias deveriam constar do nosso 
ordenamento institucional na parte concernente ao Regimento Eleitoral. Como 
há prazo para isso se cumprir, a fim de que possamos ter esse benefício e esse 
prazo se esgota, se exaure, termina no dia 22 de agosto deste ano, como 
alteração de Regulamento depende de duas discussões, sendo a segunda apenas 
para fins de redação, a Mesa, juntamente com a Diretoria, apresentou uma 
proposta já distribuída aos senhores, para que no prazo legal de 20 dias 
surgissem eventuais propostas aditivas, enfim, propostas com relação a esse 
tema. Razão pela qual e à luz do prazo do dia 22, terei a honra de convidá-los 
para a reunião do dia 18, os senhores receberão, oportunamente, o material 
necessário, para que possamos deliberar e decidir a respeito dessa proposta de 
nossa iniciativa, da Diretoria e da Mesa, à luz da exigência formulada pela 
Confederação Brasileira de Clubes, que, para liberar esses recursos pede e, com 
acerto, data venia, para inserirmos em nosso Regimento Eleitoral o princípio do 
contraditório. Apresentada a impugnação caberá ao impugnado, dentro de um 
prazo lá previsto de responder essa impugnação e aí viria ao Egrégio Plenário 
para decidir. Por isso que os convidarei, a outra palavra eu não vou usar, 
convocação não, é convite, para que no dia 18 tenhamos a honra de revê-los aqui 
novamente. 
 
Primeiro Secretário – Comunicamos que se encontram à disposição dos 
Conselheiros, na Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal do 
mês de junho de 2014. Recebemos cartas da Diretoria, que estão à disposição 
dos Srs. Conselheiros para consulta na Secretaria Conselho, comunicando 
alterações em sua composição para biênio 2013/2015. 
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José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Venho aqui parabenizar e com votos 
de congratulações a duas atividades, uma à Diretoria Médica, na pessoa do Dr. 
Imperatriz e da Gerente Andréa, pelo programa de palestras que tem sido feito 
aqui em conjunto com o Hospital Santa Catarina. No dia 16/7 tivemos uma 
palestra “Doenças típicas de inverno” pelo Dr. Alberto Cukier. Foi sensacional. 
Tivemos dois Conselheiros que estão aqui presentes, porém, só tivemos 20 
associados. É de lamentar que tivemos um grave problema de comunicação, pois 
não saiu na agenda, não saiu na revista, tivemos muito pouca divulgação. 
Esperamos que a próxima, que já circula a filipeta em alguns locais, que é do dia 
13 de agosto: “O que é envelhecer bem” pelo Dr. Luiz Roberto Ramos. Essas 
palestras do Hospital Santa Catarina têm sido muito boas e gostaria de 
parabenizar mais uma vez a Diretoria Médica. Segundo, é com relação a um 
programa que existe no Clube. Eu não conhecia, mas já está em sua 11ª edição, 
se chama Pais e Filhos. Patrocinado pelo DAS, a quem quero parabenizar na 
pessoa da D. Vera Catani, que consiste em trazer filhos de funcionários para 
passar um dia aqui no Clube, com atividades que começam pela manhã, com café 
da manhã, várias atividades, conhecendo setores do Clube, enfim, uma 
integração dos filhos de funcionários, com os funcionários, conhecendo o Clube. 
Espero que se dê continuidade a esse programa e parabenizar por essa atividade. 
Quase uma centena de jovens participou e são feitas duas vezes por ano, 
normalmente nas férias, quando o pessoal tem condições de vir aqui. Isso 
aconteceu agora no último dia 17.  
 
Presidente - É verdade. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Era isso que eu tinha.  
 
Presidente - Perfeito. Nós iremos providenciar os ofícios à Diretoria Médica e à 
ilustre Diretora do DAS, D. Vera Catani Dutra Rodrigues. 
 
Francisco Flaquer Filho – ... Eu venho a esta Tribuna fazer um voto de louvor à 
Seção do Futebol Menor, aqui na presença do nosso colega, Diretor Francisco 
Vassellucci, Diretor da área, pela brilhante atuação nas viagens internacionais. 
Vou elencar aqui, vou pedir licença, não vou dizer o nome de todos os atletas 
porque são muitos, mas vou fazer aqui um relato breve. As seleções Sub 10, Sub 
11 e Sub 13 do Esporte Clube Pinheiros, além da equipe Sub 12 Escolinha, foram 
jogar nos Estados Unidos, a USA Cup em Minnesota, maior território de Futebol 
Menor no verão americano com mais de 900 times, representando 20 estados 
americanos e 17 países do Sub 9 ao Sub 19. Depois foram jogar a Disney Cup em 
Orlando com mais de 250 times entre categoria Sub 9 até categoria Sub 19. A Sub 
10 foi campeã da USA Cup e da Disney Cup. Ganhou todos os seus 11 jogos, 
marcando 103 gols e levando apenas 5. Técnico: Carlos Alberto Dias Pereira 
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(Carlão), com assistência do Caio Toledo (Dinho). A seleção Sub 11da USA Cup e 
da Taça Elite da Disney Cup. Ganhou 10 de seus 11 jogos, perdendo apenas 1 de 
1x0 em Orlando. Marcou 53 gols, sofrendo apenas 7. Também o Carlão foi o 
Técnico, com assistência do Dinho. O Patrono foi o Auro Iasi. Esqueci-me de 
mencionar que no Sub 10 o Patrono foi o Marco Carraresi. A equipe da Escolinha 
Sub 12 foi semifinalista da Disney Cup em Orlando, sob o comando do Técnico 
Nivaldo da Silva, com assistência de Aparecido Carlos Batista (Cidão.) A seleção 
Sub 13 foi vice-campeã da USA Cup e campeã da Disney Cup. Ganhou 10 de seus 
11 jogos. Fez 55 gols e levou apenas 14, sob o comando do Técnico Victor Hugo 
de Mattia (Vitão) e o Patrono foi o Chicco Vassellucci. O chefe da delegação e 
responsável por logística, inscrições, documentação e relacionamento com os 
torneios foi o Gerente Maurício Murias Machado. Já a nossa seleção Sub 15 foi 
disputar a competitiva Gothia Cup na Suécia, maior Campeonato do Mundo de 
Futebol Menor com 1600 times de 80 países. Nessa categoria eram 208 equipes e 
terminamos em 9º. Depois disso, fomos para disputar pela primeira vez o 
Football Festival da Hungria, uma competição com 250 times de diversos países e 
nos sagramos campeões, sob o comando do Técnico Rony. Então, só queria fazer 
esse voto a todas as categorias, sob o comando dos seus coordenadores 
específicos e sob a direção do Francisco Vassellucci. Era só isso. Obrigado.  
 
Sergio Lazzarini – ... Eu venho a esta Tribuna para aproveitar e secundar nosso 
Presidente quanto a votos de júbilo e votos de louvor para grandes pinheirenses. 
E eu me lembro que nessa época do ano o Presidente da Diretoria, o Presidente 
do Conselho são chamados, dentro do processo democrático que envolve nosso 
País a receber candidatos a governador, a prefeito, a vereador, a deputado e, 
enfim, no processo democrático o Clube Pinheiros se destaca porque é grande o 
número de pessoas que se candidatam e vêm procurar os quadros do Clube e nós 
também temos grandes obrigações democráticas. E eu queria apenas registrar, 
Sr. Presidente, que temos muitas vezes candidatos do próprio Clube que 
participam de eleições democráticas. Eu mesmo já tive oportunidade de votar 
junto com minha família inteira em dois grandes Conselheiros: Cardia, que foi 
deputado, Carlos Roberto Bório, que foi também candidato a deputado, que 
contaram com meu voto e de minha família. E agora queria registrar que temos 
mais um candidato, Conselheiro Célio Cássio, candidato a deputado pelo Partido 
Verde e que gostaria que ficasse registrado e já antecipar meu voto e de toda 
minha família a ele. Ao nosso querido alemão, sucesso nas eleições democráticas 
para deputado.  
 
Presidente - É uma agradável surpresa, Dr. Célio está presente e é com muita 
honra que nós o cumprimentamos, temos certeza que será uma belíssima 
campanha e desejamos o maior sucesso, com muita honra. 
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Edgard Ozon – ... Venho mais uma vez falar dos feitos do nosso Judô pinheirense 
em competições internacionais, que a Confederação Brasileira Judô faz visando o 
campeonato mundial no ano que vem e as Olimpíadas, em 2016. Então, tenho 
aqui o Grand Prix de Mongólia, realizado dias 4 e 6 de julho. Eric Gomes 
Takabatake teve medalha de prata. O Grand Slam da Rússia, realizado em 12 e 13 
de julho, Charles Chibana, medalha de ouro; Rafael Carlos da Silva, medalha de 
ouro e Marcelo Contini, peso leve, medalha de prata. Continental do Chile: 
Vinicius Panini, medalha de ouro; Daniel Santos, medalha de prata; Phelipe André 
Pelim, bronze; Daniel Silva Barbosa Lima, bronze. Campeonato Pan-Americano, 
em El Salvador, 10 e 13 de julho: Henrique de Abreu Francini, peso pesado, 
medalha de ouro. Campeonato Pan-Americano, realizado em El Salvador, 10 e 13, 
Judô feminino: Flávia Rodrigues Gomes, medalha de ouro; Gabriel Gouveia de 
Souza, peso meio-pesado, medalha de ouro; Gianello Silva, medalha de bronze e 
Eduardo Brito, bronze. Para terminar, Tawany Ângelo Silva, medalha de ouro; 
Eduardo Brito Santos, medalha de ouro e Flavia Rodrigues Gomes, medalha de 
bronze. Eu pediria um voto de louvor a esses feitos no Judô. Muito obrigado.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Eu venho aqui rapidamente, por orientação até da 
Mesa, reforçar o convite do Conselheiro que me antecedeu, para a questão da 
palestra do Professor Ramos. O Professor Ramos é professor titular da UNIFESP e 
hoje ele é a maior autoridade do Brasil na questão do Alzheimer. Chegou 
recentemente de Londres com o que há de mais moderno em atualização 
terapêutica. Então, reforço o que disse o Conselheiro anterior e é uma 
oportunidade incrível de os senhores se atualizarem sobre essa doença que 
acomete as pessoas mais velhas e aqui em nossa Sociedade. Muito obrigado. 
 
 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... são assuntos relacionados ao que a 
gente tanto procura, que é transparência, participação e compartilhar as 
informações que a Diretoria tem com os associados. Existe em nosso site um 
item institucional, nesse item existe um subitem, que é documentos gerais. A 
proposta é a seguinte, nesses documentos gerais, que já existem vários, onde 
está o Estatuto, Regulamento Interno, informações da Diretoria, que sejam 
colocadas também as normas operacionais que regulamentam algumas 
atividades, como o caso das babás, o caso de convites. Quem tem direito a 
convite? Que o Conselheiro tem direito a convites e várias coisas que tanto 
atrapalham e cada vez que a gente tem que procurar alguma coisa é uma 
dificuldade. Outro, é que sejam colocadas também no site do Clube as listas de 
espera das várias inscrições e atividades. Nós temos a Natação, temos as 
Escolinhas, o CAD, temos isso e sempre é visto com maus olhos se são burladas 
ou não. Colocando essas listas no site, se sou número 7, se chamou até número 
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3, eu tenho a informação com mais transparência. Esse é o primeiro. O segundo é 
com relação à segurança. Nossa porta da portaria principal tem mais de 10 
metros de largura, a meia-noite fecha, é uma porta que desce. Quando a gente 
vai sair aquela porta toda sobe e fica vulnerável. Aqui no Boliche existe uma 
porta menor lateral, então a proposta é que seja feito lá também, até há espaço, 
para saída e entrada sem abrir toda aquela entrada. Outros itens são com relação 
à comunicação e divulgação. Em nossas revistas e agenda são divulgados vários 
assuntos culturais, esportivos, todos dentro do Clube. Acontece que o Clube tem 
também alguns eventos também na parte cultural, feitos fora do Clube, teatro, 
orquestra, coral. Isso não é divulgado em lugar nenhum, às vezes fica sabendo 
por terceiros: olha, fui ver o coral do Clube que cantou na Igreja Nossa Senhora 
de Fátima. Isso poderia ser colocando também nessas agendas. Outro, é que 
volte a ser colocadas nas portarias as filipetas, informando, como foi o caso que 
citei agora pouco da palestra que aconteceu no dia 16. Existem as filipetas, dessa 
do dia 16 encontrei na sala dos Veteranos e na Diretoria Esportiva. Já existe na 
Sede Social essa do dia 13, antigamente eram colocadas em todas as portarias e, 
hoje, é um disse me disse, que a Diretoria não permite mais. Consultei alguns e 
ninguém sabe isso na Diretoria. Por favor, acho que poderíamos colocar de novo, 
que na portaria é um lugar que todo mundo passa, queira ou não queira e a 
divulgação é feita facilmente. E já existem essas filipetas hoje. ... Outro é com 
relação a Bares e Restaurantes, que seja implantado, que volte o que existia 
antigamente o café de coador. Muita gente acha esse café expresso muito forte e 
gostaria daquele café de coador, para tomar sua média, no Tênis e no Boliche 
poderiam ser implantados. Por último, é adequação da bandeira que existe na 
confluência da alameda principal com alameda dos coqueiros, que está 
completamente fora do Estatuto e do Regulamento. Nós temos no Estatuto, Arts. 
77 e 79, no Regulamento Geral, 147 e 149, que regulamentam a bandeira. E 
naquilo que falei, institucional, documentos gerais existe manual de identidade 
visual muito bem feito, muito atualizado e com toda diagramação da bandeira 
facilmente. Então, que seja verificada adequação disso ao Estatuto. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Peter Alfredo Burmester – ... Venho aqui para dar continuidade àquela primeira 
parte da última reunião acerca da atividade esportiva, Tênis. Vou resumir um 
pouco mais para dar tempo. Vou falar um pouco sobre aquilo que um grupo de 
associados e tenistas vieram me solicitar novamente sobre o complexo tenístico 
dentro do complexo Faria Lima, como é denominado, conjunto ou 
Estacionamento, quero ter uma noção mais explícita sobre o que está 
acontecendo? Por que não está pronto? Quando está pronto? Sendo uma obra 
que está com praticamente dois anos de atraso e não dá para o associado medir 
ou sentir alguma coisa que esteja acontecendo. Sabemos, que agora a gente vê 
mais pessoas, cinco, seis, sete trabalhando na obra, mas estrutura metálica se 
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encontra na mesma situação, com exceção das calhas recém colocadas, ao 
relento. Sabemos que o toldo ou cobertura importada, de alta qualidade, já está 
internada no Brasil desde outubro do ano passado, mas todos os demais 
complementos, desde a parede, que muitos já pensavam que quando foi 
demonstrado no Tênis aquele quadro com todas as faces do Tênis aquilo já fora 
definido em base a um projeto. Vê-se que agora ainda existem tentativas ou 
testes e acabo de ver hoje a cópia de solicitação de concorrência para fazer as 
paredes. Quero dizer, precisamos de uma data limite quando poderemos fazer, 
inclusive com uma forma de que aquilo será um centro tenístico, convidando 
pessoas que implantaram o Tênis aqui, cujos familiares e descendentes ainda 
vivem, inclusive perto do Clube. Alguns já doaram todos seus pertences tenísticos 
ao Pró-Memória e, mais do que nunca, queremos saber quando terminaremos 
todo esse processo. Além disso, quero já alertar que com tão pouco tempo os 
problemas de manutenção já estão surgindo, principalmente na área elétrica. 
Nós tivemos nessas três semanas, com muita luta conseguimos fazer arrumação 
da iluminação, que tinham seis a oito lâmpadas queimadas. Nesse fim de semana 
novamente e sempre leva quase três semanas para remover e trocar, quando 
soubemos que houve uma compra na época da construção realmente 
significativa de substituição. Além disso, temos que concluir definitivamente a 
parte de fechamento da comunicação de algumas áreas que fora preventiva e até 
hoje a gente sente uma relutância do Patrimônio em concluir, das quadras 11, 
12, 13 e 14, ou 12 e 13, precisamos dar um fim a isso. E comunicação, que já 
vimos desde o início do ano, várias tentativas, inclusive com pessoas de nível 
bastante superior e nada ocorreu, ainda há muita confusão aonde se entra, como 
se entra, para onde se vai, como se vai. Isso facilitaria bastante todo trânsito do 
Clube, que mudou agora. Tem uma nova forma, que é entrada da Angelina 
Maffei Vita, que não estamos cuidando para pormenorizá-la e facilitar ao próprio 
associado e ao Clube. Basicamente é isso. Obrigado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Roberto Cappellano – ... Em virtude das publicações da revista de julho de 2014, 
alguns associados me procuraram e solicitaram que eu solicitasse 
esclarecimentos à Diretoria sobre a posição financeira publicada na revista de 
julho deste ano, respectivamente nas páginas 72 e 73. São seis perguntas, Dr. 
Manssur. A primeira seria: com relação à posição de maio de 2014, no item 
adiantamento de associados constante no circulante do passivo consta um valor 
de R$ 19.358.492,00. Contudo, no item disponibilidade financeira consta apenas 
o valor de R$ 10.816.290,00, no item outras aplicações. Visto que as demais 
aplicações restantes são específicas, que são os fundos de investimentos, 
emergência e Lei de Incentivo ao Esporte, isso nos sugere que esse item está 
inferior em R$ 8.542.202,00 na disponibilidade financeira. Está correto esse 
entendimento? Por que esses valores estão diferentes? A segunda pergunta se 
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refere a maio de 2013, que também está na revista, ele diz que no item outras 
aplicações tinha um valor de R$ 13.101.254,00 e no passivo circulante, 
adiantamento de associados R$ 17.255.391,00. Isso sugere também que naquela 
época o valor estava inferior em R$ 4.154.137,00 na disponibilidade financeira. 
Repete-se a pergunta: Se está correto esse entendimento? E por que esses 
valores estão diferentes? Se nós compararmos, é a terceira pergunta, a posição 
de maio de 2014 com maio de 2013, nota-se que esse valor dobrou, de R$ 
4.154.137,00 para R$ 8.542.202,00, por que isso ocorreu? É correto afirmar que 
este ano estamos gastando na mesma época do ano um valor maior do item 
adiantamento de associados do que no ano passado? Esses números podem por 
acaso afetar o Orçamento aprovado de 2014? É possível que seja necessário 
gastarmos neste ano de 2014 o adiantamento de associados do ano que vem, de 
2015, para encerramento do ano de 2014? Isso por acaso também ocorreu no 
ano passado, de 2013, com utilização do adiantamento de associados referente 
ao ano de 2014? O quarto item. Analisando a revista aqui na página 72, no 
custeio até maio de 2014, o resultado acumulado está inferior em R$1 milhão e 
665. Visto que estava orçando por esta Diretoria para esse período do ano um 
valor acumulado de R$2 milhões e 533 e hoje temos contra um valor realizado 
acumulado de apenas R$1 milhão e 825, por que isso ocorreu? Quais são as 
medidas para contornar esse problema, se ele existe? ... Com relação ao 
orçamento de Restaurantes de maio de 2014, se a Diretoria está tomando e 
quais são as medidas para contornar o resultado acumulado negativo de R$ 
1.281.916,00; visto que estava orçado pela Diretoria para esse período do ano 
um valor negativo de R$ 31.000,00, contra um valor realizado negativo muito 
superior que está hoje, de R$ 1.312.940,00, por que isso ocorreu? Última 
pergunta, Dr. Manssur. ... Com relação também ao que está publicado na página 
72, na execução orçamentária não operacional até maio de 2014, o que se refere 
esse item, que não consta do Estatuto e da previsão orçamentária? A que se 
refere ao pagamento de R$ 682.320,00 em maio de 2014 e acumulado no ano de 
R$ 3.430.782,00. E, por fim, de qual dotação orçamentária está saindo os 
recursos para pagamento dessas parcelas mensais em torno de R$600 mil? Era 
isso. Muito obrigado. Boa noite. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – ... Atendendo ao pedido de vários sócios 
venho solicitar a não inserção de matrícula e senha do associado para uso da 
internet via wi-fi, uma vez que em aeroportos, shoppings e muitos restaurantes 
não se fazem mais necessários. Então, queríamos ver se tem a possibilidade de 
retirar essa necessidade de inseri-la. Era o que tinha a dizer, Presidente. Muito 
obrigado. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da ata da 633ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
30 de junho de 2014. 

Presidente - Com exceção de algumas pequenas modificações de caráter 
vernacular, que, em louvável colaboração com a Mesa, para maior brevidade dos 
nossos trabalhos, foram ofertados esses pedidos pelos ilustres Conselheiros Luís 
Alberto Figueiredo de Sousa, Alexandre Lomonaco e Marcelo Giordano Beyruth. 
Como disse, são meras alterações vernaculares, eu as farei. Não há inscritos, mas 
vejo que o Conselheiro Novaes quer fazer alguma consideração. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Sr. Presidente, eu acabei de ler aqui, na 
página 10, quando o senhor fala é o Art. 35 do Regimento, talvez seja 37, porque 
o 35 fala que, havendo falecimento poderá ser suspensa.  
 
Presidente – Então, é o Art. 35? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – 35. 
 
Presidente - Na fala do senhor, certo? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – O senhor que acabou de falar, na página 
10, o certo é 37a e não 35a. 
 
Presidente - Muito obrigado pela colaboração. No mais não há pedido de 
impugnação, retificação. Não há inscritos. Os que estiverem de acordo com a Ata, 
com as ressalvas já assinaladas permaneçam como estão. Os que forem 
contrários queiram-se levantar. ... Está aprovada, com as considerações já 
lembradas. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-04/2014, referente à primeira discussão 

e votação de proposta formulada por cento e oito Conselheiros, de 
criação de um oitavo parágrafo e alíneas no artigo 15 do 
Regulamento Geral (matéria reincluída em pauta na forma do 
disposto nos incisos II e V, do artigo 38 do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo). 

Presidente - Esta matéria constava da Ordem do Dia da reunião anterior, mas 
que, tendo em vista que o tempo regimental já estava de há muito esgotado, foi 
aprovado seu adiamento para exame na sessão de hoje, o que, aliás, me permitiu 
também suprir uma pequena lacuna, qual seja, a de ser ouvida a Comissão 
Financeira a respeito dessa proposta. Proposta esta encabeçada pelo Conselheiro 
Carlos Bório e subscrita por outros cento e sete Conselheiros, objetivando criar 
um dispositivo para, mediante requerimento justificado no prazo de trinta dias 
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do falecimento do possuidor do título, conceder-se ao seu espólio um prazo de 
cento e oitenta dias para que os herdeiros e sucessores possam reestruturar sua 
vida econômica, visando, após esse período de seis meses, retomar suas 
contribuições sociais do título, juntamente com aquele período de seis meses 
que se lhes concedeu uma moratória em razão do falecimento ocorrido, desde 
que o interessado faça um requerimento específico nesse sentido. No prazo 
regimental, foi apresentada apenas uma emenda, de autoria do ilustre 
Conselheiro João Roberto de Queiros Mattoso, qualificada como de natureza 
modificativa. A Comissão Jurídica exarou parecer, os Srs. Conselheiros receberam 
este parecer, no sentido de que a proposta principal preenche os requisitos 
legais, bem como entendendo e, isso nós vamos analisar como preliminar no 
momento da votação, que a emenda do Conselheiro Mattoso não complementa 
as condições autorizadoras da concessão do benefício sugerido pelos signatários 
da vontade original, porquanto visa alterar outro dispositivo que não era o 
dispositivo objeto da proposta principal. Mas no momento oportuno isso será 
colocado como preliminar de mérito. A Comissão Financeira entendeu que os 
valores das eventuais contribuições sociais que serão prorrogadas em seus 
vencimentos não representam ônus significativo ao fluxo de caixa de nossa 
instituição, razão pela qual não se opõe à sua apreciação pelo Conselho. Razão 
pela qual também não se opôs em seu parecer a sua apreciação pelo Conselho. 
Com esse breve resumo eu coloco a matéria em discussão e vamos verificar quais 
Conselheiros estão inscritos. Não há nenhum inscrito. Conselheiro Bório, autor da 
proposta e a Conselheira Dulce Avancini. Se o senhor permitir, a Conselheira 
Dulce, com todas as honras, falaria em primeiro lugar. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (fora do microfone) – Com o maior prazer. 
 
Dulce Arena Avancini – ... Achei muito interessante essa proposta, mas eu acho 
que o prazo mínimo ainda, porque têm inventários que demoram um ano, um 
ano para ser resolvido. Eu acho que devíamos até prolongar um pouquinho mais 
o tempo. Essa é minha opinião. 
 
Presidente - Eu vou colocar uma explicação para a senhora: uma coisa é o 
término do inventário; outra coisa é o pedido da proposta, pelo que entendi, o 
Conselheiro Bório vai explicar, de dar-se seis meses, que é o prazo para se 
recolher o imposto também de transmissão causa mortis. O fato gerador desse 
imposto é o óbito e esse imposto, por lei estadual, tem que ser recolhido após o 
falecimento. Então, me parece que o Conselheiro Bório e mais cento e oito estão, 
por analogia, pedindo, desde que haja requerimento expresso do familiar do 
falecido, que se conceda essa moratória de seis meses, para que haja uma 
reorganização familiar. Findo o prazo, os pagamentos serão efetuados, com os 
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acréscimos de lei, juntamente com as prestações que forem se vencendo. É isso, 
Conselheiro Bório? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (fora do microfone) – Certinho. 
 
Presidente - Mas a colocação da senhora está feita e dei essa explicação. O prazo 
é o mesmo que a lei estabelece para o recolhimento do imposto de causa mortis. 
 
Dulce Arena Avancini – Muito obrigada, eu não sabia disso. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Diante da leitura tão brilhante, tão clara 
e diante da anuência de cento e oito Conselheiros eu não tenho nada a 
acrescentar. E gostaria até de parabenizar o Sr. Presidente por ter aquiescido tão 
rapidamente uma proposta que é tão interessante e tão útil às famílias 
enlutadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente - Não há mais inscrito. Vamos então colocar a questão em votação. 
Como eu lhes dissera, há uma emenda apresentada pelo Conselheiro Mattoso, 
que buscar alterar o Art. 16. E o Art. 16 estabelece na sua redação original: 
poderá o associado requerer o desconto de 50% no pagamento das anuidades 
pelo prazo mínimo de 9 e máximo de 24 meses, em hipótese de ausência da 
capital, parágrafo 1º, diz: que a regalia prevista neste artigo será concedida 
quando ficar provado que ausência impedirá frequência ao Clube e só poderá ser 
gozada uma única vez, mediante pagamento antecipado. Parágrafo 2º: em se 
tratando de associado da classe familiar, os membros da família e dependentes 
poderão frequentar o Clube no período a que se refere esse artigo, desde que 
continuem pagando regularmente suas contribuições sociais, esse é o Art. 16. Eu 
queria de pedir todas as vênias ao ilustre Conselheiro, mas ela não guarda 
pertinência temática com a matéria objeto da proposta principal. A proposta 
principal fala que em caso de falecimento e desde que a família do falecido 
requeira a concessão desse prazo de seis meses para reestruturação familiar para 
pagar suas prestações. Há uma hipótese, a meu sentir, plenamente diferente 
daquela de se pedir um desconto, que aqui não se está na proposta principal, de 
50% no pagamento das anuidades; é por isso que ela não guarda pertinência 
temática. E ademais, na própria emenda do Conselheiro, que diz, vou lê-la: 
poderá o associado requerer o desconto de 50% no pagamento das anuidades a 
ser gozada uma única vez. Parágrafo 1º: na hipótese da ausência da capital de 
prazo mínimo de 9 e máximo de 24 meses, que será concedida quando ficar 
provado que ausência impedirá frequência ao Clube, mediante pagamento 
antecipado. Parágrafo 2º: na hipótese de ausência de falecimento do possuidor 
do título, de prazo máximo de 24 meses, que será concedida quando 
apresentado o requerimento justificado, em até 30 dias após o evento, mediante 
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pagamento ao final do prazo ou no ato da transferência do título que ocorrer 
primeiro. E em se tratando de associado da classe familiar, os membros da 
família e dependentes poderão frequentar o Clube no período a que se refere 
esse artigo, desde que continuem pagando regularmente suas contribuições 
sociais. A princípio, caberia a mim rejeitar liminarmente por ausência da 
pertinência temática essa emenda, mas para que não se interpretasse que eu 
estaria sem passar pelo Plenário, a tomar essa deliberação, eu entendi de trazê-
la. Muito embora há uma preliminar da Comissão Jurídica, dizendo que como a 
proposta principal e o acessório segue-lhe a sorte e, é a emenda, fala apenas no 
Art. 15 numa hipótese específica, modificar-se o Art. 16 com essas colocações 
nós estaríamos inovando. Essas ponderações ou essas propostas caberiam desde 
que formuladas autonomamente, subscritas por cinquenta Conselheiros e mais 
um e aí nós a traríamos. Mas colocá-la a reboque e isso a gente vê... 
 
 - Manifestação de Conselheiro no Plenário: vem uma medida provisória. 

 
Presidente - Eu não queria dizer, a gente vê isso fora, onde vem uma medida e se 
coloca outra matéria para vir a reboque, não é de bom tom, a meu sentir. Mas 
vou colocar em votação, primeiro, aqueles Conselheiros que entenderem 
prejudicada a emenda do Conselheiro Mattoso, pelas razões por mim expostas, 
ou seja, ausência de pertinência temática permaneça como estão. Os que 
entenderem contrariamente queiram-se levantar. Ela está rejeitada por 
unanimidade. E agora vamos então à votação da proposta principal. O Art. 15 na 
redação vigente, com a licença dos senhores, diz o seguinte: os associados se 
obrigam, nas condições estabelecidas no Regulamento Geral por si, pelos 
membros de sua família e por seus dependentes ao pagamento das contribuições 
sociais com os acréscimos e descontos fixados no Orçamento do Clube, taxas, 
multas e outras contribuições também estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, 
por iniciativa da Diretoria e na forma de pagamento que por aquele for 
determinado. A proposta dos ilustres Conselheiros é de inserção de um 
parágrafo, que seria o 8º, que seria o seguinte, pausadamente: na hipótese de 
morte do possuidor do título, o pagamento das contribuições sociais será 
suspenso por cento e oitenta dias, contados da data do evento, desde que 
apresentado requerimento justificado nesse sentido no prazo máximo, 
improrrogável de trinta dias, contados do falecimento. Alínea a do parágrafo 8º: 
após o encerramento do prazo acima as contribuições sociais voltarão a ser 
cobradas normalmente e, não tendo havido a transferência do título, o débito 
recairá sobre o espólio e seus herdeiros. Os valores devidos pelo período de 
suspensão também serão, a partir daí, cobrados em seis parcelas mensais 
sucessivas e iguais, sem prejuízo do pagamento das contribuições sociais. Alínea 
b: caso não haja o pagamento das contribuições sociais ou da recomposição do 
abono concedido em razão do falecimento o débito sujeitará o espólio e os 
sucessores do título às penalidades previstas pela inadimplência das 
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contribuições, na forma deste Regulamento Geral. Alínea c: havendo 
transferência do título formalmente a terceiro, o pagamento das mensalidades 
abonadas será feito à vista no ato do respectivo registro. Alínea d: no caso da 
transferência ser efetivada a herdeiros ou sucessores em linha direta e de acordo 
com as preferências definidas neste Regulamento Geral, em obediência ao 
Estatuto Social, o pagamento do abono poderá ser feito na forma prevista na 
parte final da alínea a acima, igualmente, sem prejuízo do pagamento das 
contribuições sociais mensais. Esse é o inteiro teor da proposta. Os Srs. 
Conselheiros que estiverem de acordo com a aprovação dessa proposta 
permaneçam como estão. Os que forem contrários a ela queiram-se levantar. A 
proposta de alteração, na forma como por nós, lida, está aprovada por 
unanimidade. Tenho que nomear uma Comissão Especial de Redação e estou 
tomando a liberdade, juntamente com a Mesa, de indicar o nome de três ilustres 
Conselheiros. Para presidi-la o Conselheiro Antonio Aloi e para integrar a 
Comissão a Conselheira Silvia Schuster e o Conselheiro Diogo Araújo Tibiriçá. 
Considero aprovados esses nomes e a priori agradeço a colaboração sempre bem 
vinda dos ilustres Conselheiros. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo P.D. 10/11, referente ao Recurso Ordinário 

interposto por Associada, contra pena de suspensão por trinta (30) 
dias aplicada pela Diretoria. 

Presidente - A Diretoria aplicou a pena de 30 dias e esta associada, 
tempestivamente recorreu dessa decisão de suspensão de 30 dias. Como os 
Senhores puderam observar, o processo foi retirado da pauta da Reunião do dia 
30 de junho de 2014, para nova oitiva da Comissão Jurídica e convertido em 
diligência por ausência de uma prova requerida tempestivamente, mas que por 
uma razão não foi observada. A sequência dos fatos constou relatada no novo 
parecer da Comissão Jurídica, que recomenda o acolhimento parcial do recurso, 
reduzindo a penalidade de suspensão para advertência. Os Senhores 
Conselheiros receberam as peças principais do processo. Indago se a parte ou 
advogado se encontra presente. Verifico que não. Não há nenhum Conselheiro 
inscrito. Dr. Luiz Fernandes, então já vamos ouvir. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Acerca de dois anos, apresentei aqui na Voz do 
Conselheiro, pedido de milhares de sócios, para regularizar atividade de Personal 
de Natação, como já há em outros setores do Clube, como Fitness, Tênis, etc. Na 
época, a Diretoria respondeu que esse projeto não era de seu interesse. Todavia 
de lá para cá não vi, não apresentou projeto que seja do seu interesse para 
formação de sócios nadadores. Com isso, a meu ver, uma geração de futuros 
atletas foi perdida. Todos que praticam esporte sabem como é importante a 
individualização do aprendizado na tenra idade. Lembro na minha época, quando 
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recebia orientação do saudoso João Gonçalves, como foi proveitoso para meu 
aprimoramento. Quando voltei para cá, após meus estudos foram em medicina, 
voltei para a cidade e encontrei o mesmo João, que agora me dava dicas de 
corrida na pista do Clube. 
 
Presidente - O senhor me permite, com a máxima licença? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O fato tem cabimento. 
 
Presidente - Eu sei que tem, eu tenho certeza que o senhor vai chegar. Esse é o 
introito? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Exatamente. 
 
Presidente - Continue com o introito. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Eu pensei que ia bater o recorde, que toda vez sou 
interrompido pelo senhor, por isso escrevo, até para não perder o fio da meada. 
 
Presidente - O senhor sabe do respeito que lhe tenho, é que já estou ouvindo um 
pequeno alarido, então estou querendo mostrar que o senhor vai chegar lá. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Vou. Voltando onde estava, vou dar outro exemplo, o 
Fiore, saltador, sempre estava na piscina e nunca negou transmitir seus 
conhecimentos aos novos atletas. Aliás, essa era a justificativa para termos 
militantes, que eles incentivariam os sócios à prática esportiva. Hoje parece que 
tudo mudou, o incentivo é para o militante e não para o sócio. No caso da sócia 
em questão – lendo atentamente todo material recebido – não vi em nenhum 
momento prova cabal de infração estatutária. O que há são relatos suspeitos de 
funcionários que interpretam fatos a sua maneira. Aliás, a forma que hoje se faz 
inquéritos, já foi aqui criticada. O funcionário que narra o fato é testemunha do 
mesmo fato, relatado por outro funcionário que não está no local na hora do 
fato. Senhores, quem conta um conto aumenta um ponto. Aliás, insisto, não há 
em nenhum momento relato de prova cabal que comprove acusação. O que 
temos é uma menina que nadava junto com outra. Já vi aqui os senhores 
absolverem acusados de dar cabeçadas em sócios, absolver acusados de portar 
arma de fogo e coisas muito mais graves. Penalizar a moça por estar nadando na 
piscina é um exagero sem tamanho. Não sei com que interesse. Senhores, peço 
compaixão dos Conselheiros para absolver essa sócia, que só estava nadando na 
piscina do Clube. Solicito a eliminação da pena imposta, por falta de provas e, por 
ser a queixa descabida. Apelo para o coração e o bom senso dos Srs. 
Conselheiros. Muito obrigado. 
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Antonio Moreno Neto – ... Estive lendo esse processo e as provas contra a 
associada no sentido de ela estar dando aula como personal trainer de Natação 
são todas cabíveis, existem várias e várias provas e me lembro disso desde minha 
gestão, que esse fato ocorria, não só com ela, como outros associados. Por um 
lado poderia até se pensar: não, a associada pode nadar, dar aula, tal. Existe, 
segundo informações de pessoas que são super conhecedoras profundas do 
assunto. Primeiro, que nós temos um problema na Natação de logística quanto às 
raias, porque existem aulas já programadas e existem raias que são direcionadas 
aos sócios. Nessas raias em que a sócia acusada está dando aula, quando ela dá 
aula para várias crianças está tomando um espaço na própria piscina juntamente 
com quem está dando aula e as crianças, existem procedimentos técnicos que 
criança não pode nadar numa piscina de 1 metro e 80 de profundidade sem 
alguns cuidados, como tablado e outras condições de segurança. Então, se 
acontecesse alguma coisa com alguma criança quem ia se responsabilizar ali 
naquela piscina? Esses são os pontos. E gostaria de salientar que no processo, na 
defesa do advogado está escrito o seguinte: para demonstrar os verdadeiros 
objetivos da Diretoria salientamos para apreciação dos Conselheiros nesse 
recurso, um abaixo assinado com 455 assinaturas dos sócios, pedindo, promover 
atividade aquática no Esporte Clube Pinheiros com a função personal em 
Natação. Em outros clubes o personal é aceito, regulamentado e admitido, aqui 
em nosso Pinheiros tal prática somente ocorre em alguns esportes privilegiados. 
Sem dúvida alguma o verdadeiro objetivo da presente punição foi outro, não 
aquele sustentável de regulamentação. Não se deixa passar em branco tão 
volumoso abaixo assinado, firmado por quase 500 sócios. E no abaixo assinado 
que está aqui no processo, o cabeçalho do abaixo assinado diz o seguinte: o 
grupo de associados o qual deseja promover atividade aquática no Esporte Clube 
Pinheiros gostaria de regularizar perante a Diretoria a função de personal de 
Natação, para isso contamos com sua colaboração e apoio. Ou seja, o advogado 
colocou um documento que é réu confesso, porque ele quer que aprove o 
personal de uma associada que diz que não deu aula, quer dizer, isso aqui é 
totalmente contraditório. 
 
- Manifestação no plenário. 

 
Presidente - Por favor. 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente, não é só na Natação, como em outros 
setores, que vários personais, no Tênis têm vários, eles afrontam a Diretoria, já 
foram chamados atenção, em outra época já se deu oportunidade de participar 
de uma concorrência, desde que todos estejam registrados e tenha o diploma 
competente na área, para que participasse de uma concorrência para dar aula no 
Clube, desde que tivesse capacidade e vários têm. E muitos continuam dando 
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aulas como personal, alguns até Conselheiros e eles simplesmente ignoram a 
Diretoria. Então, acho que temos que tomar essa providência, porque senão 
daqui a pouco vão se montar escritórios, consultórios aqui no Clube, dizendo que 
eles podem fazer. Então acho que temos que começar a ter uma atitude severa 
quanto a isso. Muito obrigado.  
 
Marcelo Favalli – ... Matéria bastante esclarecida, mas o que me traz à Tribuna 
são alguns aspectos técnicos jurídicos que acho que estamos deixando de 
observar; correndo inclusive sério risco de sofrermos processos indenizatórios 
das pessoas que, depois de punidas, ou são absolvidas ou recebe uma pena 
menor àquela inicialmente imposta. Muito bem, a associada dava aula? Pouco 
importa do detalhe, inclusive de que modalidade esportiva. É importante 
lembrar, Sr. Presidente, que tivemos aqui até a regulamentação, a que eu saiba 
apenas aqueles profissionais que dão aula personal trainer no Fitness, não sei se 
em outras modalidades houve também uma regulamentação. Espero que tenha 
havido, mas, de qualquer forma, sempre foi muito tolerado. E o assunto só 
ganhou corpo no que se refere ao Fitness, porque o número de associados que 
ministravam aulas chegou a ser expressivo ao ponto de ser notado. Na Natação 
talvez não. No Tênis também acredito que aconteça. Deve ter acontecido em 
várias atividades esportivas. Muito bem, nesse caso não se tolerou, ainda que 
advertida a moça talvez. O processo é meio longo e, confesso, Sr. Presidente, que 
o detalhe do processo disciplinar não me interessou para que eu viesse a esta 
Tribuna fazer essa pequena manifestação. Importante é que se fique clara que a 
Comissão Permanente Jurídica recomendou uma diminuição numa penalidade já 
cumprida, de suspensão para advertência. Fica, então, uma recomendação de 
minha parte, que se revejam os procedimentos disciplinares para que, antes de 
punir julguemos até à última instância, tal como o Supremo Tribunal tem feito 
com algumas pessoas que não mereceriam essa benesse. Mas não vamos entrar 
aqui nesses assuntos do nosso Planalto Central. Muito bem, Sr. Presidente, então 
fica apenas minha recomendação de que a Diretoria pare ou reveja os seus 
regulamentos, deixe de aplicar penas de suspensão preventiva, para que não 
corramos o risco de eventualmente amanhã sermos apenados naquilo que mais 
nos dói, ou seja, no bolso, indenizando as partes que foram prejudicadas e 
eventualmente foram absolvidas na sequência. Muito obrigado.  
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Eu gostaria de fazer coro com a sua 
solicitação. 
 
Marcelo Favalli – Eu agradeço. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Eu acho uma aberração essa história preventiva em 
vários casos, que depois os processos são arquivados por falta de prova. Essa 
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prática que vem sendo tomada de uns tempos para cá já foi várias vezes criticada 
e continua sendo mantida. 
 
Marcelo Favalli – Acho até, Conselheiro, complementando suas palavras, que os 
personais deveriam aguardar uma regulamentação da atividade para então 
exercê-la plenamente e livre de quaisquer punições. Mas como sempre houve 
uma tolerância muito sensível da administração ou das administrações, acho que 
esse caso mereceria o mesmo tratamento benéfico que os demais tiveram em 
outras atividades. Obrigado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Concordo com o que o senhor complementou, mas o 
aparte se pontifica no caso das suspensões preventivas, sem o mérito ser julgado, 
a meritocracia está sendo abolida nesses casos. 
 
Marcelo Favalli – É de se anotar. Obrigado. 
 
Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho (aparte) – Você saberia informar se 
já teve alguma decisão de algum associado que tenha entrado contra o Clube e 
tenha revertido? 
 
Marcelo Favalli – Nós somos amigos e advogados, não é, querido? 
 
Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho – Mas na prática a gente já ouviu 
falar disso. 
 
Marcelo Favalli – Na prática não quero nem saber, mas que pode, pode. 
 
Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho – Não, casos concretos que já 
aconteceram ou aconteceram ou estão em trâmite. Isso poderia ser informado 
depois, Dr. Manssur? 
 
Presidente - O senhor diz no campo cível? 
 
Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho – Exatamente, porque a gente já 
ouviu falar de alguns casos na prática, por isso estou perguntando. 
 
Presidente - Como não é da alçada do Conselho Deliberativo receber esse tipo de 
ação, talvez se esclareça. 
 
Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho – Muito obrigado. 
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Presidente - Eu queria apenas de prestar um esclarecimento com relação à 
questão, antes de dar a palavra ao Dr. Alberto Fasanaro. A figura da suspensão 
preventiva está no Regimento, nós precisaríamos eventualmente vindo uma 
proposta, tem que vir uma proposta de alteração do Regimento. Precisaríamos 
ter uma proposta concreta para examinar. 
 
- O Conselheiro Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho manifesta-se fora 

do microfone. 

 
Presidente - Isso que eu queria ouvir, a figura da suspensão provisória, enquanto 
não revogada, deve ser mantida, agora o problema de ser utilizada é uma 
questão obviamente de quem aplica. 
 
(...) 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente? ... Surgiu uma dúvida minha. 
Aquele projeto que altera... 
 
Presidente - Aquele projeto de criação... 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Altera isso também, né? 
 
Presidente - É que ele está oportunamente vindo a Plenário, já está em fase final 
de consumação, até para evitar que todo esse papel seja distribuído para 214 
Conselheiros, então a criação de câmaras competentes para julgar esse tipo de 
recurso oportuno tempore virá a Casa. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Mas ele contempla essa alteração de a Diretoria 
não poder mais suspender preventivamente? 
 
Presidente - Contempla também, acredito. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... Na realidade nem pretendia me 
manifestar aqui nesse momento, mas, inicialmente, um dos assuntos que iria 
colocar, V. Sa. colocou muito bem, que existe... 
 
Presidente - Há previsão. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Há previsão legal e isso não é novidade da 
atual Diretoria, nem da anterior, há muitos anos tem essa previsão legal. Como é 
que se corrige isso, se viermos a entender que realmente seria uma aberração 
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fazer uma proposta já de suspensão preventiva? Trazendo aqui cinquenta 
Conselheiros essa proposta. Nós vamos examinar, apreciar e fazer a alteração ou 
eventualmente, até mesmo dentro dessa proposta macro que já está para ser 
apresentada, então, nessas condições nós temos que trabalhar, como se falava 
antigamente, o que está escrito no caderninho. E no caderninho está escrito isso 
daí, a possibilidade de aplicação da penalidade preventiva. Então, esse era um 
esclarecimento. Agora, com relação ao que se passa efetivamente nesse 
processo, acho que infelizmente o Conselheiro que se manifestou aqui leu com 
um pouco de ligeireza o processo. E eu tive oportunidade não só de lê-lo com 
bastante propriedade, como também fui tomar conhecimento de um aspecto 
que está relacionado aqui, que é justamente o vídeo que indica essa senhora 
dando aula. Então, o que aconteceu nesse processo? Até para sumular e para 
ficar bem simples para o entendimento de todos os colegas aqui. Esse processo já 
veio pronto há dois anos e de uma forma muito ponderada a Comissão 
Permanente Jurídica observou que um requerimento formulado pelo combativo 
advogado – Aliás, pai da moça envolvida, evidentemente que aí a combatividade 
tem que se exacerbar. Eu, se tivesse meu filho também, estaria sapateando aqui, 
fazendo a defesa – Mas, então, o que efetivamente ocorreu? A Comissão 
Jurídica, com muita ponderação naquela oportunidade observou que uma 
solicitação do ilustre advogado não tinha sido atendida, então propôs que 
voltasse o processo para a primeira instância, no caso voltasse à Diretoria e fosse 
instruído convenientemente. E esse fato ocorreu, um requerimento do 
Ministério Público que havia sido referido, não constava nos autos. Foi juntado 
aos autos e foi feito esse esclarecimento com relação a esse aspecto. O outro 
aspecto que havia sido também levantado pelo ilustre advogado era no sentido 
de que ele não tinha tomado conhecimento também desse vídeo que 
apresentava essa senhora dando aula. Muito bem, foi disponibilizado em várias 
oportunidades para que ele comparecesse e viesse tomar conhecimento na sala 
de segurança, como fiz agora recentemente, para vir aqui um pouquinho mais 
assenhorado a respeito daquilo, se houvesse discussão, imaginava que nem iria 
ter uma discussão nesse sentido, mas eu tive esse cuidado. Só que o advogado 
entendeu que ele deveria receber, não verificar aqui in loco e sim receber o 
material devidamente copiado. E a Diretoria esclareceu perfeitamente, que uma 
questão até de embasamento legal, não poderia ser fornecido esse material a 
ele. O que ocorreu? Permaneceu um ano esse processo no limbo. Não houve 
nenhum outro requerimento por parte do advogado interessado e, agora, se 
resolveu colocar novamente. Então, eu imaginava nesse momento que nós 
iríamos a discutir a dicotomia existente, a dosimetria da pena. Tem uma proposta 
da Comissão Permanente Jurídica, entendendo que estaria suficiente uma 
advertência e a proposta da Comissão de Sindicância, que entendia que deveria 
haver uma punição de um mês, que seria aquela punição que ela já havia 
cumprido anteriormente. Agora, com relação à circunstância dessa senhora ser 
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personal trainer, isso aqui está escarrado aqui dentro, mesmo porque ela já havia 
sido advertida, essa circunstância já está absolutamente clara. E o próprio abaixo 
assinado entregue com o requerimento formulado pelo advogado, 
evidentemente se ela não fosse personal trainer não ia se preocupar de juntar. 
Que há necessidade de regulamentação dessa atividade, acho perfeitamente 
justo, acho que deve ser feito, que efetivamente deva se corrigir até e não se 
aplicar mais penalidades preventivas, também acho que devemos discutir, agora, 
a grande preocupação do Dr. Favalli, que esteve aqui, que ele só não 
complementou. Eu até fiz um comentário, no sentido de que se eventualmente 
até o advogado da interessada apresentasse um requerimento aqui, dizendo: se 
eventualmente a pena de advertência vier a ser aplicada eu me dou satisfeita e 
eventualmente não irei requerer fora qualquer reembolso pecuniário pelo fato 
de ela ter ficado um mês fora, eu até pensaria: bom, já que tem a proposta da 
Comissão Jurídica, isso é questão de dosimetria da pena, nós somos mesmos de 
certa forma bonzinhos, vamos dar pura e simplesmente advertência. Agora, nas 
palavras do próprio Dr. Favalli, é preocupante, pode até não ocorrer como o 
ilustre advogado que chegou aqui e fez o comentário, pode ser que não tenha 
nem ocorrido, mas existe essa possibilidade. Como não existe nos autos 
nenhuma afirmação no sentido de parte do interessado de abrir mão de 
eventualmente qualquer risco e como está absolutamente esclarecido aqui, a 
dúvida que temos é somente, como falei, na dosimetria. E na dosimetria, para 
quem já havia sido advertido, para quem já costumeiramente descumpriu a regra 
vigente aqui dentro, a minha manifestação é no sentido de manutenção 
inicialmente da Comissão que acompanhou, porque justamente esta Comissão e, 
de modo geral sempre procuro acompanhar, porque são eles que têm o olho no 
olho, eles que tem a condição de muitas vezes aferir o que efetivamente 
acontece, quando às vezes na tradução, o papel às vezes é mais difícil de se fazer 
esse convencimento. Então, nessas condições, a minha manifestação é pela 
manutenção da penalidade, aplicada e é dessa forma que voto, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.  
 
Dacio de Souza Campos Neto – ... Não quero entrar no mérito da parte jurídica, 
até porque não advogado e acho que a gente está precisando aqui de mais gente 
que tenha esclarecimentos mais técnicos e menos jurídicos. Mas, de qualquer 
maneira, pegando uma carona no que o Conselheiro Toni Moreno falou, é sabido 
que há pessoas que são personal trainer em várias modalidades no Clube e o 
fazem clandestinamente. Nesse caso a gente está julgando exatamente uma 
sócia, como todos nós, que acabou sendo punida por tal. Mas em nenhum 
momento eu ouvi falar aqui de que pena vai ser aplicada para quem faz aula com 
ela, porque ela não daria aula se ninguém a estivesse contratando para fazer 
aula. Como o senhor mesmo falou e disse aqui claramente, pode até haver 
Conselheiros que dão aula, só que esses Conselheiros só dão aula por duas 
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razões: primeiro, porque tem a procura, a oferta e porque isso deve acender uma 
luz também em relação a se o serviço que está sendo prestado naquela área é 
bem feito, porque posso te dizer, na Seção de Tênis tem tanta gente que faz isso 
que deixa claro e deixa uma dúvida no ar em relação à competência das pessoas 
que estão ministrando a modalidade.  Então a gente tem que punir quem paga 
por isso também, porque não existe corruptor que não seja corrompido, então 
vamos avaliar direitinho. Outra coisa, o senhor mencionou, nós estamos falando 
das piscinas, é público, notório e bem claro que vários dos nossos filhos, vários 
dos nossos amigos não conseguem nadar na piscina, em função do excessivo 
número de militantes, isso é claro.  E acho que a gente tem que chegar a uma 
conclusão. Nós temos quase mil militantes no Clube. Nós precisamos definir, nós 
estamos querendo desenvolver os nossos filhos ou nós queremos desenvolver o 
esporte do Brasil? Essa é a grande pergunta que a gente tem. Que os nossos 
filhos sejam primeiramente cuidados. Não sou contra militante. Entrei no Clube, 
com 10 anos, como militante. Um ano depois virei sócio, mas acho que as 
modalidades não podem passar de 10, 15, 20% no máximo de militantes. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Estou infringindo alguma lei? 
 
Presidente - Eu vou pedir um obséquio. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: está fugindo da matéria. 

 
Dacio de Souza Campos Neto – Não estou fugindo da matéria, nós estamos 
julgando uma senhora que está dando aula proibida no Clube. 
 
Presidente - Eu vou pedir um obséquio, para que tenhamos um pouquinho de 
calma nas manifestações, há um Conselheiro se manifestando na Tribuna, 
aqueles que quiserem também se manifestar na medida do possível, inscreverei, 
mas vamos ter um pouquinho de recato, para que não cerceemos a palavra de 
ninguém, por favor. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Concordo com suas ponderações com relação a 
quem paga o serviço, pelo Estatuto deveria ser punido da mesma forma, só que 
ele nunca admite, nunca fala que está tendo aula e está pagando, porque senão 
vai ser punido da mesma forma. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Está certo. 
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Antonio Moreno Neto – Agora, também no nosso Estatuto diz que até a terceira 
geração de qualquer Conselheiro ou Diretor não pode praticar uma atividade 
renumerada usando as dependências do Clube. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Concordo. 
 
Antonio Moreno Neto – Então, nesse aspecto nós temos, se essa moça, digamos 
assim, entre aspas, se ela foi como um “bode expiatório”, que seja, nós temos 
que ir pelo caminho para terminar com isso. E acho também, conforme o 
Conselheiro bem falou, que as pessoas que tem capacidade, tenham condições 
poderão ser professoras do Clube ou dar aulas para o Clube dentro das normas 
do Clube, se elas montarem uma empresa ou entrar numa concorrência, tudo 
bem, concordo com tudo que o senhor falou. E outra coisa só a título de 
esclarecimento, para terminar, nós não temos mil militantes, mas 380 ou 400 
militantes. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Mas tem outra modalidade... 
 
Presidente - Conselheiro Dacio? 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Só um minutinho, por favor? 
 
Presidente - Pois não. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Nós temos quase 400 militantes e tem outra 
modalidade, que se chama agendados, que foi criada pela vossa Diretoria. 
 
Antonio Moreno Neto – Não vou polemizar, só vou dizer que o senhor tem 
razão, só que esse agendado foi há 20 anos. Obrigado. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – São quase mil. 
 
Presidente - Conselheiro, com a sua licença? 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Perfeitamente. 
 
Presidente - O objeto da Ordem do Dia é esse processo disciplinar, tendo como 
causa de pedir um recurso que objetiva o cancelamento de uma pena e é esse o 
tema em discussão. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Perfeitamente, então eu só queria mencionar a 
história do esporte e do militante no Clube, que isso para mim está excedendo. 
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Presidente - Eu inscreveria o senhor em Várias e poderia, com muita honra... 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Eu gostaria de me juntar ao que o senhor 
falou. Eu já fui convidado por treinador de militantes a interromper meu treino e 
sair da piscina. 
 
Presidente - Conselheiro Luiz Eduardo? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Deixe fazer meu aparte? 
 
Presidente - Não está pertinente ao assunto. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Mas se não acabar de falar o senhor não vai ouvir. Se 
não houve a comprovação do pagamento não existe atividade profissional: se 
não pagou, nem pegou dinheiro e não viu o cheque não tem prova. Eu li 
atentamente o material enviado aos Conselheiros, não vi prova nenhuma de 
atividade profissional. 
 
Presidente - Seu aparte já está dado. Conselheiro Cardia. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Só um aparte também, Conselheiro Dacio? 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Só um minutinho, estou achando que tem 
bastante gente que gosta do assunto esporte no Conselho. 
 
Presidente - Não tenha dúvida, mas não é neste momento, Conselheiro Dacio. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Perfeitamente, eu fui pego de surpresa por ver o 
quanto as pessoas gostam desse assunto, que é o que mais me familiarizo. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Apenas registrar, Conselheiro Dacio, 
Presidente, concordar com seu pronunciamento no sentido de que nesse tipo de 
caso em que envolve associados que estão dando aula irregularmente aqui de 
fatos nós temos também, se for o caso, punir quem contrata. Então, acho que o 
senhor foi muito lúcido e muito pertinente esse seu comentário e fica inclusiva a 
sugestão para a Diretoria... 
 
Presidente - É um acontecimento de mão dupla, tecnicamente é esse o nome. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Exatamente. E é muito importante que também 
pensemos na regulamentação. Em alguns casos, como foi feito na Seção de 
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Fitness, para que aqueles que eventualmente possam trabalhar sejam 
registrados, no sentido de serem profissionais liberais, credenciados... 
 
Presidente - Conselheiro Cardia, o aparte, apenas.Mais que isso é um 
pronunciamento, perfeito? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Perfeito. Só isso. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Muito obrigado. 
 
Presidente - Conselheira Dulce Avancini, por favor. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente - Eu pediria, por favor, um pouquinho de ordem, os senhores são 
Conselheiros e nós temos que ter um pouquinho de ordem para condução dos 
trabalhos, por favor. 
 
Dulce Arena Avancini – ... o pessoal está esquecendo os deveres do associado, 
Art. 38, inciso IX do Regulamento Geral: é proibido comércio aqui dentro do 
Clube. Infelizmente as primeiras pessoas que foram pegas vendendo artigos aqui 
dentro foram suspensas, tiveram suas advertências. Hoje, atualmente, em nossa 
barba, em nossa cara a turma vende passagem, sapato, joia, vende tudo aqui 
dentro... 
 
- Manifestação no plenário. 

 
Presidente - Por favor, uma ilustre Conselheira está na Tribuna, eu pediria esse 
obséquio.  
 
Dulce Arena Avancini – Eu acho que está faltando fiscalização e o tempo que fui 
da Comissão de Sindicância, o Clube ofertava, mas eu distribuía os deveres do 
associado, eles tinham que ler para tomar noção do que é a vida aqui dentro do 
Clube. Então, está sendo abusada a nossa boa vontade aqui dentro do Clube, o 
pessoal vende o que quiser, não vende pai, mãe, sogra e sogro porque ninguém 
quer comprar, mas vende de tudo aqui. Então, vocês estão se esquecendo desse 
artigo, deveres do associado. Se ela deu aula, ganhou, entrou em contramão no 
Clube, então vamos levar isso a sério. Infelizmente é uma senhora. Joguei Tênis a 
vida inteira, não quis dar aula, também não tinha capacidade para isso, mas aqui 
todo mundo, dá aula de Tênis, filhos de Conselheiros dão aulas aqui dentro. 
Então temos que levar isso a sério, temos que punir sim, tem que levar a sério e 
haver fiscalização aqui dentro. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (aparte) – D. Dulce, até um testemunho da 
verdade, a Comissão de Sindicância, hoje, fornece um CD com todo ordenamento 
jurídico a todos os candidatos a sócios do Clube. 
 
Presidente - Está esclarecido. 
 
Dulce Arena Avancini – Quem é que tem tempo às vezes de se sentar e abrir um 
CD? É mais fácil você ler o artigo, que são cinco ou seis incisos.  
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – D. Dulce? 
 
Presidente - Já se retirou da Tribuna. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Eu já estava aqui. 
 
- Manifestação de associado no plenário. 

 
Presidente - Eu pediria ao associado, por favor, o senhor só pode assistir à 
reunião, manifestação de associado não é permitida, eu lhe encareço, por favor. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – ... Concordo com a senhora, acho 
que realmente o sócio tem que cumprir seus deveres, mas quando entrei aqui 
como Conselheira, uma das primeiras coisas que li foi: que o Clube tem que 
promover atividade esportiva para os associados. E uma das coisas que a gente 
infelizmente não tem é vaga para todas as crianças na Natação. E aí você tem 
uma fila de espera... 
 
Presidente - Vou inscrever a senhora em Várias, com muita honra. 
 
Dulce Arena Avancini – Está fugindo do assunto. 
 
Presidente - Eu não posso permitir a abertura de uma discussão que foge ao 
objeto da Ordem do Dia. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Essa associada está sendo punida por fazer 
uma coisa que o Clube não está oferecendo. 
 
Dulce Arena Avancini – Está fugindo do assunto. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Discordo da punição da associada. 
 
Francisco Flaquer Filho (aparte) – Eu acho uma brincadeira a gente estar uma 
hora discutindo aqui uma associada que infringiu as nossas leis do Clube. É 
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proibido o comércio aqui dentro, já está claro isso. Essa moça já pegou a punição 
que ela deveria, então acho que estamos chovendo no molhado, tem tanta coisa 
para tratar aqui dentro, as coisas já passaram. Todo mundo quer polemizar, 
precisamos começar, como o Dacio falou, tem problema de militante, tem uma 
série de problemas no Clube. Ela já tomou suspensão, se o advogado vier aqui e 
disser que ela não vai tomar nenhuma medida fora do Clube, vamos mudar. Fora 
isso nó não vamos, pelo menos é a opinião da maioria das pessoas aqui. 
 
Presidente - Conselheiro, seu aparte, por favor, senão vou ter que inscrevê-lo. 
 
Francisco Flaquer Filho – É só isso que queria dizer, vamos acelerar, porque são 
quase 22h30 e estamos perdendo tempo com uma coisa que está resolvida. 
 
Dulce Arena Avancini – Isso ocorreu há dois anos e voltou à baila, então, está 
surgindo esse assunto. Se ela já foi apenada, já cumpriu, tudo bem, então vamos 
encerrar. Mas desse jeito, ela tem que sentir que infringiu as leis do Clube. É isso.  
 
Presidente - Já está dito. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, o que me faz 
vir a esta Tribuna, queria esclarecer que acompanhei atentamente todas as 
manifestações, todas pertinentes, mas só queria lembrar a todos os 
Conselheiros: consta desse processo, às páginas 120, uma Portaria do Procurador 
de Trabalho, Coordenador do Núcleo de Combate à Fraude nas Relações de 
Trabalho. Não vou ler o inteiro teor dessa peça, mas vou só ler aqui um trecho, 
para que os senhores entendam a natureza de todo esse expediente. Diz o 
procurador que resolve convolar o procedimento preparatório número tal em 
inquérito civil do mesmo número, figurando como autor o Ministério Público do 
Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região e, como investigado o 
Esporte Clube Pinheiros, inscrito no CNPJ sob o número tal, situado à rua tal, a 
fim de apurar a existência de associados atuando como personal trainers nas 
instalações do Clube, desrespeitando a legislação trabalhista e previdenciária, 
configurando lesão a direitos trabalhistas de natureza individual e de caráter 
indisponível e autorizando intervenção no Ministério Público nos termos da lei. 
Então, era só isso, não venho aqui pedir que seja absolvido ou que seja advertido, 
venho só fazer referência a essa peça, que acho que muitos Conselheiros não 
tiveram a preocupação em lê-la. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – Poderia informar qual foi o resultado desse 
inquérito? 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa – Eu só tenho o teor dessa peça que acompanha 
os autos, agora, esse resultado nós podemos buscar, viu Conselheira. 
 
Presidente - Pois bem. 
 
Flavia Ferronato – Dr. Manssur, diante do risco de uma eventual ação judicial, eu 
requeiro a votação nominal. 
 
Presidente - Eu tenho que submeter ao Plenário, seu pedido é regimental. 
 
Flavia Ferronato – Tudo bem. 
 
Presidente - A ilustre Conselheira requer a votação nominal. Por determinação 
regimental, tenho que colocar isso em votação, tenho que solicitar aos 
Conselheiros em condição de voto... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Quem requereu? 

 
Presidente - A Conselheira Flavia Ferronato requereu votação nominal, então 
tenho que submeter à apreciação do Plenário. Vamos ver o que o Dr. Atanes tem 
a me dizer. 
 
Severiano Atanes Neto (fora do microfone) – Acho que o assunto já está 
encerrado. 
 
Presidente - Sim, o assunto já está encerrado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (Pela ordem) – Pela ordem, Sr. Presidente? 
 
Presidente - Já estamos em processo de votação. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – É isso que gostaria de saber, então já 
estamos em processo de votação, encerraram-se as discussões? 
 
Presidente - A discussão terminou, até porque ex officio já iria dizer que ela está 
mais do que suficientemente debatida. Então, agora estamos em processo de 
votação. Há requerimento de ilustre Conselheira, pedindo a votação nominal. Os 
Conselheiros que estiverem de acordo com a proposta da Conselheira Flavia 
Ferronato, de votação nominal, permaneçam como estão. Os que não 
concordarem queiram se levantar. A votação nominal está rejeitada e será feita 
da forma usual, simbólica. E aqui nós vamos ter três estágios de votação. A 
primeira, que é o objeto da convocação, eu colocaria em votação o recurso 
propriamente dito, onde a associado apenada requer o cancelamento da sanção 
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de 30 dias que lhe fora aplicada pela Diretoria. Posteriormente irei colocar, se 
essa eventualmente vier a ser rejeitada, porque se for aprovada, obviamente 
aprovado o cancelamento, as demais estão superadas. Se não for, eu irei colocar 
a proposta da Comissão Jurídica, que solicita que o Conselho aprecie a pena de 
advertência, em substituição de 30 dias. E posteriormente terei que colocar a 
própria proposta da Diretoria, que é a sanção de 30 dias. Pois não, para 
encaminhamento de votação, Conselheiro? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Apenas como sugestão e pensando na 
economicidade processual, se eventualmente V. Sa. colocar a proposta da 
Diretoria, que é da manutenção de penalidade e essa proposta vier a ser aceita 
nós já teremos suprimido as duas outras. 
 
Presidente - Seria uma honra enorme, como sempre, acolher a proposta, mas o 
objeto do recurso é o cancelamento, para isso que estamos e tenho que colocar a 
proposta do recurso, que é a proposta da associada, no sentido de ver cancelada 
sua punição. Então, o recurso da associada requer, propõe, solicita o 
cancelamento da pena de 30 dias que lhe foi imputada pela Diretoria. Aqueles 
Conselheiros que estiverem de acordo em que seja provido o recurso da 
associada, colimando, objetivando o cancelamento de sua pena de 30 dias que 
lhe foi carreada pela Diretoria permaneçam como estão. Os que forem contrários 
queiram se levantar. Está desprovido o recurso, pugnando pelo cancelamento da 
pena. Então, agora, vamos à proposta da Comissão Jurídica. A Comissão Jurídica 
pede a convolação, a transformação, a redução da pena que foi imputada de 30 
dias para a pena de advertência, por escrito. Aqueles Conselheiros que estiverem 
de acordo com o parecer da Comissão Jurídica, pugnando pela aplicação da pena 
de advertência, permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se 
levantar. A proposta da Comissão Jurídica de transformação da pena em 
advertência, por maioria, está rejeitada, como fora também, por maioria, a 
primeira, senhora taquígrafa. E, agora, para fins e efeitos de constar em Ata, os 
Conselheiros que estiverem de acordo com a proposta da Diretoria pela 
mantença, pela preservação da pena de 30 dias carreada à associada, 
permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. A pena 
de aplicação de 30 dias de suspensão à associada, já cumprida, por maioria de 
votos, está preservada.  
 
Registre-se que foram apresentadas as seguintes declarações de voto por escrito: 
 - Conselheiro Álvaro Rafael Mendes Latorre, pelo provimento do recurso da 
recorrente; 
- Conselheira Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal, pelo provimento do 
recurso, por ser contrária à punição; 
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- Conselheiro Dacio de Souza Campos Neto, pelo provimento do recurso, uma vez 
que a pena imposta à associada já foi cumprida; 
- Conselheiras Áurea Lucia Ferronato, Flávia Ferronato e Regina Helena Secaf, 
pelo provimento do recurso, para prevenir eventual responsabilidade civil; 
- Conselheiros José Luiz Fernandes Junior e Márcio Luiz Moraes Barros de 
Campos Filho, pelo provimento do recurso, para prevenir eventuais 
responsabilidades cíveis e criminais; 
- Conselheiro Roberto Gonçalves La Laina, pelo provimento do recurso, por 
discordar da forma como foram aplicadas as penalidades; 
- Conselheira Ana Claudia Alves de Sá, pelo provimento do recurso, por não ter 
ficado clara a culpabilidade da recorrente ante à documentação apresentada e 
para prevenir eventuais responsabilidades civil/criminal. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-02/2014, referente à proposta formulada 

pela Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a Heitor 
Shimbo Carmona, da Seção de Esgrima. 

Presidente – Foram ouvidas as Comissões pertinentes. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Se os senhores me permitirem prosseguir com a reunião ficaria 
muito agradecido e o Plenário também, por favor. Volto a repetir: Apreciação do 
processo CD-02/2014, referente à proposta formulada pela Diretoria, de 
concessão do título de Atleta Benemérito a Heitor Shimbo Carmona, da Seção de 
Esgrima. As Comissões pertinentes de Esporte, Jurídica e de Sindicância se 
manifestaram favoravelmente. Não há oradores inscritos. Conselheiro 
Cappellano, por favor. 
 
Roberto Cappellano – ... Eu só queria vir aqui dar meu testemunho a respeito do 
Shimbo, que é um garoto excepcional, sensacional da Esgrima, ele é mais do que 
merecedor da mudança para a categoria de Atleta Benemérito, é um menino que 
sempre ajuda todo mundo aqui, em todas as competições, seja de arbitragem, 
um excelente atleta, extremamente educado e o Pinheiros vai engrandecer seu 
quadro de Atletas Beneméritos com a entrada do Heitor, que é merecedor, 
muito provavelmente vai estar na Olimpíadas de 2016 e acho que ele é um 
exemplo a ser seguido na nossa Seção de Esgrima, que é uma Seção nanica, que 
tem uma dificuldade de Orçamento enorme e quando surge um atleta de 
destaque como o Heitor temos que dar graças a Deus, parabenizá-lo e ele 
merece. 
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Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Esse rapaz é maravilhoso, é realmente um 
exemplo como atleta e é um paradigma para todos os atletas e garotos que 
estão começando como atletas. E aos pais dos atletas, vão ver esse rapaz treinar, 
dar treino, como é um atleta do Esporte Clube Pinheiros, criado aqui dentro. 
Muito obrigado.  
 
Roberto Cappellano – Exatamente, é um menino que chega todo dia 16h00, 
agora um pouco mais tarde, porque trabalha, porque em nossa Seção o cara 
trabalha, estuda e depois faz esporte, é o último a sair, às 22h00. Tem o Sergio 
Gasparini, que é Conselheiro aqui e já tirou muito assalto com o Heitor, tenho 
certeza que parte do aprendizado dele foi o Heitor que o ajudou a passar. Então 
sou favorável ao voto e parabéns a ele. Muito obrigado.  
 
Presidente – Não há mais inscritos. Diante dos pronunciamentos declaro 
encerrada a discussão. Vou colocar em votação. Os Conselheiros que estiverem 
de acordo com a concessão do título de Atleta Benemérito a Heitor Schimbo 
Carmona, permaneçam como estão. Os que discordarem queira-se levantar. A 
proposta de benemerência está aprovada por unanimidade. 
 
 

Item 6 - Várias. 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – ... Compareço a esta Tribuna para tentar relatar 
sobre o atual momento pelo qual, nós todos Conselheiros e demais associados 
observamos as atividades do dia-a-dia da gestão do nosso Clube quer a nível da 
gestão administrativa, quer a nível das ações de planejamento. Como preâmbulo 
destaco de sobremaneira que não podemos desconsiderar em momento algum o 
nosso passado glorioso, mesmo porque há 115 anos, faço crer que tudo que se 
tinha naquela época era simplesmente uma ideia que logo após se transformou 
num sonho. Dizem que, em alguns casos, quem muito sonha é um “alienado da 
vida” ou digamos um “filósofo de parque”. No entanto, daquela época tenho 
certeza que nosso fundador, Hans Nobiling, não foi sequer um alienado e 
tampouco um “filósofo de parque”, pelo contrário, foi através de atitudes 
sensatas, um idealizador eficaz e uma pessoa com visão suficiente de poder 
vislumbrar o que atualmente somos, melhor dizendo, o maior Clube da América 
Latina. Nesses cerca de 170 mil metros quadrados nada aconteceu e acontece 
sem querer ou sem razão. Nada é por acaso. Tudo o que foi desenvolvido e 
criado ao longo da nossa história foi idealizado, planejado, programado e 
realizado através da colaboração de cada um de nós que ao longo dos tempos 
recente e passado frequentou esta Casa. Desta maneira frequentando nossas 
instalações e conversando com Conselheiros e associados, noto que é chegado o 
momento de aproveitarmos a ocasião e tomarmos uma atitude, tal como aquela 
que preliminarmente foi o sustentáculo de todas as ações adotadas para a 
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concretização do sonho de se criar um clube. Justifico o quanto relatado, 
convidando a todos os presentes para refletirem sobre nossas atuais instalações 
como um todo. Vamos aos fatos: a maioria das nossas edificações estão um tanto 
quanto a desejar, não só em termos de comodidade, mas principalmente em 
termos de viabilidade de utilização que deveria proporcionar prazer e adequado 
conforto aos associados que lá frequentam. Melhor esclarecendo e 
exemplificando, notem nosso Fitness quer a nível de falta de espaço devido à 
elevada frequência, quer a nível de melhor localização; Notem nossa Sede Social 
e a necessidade premente de uma profunda intervenção para adequação de 
todas as áreas internas frente à nova realidade dos tempos atuais. Nosso 
cinema/teatro é um sério problema, haja vista à falta de um maior espaço no 
palco e as condições muito pouco ergonômicas dos nossos assentos. 
Continuando, nossas até mesmo precárias instalações de boa parte das 
instalações das cozinhas do Salão de Festas, Restaurante do CCR, Lanchonete do 
Boliche e Lanchonete do Tênis, afora o eterno problema de qualidade e serviços 
de atendimento. Ressalto também as atuais condições das instalações do ginásio 
azul, ginásio de handebol, ginásio de futebol de salão, salão da esgrima, salão de 
halterofilismo, precárias e inadequadas instalações da sauna, etc. E as nossas 
calçadas e alamedas, afinal, qual é o padrão a ser adotado? Teremos ou não um 
padrão único? As pessoas que por lá transitam diariamente continuam a correr 
sérios riscos de queda devido a inúmeras depressões, buracos e tropeços. 
Seguindo em frente, nossas piscinas não têm o devido acesso para os cadeirantes 
e portadores de necessidades especiais (PNE). E para não prorrogar mais, 
concluo: Por enquanto não mais se fala da proposta aprovada por esta Casa para 
a Hamburgueria e Churrascaria terceirizadas. Como tudo isso elencado e outros 
tantos temas devem e deverão ser tratados? bem disse nossa ilustre Conselheira 
Sra. Laís Helena Pinheiro Lima, na última reunião do Conselho: julga ser 
necessário rever nosso Plano Diretor, sentiu-se muito desgostosa da forma como 
ocorreu encaminhamento e definições dadas para reforma da área do Boliche. 
Acrescentou de uma forma geral “que não dá mais para conviver dessa forma” e 
se colocou à disposição para ajudar a Diretoria. Concordo integralmente com ela. 
Parabéns pelo pronunciamento. Afora isso o também nobre Conselheiro Sr. 
Mario Montenegro Gasparini, nessa mesma reunião, ressaltou que um Plano 
Diretor deve ser desenvolvido e considerado apenas quando todos os integrantes 
das forças políticas do Clube forem ouvidos e esse Plano Diretor deve 
obrigatoriamente expressar o que deseja a comunidade do Clube. Ele está 
correto! Acrescentando, digo mais: se for possível, proponho a esta casa que seja 
feito um manifesto e o mesmo devidamente encaminhado ao digníssimo 
Presidente da Diretoria, para que sejam imediatamente iniciados os trabalhos 
para desenvolvimento de um novo Plano Diretor considerando tudo aquilo que 
se refere a proporcionar a recriação do Esporte Clube Pinheiros. Faço crer que 
será um trabalho bem menos complexo do que aquele anunciado em 7 de 
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setembro de 1899 quando da inauguração do Clube há 115 anos.  A nosso favor 
hoje temos um amplo espaço definido, cerca de 38.000 associados e muita, mas 
muita disposição e capacidade técnica, jurídica e intelectual. Ressalto que dessa 
vez, muitas das nossas expectativas como associados do Esporte Clube Pinheiros, 
não são um sonho e sim reais necessidades a serem atendidas e que senão o 
forem nos, sujeitarão a passarmos a conviver com instalações quase que 
praticamente sucateadas e desatualizadas causando muito desconforto e 
descontentamento a nossa comunidade, isto posto, se já não está ocorrendo, 
infelizmente. Precisamos ter a atitude, em colaborando com o Clube, 
trabalharmos intensamente, buscando atender e suplantar a expectativa do 
associado. Reconheço que é exatamente desta maneira que o associado espera 
de nós. Proponho também, que toda e qualquer obra iniciada, seja devidamente 
concluída, como sem dúvidas e de fato serão, e que se passe um traço nas 
demais intervenções programadas até o momento, para que assim possamos 
identificar e definir com mais clareza e planejamento adequado e provido de 
exacerbada razão o que queremos e precisamos para o Clube. Para tanto, se faz 
necessário realizar preliminarmente um levantamento situacional das condições 
atuais de todas as nossas instalações observando o que está instalado, as 
condições técnicas e de conservação do ambiente e equipamentos, como 
funciona, onde será localizado, como deveria funcionar, apontamento da 
demanda de usuários para o local e outros demais inúmeros itens. Dito isso, sou 
mais um que alerta e anuncia que da forma atualmente que nos encontramos, 
não dá mais para continuar. Data máxima vênia, estamos simplesmente atuando 
pontualmente e não estamos sequer enxergando parte ou o conteúdo integral 
do que hoje compreendemos como um bom e adequado Clube (seria o ideal e 
mais correto). Convenhamos, é o que mais importa e o que deve prevalecer. Não 
vejo outra alternativa para continuidade do engrandecimento do nosso Clube a 
não ser abraçarmos juntos a ideia de desenvolvermos um novo Plano Diretor. 
Concluindo, que nossas ações sejam devidamente planejadas e integralmente 
espelhem o desejo e a necessidade do associado. Desta maneira seremos 
também reconhecidos como exemplo da eficiência nos atos de gestão. Obrigado 
a todos pela atenção dispensada. Boa noite.  
 
Antonio Carlos Fiore – ... O que me traz aqui, teve início em abril deste ano, 
quando um de nossos Conselheiros, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi 
eleito Presidente do Conselho do São Paulo Futebol Clube, então, na reunião de 
abril foi justamente homenageado por essa eleição e, no agradecimento que fez 
nesta Tribuna, ele fez um comentário que ficava muito feliz de também ser 
Conselheiro do que ele chamava de maior Clube do Brasil. Depois dessa 
observação que ele fez fiquei bastante curioso com o assunto e resolvi investigar 
um pouco e, aproveitando essa investigação, estou fazendo um artigo que 
pretendo publicar. Essa investigação diz respeito à análise das demonstrações 
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financeiras dos principais clubes do Brasil, com intuito de ver efetivamente qual é 
a maior instituição esportiva brasileira. Não tive acesso a outros clubes da 
América Latina, porque acho inclusive que se tivesse acesso vou conseguir provar 
a grandeza efetiva do Pinheiros no hemisfério sul. Então, consegui levantar, 
principalmente através de internet, onde os clubes de futebol têm exigências 
legais de publicação de balanço. Eu consegui levantar 14 balanços dos principais 
clubes, entre clubes de futebol profissional e clubes sócio-esportivos, como o 
nosso. O interessante é que desses 14 balanços, o primeiro item que fui procurar 
foi o patrimônio líquido de cada uma das instituições. O patrimônio líquido 
reflete duas coisas: uma seria a soma de todos os superávits e déficits ocorridos 
nessas instituições desde suas fundações, então, a soma disso tudo mostra o 
patrimônio de cada uma delas. Outra forma de fazer a conta do patrimônio 
líquido seria a soma de todos os bens e direitos dessas instituições deduzidas de 
suas obrigações. Essa conta também vai resultar no patrimônio líquido. Então, o 
patrimônio é sem dúvida a ferramenta mais efetiva para medição da pujança de 
cada uma das instituições. Dos 14 clubes que pesquisei 7 tem patrimônios 
líquidos positivos e surpreendentemente 7 tem patrimônios líquidos negativos. 
Por conta disso a gente vê presidentes de clubes reunidos em Brasília, na 
tentativa de redimensionar suas dívidas, buscando soluções de erros cometidos 
no passado. O ranking desses 14 clubes que levantei mostra o seguinte: a data 
base 31 de dezembro de 2013, o maior patrimônio líquido, de R$460 milhões, 
Esporte Clube Pinheiros; o segundo maior, surpreendentemente para mim, foi 
Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, R$421 milhões; o terceiro, Minas 
Tênis Clube, R$255 milhões, quase metade do nosso; o quarto, São Paulo Futebol 
Clube, R$247 milhões; o quinto, Clube Atlético Paulistano, R$195 milhões – Eu 
vou até o sétimo, que são os 7 que são positivos – o sexto, Cruzeiro, de Belo 
Horizonte; R$100 milhões e, sétimo, Corinthians, com R$75 milhões. Os outros 
clubes que pesquisei na sequência de classificação, todos negativos: Grêmio 
Futebol Porto Alegrense; Fluminense; Palmeiras; Santos; Vasco da Gama; 
Flamengo e Botafogo. O Flamengo e Botafogo, para vocês terem uma ideia, o 
patrimônio líquido do Flamengo é de R$443 milhões negativos e o do Botafogo 
R$615 milhões, ou seja, não me perguntem como estão em pé. Além disso, eu 
peguei os cinco principais clubes e fui atrás de mais alguns índices, por exemplo, 
o total da receita operacional bruta; o volume de empréstimos e financiamentos 
que cada um tinha em 31 de dezembro; o índice de liquidez corrente desses 
clubes e o endividamento geral e, finalmente, fui atrás do que é chamado nível 
de transparência de cada um deles. Então, falando em receita operacional bruta 
efetivamente não somos os primeiros, os clubes de futebol nisso levam 
vantagem. A maior receita é do São Paulo Futebol Clube, R$360 milhões; a 
segunda é do Inter, de Porto Alegre e a terceira do nosso Esporte Clube 
Pinheiros. Na sequência, empréstimos e financiamentos, o Pinheiros e 
Paulistano, em 31 de dezembro de 2013, não possuíam nenhuma obrigação com 
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nenhuma instituição financeira; o Minas Tênis Clube possuía R$13 milhões de 
obrigações; o Inter, R$29 milhões e o São Paulo, R$74. Se falar o número 
daqueles que estão com aqueles patrimônios negativos é para assustar todo 
mundo. O índice de liquidez corrente, o do Paulistano surpreende, é de 2.9, é um 
índice que foge completamente da curva de todos; o segundo melhor é do 
Pinheiros, com 0.8; o terceiro do Minas Tênis Clube, com 0.7; o quarto, do Inter, 
com 0.5 e, o quinto, do São Paulo, com 0.3. O endividamento geral, os dois 
melhores, Paulistano e Pinheiros. O total das dívidas, fornecedores, impostos, 
salários em relação ao patrimônio líquido, no Paulistano é de 9%; no Pinheiros de 
13%, os dois completamente diferentes do restante dos clubes brasileiros: o Inter 
tem 47; o São Paulo 56 e o Minas 17, os três clubes não futebolísticos levam uma 
vantagem tremenda nesse aspecto. E, finalmente, com relação à transparência. A 
transparência, observada através de demonstrações financeiras, parece de 
Auditores, parecer de Conselho Fiscal, então, consegui levantar as seguintes 
observações: demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultado, 
demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, notas 
explicativas, parecer do Conselho Fiscal, parece de Auditoria e parecer de 
Auditoria limpo, apenas o Pinheiros e o São Paulo possuem todos esses aspectos. 
O Minas Tênis Clube não possui a demonstração do valor adicionado nas 
demonstrações financeiras; o Inter, de Porto Alegre e o Paulistano têm pareceres 
de Auditoria, mas em ambos existe ressalva dos Auditores e ambos não têm nem 
demonstração do valor adicionado e nem demonstração do fluxo de caixa. Esse 
estudo que estou fazendo não está terminado, pretendo ter muito mais detalhes 
a respeito disso, mas achava importante poder compartilhar com vocês essa 
notícia, que acho que é muito interessante e muito boa; a gente ter certeza de 
que somos o maior clube brasileiro e com uma vida bastante saudável. Então, é 
importante que os senhores conhecessem para poder transmitir inclusive aos 
nossos sócios, acho que todos vão gostar dessa notícia. Muito obrigado.  
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Sr. Conselheiro, só uma pergunta. Muito 
interessante o trabalho, realmente gostei bastante. O senhor fez algum 
levantamento, teve oportunidade, talvez seja nessa segunda parte, relativamente 
ao número de associados. E se fez, existe alguma correlação entre a saúde e a 
pujança que acabou de ser mostrada no caso do Pinheiros e do Paulistano e a 
quantidade de sócios? E também alguma coisa com relação ao custo da 
mensalidade desses clubes? O senhor teve oportunidade de fazer isso? Eu achei 
seu trabalho muito interessante e realmente estou curioso para saber a 
continuação, mas se já existe alguma coisa nesses pontos, que acho que também 
são pontos importantes para levantar, se pudesse fazer um comentário, 
agradeceria. 
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Antonio Carlos Fiore – Na verdade o comentário que vou te fazer é que ainda, 
como o material não está incompleto, qualquer coisa que te falasse 
objetivamente a respeito principalmente de contribuições sociais, elas 
careceriam um pouco mais de fundamento, mas estou levantando de cada um 
deles. Algumas coisas eu encaminhei correspondência através de e-mails para as 
diretorias, para as Auditorias de cada um e estou aguardando. 
 
- O Conselheiro Andreas de Souza Fein se manifesta fora do microfone. 
 
Antonio Carlos Fiore – Inclusive com relação a isso. Pretendo ter isso mais 
detalhado o mais breve possível. Obrigado a todos.  
 
Presidente - Muito obrigado.  
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – ... Venho à Tribuna para cumprimentar uma 
ação recente da Diretoria, que é a preparação de um novo Plano Diretor, que 
abrange várias áreas, todas as áreas, as áreas mais importantes do Clube 
Pinheiros. E falando especificamente sobre o Plano Diretor de Esportes, a 
Diretoria está promovendo reuniões preparatórias para esse fórum e convidou, 
convocou alguns Membros, Presidente da Comissão de Esportes, Diretoria de 
Esportes, os Gerentes de área, Presidente, Vice-Presidente. Eu fui convidado 
como Conselheiro, André Fiore foi convidado como Conselheiro e também 
Membro da Comissão de Esportes. Esse é um pleito antigo meu, feito aqui nesta 
Tribuna o ano passado e queria relatar que participei de duas reuniões e achei o 
conteúdo e a forma com que as reuniões estão sendo conduzidas, muito 
interessante. E o objetivo que se busca no final dessas reuniões é preparação de 
um fórum para que todos os associados possam participar, não só de um fórum 
que vai ser feito virtualmente, com participação de moderadores. E depois um 
fórum presencial, que terá presença de associados, Conselheiros, Diretores, 
enfim, para que a questão do esporte do Clube seja discutida de maneira ampla. 
Eu achei interessante a fala do Conselheiro Dácio Campos antes, que ele ficou 
surpreso e impressionado como tantos Conselheiros gostam do tema esporte 
aqui no Clube. E realmente gostam e nem sempre tem a oportunidade de se 
manifestar. Portanto, esse fórum é muito oportuno. Realmente sou fã do Dácio 
Campos como comentarista de Tênis e tenho certeza que ele também vai poder 
participar e poder ajudar muito com sua experiência no fórum, não só na parte 
virtual, mas também na presencial. Todos esses temas, número de militantes, 
agendados, nós temos que realmente discutir esse assunto e enfrentar esse 
assunto de maneira madura, porque ele existe, não foi criado hoje, como disse o 
Presidente Toni Moreno, isso vem de anos e nós temos que realmente cuidar do 
nosso associado, da formação dos filhos de associados, buscar formação de 
atletas associados a nível olímpico. Outro ponto interessante, no domingo nós 
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lemos no Estado de São Paulo a notícia de um atleta nosso do Basquete, que 
passou pelo Clube, o Bruno Caboclo, que foi draftado, ou seja, ele foi contratado 
por um time de Toronto para disputar a NBA, que é a maior liga de basquete do 
mundo, com contrato milionário de três anos, o que me consta 1 milhão e meio 
de dólares por ano. E existem regras de retorno desse investimento para os 
clubes formadores. Esse é um tema que pouca gente sabe, pouca gente conhece 
e é um tema que pode e deve ser discutido aqui neste Conselho. E que a 
Diretoria pode oportunamente informar e tenho certeza que fará isso com 
relação ao caso do Bruno para o Clube. Com o andamento do fórum, se 
necessário me manifestarei aqui nesta Tribuna novamente, mas de qualquer 
forma estou muito satisfeito com o que tenho visto e principalmente com o 
preparo da equipe, dos gerentes do Clube, destaco a Yara Manssur que teve uma 
evolução muito interessante desde que a conheço, o Mário Oliveira, gerente do 
Clube e os demais membros da equipe de profissionais, que estão conduzindo 
esse trabalho de uma maneira muito limpa, muito bacana e muito bem 
planejada. Gostaria também de aproveitar minha presença aqui na Tribuna para 
falar um pouquinho sobre o assunto pista de atletismo, que é um assunto batido, 
que já está ficando chato, todo mundo fala muito sobre isso, mas me vejo na 
obrigação de falar sobre o tema. Recentemente, nas alamedas, encontrei o 
Presidente Dutra e perguntei a ele sobre a questão da pista, de qual seria o 
andamento da obra do piso da pista de atletismo e na ocasião ele me disse que a 
gente poderia fazer a grama sintética; que estaria já aprovada nas obras 
relacionadas do Orçamento deste ano e que isso aí poderia ser mandado 
imediatamente. Concordei com ele, sou leal ao dizer que concordei com ele 
naquela ocasião e concordo em todas as ocasiões, porque sempre digo que o 
ótimo é inimigo do bom, se nós não podemos ter o máximo nós podemos ter o 
bom, porém, apesar de continuar concordando com o Presidente, gostaria de 
pedir e cobrar da Diretoria uma solução rápida e urgente para o recapeamento 
da pista, que é uma obra de manutenção. A pista de atletismo todo mundo sabe 
que é o espaço mais democrático que existe Clube, o espaço esportivo mais 
democrático do Clube, mais democrático ainda que a piscina, que também está 
sendo reformada. Sei que a obra da nova piscina das crianças também vai ser 
enviada ao Conselho, provavelmente na próxima reunião. Sei que estamos 
fazendo a Brinquedoteca. Sei que estamos finalizando as quadras de Tênis, nós 
temos muitas obras em andamento, mas a pista passa a ser obra urgente e 
gostaria de se, possível junto ou em seguida aprovação da grama sintética 
naquela raia número 0, na raia número 1 da pista de atletismo, fosse enviado o 
projeto de reforma da pista, mesmo que a verba a ser aplicada seja do próximo 
exercício, nós temos que colocar como prioridade número 0. Eu gostaria de pedir 
isso à Diretoria. Nós temos vários Conselheiros aqui do Clube que se utiliza da 
pista, estou vendo a Claudia Matsui, corredora, o Antonio Carlos Fiore, 
Presidente da Comissão Financeira, Carlos Miller, Luís de Sousa, que falou desse 
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assunto na época do Orçamento. Não é possível que não encontremos uma 
solução rápida e urgente para esse tema. Muito obrigado.  
 
Claudia Nemoto Matsui (aparte) – Gostaria de reforçar essa urgência, desde 
antes de eu até pensar a ser candidata a Conselheira já estava reivindicando e o 
que escuto semanalmente dos nossos atletas corredores, que usam a pista com 
frequência, eles cobram, porque a gente sabe que há alguns anos a pista já está 
desgastada, é urgente essa manutenção e infelizmente não foi incluída essa 
reforma no Orçamento do ano passado, então, queria reforçar a urgência que a 
gente tem. Quem corre na pista sabe que tem uma série de bolhas, tem uma 
série de imperfeições que foram geradas com esse desgaste, então, a gente 
precisa dessa reforma da pista, não só troca da grama sintética, porque não só os 
atletas do atletismo, mas outras modalidades usam a pista, inclusive o pessoal da 
terceira idade e todas as faixas etárias acaba usando a pista, a gente sabe que é 
uma urgência e a gente gostaria que houvesse essa reforma o mais rápido 
possível. Então, só para reforçar seu ponto.  
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Claudia, você tem absoluta razão, o atletismo 
é um esporte básico, ele serve para treinamento de diversas modalidades e nós 
temos que usar a criatividade de alguma forma, sem com isso esperar verbas 
oficiais do Governo para que sejam feitas. O Presidente Betinho aqui presente 
me ensinou, quando fui Diretor Adjunto aqui dele no final dos anos 80, início dos 
anos 90, de que tudo que é feito para o esporte fica como legado para o sócio 
comum. E nesse caso, é 100% de utilização para todo mundo, então, nós 
devemos fazer de qualquer forma. E o outro Presidente, o Dr. Arlindo Virgílio 
Machado Moura sempre disse que não podemos pensar pequeno aqui no Clube, 
os nossos sonhos têm que ser grandes, gigantes, então, quando estamos fazendo 
uma obra simples, como da troca da grama, o Vice-Presidente, Arnaldo, me falou 
que isso é possível fazer em poucas semanas, uma ou duas semanas talvez, 
então, nós temos que também enfrentar o problema da pista e deixar esse 
assunto de uma vez por todas resolvido. 
 
Presidente - Perfeito. 
 
Claudia Nemoto Matsui – Sem dúvida. 
 
Presidente - Obrigado. 
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Muito obrigado.  
 
Alexandre Fiore Weyand – ... Sr. Presidente, venho hoje a esta Tribuna trazer 
três assuntos. O primeiro deles na verdade já vim falar algumas vezes, mas é que 
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realmente me incomoda, que é a questão dos nossos muros pichados, que com 
frequência reparo isso andando pela Avenida Faria Lima, principalmente esse 
muro. Realmente não sei se a Diretoria não pode pensar alternativas de fiscalizar 
isso melhor, certamente isso acontece de madrugada, a base da Polícia que tinha 
na Faria Lima não existe mais, não só o nosso muro, mas também até alguns 
monumentos que tem na avenida foram pichados, infelizmente somos reféns 
disso, mas é complicado toda hora o Clube ter que pintar e nosso muro 
amanhecer pichado. Nosso muro, até já sugeri que a gente pudesse fazer grafite, 
até mostrando atletas, grafitando modalidades que o nosso Clube oferece, até 
porque existe um lance que pichador não picha grafite por estar infringindo na 
arte do outro; é uma questão de respeito, mesmo sendo duas formas distintas de 
se usar o spray, enfim, acho que isso inibiria um pouco a ação desses vândalos, 
que é muito triste, além da fiscalização por câmeras e ação das autoridades. O 
segundo assunto que venho trazer aqui é a questão do golfe. Venho falar do 
golfe aqui, de um esporte que foi olímpico, em 1904, em Saint Louis, no Missouri, 
foi sua última olimpíada e ele volta agora, em 2016. Por meio de alguns amigos 
meus associados aqui do Clube, que são praticantes do golfe, me falaram que o 
Clube não possui convênio com outros clubes de campo para prática do golfe, 
coisa que o Paulistano, por exemplo, oferece, senão me engano até o Clube 
Harmonia também tem essa relação. A gente já sabe aqui de muita relação que 
nosso Clube tem com clubes coirmãos, que a gente pode ter um acesso facilitado 
para poder usar dependência de outros clubes em outras cidades. Eu, quando 
atleta da Natação, tive isso no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, enfim, acho 
que seria interessante o Clube averiguar isso. Na verdade estou falando sem ter 
consultado a Diretoria, por isso estou fazendo essa pergunta, por ser um esporte 
que anda crescendo muito no Brasil, cada vez mais e mais são criados campos de 
golfe. O esporte voltando a ser olímpico vai ter maior atrativo. Nosso Clube, na 
seção de esportes da revista a gente já focou em outros atletas que não 
necessariamente praticam modalidades aqui no Clube, todos sabemos que temos 
atletas que agem em diversas esferas. Eu inclusive já vi até atleta de esportes de 
inverno, de snowboard, de esqui, não me lembro agora na revista do Clube, 
levando nossa bandeira até altas altitudes e nós sabemos que nem neve temos 
direito aqui no Brasil, né? Então, acho que o golfe também poderia ter essa 
atenção, lógico, não estou pleiteando aqui a construção de um campo de golfe, 
pelo amor de Deus, é só essa questão mesmo de ação com esses clubes 
coirmãos. O último assunto que venho trazer aqui. Recentemente o Conselheiro 
João Mattoso postou nas redes sociais uma pesquisa sobre nossa revista do 
Clube e o nosso guia. Eu venho fazer aqui um apelo para vocês, queria ter falado 
isso no Expediente, me ocorreu depois. Entrem, respondam essa pesquisa da 
Diretoria. Eu mesmo dei minha opinião, acho que seria muito importante, porque 
hoje novamente nós tivemos o Conselheiro Novaes vindo aqui e questionando 
essa questão da comunicação, de nós não sabermos onde nosso Coral vai tocar. 
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Acho que temos que explorar muito isso também. Nós temos associados ilustres 
em diversas esferas. Não estou pedindo aqui para ser um Estado de São Paulo, 
mas acho que alguns comunicados breves não vão tomar muito de nossas 
páginas e vão informar muito, enfim, deixar maior harmonia, a gente tem que 
sempre ressaltar a identidade pinheirense, é assim que penso. Temos ilustres 
Conselheiros advogados, ilustres artistas e, atletas principalmente; não precisa 
nem dizer e por aí vai. E aproveitando também, se a Diretoria também puder 
fazer uma pesquisa relacionada à televisão do Clube também acho que seria 
muito interessante. É isso. Muito obrigado e boa noite a todos.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Aproveitando que chegamos em Várias nesta 
reunião queria voltar num assunto muito rapidamente. Na última reunião, 
naquele momento talvez não adequado se chegou na ponta de uma discussão 
em que o Conselheiro Marcelo Grassi citou que havia sido aprovada uma reforma 
no Bar do Tênis, nós aprovamos a verba e não foi feito pela Diretoria, me parece 
pela minha memória, não tive tempo de verificar, me parece que é fato isso. E 
mesmo naquele dia o Sr. Dr. Manssur deu como entendimento que a Diretoria 
solicitava a verba, a gente aprovava e, se houvesse cabimento ou continuasse a 
necessidade, a Diretoria executaria. Eu quero concordar com o Marcelo, pelo 
seguinte, na realidade o Conselho é a Casa que representa o associado, portanto, 
uma verba em minha visão, aprovada por esta Casa, ela não é opcional, é 
mandatória, a gente aprova como verba, mas a gente aprova a obra. E assim leio 
os nossos Estatutos dentro da sua visão filosófica, isso não é uma Casa opcional, 
ou seja, realmente a Diretoria por algum motivo pode não ter feito, mas não 
cabe em minha visão deixar isso como opção da Diretoria, isso é execução, se não 
for feita deve retornar e ser cancelada de alguma forma, eu acho que esse 
processo tem que ser acabado. Então, nesse sentido eu peço que seja esclarecido 
e dito se será feito em algum momento ou se simplesmente não será feito, 
informado pela Diretoria, aquela obra citada pelo Marcelo Grassi. É lógico, me 
parece que não, mas acho que devemos oficializar isso. Eu acho que existe uma 
obra também aprovada no Bar do Pai Tomás, que também não foi feito. Aliás, 
muita coisa ficou meio enrolado junto com a garagem. Mas, independentemente 
do que aconteceu com a garagem, acho que isso deve ficar claro. E aproveito, 
além dessas duas obras que acho que a gente deve dar como encerrada 
aprovação de verba, se estiver correto. Também acho que a gente deve receber 
esclarecimento sobre se haverá Hamburgueria e se haverá Churrascaria 
terceirizada. Se não houve andamento ou não houve interesse na concorrência 
acho que a gente deve encerrar o processo e não deixar em aberto, atendendo, 
como Casa, ao pleito aprovado pelo sócio, na verdade o dono da Associação, da 
nossa Organização. É isso, Sr. Presidente, gostaria que fosse feito fechamento ou 
não ou esclarecidas essas quatro questões. Muito obrigado. Boa noite.  
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Cezar Roberto Leão Granieri – ... São dois assuntos de uma forma rápida. 
Primeiro, dar os parabéns para o Fiore pelo levantamento que você executou, 
você até fez algumas consultas lá no Sindi-Clube também. Queria te dar os 
parabéns, porque foi um trabalho eu tenho certeza, exaustivo, delicado. Queria 
dar uma sugestão ao Presidente da Diretoria, que isso fosse publicado na nossa 
revista, assim que você tiver o trabalho encerrado, para que todos os nossos 
associados sintam esse orgulho de ser associados de uma Instituição do nosso 
porte, pelos dados que você deu aqui. Outra coisa, Dr. Manssur, que queria para 
sua reflexão, o saudoso e querido, do qual o senhor se senta hoje na cadeira, Dr. 
Francisco Lotufo – A Dulce lembra bem do nosso querido Quico – Uma vez ele me 
disse o seguinte, que a suspensão, queria até que o senhor depois refletisse 
sobre isso, não era uma medida exclusivamente contra o associado, ela tinha o 
intuito também de que a pessoa, o sócio que está com alguma coisa disciplinar se 
afastasse do Clube, para que não trouxesse nenhum desconforto ao corpo 
associativo. Vamos aqui só dar um exemplo de uma forma simples, uma pessoa 
que se desentende com outra aqui é bom que se afaste do Clube, que não seja 
permitida sua vinda aqui, para que não influencie, para que não incomode os 
demais associados. Queria só que o senhor depois, com toda sua cultura, sua 
dedicação, seu conhecimento dos nossos Estatutos também ponderasse sobre 
isso. Não é uma medida disciplinar que tem que ser olhada exclusivamente como 
problema jurídico, porque se nós formos olhar sob o aspecto jurídico vamos 
deixar o assunto ser resolvido na 15ª Delegacia. Aconteceu alguma coisa aqui 
dentro, faz um RO na delegacia, vem aqui e resolve, como qualquer coisa que 
acontece além dos nossos muros. Então, queria só que o senhor, com todo seu 
brilhantismo, do qual faço questão de registrar aqui, com toda sua dedicação 
olhasse para esse aspecto também, para quando fôssemos discutir novamente 
esse assunto pensássemos que não é uma medida exclusivamente de uma 
prevenção de uma forma que não tenha o respaldo jurídico e sim o respaldo 
social também e o respaldo de ambiente que temos que proteger para o nosso 
corpo associativo. Agradeço e desejo boa noite a todos. Muito obrigado.  
 
Presidente - É uma honra. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho (aparte) – Eu gostaria apenas de me 
manifestar, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Diretoria, no mesmo sentido que o 
senhor disse, eu tenho impressão que essa medida de suspensão preventiva não 
é uma medida nefasta por si, se foi mal aplicada em algum momento, esse é 
outro problema, mas retirar do ordenamento seria o mesmo que num âmbito 
macro você acabar, por exemplo, com as prisões processuais e só permitir depois 
do julgamento transitado. E não é isso, existem outros elementos que estão a ela 
vinculados. Então, faço coro com as palavras sábias de um ex-Presidente da 
Diretoria, para que seja analisado o assunto com bastante cautela, porque não é 
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extirpando em manifestações exageradas do Plenário por parte dos Conselheiros 
que vamos melhorar o ordenamento jurídico do Esporte Clube Pinheiros. 
Obrigado.  
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Agradeço sua participação, fico muito honrado, 
porque um comentário vindo de um Tucunduva, que tem toda uma tradição 
jurídica no País e no nosso Clube, fico muito honrado com isso. Muito obrigado e 
boa noite a todos.  
 
Presidente - Apenas para constar da Taquigrafia, Dr. Roberto, é Dr. Ruy 
Tucunduva, para nossa taquígrafa colocar o nome por extenso. E com relação ao 
que o senhor disse e ao que o Dr. Conselheiro Tucunduva disse e foi o que 
manifestei na oportunidade, o próprio Art. 7º do Regimento Processual 
Disciplinar e vai ao encontro do que Francisco Lotufo dissera, sempre com uma 
propriedade dos mestres, qualquer dos Diretores mencionados no Estatuto Social 
poderá suspender o sócio, preventivamente, pelo prazo máximo de 30 dias e, 
agora, se assim o exigir, o interesse social. Então, está previsto como nós 
disséramos. Informou quantos Conselheiros assinaram o livro de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 23H15. 
 
- Registre-se que o Conselheiro João Vicente Roberto de Queiros Mattoso deixou 
consignado que não participou das votações ocorridas nesta noite, pois assinou a 
lista de presença, mesmo tendo chegado atrasado. 

 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 635ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 18 de agosto de 2014, com as retificações já dela 

constantes. 

 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Antonio Alberto Foschini 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

 
mlf 


