
 

 

ATA RESUMIDA DA 635ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014. 

 

 

 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia dezoito de agosto do ano dois mil e quatorze, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 

minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e um Conselheiros. 

 

 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  

Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretário: Antonio Alberto Foschini 

Segunda Secretaria: José Roberto Coutinho de Arruda e Luiz Guilherme Laraya Kawall (“ad 

hoc”) 

Terceiro Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente - Declarou instalada a Reunião e determinou a execução do Hino do Clube. 

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  

 

 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente - Solicito ao Sr. Primeiro Secretário que leia os nomes dos Suplentes convocados para 

esta reunião, que, na medida em que forem chamados, peço que fiquem de pé para que o Plenário 

faça o devido reconhecimento. 

 

Primeiro Secretário (lê) - Suplentes do Grupo A: Chapa Pinheiros Sempre: Francisco Luiz 

Taglianetti e Maria Emma Jany Maerkl (não compareceu); Suplente do Grupo B: Chapa 

Participação: Guilherme José Korte. 

 

Presidente – Convido o Associado Francisco Luiz Taglianetti para ler o Compromisso de Posse, 

os que puderem se levantar para que reafirmemos nossos compromissos, todos agradeceríamos 

muito. 

 

Francisco Luiz Taglianetti – Boa noite. “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.”  
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Presidente – Declaro empossados os associados nominados, no cargo de Conselheiro do Esporte 

Clube Pinheiros, formulando a todos votos de uma feliz legislatura. Continuando ainda com o 

Expediente Solene. 

 

 
Entrega solene do Diploma de Atleta Benemérito, que, por unanimidade, foi concedido pelo 
Conselho Deliberativo na Reunião anterior, realizada no dia 28 de julho de 2014, ao ilustre 
Associado Benemérito Heitor Shimbo Carmona, da Seção de Esgrima. 

Presidente – Solicito, por favor, que compareça, solicito ao ilustre Sr. Presidente da Diretoria que 

nos acompanhe nesta justa homenagem, ao eminente Presidente da Comissão de Esportes do 

Conselho, ao Diretor Adjunto de Esgrima, Elton Shimbo Carmona, que deve ser irmão do ilustre 

homenageado e aos Atletas Beneméritos que se encontram em Plenário, Dr. Luis Eduardo 

Pinheiro Lima, dileto engenheiro, Conselheiro Fiore, se estiver me esquecendo de algum outro. É 

que quando se fala um Pinheiro Lima, engloba uma família honrada, por favor, a vista já está um 

pouco cansada. 

 
- Procede-se conforme solicitado. 

 

Presidente – Srs. Conselheiros, o homenageado que hoje recebe o justo título, que é a maior 

condecoração esportiva deste Clube centenário, Heitor Shimbo Carmona na Seção de Esgrima, 

obteve: 3º lugar nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara-2011 por equipes na categoria Florete; 

3º lugar nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara-2011 por equipes na categoria Sabre; Vice-

Campeão Pan-Americano por equipes em 2009, 2012 e 2013; Vice-Campeão Ibero-Americano 

Individual – Medellin/Colômbia; Campeão dos Jogos Sul-Americanos por equipes – 

Medellin/Colômbia; 3º Lugar nos Jogos Sul-Americanos Individual – Medellin/Colômbia; Vice-

Campeão dos Jogos Sul-Americanos por equipes; Campeão Sul-Americano Individual em (2012); 

Campeão Brasileiro Individual em 2010 e 2012. O currículo desse Atleta Benemérito, que como 

lhes dissera, recebe hoje a maior condecoração esportiva deste Clube mais que secular, fala por si 

só. Sou daqueles e, às vezes se fala isso e se discute muito, de que sendo a atividade esportiva, 

um dos fatores de integração social, com previsão, inclusive constitucional, e tendo o Clube o 

privilégio de contar com um atleta da sua altivez, da sua magnitude e da sua importância, a glória 

que conquistastes serve de estímulo para que as gerações que vão chegando possam se mirar em 

seu exemplo, para ser seguido. Você é Benemérito, não apenas em razão do atleta exemplar que 

sois, mas pelo homem que representa. Receba os cumprimentos desta Casa, que é o Colegiado 

Maior e que lhe rende essa homenagem pelos títulos que conquistastes. O Presidente do Clube, 

que é um grande defensor do esporte, vai-lhe fazer a entrega e tenho certeza que essa entrega é 

compartilhada por todos que estão aqui, inclusive os Atletas Beneméritos, que, com a mesma 

magnitude sua, Fiore e os dois irmãos Lima, também foram homenageados da mesma forma. Seja 

feliz.  

 
- O Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues entrega o Diploma de Atleta Benemérito ao Sr. 

Heitor Shimbo Carmona.  

 

Presidente – Se quiser falar algumas palavras fique à vontade.  

 

Heitor Shimbo Carmona – Acho que sou melhor com a espada do que com as palavras, mas 

queria agradecer a todos aqui, ao Presidente Dutra, ao Conselho, aos Diretores, particularmente 

ao Roberto Cappellano, que me incentivou bastante a vinda para o Clube. Dizer que passei por 
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outras realidades antes de vir para o Pinheiros e acho que exatamente por isso valorizo este Clube 

e a história dele, porque a gente sabe da importância que o Clube tem no apoio aos atletas e na 

preparação da conquista dos resultados que, tenho certeza que só consegui graças ao apoio deste 

Clube fantástico. Então, hoje para mim é um dia muito especial, estou entrando aqui um pouco 

para a história do Clube, que sempre foi muito importante para mim, então estou muito feliz. E 

também agradecer aos meus pais que estão ali, D. Lina e seu Assis, minha namorada, assim 

como o Clube, eles também foram muito importantes para eu conseguir tudo que consegui no 

esporte. Muito obrigado.  

 

Presidente – O Atleta Benemérito já o fez, ia deixar ao final para registrar, com muita honra para 

nós, a presença dos pais, Francisco de Assis Menezes Carmona e Lina Carmona. Via de regra os 

filhos têm muita honra e muito orgulho de seus pais. E este é um exemplo de que os senhores 

também neste momento podem se honrar e se orgulhar do filho que têm. Aliás, do Diretor também 

filho, que é o Elton. Parabéns. Agradeço a presença de todos, se quiser permanecer, fique à 

vontade. 

 
- Os convidados que estão no palco se despedem dos Membros da Mesa e retornam ao Plenário. 

 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Pediria a todos os Conselheiros, por favor, que ocupassem seus respectivos lugares 

para que possamos prosseguir com a reunião. E após uma solenidade como esta, aliás, as duas, 

que compuseram a parte solene - a Posse de Conselheiros e o reconhecimento da benemerência, 

o dever me impõe neste momento de Expediente Formal a fazer alguns votos de pesar. E inicio 

com o primeiro voto de pesar, à pranteada Sra. Maria Eulália Coutinho de Arruda, ilustre 

progenitora do nosso querido Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, irmã do Presidente de 

Sempre, Conselheiro Efetivo, Associado Benemérito, homem que honrou e dignificou também a 

Presidência do Conselho Deliberativo, Dr. José Edmur Vianna Coutinho e, D. Maria Eulália é tia de 

um Conselheiro, que se encontra em Plenário, o Sr. Ricardo Coutinho Carvalhal. Senhores 

Conselheiros, a D. Maria Eulália Coutinho de Arruda e, é bom que façamos essas referências, 

porque só merece viver o presente e almejar o futuro quem sabe render homenagem à memória e 

aos momentos passados. A Sra. Maria Eulália Coutinho de Arruda nasceu em 26 de agosto de 

1916 e veio a falecer no dia 08 de agosto de 2014. Pela diferença, os senhores podem ver que 

viveu os momentos mais importantes do século XX e aqueles já iniciados no século XXI. E eu vos 

digo, tal como dissera a sua filha Maria Cecília na Santa Missa, que viveu sempre de forma plena e 

capaz em todos os momentos, sem um instante sequer perder a noção do tempo e do espaço em 

que vivia. A Sra. Maria Eulália fora casada com o eminente Desembargador Hélio Quadros Arruda, 

falecido no dia 25 de julho de 2002 e, se para a vida D. Maria Eulália nascera em 26 de agosto de 

1916, para gáudio do Esporte Clube Pinheiros nascera no dia 18 de junho de 1956, data em que 

admitida como associada desta grandiosa Instituição. Portanto, há 58 anos e 2 meses D. Maria 

Eulália honrou e, agora honra através de seus sucessores, este Clube magnífico. Portanto, era 

uma Associada Veterana, tinha como filhos Maria Cecília Coutinho de Arruda, José Roberto 

Coutinho de Arruda, nosso querido colega, o Dr. José Paulo Coutinho de Arruda e o Dr. Hélio 

Quadros Arruda Junior. Meu querido Arruda, o tempo é inexorável, a Senhora sua Mãe partiu em 

vida, deixando um legado extraordinário, que quem teve a honra de conhecer sabe-o bem, mas o 

legado maior, ela o tem na figura magnífica de seus filhos e de seus familiares. E para poder 

homenageá-la as palavras minhas são insuficientes, razão pela qual eu direi o seguinte: “Por que 

Deus permite que as mães vão se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não se 
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apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar 

puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na 

sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra - mistério profundo - de tirá-la um dia? Fosse eu 

Rei do Mundo, baixava uma lei: Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho e ele, 

velho embora, será pequenino feito grão de milho.” Com as palavras de Carlos Drummond de 

Andrade eu transmito-o a V. Sa., a seus familiares os votos de pesar deste Conselho contristado 

sim, mas reverenciando a vida de quem passou por ela deixando pegadas visíveis e invisíveis. As 

visíveis no seu núcleo familiar, as invisíveis nos exemplos magníficos que soube legar. Meus 

respeitos.  

 

José Roberto Coutinho de Arruda – ... Eu peço desculpas por estar invertendo a ordem das 

manifestações na Tribuna, porque vou ter que me retirar, peço desde já permissão ao Presidente, 

mas não poderia deixar passar em branco. O Manssur não é o Presidente do Conselho, o Manssur 

é amigo meu desde os tempos de bancos da faculdade e nem por isso ele me perdoou e falou 

palavras que realmente me emocionaram muito. Imaginava que fosse ser feita alguma menção ao 

acontecido com minha mãe, mas ele foi, como só ia acontecer, de um brilhantismo e falou coisas 

que realmente tocaram o coração e tenho certeza, Manssur, vou transmitir aos meus irmãos, 

estando com meu tio, Muca, José Edmur Viana Coutinho, vou transmitir também, meu primo 

Ricardo está aqui presente, é nosso primo decano, primo mais velho. E só tenho a agradecer a 

manifestação sua, pessoal, de ter estado tanto no velório quanto depois ter comparecido à Missa 

de Sétimo Dia, sua delicadeza não foi surpresa, mas, como de costume, foi ímpar. Agradeço de 

antemão a todos os Conselheiros que estiveram presentes e aqueles que não puderam estar 

presentes, mas que de certa forma lembraram. E é sempre bom num momento desses, quem 

passou por isso, ainda hoje falava com um companheiro nosso que passou por essa situação há 

poucos meses: só vivendo essa situação a gente sabe o que é perder a mãe, ou perder um pai. 

Mas tenho impressão que a mãe é mais doído do que perder o pai. Mãe não deixa de ser mãe e o 

Manssur bem colocou isso nas palavras dele. Mais uma vez só tenho a agradecer a todos que 

compareceram e que de certa forma, pessoalmente ou em pensamento, lembraram e isso é uma 

coisa que conforta e consola muito a família. Muito obrigado.  

 

Presidente – Se o doutor tiver que se retirar por compromisso familiar esteja à vontade. 

 

José Roberto Coutinho de Arruda (fora do microfone) – Com sua permissão. 

 

Presidente – Com muita honra. 

 

José Roberto Coutinho de Arruda (fora do microfone) – Obrigado. 

 

Presidente – Pediria ao Conselheiro Luiz Guilherme Kawall que nos honrasse em completar a 

Mesa dos trabalhos, tendo em vista a necessidade do compromisso com a família do Dr. Coutinho 

de Arruda. 

 
- Procede-se conforme solicitado. 

 

Presidente – O segundo voto de pesar o faço de forma profundamente contristada. E este 

sentimento decorre de que quando a ordem natural das coisas é invertida, a dor é maior. Mas 

tenho certeza, D. Anna, que o falecimento de seu filho, Rubens de Toledo Nacarato Junior, que é 

uma dor sentida, será pela senhora suportada pela fé que sempre irradiastes e pelo profundo 
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senso religioso e, disso dou testemunho, pelas sucessivas manifestações nesta linha que a 

senhora me distinguiu em momento difícil porque passei e tenho passado. A senhora a ele devotou 

toda dedicação, a senhora a ele transmitiu toda oração, a senhora a ele deu amor e ele lhe 

devolveu em gratidão, a senhora a ele o teve sempre como o mais puro e bonito de seus filhos, 

junto com os demais, ele que ostentava o nome honrado de seu marido, meu dileto e querido 

amigo, Dr. Rubens Nacarato. A senhora a ele legou a vida e a senhora, hoje, recebe de nós a 

nossa homenagem. E eu lhe digo, D. Anna, como fora dito na Santa Missa, o falecimento, sim, a 

todos entristece, mas o mistério da fé nos consola e a senhora o tem muito. E tenho certeza que 

ele está e estará sempre ao seu lado e ao lado de todos que o quiseram bem. Receba desta Casa 

a nossa homenagem, não como Conselheira, mas como mãe exemplar que sempre soubestes ser, 

como esposa que fostes e que és, como mãe de filhos maravilhosos, que têm na senhora um 

exemplo de vida. Receba as nossas homenagens e os nossos respeitos. A Mesa propõe e, ao final 

vou solicitar um minuto de silêncio a todos, a Mesa propõe mais um voto de pesar pelo falecimento 

da Associada Veterana Nelly Mourão Netto, ex-Conselheira, ex-Diretora Adjunta de Serviços 

Gerais e ex-Assessora do Departamento de Assistência Social - D.A.S, ocorrido no dia 31 de julho 

passado. Consta no acervo do Centro Pró-Memória Hans Nobiling que a Sra. Nelly Mourão Netto 

foi homenageada pela Diretoria na XXIII Festa do Atleta, em julho de 1984, como Campeã Sul-

americana de Tênis que fora. A Mesa propõe voto de pesar também pelo falecimento do Dr. 

Armando Salezzi, pai do Ilustre Associado, médico Armando Salezzi Junior, ocorrido no dia 31 de 

julho. A Mesa propõe um voto de pesar pelo falecimento do ex-Conselheiro Claudio Doval, ocorrido 

em Serra Negra, também no dia 31 de julho. E, finalmente, a Mesa propõe um voto de pesar pelo 

falecimento da Associada Mônica Puga Cano Ribeiro Silva, esposa do também Associado, ilustre 

advogado em São Paulo, Dr. Hailton Ribeiro Silva Filho, ocorrido no dia 21 de abril deste ano, 

ainda no verdor de seus 44 anos. Pediria, com muito respeito, que observássemos alguns 

instantes de silêncio para reverenciar a memória desses associados ilustres e que a 

inexorabilidade do tempo se encarregou de nos deixar. 

 
- É observado um minuto de silêncio em homenagem póstuma. 

 

Presidente – Estão homenageados e vou estender esse minuto, fiquei sabendo agora e me 

surpreende, o Sr. João Bacchin, Ilustre Conselheiro que fora desta Casa. Vou ler, proposta pela 

Ilustre Conselheira Rita Velosa, voto de pesar pelo falecimento do associado, Peter Farrand, 

ontem, dia 17 de agosto, marido da associada Terezinha Zillo de Carvalho. Dr. João Bacchin foi 

Conselheiro desta Casa, Diretor e até há pouco tempo nós o encontrávamos nos fins de semana. 

E ficam aqui as nossas homenagens, que calam fundo. Agradeço a lembrança e estendo todas 

essas reverências e que o Conselho Deliberativo e, a emoção me pegou, presta essa homenagem 

devida a quem soube escrever a história deste Clube. Eu agradeço as lembranças. Vamos nos 

sentar, por favor. A Mesa propõe voto de congratulações com o Conselheiro Arlindo José Negrão 

Vaz, que foi promovido e recentemente assumiu o cargo de Delegado Divisionário de Polícia da 

Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O 

Delegado, Ilustre Conselheiro Arlindo está presente? Por favor, venha receber as nossas 

homenagens pelo cargo e pela distinção. É um orgulho para o Esporte Clube Pinheiros. A divisão 

de homicídios engloba e é responsável por todas as delegacias de polícia de homicídios e as 

equipes de plantão que atendem os locais de crime de homicídios e latrocínios, da Capital de São 

Paulo. O ilustre Conselheiro, Dr. Arlindo José Negrão Vaz é quem recebe a distinção. Receba as 

nossas homenagens, de corpo presente. Seja feliz nesta sua missão para conforto e segurança de 

toda cidadania de São Paulo.  

 



6/37 

 

 

Arlindo José Negrão Vaz (fora do microfone) – Agradeço. 

 

Presidente – O Dr. Arlindo até então era Delegado Titular da 5ª Delegacia de Polícia da Divisão de 

Homicídios, que visava e, agora engloba, repressão dos crimes contra a criança e o adolescente. 

A Mesa propõe também um voto de congratulações à Diretoria Executiva, especialmente à 

Diretoria de Atividade Esportiva, na pessoa do Conselheiro Carlos Brazolin, pela conquista na data 

de anteontem, sábado, da Taça que recebe o nome do grande atleta que fora Oberdan Cattani. 

Esse campeonato foi em homenagem aos 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras e desse 

campeonato, os senhores me corrijam se estiver equivocado, participaram Paulistano, Juventus, 

Palmeiras e o Pinheiros, entidades que praticamente fundaram a Liga de Esportes de Futebol, que 

posteriormente se transformou Federação Paulista de Futebol. O Clube Pinheiros conquistou o 

vice-campeonato e aqui o nosso voto de homenagem ao senhor e toda sua Diretoria. Também por 

proposta do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes um voto de louvor ao Professor Doutor Luiz 

Roberto Ramos, pela brilhante conferência que o Ilustre Associado e mestre em Medicina proferiu 

nas dependências do Clube no último dia 13 de agosto. E também tem um voto de louvor 

formulado pelo Conselheiro Luiz Koji Ohara, ao Associado Ricardo Schütt, que sagrou-se vice-

campeão mundial na cidade de Baden-Baden/Alemanha, nos dias 26 e 27 de julho, com 

aproximadamente 10 países participantes na modalidade xadrez – tênis. Trata se da junção de 

esportes diferentes que está se popularizando nos Estados Unidos e Europa, como na modalidade 

box-xadrez com mais de 10 anos de edição. E agora vou ler uma Comunicação que é muito 

importante para os senhores e que me veio da Diretoria e que pediria que os senhores anotassem. 

Depois vou fazer uma pergunta ao Sr. Presidente se for cabível. Recebemos uma carta do Sr. 

Presidente da Diretoria, que nos honra com a presença, datada de 29 de julho, que está à 

disposição de todos os senhores, mas vou lê-la e, que assim diz: “Cumprindo o que determina o 

parágrafo único do artigo 88, combinado com os incisos I, II e III e parágrafos 1º, 2º dos artigos 18 

e 19, do Regulamento Geral, combinado com o inciso XXVII do artigo 5º do Regimento Interno da 

Diretoria, tem o presente a finalidade de informar que a Diretoria está colocando à venda para 

reposição 170 Títulos Sociais oriundos de exclusões, desistências, demissões, desligamentos, 

dações em pagamento, falecimentos, doações, pedido do possuidor, obedecidas as prioridades 

fixadas pelo mencionado Regulamento, em seus parágrafos 1º e 2º do artigo 19. A venda atenderá 

basicamente o princípio filosófico do Clube, da manutenção e da preservação da unidade familiar, 

eis que, sabiamente, o Regulamento Geral no elenco de suas prioridades determina que sejam 

favorecidos, principalmente, os descendentes, tutelados e enteados de associados da classe 

Familiar que completem vinte e quatro (24) anos de idade no ano da aquisição. Será, assim, 

atendida a totalidade de inscrições que atendam a condição da alínea ¨a¨ do §1º, do artigo 19, do 

Regulamento Geral; os títulos eventualmente remanescentes serão divididos em porcentagens 

iguais às inscrições que atendam as condições das alíneas ¨b¨ e ¨c¨ do mesmo dispositivo; se 

ainda houver disponibilidade, serão contemplados, também paritariamente, aqueles que tenham 

atendido as condições das demais alíneas da norma referida. Para tanto, anexamos, relação 

nominal dos ex-associados que dão base aos títulos disponibilizados e em reposição, acima 

citados, para este Edital Normal. Ressaltamos que a receita oriunda da venda de títulos e taxa de 

transferência serão alocadas no Fundo Especial/Investimentos, conforme preconiza o artigo 151 

do Regulamento Geral. Informamos que o preço do título, nesse Edital, será de R$ 18.000,00 e a 

taxa de transferência conforme tabela anexa com os fatores de redução. Para efeito de 

contemplação, informamos que atenderemos as inscrições, obedecendo às prioridades descritas e 

que por mim fora referida, nos incisos e parágrafo do artigo 19, do Regulamento Geral.” 

Posteriormente, num entendimento mantido com o Sr. Presidente, ele diligentemente completa o 

ofício, informando que “... os títulos disponibilizados são oriundos de ex-titulares associados, 
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conforme estabelecido no inciso II, do artigo 18 do Regulamento Geral, a validade da proposta 

será até o dia 31 de dezembro do corrente ano, e as condições de pagamento serão as seguintes: 

À vista: Valor do título social, que dissera eu aos senhores de R$18 mil, com 5% de desconto, 

mais a taxa de transferência, conforme a tabela informada. A prazo: Valor total do título social e 

valor da taxa de transferência parcelada em até 12 vezes. Se a liquidação for feita em menos de 

12 parcelas haverá também o desconto proporcional tomando por base o desconto concedido para 

pagamento à vista, em 0,5% ao mês antecipados. Por exemplo: em 6 parcelas, haverá um 

desconto de 2,5%. Ficam, nesse ofício complementar, ratificadas todas as condições expressas 

naquele anterior que eu lhes lera.” A pergunta que me permito fazer ao Presidente, que é uma 

dúvida minha, não sei se dos demais. Quando que abrir-se-ia esse Edital para se inscrever, 

Presidente? O tempo é até 31 de dezembro de 2014, eu gostaria de saber se hoje, amanhã 

alguém já pode ir lá se inscrever. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues (fora do microfone) – Vamos fazer a informação no Edital, vai 

ser publicado nos quadros de aviso e, se possível, já na próxima Revista. 

 

Presidente – E tenho certeza que o senhor não se olvidará de colocar a data do início da 

inscrição. Perfeito, com muita honra. Era essa a dúvida que eu tinha, está feita a comunicação, 

com os complementos. Agora vamos ao Expediente. Verifico que há três inscritos. Pelo tempo 

regulamentar de 03 minutos para propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... É com grande alegria que venho hoje aqui, Sr. 

Presidente, o senhor até já fez uma ligeira menção, quero noticiar que a Sociedade Esportiva 

Palmeiras estará completando no próximo dia 26 de agosto o seu centenário. ... Então, na 

condição de um fã inconteste do Palmeiras, gostaria de pedir um voto de louvor a sua Diretoria, na 

figura do seu Presidente Paulo de Almeida Nobre e também ao seu Conselho Deliberativo, na 

figura do seu Presidente, Sr. Antonio Augusto Pompeu de Toledo, que o Palmeiras tenha mais 100 

anos de glórias e conquistas. ... Presidente, eu também gostaria de propor um voto de louvor a 

nossa Diretoria, pela iniciativa da organização da Corrida de Rua Pinheiros, que vai ser agora no 

próximo dia 14 de setembro e vai estar aberta a todos os associados, é só se inscrever pelo site. É 

só isso que eu tinha. Obrigado. Boa noite. 

 

Antonio Carlos Fiore – ... Venho a esta Tribuna para, em meu nome e em nome de todos os 

associados praticantes de corrida, estarrecidos com o acontecimento do último sábado, registrar 

um voto de pesar pelo falecimento de nosso amigo Álvaro Teno, associado do Clube Paineiras do 

Morumbi, clube do qual ele foi um dos divulgadores e diretores da área de atletismo. O Álvaro foi 

brutalmente atropelado no sábado passado dentro da USP enquanto fazia treinos. Nesse mesmo 

momento muitos dos nossos associados também treinavam dentro das dependências da USP. Eu 

gostaria que esse voto de pesar fosse estendido à família do Álvaro. ... Aproveitando para falar 

ainda de atletismo, uma coisa mais alegre, eu gostaria de registrar a brilhante performance de 

nossa atleta Rosângela dos Santos, que nos representou no Rio de Janeiro no encontro que reuniu 

as principais corredoras de 100 metros rasos. O encontro que na área masculina teve a presença 

de Usain Bolt. A Rosângela numa prova transmitida nacionalmente pela Rede Globo, através do 

Programa Esporte Espetacular, venceu a prova que teve a participação da norte-americana 

Carmelita Jeter, que é a detentora do 2º melhor tempo de toda história do atletismo. Essa 

Carmelita Jeter foi campeã olímpica nas Olimpíadas de Londres e é a principal candidata ao ouro 

no Rio 2016. Então, gostaria de deixar registrado o trabalho feito pela Diretoria de Atletismo. E 
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daqui a dois meses estaremos nos empenhando no Troféu Brasil e eu tenho certeza que dessa 

vez o título desse Troféu Brasil vai estar muito próximo de nossa Casa. Muito obrigado.  

 

Renato Muller da Silva Opice Blum – ... Como são paulino que sou, minha esposa, meus três 

filhos e meu pai, cumprimento o Palmeiras pelo centenário, espero que continue podendo 

participar sempre dos campeonatos com o meu querido São Paulo. E como apaixonado pelo 

futebol que sou, apesar de que aqui no Pinheiros pratique Karatê, mas ainda jogo futebol, minha 

esposa, minha filha, meus dois filhos também, aliás, minha filha é atleta do Pinheiros. Quero 

registrar, em julho do ano passado estive na Flórida, Estados Unidos e acompanhei duas vitórias 

do nosso Clube. A primeira na USA Cup, uma vitória maravilhosa, várias categorias do Clube 

Pinheiros participando com muita garra e muita dedicação. Apesar de nós termos infelizmente 

acompanhado o desempenho de nossa Seleção Brasileira, lá o Pinheiros fez história, na USA Cup 

em Minnesota. Logo em seguida, aí sim estive presente, quero registrar isso e cumprimentar a 

todos, o pessoal da administração, da Diretoria, os Conselheiros que acompanharam, os pais que 

estiveram presentes e a todas as equipes, pelo segundo desempenho e pelas vitórias obtidas na 

Disney Cup, que é um dos principais eventos, um dos principais campeonatos realizados no 

mundo inteiro, inclusive não foi a primeira vez que o Pinheiros ganhou, só que dessa vez o 

Pinheiros ganhou em várias categorias. E pude presenciar, Sr. Presidente, o esforço e a dedicação 

de toda garotada. Claro que muitos queriam ir para Disney, mas eles estavam lá, um calor de 39 

graus, às 10h00 da manhã, mas estavam lá firmes, com garra, dedicando e levaram vários títulos. 

Fica o registro e os meus cumprimentos ao nosso Clube. Obrigado, Sr. Presidente.  

 

 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Esta noite venho em nome de um grande número de 

associados, associadas tratar de dois assuntos. O primeiro deles, as nossas associadas pedem 

que seja feita uma reforma no salão de beleza existente na Sede Social. Elas pedem a troca do 

mobiliário, equipamentos do salão de beleza, ar condicionado e, além, é claro, treinamento das 

funcionárias. O segundo pedido é uma questão de segurança. Os associados que usam a Portaria 

da Faria Lima estão pedindo que seja construída no local tanto na entrada quanto na saída guarita 

para os seguranças. Eles vão controlar entrada e saída de carros e, principalmente controlar o 

fluxo de pedestres na Faria Lima. 

 

Presidente – Na Faria Lima? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Na Faria Lima. Eles ficam muito expostos lá, então, a 

guarita daria segurança para o Clube e eles teriam uma visão ampla da rua. 

 

Presidente – A parte externa? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – A parte externa. É só isso que eu tinha. Obrigado. Boa 

noite.  

 

Regina Helena Secaf – ... Como já disse uma vez, sou novata no Conselho e justamente por isso 

estou tentando me empenhar para entender um pouco o que acontece aqui. Decidi então dar uma 

olhada em algumas Atas para me aproximar de um entendimento e poder responder aos sócios 

que questionam... 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Um minutinho, vamos esperar desenvolver. Deixe-me explicar a senhora, D. Regina 

... 

 

Regina Helena Secaf – Estou falando em nome dos sócios. 

 

Presidente – ...tendo em vista já no início do tilintar dos dedos e das manifestações. 

 

Regina Helena Secaf – Sim, só estou embasando. 

 

Presidente – Porque a gente tem que prestar atenção e ver, esse item diz respeito a 

reivindicações e anseios dos associados. 

 

Regina Helena Secaf – Sim, claro. 

 

Presidente – Eu espero que a senhora observe isso, porque senão for para reivindicação e anseio 

dos associados a senhora estará inscrita para falar em Várias. 

 

Regina Helena Secaf – São os anseios dos associados também. 

 

Presidente – Perfeito, então vou aguardar essa sua reivindicação e esse anseio. 

 

Regina Helena Secaf – Obrigada. 

 

Presidente – Por favor. 

 

Regina Helena Secaf – Decidi então dar uma olhada nas Atas para me aproximar de um 

entendimento e poder responder aos sócios que questionam tantas coisas. Nesse cuidado me 

deparo com uma Ata de nº 540 do ano de 2006. 

 

Presidente – Eu vou ser sincero com a senhora, vou lhe inscrever no item Várias, porque está 

desbordando um pouco da finalidade e da natureza regulamentar e regimental de “A Voz do 

Conselheiro.” Será mais confortável para a senhora e para todos e, hoje a reunião vai ser breve, a 

senhora se manifestará em Várias. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Pela ordem, Presidente? 

 

Presidente – Não há aparte em Voz do Conselheiro, desculpe, Conselheira, é regimental. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Ela não concluiu o raciocínio. 

 

Presidente – Eu entendi, Dra. Aurea, eu vou explicar para a senhora. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Ela está no preâmbulo, como podemos avaliar. 

 

Presidente – Eu sei, ela está no preâmbulo, jamais cercearei a palavra de quem quer que seja... 
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Aurea Lucia Ferronato – Ela está no preâmbulo, não concluiu. 

 

Presidente – ...porque a liberdade de expressão é um dogma de minha formação, eu vou explicar 

para a senhora. O item “A Voz do Conselheiro” tem uma finalidade precípua e foi criado para 

especificidade de se apresentar um anseio e reivindicação de associado. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Com um fundamento. 

 

Presidente – A ilustre Conselheira, por quem eu tenho uma enorme admiração está fazendo uma 

crítica e, deverá ser ouvida, a respeito do que lera em Ata, para poder trazer ao Plenário e o fará, 

mas não, data vênia, neste item da Ordem do Dia. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Se o senhor ouvir vai ver que não tem nenhuma crítica. 

 

Presidente – Neste item não cabe a discussão. Se a senhora me permitir será mais confortável 

para a senhora essa manifestação no item Várias. 

 

Regina Helena Secaf – Pois não, Presidente, o único senão é que gostaria de dizer que nesta Ata 

que li era justamente um item de “A Voz do Conselheiro.” 

 

Presidente – Que diz o que esse item de “A Voz do Conselheiro”, por favor? 

 

Regina Helena Secaf – Que diz sobre os associados, que não estão sendo ouvidos em função da 

Diretoria. E achei absolutamente convincente para retornar a 2014 essa Ata de 2006, que era “A 

Voz do Conselheiro.” 

 

Presidente – Então, a senhora verifique, se eu estiver errado, por favor, estamos conversando, a 

senhora verifique que está fazendo uma crítica a respeito de uma deliberação havida na Voz do 

Conselheiro, que, “A Voz do Conselheiro”, apresenta-se uma reivindicação, que é deliberada pela 

manifestação do Plenário e é aprovada. E agora a senhora está retomando essa aprovação para 

fazer uma crítica, ou de que não está sendo observada ou de que está sendo observada, não é 

isso que a senhora está fazendo? 

 

Regina Helena Secaf – Mais ou menos. 

 

Presidente – É uma consideração crítica a respeito da aprovação. 

 

Regina Helena Secaf – Não é crítica. 

 

Presidente – Então, o que é, por favor, Conselheira? 

 

Regina Helena Secaf – Eu ia só usar esse pedaço de “A Voz do Conselheiro” da Ata da Reunião 

540 para me apoiar para fazer as reivindicações que os sócios me pediram. 

 

Presidente – Ah, pois não, então a senhora pode fazer. 

 

Regina Helena Secaf – Era isso. 
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Presidente – Quais são as reivindicações? 

 

Regina Helena Secaf – Peço licença para ler “A Voz do Conselheiro” de 2006. 

 

Presidente – Mas aí é que está, para ler com que finalidade? 

 

Regina Helena Secaf – Com a finalidade de mostrar para todos o meu aprendizado a respeito 

aqui como as coisas se repetem e que o pedido de então é o meu pedido de agora. Seria só um 

preâmbulo, para mostrar que é o mesmo pedido meu em relação aos sócios. 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Vou pedir licença para poder prosseguir a reunião e agradeço a gentileza. Qual é o 

seu pedido? 

 

Regina Helena Secaf – Só o pedido? 

 

Presidente – Por favor, que a senhora está fazendo em nome de associados. 

 

Regina Helena Secaf – Respostas a dar sobre as piscinas e suas reformas, ralos anti sucção ou 

bombas com interrupção automática, que foram perguntas que não soube responder. Recebi 

respostas supérfluas, que não pude passar para os associados. Resposta sobre comércio no 

Clube; tenho que dar resposta sobre número de Militantes, Pré-Militantes; atletas, que até hoje 

ninguém deu com convencimento de todos. Vi de um comentário do Dacio Campos na última 

reunião e a resposta do Conselheiro Antonio Moreno, de que tínhamos 380, 400 militantes, um 

número já antiestatutário. Uma resposta sobre falta de informação das obras, como quadra de 

Tênis ao lado do Salão de Festas e, na Sede Social, a reforma. 

 

Presidente – Perfeito. 

 

Regina Helena Secaf – Por último, devo transmitir aqui que os contratos que saem na Revista 

geram muitas dúvidas no sócio devido às repetições de serviços digitais, por exemplo e, contratos 

por serviço, não especificando quanto custaria por cada serviço, se o serviço de cobertura do 

ginásio do Tênis é um novo contrato ou está inserido no valor do complexo Faria Lima, etc., 

basicamente é isso. 

 

Presidente – E o pedido... 

 

Regina Helena Secaf – Todos esses pedidos. 

 

Presidente – E esse último pedido, a senhora quer detalhamento disso? 

 

Regina Helena Secaf – Quero detalhamento para poder responder aos sócios, porque ninguém 

sabe o que está acontecendo ao lado do Salão de Festas, o que é que está acontecendo na Sede. 

 

Presidente – Todos esses seus pedidos serão encaminhados, eu acredito que pela manifestação 

do Plenário não há objeção, serão encaminhados, se já foram respondidos me encarregarei de 
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entregar as respostas que foram dadas, se não foram respondidos, as respostas que vierem darei 

conhecimento a senhora. 

 

Regina Helena Secaf – Obrigada. E gostaria, por favor, mais uma coisinha. 

 

Presidente – Por favor. 

 

Regina Helena Secaf – Se o senhor pudesse me inscrever em Várias, gostaria de completar. 

 

Presidente – Já está inscrita. 

 

Regina Helena Secaf – Obrigada.  

 

Guilherme José Korte – ... Venho aqui até em homenagem aos meus avós, que se conheceram 

aqui no Clube Pinheiros. Aprendi a engatinhar no Esporte Clube Pinheiros e venho atendendo a 

diversas solicitações de sócios. Me candidatei por duas vezes, dessa vez tive a honra de assumir 

como Conselheiro neste Clube, que, dos 5.564 municípios do Brasil, provavelmente é maior, mais 

forte e mais poderoso... 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Deixe-me dar uma explicação. Dr. Guilherme tomou posse hoje. Somos aqui todos 

colegas, todos pinheirenses, todos amigos, todos irmãos, nós nos cruzamos nas alamedas. Ele 

tomou posse hoje. Os senhores vão me dizer: talvez devesse conhecer. Compreendo, mas vamos 

ter um pouquinho de tolerância. Esse item, doutor, como dissera, com alguma dificuldade, porque 

não é de meu feitio, minha formação é diferente, à Conselheira Regina, esse item é para 

apresentação de anseio ou reivindicação de associado e tem um prazo delimitado de três minutos. 

Verifico, pelo seu preâmbulo, o senhor está totalmente liberado pelo fato de ter tomado posse há 

10 minutos, é para apresentação, como dissera, de anseio ou reivindicação. Se assim não o for, é 

uma linha tênue, como dissera, que diferencia “A Voz do Conselheiro” do assunto Várias, que a 

palavra é livre. Pelo pouco que pude depreender da sua fala, ele se inseriria melhor no item Várias 

do que na Voz do Conselheiro. 

 

Guilherme José Korte – Se V. Exa. permitir terminar e aos senhores que se manifestaram, por 

favor... 

 

Presidente – Porque fica difícil eu dirigir, então tenho que distribuir atenção, que todos merecem. 

 

Guilherme José Korte – Perfeitamente, com todo respeito que dou aos senhores, à plateia, Srs. 

Conselheiros, peço que me permitam terminar porque me candidatei, atendendo a diversos 

associados, fazendo jus... 

 

Presidente – Mas o senhor há de convir... 

 

Guilherme José Korte – ... aos pedidos de associados que me perguntaram e não soube 

responder. Assim que soube que ia tomar posse, fazer essa reivindicação aqui de, nesse próximo 

Plano Diretor a ser encaminhado... 
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Presidente – Está perfeito. 

 

Guilherme José Korte – ... que o conjunto arquitetônico do Clube seja preservado, que as obras a 

serem projetadas e, cada uma delas que se comece, inicie, para depois iniciar outra. E que se faça 

uma comissão de arquitetos que saiba diferenciar o estilo do Clube de mais de 100 anos, o estilo 

arquitetônico do Clube; que acompanhe uma linha para que possamos nos orgulhar, nossos filhos 

e netos e, assim dito pelas palavras de um sócio de mais de 50 anos: que tenhamos noção de que 

esta Diretoria e esta Presidência fizeram um excelente trabalho na manutenção do patrimônio 

histórico deste Clube. Assim sendo, podemos exemplificar São Paulo, que em 1920, 1930, era 

muito parecida com as grandes cidades que foram preservadas na Europa e, foi destruída por 

diversas administrações incompetentes, que não conseguiram manter seu estilo arquitetônico. É 

disso que parte a minha candidatura e o nosso pleito, através de pedidos de sócios é que se faça 

então nesse Plano Diretor um conjunto arquitetônico que mantenha o estilo do Clube e que não 

possamos encontrar diversas disparidades arquitetônicas nesse nosso patrimônio. 

 

Presidente – Só para o senhor ter uma ideia, quando vier o Plano Diretor ou a sua reformulação 

ou a sua adaptação, que é bienal, diga-se de passagem, ela passa pelo Colegiado, fique tranquilo, 

é discutido aqui. E se houver algo dentro dessa sua preocupação certamente será colocado nesse 

momento. Mas é oportuna sua colocação e ela se insere. 

 

Guilherme José Korte – No Colegiado de arquitetos, que a gente possa... 

 

Presidente – O filósofo já dizia: o homem é seu estilo, Dr. Guilherme. Eu quero que o senhor 

compreenda, como a Conselheira Regina também, há aqueles que vêm que já são mais calejados: 

a reivindicação é essa e já coloca. E há aqueles que colocam um introito. Pelo introito, o senhor vê 

pela manifestação no plenário e já se cobra do Presidente, é de que talvez estivesse saindo do 

item propriamente dito, cujo objeto é específico. 

 

Guilherme José Korte – As pessoas tenham paciência para a gente terminar. 

 

Presidente – Tem três minutos para se falar, então se desse o tempo daria para chegar onde o 

senhor chegou. 

 

Guilherme José Korte – Muito obrigado.  

 

 
Item 2 - Apreciação da ata da 634ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de julho de 

2014. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – No meu pronunciamento, se o senhor estiver na 

página15, acho que ficou olvidada uma palavra. Quando eu falei: Então, imaginava nesse 

momento que nós iríamos discutir a dicotomia existente, a dosimetria da pena. Acabou faltando só 

a palavra discutir. ... Apenas isso. Obrigado. 

 

Presidente – É uma mera retificação vernacular. Está acolhido. 

 

Regina Helena Secaf – Algumas pessoas pediram um voto por escrito. 

 

Presidente – Eu vou chegar lá. 
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Regina Helena Secaf – Obrigada. 

 

Presidente – Por hora, feita da forma regimental, nem poderia ser diferente, pelo ilustre 

Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro, a inserção do verbo discutir, que deverá ser acolhido. Não 

há nenhuma impugnação. Houve um pedido de retificação formulado por um ilustre Conselheiro, 

solicitando que aos acréscimos dos nomes que votaram pelo provimento do recurso, tendo por 

objeto o feito disciplinar da assentada anterior constasse o motivo do porquê votaram pelo 

provimento desse recurso. O Regimento do Conselho Deliberativo possui dois dispositivos que 

regulamentam a matéria, é o Art. 69 e o Art. 83. Ambos os artigos dizem que a declaração de voto 

por escrito deve ser feita até antes do término da reunião. O prazo foi observado, com algumas 

pequenas observações. Foi observado esse prazo, só que como não há antinomia na lei merecem 

ser interpretados ambos os sobreditos dispositivos de nosso regramento institucional. O Art. 69 

estabelece apenas a inserção do nome quando no requerimento não se expõe as razões do 

porquê do voto que se quer por escrito. E nessa situação encontram-se dois ilustres Conselheiros 

e, como tal, permanecerão apenas seus dignos nomes, como declarantes de voto por escrito, 

discordante. Quanto aos demais, eles motivaram no fim do requerimento, como um complemento 

desse requerimento, certamente teriam ouvido que precisaria ser motivado, eles lançaram as 

razões singelas do porquê votavam, para prevenir responsabilidades. Nesse sentido, vou acolher, 

com base no Art. 89, para que aqueles que colocaram até antes do término da reunião as razões 

do porquê votavam pelo provimento do recurso, vou colocar por que assim o fizeram. E aqueles 

que não o fizeram, apenas permanecerão declinados os seus dignos nomes, está bem assim? 

Então, com essas explicações, eu coloco a Ata em votação. Aqueles que estiverem de acordo que 

a Ata seja aprovada com esses singelos esclarecimentos prestados permaneçam como estão. Os 

que forem contrários queiram-se levantar. A Ata está aprovada, com essas considerações, por 

unanimidade. 

 

 
Item 3 - Apreciação do processo CD-17/2014, referente à primeira discussão e votação de 

proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo e pela Diretoria, de 
alteração de dispositivos do Regimento para Eleição Parcial do Conselho 
Deliberativo e do Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo, visando 
adequar o sistema normativo do Esporte Clube Pinheiros à Instrução Normativa 
nº 3/2013, da Confederação Brasileira de Clubes, que impõe o reconhecimento 
expresso ao direito de defesa em hipótese de impugnação de chapas. 

Presidente – ... A Confederação Brasileira de Clubes é o órgão que por lei federal tem a 

competência de fazer a distribuição, o repasse de valores e, o Presidente da Diretoria e os demais 

que assim entenderem, me corrijam, fazer o repasse de valores advindos na proporção de 0,5% da 

receita obtida com as loterias em nosso País. E ela – CBC - tem a competência de fazer essa 

distribuição por lei federal. O ano passado, ainda por lei federal nós fizemos a adaptação do nosso 

ordenamento institucional aos ditames de uma lei da Presidência da República, trabalho este 

apresentado ao Ministério dos Esportes, que mereceu aprovação integral e, com todo respeito, 

serviu de paradigma para as demais instituições esportivas deste País, após pareceres nesta linha 

da Advocacia Geral da União. Submetido este trabalho à Confederação Brasileira de Clubes, ela 

também o aprovou, mas fez e tem competência para tanto, duas singelas observações, que, como 

lhes dissera, na assentada anterior, tem a meu sentir, com a devida vênia, toda procedência. 

Nosso Regimento Eleitoral reza claramente o seguinte, que antes da eleição, no prazo lá fixado, 

poder-se-á impugnar uma candidatura. Impugnada a candidatura, diz o nosso Regimento, ela já 

vem para ser submetida pelo Presidente da Assembleia à consideração dos senhores. A 
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Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como cláusula intangível a 

obrigatoriedade da observância do princípio do devido processo legal e, entre eles, do princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Então há necessidade de, havendo impugnação, dar-se vista ao 

impugnado para que ele responda essa impugnação, para que quando vier submetida, os 

senhores conheçam a tese, a antítese para poder dizer a síntese. Ou seja, o que é o motivo da 

impugnação, qual é a resposta da impugnação, para poder decidir. Então, eles pediram para que 

se inserisse no Regimento Eleitoral apenas e tão somente, apresentada a impugnação, abrir-se-á 

vista ao impugnado, para respondê-la. E assim, segunda observação, é que nosso Regimento 

Eleitoral diz que o Edital de convocação publicar-se-á este Edital, por uma vez em jornal de grande 

circulação. E eles pedem para, dentro de um princípio da ampla publicidade e o que acresce não 

prejudica, que nós o fizéssemos por três vezes em jornal de grande circulação. Nós temos, por 

isso que é o motivo dessa reunião extraordinária, que atender esses dois requisitos até o prazo do 

dia 22, porque nesse prazo se encerra o cumprimento por todas as entidades das exigências 

legais, a fim de que os recursos cabíveis sejam repassados. E antes da reunião, em atendimento 

aos ilustres Conselheiros, falei com o Presidente, o recurso que seria destinado ao Esporte Clube 

Pinheiros seria de um montante de aproximadamente R$2 milhões, para destinação específica 

para compra de material esportivo. Então, como isso é importante, é benéfico para o Clube, 

chamei essa extraordinária para que pudéssemos, se assim o Plenário entender, aprovarmos, se 

assim os senhores entenderem, essas duas singelas alterações, que tem respaldo constitucional, 

respaldo legal, para aí sim apresentarmos, já com as demais atendidas, à Confederação Brasileira 

de Clubes, que, verificando que essas duas junto com as demais já aprovadas preenchem os 

requisitos, poderem fazer a liberação desse valor, que ela tem a obrigação, o dever e a 

competência de repassar aos clubes esportivos e, no caso, ao Esporte Clube Pinheiros. Espero ter 

sido claro na explicação e com a palavra agora o ilustre Conselheiro Montoro. 

 

André Franco Montoro Filho – ... Eu venho aqui a esta Tribuna porque achei essas exigências, 

entre aspas, da Confederação Brasileira de Clubes “ridículas e ofensivas ao nosso Clube e as 

nossas tradições.” Acho que essas observações caberiam para outras agremiações, sem a 

tradição centenária do Esporte Clube Pinheiros. O que eu vejo nessas exigências da Advocacia 

Geral... 

 

Presidente – Aí não é da Advocacia Geral, é da Confederação Brasileira. 

 

André Franco Montoro Filho – Que é na mesma linha daquelas objeções da Advocacia Geral, 

que eu também aqui me manifestei; é o espírito burocrático, que eu acho que é isso que está 

matando o Brasil. 

 

Presidente – É verdade. 

 

André Franco Montoro Filho – Eu gostaria, Sr. Presidente, se me permite, pelo Estatuto V. Sa. 

tem direito a fazer exposição sucinta, eu também vou fazer uma sucinta explicação a respeito da 

minha luta contra a burocracia. Gostaria de levantar um caso muito interessante que talvez o 

senhor não tenha o conhecimento, talvez uma das coisas que mais se discuta, mesmo agora 

época eleitoral, é a questão da reforma tributária. E quando se vai ver a questão tributária no 

Brasil, se você for sério, honesto e for verificar, a questão da carga tributária no Brasil é similar a 

de muitos países, o número de impostos no Brasil é similar ao de muitos países. Como disse o 

grande tributarista Everaldo Maciel: de tributo ninguém gosta, que é uma coisa imposta, então 

queixas e reclamações sempre existem, mas uma coisa que o Brasil se difere para ruim, para pior 
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de todos os países, é a questão da burocracia tributária. Estudo feito pelo Banco Mundial, diz que 

para cumprir as obrigações tributárias o Brasil gasta 1.800 horas, enquanto o 2º lugar gasta 300, a 

Suíça gasta 60. Quer dizer, é uma desproporção, por quê? Pela burocracia. E aqui o que nós 

vemos é essa burocracia voltando, exigindo que nós, que temos uma tradição centenária, que 

temos eleições a cada dois anos, 4 anos permanentes, nunca houve objeção, nunca houve 

nenhuma discussão, vim uma exigência ridícula dessas. Vou me abster, mas acho que até 

eventualmente deva ser aprovado para não perder os R$2 milhões, mas gostaria de deixar claro a 

minha revolta contra essa submissão que infelizmente nós somos obrigados a aceitar por R$2 

milhões. Era o que queria falar, Sr. Presidente. 

 

Presidente - Eu vou responder, Conselheiro. A princípio posso até concordar com V. Sa. com 

relação à segunda exigência, publicação por três vezes, essa eu poderia e até concordaria... 

 

André Franco Montoro Filho – Sr. Presidente, me permita? 

 

Presidente - Claro. 

 

André Franco Montoro Filho – Eles falam em jornal, como o senhor falou. Jornal é algo em 

extinção, quer dizer, isso mostra como a burocracia é ruim. 

 

Presidente - O princípio da publicidade, publicando-se... 

 

André Franco Montoro Filho – É muito mais amplo. 

 

Presidente - É mais amplo. Agora, o primeiro, Conselheiro, eu sou obrigado a dizer para o senhor, 

porque inclusive ajudei singelamente nesse trabalho, o primeiro eu vou ousar e, para mim é muito 

difícil, pela estima que lhe tenho, discordar, porque apresentada a impugnação é constitucional 

que se abra vista à parte que está sendo impugnada. E vou lhe dizer mais. 

 

André Franco Montoro Filho – Mas isso já é tradição no Pinheiros, Sr. Presidente. 

 

Presidente - E vou lhe dizer mais, Conselheiro, dentro de dois meses no máximo trarei, é uma das 

promessas que fizera e irei cumprir junto com meus Pares, eu trarei o novo Regimento Eleitoral a 

esta Casa. E estou prevendo expressamente junto com todos que fazem parte da Comissão 

Especial, porque se o senhor recebe uma impugnação, acredito eu, com todo respeito, que o 

Presidente da Assembleia virá: tem uma impugnação aqui contra o Conselheiro X, está em 

discussão. Primeiro que o Conselheiro nem sequer foi notificado da impugnação e, segundo, que 

os demais não estão tendo conhecimento da resposta à impugnação. Então, isso é um preceito 

constitucional. 

 

André Franco Montoro Filho – Mas houve caso desses no Pinheiros? Desculpe-me, Sr. 

Presidente, acho que V. Sa., como aqueles que o precederam, havendo uma situação dessas vão 

tomar atitudes democráticas, vão dar o direito de defesa de livre e espontânea vontade, não 

precisa estar ali estabelecido que são cinco, sete dias, etc. Acho que isso está no caráter 

democrático desta Instituição e da igualdade que existe. E o fato de escolhermos V. Sa. como 

Presidente, como outros que tivemos, por quê? Porque sabemos que V. Sa. e outros vão ser 

democratas, vão aceitar as ponderações dos Conselheiros, dos associados naquilo que acharem 
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conveniente. E, claramente, o direito de defesa sendo um direito constitucional, será acatado, 

independentemente de estar ou não no Estatuto. 

 

Presidente - Mas sabe o que acontece, Conselheiro, e, graças a Deus não somos eternos e o 

legislador não legisla especificamente para alguém. 

 

André Franco Montoro Filho – Mas o Pinheiros é eterno, os associados são eternos, não em 

termos de cada um, mas como constituição e que terão essas mesmas ideias de sentimento 

burocrático. 

 

Presidente - Pode não ocorrer, então fazer-se esse regramento não é uma norma desnecessária 

na medida em que ela tem contemplação constitucional. Por isso que nós submetemos em termos 

de Assembleia extraordinária esse item. Não há mais inscritos. Entendo que com as colocações do 

Conselheiro Montoro e com as singelas palavras que pronunciei o Plenário está plenamente 

satisfeito. Aqueles que tiverem direito a voto, por favor, sentem-se no local adequado. Quero 

apenas comunicar aos senhores que houve parecer favorável da Comissão Jurídica e houve uma 

emenda do Conselheiro Efetivo Paulo Cesar de Arruda Castanho, mas que é simplesmente de 

redação. E os senhores não se impressionem, porque foi um lapso, vejam que está colocada a 

frase que ele acha que deve corrigir e na hora de colocar a frase como deveria ser corrigida, por 

um lapso ele escreveu igualzinho como estava em cima. Mas na verdade o que ele pretende é 

obliteração da expressão prazo. Apresentada a impugnação, no prazo de cinco dias dar-se-á vista 

ao impugnado para responder. Isso é uma matéria de redação, não altera o mérito. Eu já estou 

aqui declinando a forma que a douta Comissão que, irei nomear a seguir, irá certamente observar 

até com mais propriedade. Então, vou colocar em votação, em seguida vou nomear a Comissão. 

Os Conselheiros que estiverem de acordo com que seja aprovada as alterações na forma como 

explicitadas permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram-se levantar, por favor. 

Está aprovado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Montoro. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não contra o mérito, mas contra a 

burocracia. 

 

Presidente - Claro. Indico para a Comissão de Redação, e espero que me honrem em aceitá-la e 

à Mesa também, os Conselheiros Luiz Eduardo do Amaral Cardia, que presidirá e os Conselheiros 

Guilherme Domingues de Castro Reis e Roberto Gonçalves La Laina para completarem esta 

Comissão. Posteriormente traremos a redação final, talvez não na reunião do dia 25, mas na 

primeira de setembro. 

 

 
Item 4 - Apreciação do processo CD-04/2014, referente à segunda 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, e deliberação sobre a 
redação final proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Apenas para os mais novos, quando a gente discute e aprova modificação de 

Regimento, são duas discussões, quando discutimos alteração de Regulamento são duas 

reuniões. Os senhores vejam que há uma distinção, duas discussões, sendo a segunda de 

Redação e de Regulamento, duas discussões, onde a segunda, se, porventura, confirmar a 

primeira, ensejará posteriormente apreciação da redação. A primeira discussão desta matéria, a 

primeira reunião que foi a anterior, ela foi aprovada por unanimidade, então, eu a trago para 
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obediência do que dispõe o Regulamento, em segunda discussão. E começo, não há inscritos, a 

indagar. Aqueles que estiverem de acordo que, em segunda discussão seja ratificada a decisão 

que se tomara na assentada anterior permaneçam como estão. Os que dela divergirem queiram-se 

levantar. Pois bem, então, em segunda discussão está ratificada aquela decisão adotada na 

reunião anterior. Posto isso, nós vamos para a redação proposta pela digna Comissão que, para 

que não haja nenhuma omissão, desde já quero formular os agradecimentos, com absoluta 

certeza de toda Casa, aos dignos Conselheiros Dr. Antonio Aloi, Diogo Araújo Tibiriçá e professora 

Silvia Schuster pela contribuição que deram para o aperfeiçoamento redacional da matéria que ora 

irei submeter. A proposta da Comissão de Redação, em primeira discussão nós havíamos 

aprovado assim: 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. Eu sei que todos os senhores receberam esse quadro, mas estou vendo 

que nem todos estão com ele às mãos, então vou procurar auxiliá-los nas alterações da redação, 

que não podem e nem fizeram mexer ou interferir com o mérito do que foi aprovado. A primitiva 

dizia: na hipótese de morte. A Redação coloca: na hipótese de falecimento. A primitiva dizia: o 

pagamento será suspenso. A redação coloca: o pagamento ficará suspenso. A primitiva dizia: 

desde que apresentado o requerimento justificado, nesse sentido no prazo máximo, improrrogável 

de 30 dias. A sugestão, a proposta é: desde que apresentado requerimento por herdeiro ou 

inventariante de espólio nesse sentido. E aí vai no prazo máximo de 30 dias. Os que estiverem de 

acordo com essa primeira redação permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram-se 

levantar. Está aprovada essa proposta de redação pela Comissão, por unanimidade. A posterior 

dizia: 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. 

Dizia a primeira: após o encerramento do prazo. Diz a Redação: encerrado o período de 

suspensão. A primitiva diz: os valores devidos pelo período. E a redação propõe: os valores 

devidos durante o período. Os que estiverem de acordo com essas alterações permaneçam como 

estão. Os que divergirem queiram-se levantar. Está aprovado por unanimidade. A primeira 

discussão falava em alínea b. A Comissão de Redação, por uma temática legislativa coloca como 

inciso II. A primeira discussão falava em alínea c. A Redação fala em inciso III. A alínea d, que 

estava na primeira, passa a ser inciso IV. E aqui, com toda licença à douta Comissão, a Mesa 

singelamente propõe uma alteração da redação e ela tem esse poder regimental. Na primitiva 

estava: no caso da transferência, então era contração da preposição de com artigo definido a, fica 

da. E a Mesa está colocando: no caso de transferência ser efetivada a herdeiros ou sucessores em 

linha direta e de acordo com as preferências... E aí procede. Então, a Mesa está sugerindo, com a 

licença e com a vênia da Comissão de Redação, que nós substituíssemos a contração da 

preposição de mais artigo a, que dá a palavra da, pela simples preposição de. E depois, poderá 

ser feito na forma prevista na parte final da alínea a. E como alteramos alínea a por inciso, a 

Comissão certamente, para manter coerência, está colocando: poderá ser, ao invés de ser feito, 

poderá ser realizado. E na forma prevista, ao invés de ser na alínea a, do inciso I. Deu para 

compreender? Pois não. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente, me perdoe, não quero parecer ser purista 

nesse momento. ... Mas me parece que talvez fosse mais adequado, ou mantermos: no caso da 

transferência ser efetivada. Ou na alternativa pela Mesa: no caso de transferência eu tiraria ser. No 
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caso de transferência efetivada a terceiros. ... Então, é uma questão de redação. Se nós 

colocarmos o de me parece mais adequado mantermos sem ser. 

 

Presidente – Diante da colocação do ilustre Conselheiro, que merece o maior respeito, a Mesa 

retira sua proposta e retorna com todas as vênias àquilo que a douta Comissão propôs, até porque 

integrada por três melhores do que nós outros da Mesa. Então, proporia que ficasse: no caso da 

transferência, retiro a proposta da Mesa, com as alterações: poderá ser realizado na forma prevista 

na parte final do inciso I, ao invés: de ser feito na forma prevista na alínea a. Feito por realizado e 

ao invés de alínea a, inciso I, para manter coerência com as alterações dos respectivos incisos. Os 

que estiverem de acordo, portanto, com a proposta original da Comissão de Redação permaneçam 

como estão. Os que forem contrários queiram-se levantar. Por unanimidade, está aprovada a 

proposta encabeçada pelo ilustre Conselheiro Carlos Bório, acompanhado de cento e oito 

Conselheiros. E ela passará a viger, Conselheiro, tão logo publicada a resolução, que espero fazê-

lo amanhã. 

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (fora do microfone) – Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 
Item 5 - Apreciação do processo CD-20/2014, referente ao pedido de autorização formulado 

pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$149.986,31 
(cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e um 
centavos), com a finalidade de contratar empresa especializada para substituição 
da grama sintética da Pista de Atletismo. 

Presidente – Houve pareceres das Comissões Jurídica, Financeira e Obras, todas dizendo que a 

matéria está em condições de ser submetida ao Egrégio Plenário.  

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Presidente, venho aqui por conta dessa proposta que está 

trazendo uma intervenção no equipamento do Clube, que ele disputa entre ser um dos 

equipamentos mais utilizados e de acesso mais amplo a todos os associados do Clube. 

Associados que ainda não praticam esporte e lá aprendem a andar; associados que se recuperam 

de lesão ou de algum trauma e lá vão fazer a sua regeneração; associados que aproveitam o 

momento de lazer com a família; associados que vão para treinar ou para obter seus melhores 

índices nas pistas oficiais, como o nobre Conselheiro Fiore comentou sobre a nossa recordista que 

também nos acompanha e nos dá a honra de poder compartilhar da mesma pista que ela no 

momento do treino, o que para nós é um motivo de orgulho muito grande sempre estar com essas 

pessoas. Dada a importância desse equipamento, Presidente, o que gostaria de trazer em termos 

de entendimento é uma emenda que entendo, de acordo com o Art. 45, parágrafo único, como não 

sou advogado me perco aqui, não sei se é letra c, inciso, o senhor me ajude, por favor. 

 

Presidente – É alínea c. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Alínea c, o entendimento é que essa emenda que vou propor 

modifica o escopo de intervenção nesse equipamento. Esse equipamento, como todos conhecem, 

ele é formado por uma pista interna de grama, essa pista tem caráter terapêutico para a maioria 

dos atletas e tem também uma parte externa, que é uma parte formada por um piso e é um piso de 

características esportivas e competitivas. O escopo da proposta que a Diretoria faz, ela atende aos 

anseios dos associados, porque está realmente com a camada de grama sem amortecimento 

algum e as irregularidades ao invés de trazer o benefício da terapia, trazem até risco, então é 
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muito oportuno e congratulo-me com a Diretoria por ter a iniciativa de trazer essa proposta, que já 

é tão esperada pelos associados. E a emenda que trago, Presidente, é no sentido de modificar o 

escopo para que seja também feita uma intervenção na parte do piso competitivo da pista. Pelas 

verbas que foram orçadas com base nos Orçamentos anteriores e, levando em conta que é uma 

intervenção de recuperação e não uma intervenção tão severa quanto feita há sete anos, as 

indicações que se tem é alguma coisa de caber dentro do Orçamento, falo qualitativamente, não 

vou falar quantitativamente. E o que gostaria com essa emenda modificativa é que fosse, como de 

costume e, aqui é feito, fosse aprovado o conceito do investimento da obra, assim como feito com 

a obra da garagem, quando nosso Presidente Antonio Moreno a trouxe aqui como uma estimativa 

de verba e nós confiamos e demos o voto para fazer. Assim como foi feito no Restaurante do Lago, 

em todas as obras, como temos feito, eu gostaria que essa emenda fosse apreciada pelos 

Conselheiros com essa forma, como sendo uma emenda modificativa, alterando o escopo para 

esse equipamento, devido à importância que ele tem, não só para os associados quanto para os 

atletas e para aqueles que vão lá buscar saúde, assim como eu e vários Conselheiros. Obrigado, 

Presidente. 

 

Presidente – Deixe-me fazer algumas perguntas só para poder entender e encaminhar. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pois não. 

 

Presidente – O senhor concorda em que permaneça, porque ouvi que o senhor usou a expressão 

também, o senhor concorda que permaneça substituição da grama sintética da Pista de Atletismo 

e também o que o senhor pretende agora? 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Presidente, eu só não gostaria que o purismo 

descaracterizasse o tom modificativo. 

 

Presidente – Não vou falar em substitutiva, fique tranquilo. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ok. 

 

Presidente – Eu estou perguntando, porque se também for um acréscimo, ela seria aditiva, mas é 

questão de alínea. O senhor concorda com a substituição da grama sintética da Pista de Atletismo 

mais isso que o senhor está pedindo? 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Posso dizer o seguinte, imaginava ser uma modificação de 

escopo e o senhor está dizendo que é uma adição de escopo, é isso? 

 

Presidente – Não, eu não estou dizendo, eu ouvi o senhor dizendo que também, além disso, 

também. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Eu comentei também. 

 

Presidente – Além da substituição da grama, para eu poder encaminhar. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sim. 

 

Presidente – Quem sabe os engenheiros me ajudem aqui. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Dr. Manssur, qualquer mudança no escopo vai haver um 

acréscimo de preço. 

 

Presidente – É isso que eu ia perguntar. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Gostaria que você fosse mais específico no que quer. 

Desculpe, não entendi. Sei mais ou menos, mas onde você quer? Qual é o objetivo? 

 

Presidente – Porque nós estamos, Conselheiro Luís, conheço perfeitamente suas intenções, nós 

estamos aqui aprovando a utilização de recursos dessa ordem... 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpe corrigi-lo: deliberando sobre a utilização de 

recursos. 

 

Presidente – Me perdoe. Deliberando sobre a utilização de recursos de R$149 mil para 

substituição da grama sintética da Pista de Atletismo. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto. 

 

Presidente – Se o senhor fosse substituir a substituição da grama sintética da Pista por outra. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não é o caso de substituição. 

 

Presidente – Então é um acréscimo, não é purismo, mas é só para encaminhar, é uma proposta 

aditiva: além dessa, o senhor está pretendendo mais um acréscimo, correto? 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sim. 

 

Presidente – Perfeito. Esse acréscimo implicará na alteração do valor ou não? 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Implicará. 

 

Presidente – Se implicará alteração no valor já fora advertido e bem, que não posso colocar, no 

outro precedente era uma questão emergencial, aqui não, porque a Comissão Financeira se 

lastreou nesse pedido, a Diretoria também o fez, as Comissões Jurídicas... 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – A Comissão Financeira apoiou isso. 

 

Presidente – Senhor? 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – A Comissão Financeira apoiou. 

 

Presidente – Apoiou? 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – A reivindicação; está aqui escrito, é o 

parecer. 

 

Presidente – Por favor, se os senhores me auxiliarem aqui eu agradeço. 
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André Franco Montoro Filho – O parecer da Comissão Financeira diz que: apesar do piso ter 

sido solicitado seria uma ótima oportunidade para se tratar da reforma da pista como um todo, uma 

vez que o prazo de validade dos revestimentos das raias já se encontra vencido e é um anseio do 

associado e usuários. Esse é o parecer da Comissão Financeira. 

 

Presidente – Isso eu li, é que não tem valor, Dr. Montoro. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E é nesse sentido que eu digo, da mesma forma como nós 

aprovamos a obra da garagem por R$27 milhões, se é questão de valor, eu posso dizer que com 

R$800 mil, a gente pode colocar um valor de R$800 mil, que cabe perfeitamente dentro dos 

índices. 

 

Presidente – Vamos ouvir o Presidente da Comissão de Obras, por favor. 

 

Arnaldo Osse Filho – O problema é o seguinte, o que foi encaminhado para o Conselho é a troca 

da grama e o valor para troca da grama, o valor de reforma ou troca do piso da Pista de Atletismo 

é outro escopo, com valor muito maior, que precisa ser analisado. 

 

Presidente – É o que estou falando. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto. 

 

Arnaldo Osse Filho – E nessa proposta não pode ser incluído, no meu ponto de vista. 

 

Presidente – Não pode, sabe por que, Conselheiro? A Ordem do Dia, com exceção dos casos 

obviamente de emergência, ou seja, cada proposição que modifica, ela tem que ter parecer de 

Comissão. Essa emenda colocada pelo senhor não tem especificamente, para este caso, o 

respectivo valor a ser dispendido. A Ordem do Dia não pode ser alterada, porque a discussão há 

de se ater exatamente no objeto para o qual ela foi convocada. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E o objeto, me desculpe interrompê-lo, é a Pista. 

 

Presidente – Os Conselheiros foram convocados para deliberarem assunto específico. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O equipamento Pista de Atletismo, que é proposto por 

diversas pistas. 

 

Presidente – Não, eles foram convocados para autorização de um determinado valor, com a 

finalidade de contratar empresa especializada, e aí vai o objeto, que é o escopo: substituição da 

grama sintética da Pista de Atletismo. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Nós tivemos a oportunidade na reunião anterior, quando 

tratávamos do elevador e foi algo muito parecido, uma obra subsidiária, uma obra principal. 

 

Presidente – Eu não gostaria de repetir esse precedente e, lá foi justificado, não houve nenhum 

desbordamento por parte do Plenário, até por proposta de um ilustre Conselheiro da Casa, para 

que nós apenas e tão somente identificássemos em que epígrafe os recursos iriam sair. E isso 
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ficou definido que sairia para referendar a aquisição anteriormente feita, presente o trinômio: 

emergência, necessidade e segurança, que não é bem o caso aqui. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpe interrompê-lo com relação à emergência, para 

quem pratica esporte e não vou dizer com alto desempenho, porque não sou um praticante de alto 

desempenho. 

 

Presidente – Claro, concordo. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mas para quem pratica esporte e quer se capacitar para 

correr para uma maratona, hoje temos 200 associados inscritos no atletismo associativo, que 

correm pelo mundo inteiro as suas próprias custas; representando o Clube em maratonas e esse 

treinamento, sim, é lesivo, quando as condições de piso não são boas. 

 

Antonio Moreno Neto – Conselheiro? 

 

Presidente – O senhor tem toda razão, com sua licença, Conselheiro, é uma honra, lhe darei a 

palavra daqui a pouco, mas só para fazer a diferenciação entre um caso e outro. No caso por mim 

citado houve a definição em Plenário do quanto ou do valor exato despendido para aquisição 

daquele equipamento. Neste caso que o senhor, com todo respeito, nos traz, o Conselho não tem 

a exata dimensão do valor que será destinado para essa adição que o senhor oportunamente 

coloca. Seria um voo cego por parte do Conselho, que não estaria sabendo qual a exata dimensão 

da aprovação, porque nem sequer a Comissão Financeira se debruçou sobre esse pedido, para 

saber qual o exato montante que será despendido para esse fim. Razão pela qual e, sem perder a 

oportunidade, se o senhor trouxer essa proposta ou se a Diretoria, que está ouvindo e à luz do que 

dissera Conselheiro Montoro, com as colocações da Comissão de Engenharia, oportunamente vier 

e trouxer o complemento dessa obra imediatamente colocarei em votação. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Com certeza, agradeço. 

 

Presidente – O que eu não posso, Conselheiro, com muita honra, é colocá-la já, porque já irão me 

advertir de que estou colocando em votação algo que não está suficientemente esclarecido. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Seguirei suas orientações, Presidente. Agradeço suas 

orientações e a seguirei. 

 

Presidente – É uma honra para mim. 

 

Presidente – O aparte é para o Conselheiro, Conselheira Ferronato? 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpe, Conselho por ter colocado inadvertidamente a 

proposta. 

 

Presidente – Ora. O aparte é para o Conselheiro, por favor. 

 

Antonio Moreno Neto – Exatamente o que o Presidente acabou de falar que ia sugerir. Como é 

uma obra de extrema importância e, trocar o piso principalmente das raias é importante, eu acho 

que seria conveniente uma nova proposta com esse objetivo. Só isso. 
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Presidente – Ela poderia vir pela Diretoria, Conselheiro Luís Alberto e aí, o ilustre Presidente que 

nos honra com a presença, poderia formulá-la. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Eu gostaria de lembrar que a manutenção está vencida e, em se 

tratando de manutenção de Pista, é desnecessário passar pelo Conselho, então que a Diretoria 

poderia adotar essa providência, porque é um anseio dos associados. 

 

Presidente – A senhora lembrou bem, se for obra de manutenção, Presidente, o senhor poderá 

executar pela verba de Custeio sem necessidade de autorização do Colegiado. Se o senhor for 

fazer essa obra com a verba de Investimento a competência é privativa desta Casa. Aí o senhor 

verifica, se for manutenção é verba de Custeio, não há necessidade. Essa definição não seremos 

nós que daremos, é a Engenharia. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Dr. Luís, Dr. Manssur, acho que a proposta do Luís Alberto 

deveria ser transformada em recomendação à Diretoria para que fosse incluída no Orçamento, a 

proposta orçamentária do final do ano o valor para reforma da Pista. 

 

Presidente – Isso sim. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – É um valor que vai girar em torno de R$1 milhão. 

 

Presidente – Como sempre o senhor nos traz luzes e o senhor também. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeço. 

 

Presidente – Eu vou fazer o seguinte, vou colocar em votação a proposta da Diretoria, com a 

recomendação aditiva do Conselheiro Luís Alberto e com que La Terza dissera, para que na 

previsão orçamentária que se está elaborando se inclua a execução desses serviços 

complementares, ok? 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ok, mas que isso não impeça a Diretoria de tomar iniciativa, 

como o próprio Presidente Toni comentou, se quiser tomar iniciativa de fazer essa obra antes que 

o faça, porque Troféu Brasil chegando, Olimpíadas de Brasil lá para frente, todo mundo se 

animando com maratonas. 

 

Presidente – E aqui foi dito com total pertinência, Presidente da Diretoria, que em se tratando de 

manutenção, desde que V. Sa. não lance mão da verba de Investimento, que é privativa de 

autorização da Casa. O senhor pode falar, eu o convido com muita honra e tenho essa 

prerrogativa. 

 

Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – É rápido, só para aproveitar a 

oportunidade. 

 

Presidente – Estamos aqui entre amigos. 

 

Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Muito bem lembrado pelo Conselheiro 

Luís Alberto, já tomamos a iniciativa e nos próximos dias estamos colocando já em processo de 

licitação, para apuração de valores essa obra e já estamos inserindo na previsão orçamentária de 
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2015 essa obra como uma das obras prioritárias. Se pudermos, mediante as intenções, àquelas de 

prioridade, de a Diretoria entender que essa obra é prioritária em relação à Piscina Infantil, que 

devo apresentar para a próxima reunião, faremos ou ainda este ano ou provavelmente o ano que 

vem, mas só para informá-lo que já estamos dando início ao processo licitatório, até para que seja 

apurado os valores para que a gente traga a este Conselho os valores de forma mais correta. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ok, obrigado.  

 

Presidente – Não há mais inscritos, a não ser que o Conselheiro Lomonaco nos honre com a 

palavra.  

 

Alexandre Perrone Lomonaco – ... Existem alguns assuntos que aos poucos vão se 

desenvolvendo nesta Casa, pelo Clube e na Casa. Na realidade essa discussão de fazer a reforma 

da Pista teve início na aprovação do Orçamento para esse ano de 2014 e naquele momento havia 

uma reivindicação, havia em tese até uma combinação com a Diretoria, que isso seria colocado. 

Naquele dia, em novembro, a Casa recusou que se colocasse a parte da Pista, ficou só a grama 

sintética. Mas ocorre que a gente sente pelo desenvolvimento, pela entrada de mais Conselheiros, 

da Pista, pelos Conselheiros da Pista que já estavam aqui, que estamos, a meu ver, maduros, para 

aprovar que se faça isso de uma vez. Ou seja, a grama sintética, que precisa e o restante da Pista 

sintética, que também precisa. Então, em minha visão o que deve ser feito e essa é minha 

proposta, é que essa proposta dos R$149 mil que vai possivelmente gerar duas obras, uma de 

grama sintética, depois para de novo e faz outra obra, ela deve ser retirada para retornar com a 

pista completa. Ou seja, grama sintética mais Pista, então, minha proposta é muito simples, como 

a Casa parece madura para fazer de uma vez por todas essa Pista, que óbvio, pelos valores 

envolvidos que devem chegar a R$1 milhão, não cabe no Custeio, senão já teria feito com R$149 

mil no Custeio, ou talvez tivesse feito a parte do Bar do Boliche no Custeio, então, como 

aparentemente não cabe, eu acho que devemos retirar. O correto neste momento, em vez de 

tentar aprovar um valor que a gente não sabe, diferente da outra sessão, em que a gente sabia, 

acho que neste momento o que a gente deve fazer é retirar essa proposta e retorná-la por 

completo. É essa minha proposta única e acho que esse é o correto para este momento. Obrigado.  

 

Presidente – Colocarei em votação. 

 

Roberto Cappellano – ... As minhas palavras são muito parecidas com as do Conselheiro 

Lomonaco, acho que a gente tem que vir aqui, por exemplo, o Conselheiro La Terza até fez um 

aparte, falando que pode ser que custe R$1 milhão para fazer a obra da Pista em si. Então vai ser 

sempre aquela história, começa e depois tem que fazer outro adendo para poder ver quanto 

efetivamente vai custar para fazer. Então, quem esperou tanto espera mais um pouco e a gente 

vem e faz, porque aí como a Conselheira Ferronato falou, eu acho o seguinte, a gente tem que 

começar ver os valores. Por exemplo, uma obra de manutenção de R$150 mil, em minha opinião, 

não tem que vir ao Conselho para ser votada ou não, acho que a gente tem que preparar melhor o 

Estatuto, fazer aquela proposta de alteração dos valores, porque senão a gente acaba engessando 

a Diretoria. Mas, voltando ao assunto da Pista, a proposta do Conselheiro Lomonaco é perfeita: 

junta tudo, vem aqui e aprova. Aprova R$150 mil, daqui a um ou dois meses aprova de novo, aí 

fica aquela confusão que a gente já conhece. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.  

 

Antonio Carlos Fiore – ... Queria fazer apenas um registro, a troca da pista sintética é um anseio 

de todos os usuários da Pista de Atletismo, me incluo sem dúvida entre eles. O que gostaria de 
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deixar registrado é que, em minha opinião, a troca de toda a Pista de Atletismo jamais poderia ser 

considerada uma manutenção da Pista, primeiro, pelo valor que envolve. Manutenção da Pista 

seria a troca de pequenos pedaços que, porventura, estivessem rasgados; a pintura que deveria 

ser refeita, coisas desse tipo, que envolvem uma materialidade de valor pouco relevante. Uma 

obra como a Pista, que desejo ardentemente que seja realizada, não pode ser considerada uma 

despesa de Custeio, porque tenho certeza que corre riscos de um julgamento errado. Muito 

obrigado.  

 

Antonio Moreno Neto – ... Acho que essa aprovação, primeiro que não tem interferência na outra, 

ou seja, a troca da grama sintética não interfere na outra obra, que é uma obra maior, tem que se 

fazer, não tenha dúvida, que é a reforma de toda Pista de Atletismo. Também foi colocado aqui 

que não deveria às vezes enviar um valor desse montante aqui para o Conselho. Mas também se 

não manda para o Conselho, faz a obra e todo mundo fala: Pô, mas não passou pelo Conselho, 

como é que fez a obra? E nesse caso eu acho o seguinte, não podemos é perder tempo, sendo 

importante, pelo pessoal que frequenta a Pista de Atletismo, principalmente aqueles que fazem o 

atletismo social, que se faça essa troca da grama sintética, que é um valor relativamente baixo 

com relação a uma reforma total, eu acho que temos que aprovar. Faz a reforma e depois faz o 

reto. Por que vamos perder tempo outra vez para esperar outra reunião do Conselho para fazer 

essa intervenção parcial? Então acho que a gente deve aprovar, vem a outra proposta e faz a 

outra reforma. Essa é minha opinião. Obrigado, Presidente.  

 

Presidente – Conselheiro Bergamo e, não havendo mais inscritos, após o Conselheiro Bergamo, 

vou consultar o Plenário se a matéria já está suficientemente esclarecida. Se o Plenário entender 

que sim vamos à votação. 

 

Clovis Bergamo Filho – ... Gostaria de ratificar o que foi falado aqui pelo nosso Conselheiro e ex-

Presidente Toni Moreno, são equipamentos totalmente distintos, os profissionais que andam na 

grama sintética ou os sócios que andam na grama sintética tem uma característica e o sócio que 

anda na Pista tem outra característica. Ratifico o que foi falado anteriormente; devemos sim 

aprovar o escopo que foi definido para a reunião de hoje da grama sintética e, como já foi falado, 

vai ser submetido outro escopo complementar, porque a gente tem sim a necessidade iminente de 

trocar essa grama e temos sócios que usam exclusivamente a grama sintética. Então acho que 

não podemos perder novamente tempo, ratificando o que foi falado anteriormente. Obrigado.  

 

Presidente – Conselheiro Guilherme Korte, em homenagem a sua presença primeira. Em seguida 

vou submeter ao Plenário se já entende suficientemente esclarecida a matéria. 

 

Guilherme José Korte – Presidente, gostaria apenas de deixar marcado nesta reunião que eu 

peço que se faça a reforma, é extremamente importante essa reforma, urge até, mas dentro de um 

planejamento para que os sócios não sofram com o número de obras contínuas, que se vai à Sede 

Social e depois tem obra na Piscina, então que se faça de uma forma racional. Muito obrigado.  

 

Presidente – Bom, sendo o Conselheiro Miller engenheiro, aniversariante, todas as honras da 

Casa, não iria negar no dia do aniversário, a sua palavra.  

 

Carlos Edmundo Miller Neto – ... Venho aqui trazer meu parecer, já estive com o Diretor de 

Patrimônio do Clube, Engenheiro Flávio. Sou favorável que se faça neste momento a reforma da 

grama, que realmente está muito ruim. A nossa Pista também está muito ruim, espero que tragam 
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rapidamente essa proposta aqui para o Conselho, mas vamos fazer a reforma da grama, o ótimo é 

inimigo do bom e nós precisamos contar com esse pássaro na mão. Muito obrigado.  

 

Presidente – Na linha da recomendação da Comissão de Engenharia. Então, eu declaro 

encerrada a discussão. Vamos votar. Todos no lugar, perfeito. Então, eu tenho uma questão 

prejudicial ao exame de mérito formulada por dois ilustres Conselheiros, que solicitam a retirada da 

matéria de pauta para que venha posteriormente, em se tratando de verba de Investimento, como 

bem disse o Conselheiro Antonio Moreno, é obrigatória autorização do Colegiado. Então, a 

primeira questão é a preliminar de mérito formulada por dois Conselheiros, de retirada da proposta. 

Aqueles que estiverem de acordo com a proposta de retirada formulada por dois Conselheiros da 

Tribuna permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram-se levantar. A proposta 

rejeitada por maioria. Agora vou tentar sintetizar a proposta da Diretoria com a sugestão da 

Comissão de Obras e com os esclarecimentos que o Presidente prestou. Então, os Conselheiros 

que estiverem de acordo em que a proposta formulada pela Diretoria, para utilizar recursos do 

Fundo Especial no valor de R$149.986,31 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e 

seis reais e trinta e um centavos), com a finalidade de contratar empresa especializada para 

substituição da grama sintética da Pista de Atletismo, com a adição em forma de recomendação do 

que dissera a douta Comissão de Obras, para que oportunamente promova a reforma daquele 

equipamento esportivo como um todo... 

 

Ney Roberto Caminha David (pela ordem) – Acho que a adição não pode ser votada, não fomos 

informados da adição nem como recomendação, nós temos que aprovar ou não, não é isso? 

 

Presidente – A recomendação foi feita pela Comissão de Obras. 

 

Ney Roberto Caminha David (fora do microfone) – A intenção do Conselheiro na hora da 

votação. 

 

Presidente – Então, a recomendação, porque na verdade a recomendação, por continência 

abrange, então, os Conselheiros que estiverem de acordo com a proposta da Diretoria da qual de 

cujo parecer da Comissão de Obras conta a recomendação permaneçam como estão. Os que 

forem contrários queiram-se levantar. A proposta da Diretoria, com um voto só discordante... 

 

Ney Roberto Caminha David (fora do microfone) – O senhor acrescentou ou não a adição do 

Conselheiro? 

 

Presidente – Não, vou repetir. A proposta da Diretoria com a recomendação formulada pela 

Comissão de Obras, que tem o poder regimental de fazer sugestões. Volto, mas já vi que há só um 

voto discordante. Aqueles que estiverem de acordo que seja aprovada a proposta da Diretoria com 

a recomendação formulada pela Comissão de Obras permaneçam como estão. Os que estiverem 

em sentido contrário queiram-se levantar. Com um voto apenas discordante, a proposta está 

aprovada.  
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Item 6 - Várias. 

Presidente – Há três Conselheiros inscritos, iniciando-se pela Conselheira Regina Secaf, em 

seguida Conselheiro Alexandre Fiore, posteriormente Conselheira Dulce Avancini e terminamos 

com o Conselheiro Novaes. 

 
- Conversas paralelas entre várias pessoas enquanto se retiram do plenário. 

 

Presidente – Claro que o direito de permanecer ou de sair é pleno, mas o item Várias é muito 

importante, as reuniões do Conselho não se encerram apenas com a Ordem do Dia, porque na 

palavra do Conselheiro, que é o lídimo representante dos anseios do corpo associativo, ela deve 

ser ouvida e ela não irá evidentemente trazer nenhum transtorno. Muito pelo contrário, qualquer 

que seja o pronunciamento traz uma enorme contribuição, não só a nós, como a todos, porque 

serve para mostrar que todos estão preocupados com os lídimos interesses desta Casa.  

 

Regina Helena Secaf – Obrigada, Presidente. Volto, depois de um estalar de dedos, é uma 

maneira bastante pitoresca de chamar atenção do Presidente do Conselho, mas vamos lá. Decidi, 

então, dar uma olhada em algumas Atas para me aproximar de um entendimento e poder 

responder aos sócios que questionam tantas coisas. Eis que me deparo com uma Ata número 540, 

do ano de 2006, com itens na Voz do Conselheiro, muito interessantes. Peço permissão para ler e 

embasar esse momento. Item 1. “A Voz do Conselheiro.” Conselheiro Sr. Antonio Moreno Neto, ele 

referiu-se à falta de comunicação aos Conselheiros por parte da Diretoria, a respeito das obras que 

são executadas no Clube, impossibilitando-os de responder aos questionamentos dos associados. 

Mencionou que a obra da Brinquedoteca, que foi considerada pela Diretoria como de manutenção, 

foi na verdade uma nova obra, uma vez que teve um custo final de R$653 milhões. 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: R$563 mil. 

 

Regina Helena Secaf – R$563 mil, perdão, que, segundo a mesma Diretoria, foi utilizada 

fundação, concreto, cobertura, divisórias, estrutura metálica e outras; tudo isso sem aprovação ou 

conhecimento do Conselho. Falou ainda da reforma das piscinas, que, julgou necessária e 

condizente. Nessa obra a própria Diretoria colocou uma placa, dizendo-se tratar de uma reforma, o 

que implicaria numa aprovação pelo Conselho. Afirmou que isso não ocorreu e os Conselheiros 

não sabem do valor do contrato, sua especificação, quem vai realizar a obra, seu responsável 

técnico. Ressaltou que essas informações deveriam estar na placa, inclusive por força do 

parágrafo 6, do Art. 64, do Regimento Interno da Diretoria. Lembrou ainda outras obras que 

sofreram o mesmo tratamento, como a construção da nova pista de skate, a reforma do vestiário 

do Tênis e a reforma do Restaurante do CCR. Ponderou que essas obras não aprovadas estão 

sendo pagas com recursos de Custeio, quando o correto seria pelo Orçamento de Investimento, 

onde há um saldo superior a R$10 milhões. Afirmou estar havendo um descumprimento do 

Regimento Interno da Diretoria e solicitou relatório urgente de todas as obras, reformas e 

manutenções que estão sendo realizadas, no prazo estatuário máximo de 30 dias. E, na 

sequência, que seja elaborado um relatório mensal, a ser enviado ao Conselho e no momento foi 

aprovado encaminhamento da matéria à Diretoria. Incrível, não é mesmo? 2006 de volta para o 

futuro, né? É incrível como aprendi nessa parcial quase perdida pelo tempo, que talvez nunca 

poderemos responder condignamente aos sócios, é um círculo vicioso. Vou repetir, tenho 

respostas a dar sobre piscinas; sobre comércio no Clube; sobre Militantes; Pré-Militantes; atletas, 
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tenho respostas a dar sobre falta de informação das obras ao lado do Salão de Festas; falta de 

informação da obra na Sede Social. Por isso, Srs. Conselheiros, precisamos do nítido reflexo no 

espelho para estarmos aqui e votarmos. Precisamos das informações transparentes e disponíveis. 

Precisamos encostar em nossos travesseiros e termos consciência da verdade e da 

responsabilidade de representarmos os sócios, todos os sócios. Só mais um detalhe, é uma frase 

de uma sócia, sabendo do meu texto, disse: “Se o Sr. Antonio Moreno estivesse do nosso lado 

ainda teríamos o mosaico português.” Boa noite.  

 

Presidente – Será encaminhado seu pronunciamento. 

 

Alexandre Fiore Weyand – ... Vim trazer aqui uma série de assuntos, hoje, mas acredito que vai 

ser um tanto rápido. O primeiro deles, na verdade queria parabenizar a Diretoria, queria ter falado 

no Expediente, acabei-me esquecendo. Faço a Yoga do Clube e agora eles implantaram um 

tatame ao invés da madeira que já nos ginásios e isso foi muito bom, melhorou muito para as aulas 

de Yoga. Acredito que o pessoal do Karatê também, que divide – O Conselheiro aqui praticante da 

modalidade – divide o mesmo ginásio. E aparentemente, o que passaram, é que vão tirar as 

mesas de pingue- pongue, que eram usadas lá aos domingos, estavam sujando muito as paredes. 

Para quem não sabe, a Yoga, certas aulas fazem uso da parede, estavam num estado meio sujo, 

então vão tirar essas mesas de pingue-pongue. Agora, falando sobre os assuntos que queria trazer 

hoje aqui à Tribuna. O primeiro deles, o Conselheiro La Terza veio aqui falar sobre a questão das 

guaritas na garagem. Isso é muito importante, espero que a Diretoria leve adiante, porque semana 

passada ou retrasada teve um tiroteio aqui na Faria Lima, há dois quarteirões do Clube. 

 
- Manifestação de Conselheiros no Plenário: 

 

Alexandre Fiore Weyand – Não sabia. Há duas semanas um colega meu foi baleado nesse 

tiroteio, trabalha na frente aí, no Iguatemi. Então, a gente nunca sabe. Já tive uma conversa com o 

próprio Presidente sobre isso, a gente não tem ideia de como essas coisas podem acontecer. Meu 

tio André já foi vítima dessa violência, aqui na porta do Boliche, então, realmente a gente tem que 

olhar isso com muita seriedade, a gente nunca sabe quando eles podem entrar no Clube, armados 

e, a gente não tem como se defender. Então, essa era a primeira coisa. Segundo, não sei se o 

Clube está passando por algum processo de reforma do Wi-Fi, sócios vieram comentar comigo que 

agora não é mais possível acessar Youtube e outros sites de carregamento de vídeos por meio do 

Wi-Fi do Clube. Já há algum tempo que em alguns lugares do Clube Wi-Fi não funciona direito. Em 

minha opinião o Clube deveria ter um Wi-Fi bom, rápido em toda sua propriedade. Cidades 

europeias de primeiro mundo, não sei se aqui no Brasil, talvez uma ou outra tenha acesso de Wi-Fi 

nos parques públicos, enfim, cada vez mais a gente está próxima da informação, essa tecnologia, 

acredito eu, já se passou o tempo que ela era uma coisa cara de ser implantada e é muito 

importante a gente ter um Wi-Fi de qualidade dentro do nosso Clube. O outro assunto que venho 

trazer aqui é a questão da porta da piscina, a porta de vidro que divide o corredor do Villaboim para 

a piscina, aquela porta, já fui atleta da Natação por muitos anos, aquela porta não existia, ela foi 

criada até por um bom propósito, que se mantenha aquecida a região das piscinas, só que para 

quem não sabe, aquela porta já quebrou duas vezes, uma delas inclusive em cima de um 

funcionário. Se machucou, e tal, graças a Deus não foi em cima de uma criança, porque têm 

muitas crianças que saem correndo. Já fico angustiado quando vejo a criançada correndo aqui no 

CCR, com essas portas de vidro, só que lá é pior, porque lá é muita criança que vai para a 

Escolinha, então, não sei se a gente poderia pensar alguma alternativa para essa porta. Onde 

trabalhava tinham essas portas de vidro, acho que é tipo porta de laboratório, que elas têm aquela 
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sucção, que, enfim, deixa a porta mais firme e prende de uma forma que, lógico, não vai deixar o 

ar quente sair e também é mais seguro. E, por fim, vim aqui falar da questão dos Bares e 

Restaurantes. Sou frequentador do Bar da Sinuca e também frequento o Bar da Piscina e queria 

entender duas coisas da Diretoria. Primeiramente, é assim, acho que até já conversei isso em 

outra reunião, eu fico um pouco confuso como funciona algumas distribuições de alimentos dentro 

do Clube. O legal do Bar da Piscina é que a gente tem a cerveja Karavelle, inclusive os dez tipos 

de cervejas, só que assim que o Bar da Piscina fecha, acho às 19h00 ou 20h00, não consigo 

encontrar. Assim como o chope tem no Tênis, o pão de batata tem na Lanchonete do Fitness. Em 

minha opinião entendia que esses cardápios diferentes seriam apenas nos restaurantes, mesmo 

as lanchonetes deveriam ter um padrão igual, até porque não temos lanchonetes terceirizadas, 

senão me engano, porque o Japonês é Restaurante, não lanchonete. Ou pelo menos faça uma 

cartilha, não sei se publique na Revista do Clube onde devo encontrar tal coisa, porque já até 

conversei na outra reunião que tem um lugar lá que consigo uma porção de batatas fritas maior 

pelo mesmo preço que pago dentro do Clube inteiro. Agora, o que me incomodou na verdade é 

que já há duas semanas pastel é complicado de achar, principalmente no Bar do Bilhar, na Piscina 

também me falaram que pastel está raro. Tomate também acabou. E outro dia a única cerveja que 

tinha era a Serramalte, isso foi segunda-feira. ... Mas, enfim, é mais essa questão mesmo, muita 

gente vem me questionar, porque é complicado, porque alguns pratos a gente paga um preço que 

a gente vê que vale a pena se pagar; existem outros que não. Paguei R$17,00 num Cheese-

churrasco lá no Bar da Piscina, só com queijo e as batatinhas. Se vou aqui ao Hamburguinho, aqui 

da Faria Lima, compro pelo mesmo preço um Cheese-Salada com maionese da casa, uma porção 

maior, só que em compensação se compro um Bauru aberto vejo aquele meu dinheiro ser bem 

investido. Então, existem produtos que são compatíveis com o preço que se paga, mas muitos 

produtos já estão, não sei se a palavra defasada seria a certa, mas que lá na rua está mais barato 

para você comprar. E o Clube nunca foi assim, o Clube sempre teve o luxo de a gente poder 

comprar as coisas aqui dentro abaixo do preço de mercado. Então, enfim, eram essas 

reivindicações que trouxe aqui hoje na Tribuna, Sr. Presidente. Agradeço a todos e boa noite.  

 

Dulce Arena Avancini – ... Falando na mudança da grama, estou sugerindo à Diretoria 

aproveitamento da grama, que têm pedaços que estão melhores, para colocar na calçada da Rua 

Tucumã, onde foi plantada a grama, está seca, feia e seria interessante colocar grama sintética ali 

para embelezar, dar um colorido mais bonitinho. E também no muro que circunda o Clube, têm os 

canteirinhos das heras que estão secos, feios, poderia plantar ou replantar, para que cobrisse o 

muro, que está muito feio aquele muro ali. Quanto à pista de atletismo, se for reformar, minha 

opinião, eu assisti ao tempo do atletismo aqui no Clube, que havia uma raia a mais. Diminuíram 

uma raia para que não houvesse empréstimos para o atletismo de São Paulo, para que praticasse 

aqui no Clube. Com isso, o Clube perdeu muito, porque era a coisa mais bonita que existia, 

entusiasmava os atletas aqui do Clube, dava prazer de assistir àquelas competições maravilhosas. 

É uma sugestão que estou dando, para que aproveitasse a grama na calçada e que se for reformar 

a pista, que acrescentasse mais uma raia, seria maravilhoso a gente assistir novamente o 

atletismo aqui no Pinheiros. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Posso fazer uma complementação dentro do paisagismo?  

 

Dulce Arena Avancini – Pois não. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Solicitar, acho que o Diretor de Obras está ali, até já 

tinha comentado com ele, de se plantar e tudo mais, que se podassem as arecas, bambus que têm 
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na parede, na entrada do poli, na piscina, para ter uma iluminação melhor dentro da piscina, dentro 

do paisagismo que você sugeriu. 

 

Dulce Arena Avancini – É um pedido que é feito à Diretoria. Muito obrigada. Boa noite.  

 

Presidente – D. Dulce, o Presidente ouviu, o ilustre Diretor de Obras também, encaminharei as 

ponderações da senhora. Finalmente Conselheiro Novaes. Comunico que cento e quarenta e um 

Conselheiros se fizeram presentes, com muita honra, para nós. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Sr. Presidente, José Manssur, a quem cumprimento 

os Membros da Mesa, Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Conselheiros 

remanescentes, talvez 20. Está aqui ainda o Compromisso de Posse: “Prometo exercer com 

dedicação o mandato, cumprindo e respeitando o Estatuto e Regimento Interno.” A Conselheira 

tocou num ponto que já tenho tocado e insistido várias vezes. Regimento Interno, Art. 64, 

parágrafo 6º - Nas obras realizadas no recinto do Clube serão afixadas placas, consignando o 

início, o prazo da obra, o valor do contrato, a empresa contratada, os nomes e os respectivos 

registros dos órgãos de representação profissional dos responsáveis técnicos. No caso do 

Estacionamento briguei muito. No caso do Restaurante do Lago teve, depois tiraram. A grama do 

campo B apareceu a placa dois dias antes de terminar a obra. Hoje estamos com três obras: 

Brinquedoteca, elevadores e piscina, que não está sendo respeitado o Regimento. No caso da 

piscina tem lá um aviso, que a obra começava dia 07 de julho, 40 dias, terminaria 17 de agosto; 

terminaria hoje. Estive vendo agora que faltam coisas, mas as outras informações não existem. 

Vamos fazer cumprir o Estatuto, vamos fazer cumprir o Regimento, vamos cobrar isso da Diretoria. 

Nós estamos no século da comunicação rápida e a gente não tem comunicação, a falta de 

informação é grande, a gente tem que procurar as informações. Na reunião passada teve um 

Conselheiro que falou sobre dois processos que aprovamos e que não tinham se novidades: era 

concessão da Hamburgueria e concessão da Churrascaria. Vi hoje no site do Clube que existe, foi 

colocada uma licitação, RES nº 033/2014, concessão da Hamburgueria, de 29/7 a 28/8, prazo para 

apresentação das propostas. Então Hamburgueria está sendo colocada e a Churrascaria não se 

tem noção. Há muito tempo, não sei precisar, há dois, três anos, a gente perde a noção do tempo 

com essa velocidade que anda o tempo, existe um problema no reservatório elevado, a estrutura 

está deteriorando, estão apresentando as ferragens. Fiquei satisfeito de ver hoje também licitação, 

PAT 307/2014, com prazo de 18/8 a 25/8, empreitada global para recuperação estrutural do 

reservatório elevado. Há muito tempo isso está pendente, vamos ver se agora sai. E a outra, que 

também vi na licitação, é execução da nova Piscina Infantil, adequação da piscina olímpica, novo 

vestiário masculino, novos vestiários infantis e novos WCs para o centro esportivo. A licitação PAT 

nº 306/2014, a se encerrar no dia 25, preço global. Então, é uma que está ainda em licitação e não 

veio ao Conselho ainda para solicitar aprovação. A Conselheira esteve buscando algumas coisas, 

gostaria de ajuda, não é esta Diretoria, não é a passada, há muito tempo, esta Conselheira que 

está fazendo a pesquisa, tenho batido numa coisa que, hoje, é responsabilidade de 

sustentabilidade, é o problema do aproveitamento de água de reuso para molhar as quadras, 

molhar os jardins, as quadras de Tênis, lavagem. Temos coisa de 25 a 30 mil metros cúbicos por 

mês de água. Isso é só ver no relatório de análise mensal, é esse o valor que temos de água. Boa 

parte disso poderia ser recuperada e ser reaproveitada e, hoje, não precisa falar nada sobre a 

água, né? Sempre está em estudo, é uma eterna faculdade, sempre está em estudo, sendo que no 

Orçamento deste ano nem foram contempladas essas unidades de tratamento de água para reuso. 

É isso que tinha que pôr. É só, Presidente. Muito obrigado.  
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Presidente – Conselheiro Latorre gostaria de fazer uma manifestação? Enquanto o Conselheiro se 

dirige, queria expressar o agradecimento de todos e a colaboração do Dr. Luiz Guilherme Kawall. 

Para quem não sabe, o Dr. Luiz Guilherme Kawall é apenas o bisneto de um dos fundadores do 

Esporte Clube Pinheiros e no momento que vamos comemorar o aniversário do Clube, é uma 

lembrança extremamente honrosa a todos nós.  

 

Luiz Guilherme Laraya Kawall (fora do microfone) – Sou neto. 

 

Presidente – Ele é neto de um dos fundadores. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – ... Tenho reparado aqui, em inúmeras reuniões que o item Várias 

não está sendo valorizado por nós todos. Esta Casa carece que o item Várias seja respeitado. Por 

qual motivo? Notei aqui os discursos feitos por nobres Conselheiros, itens de relevante importância 

para o associado, de preservação das tradições de nosso Clube. Isso tudo, se juntarmos, com 

certeza faremos um Clube melhor do que hoje temos. Porém eu vejo que não é isso que está 

ocorrendo, está claro que a Casa aqui, hoje, nós contamos, eram 33 Conselheiros no momento 

que contei, agora deve ter pouco menos. 

 
- Manifestação de 3 Conselheiros: Estamos aqui atrás, em pé. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Esta Casa agradece. Isso tudo reflete no nosso dia a dia, como, 

nós, atuando como Conselheiros, acho que o associado espera de nós um pouco mais. E depende 

da gente, depende da atitude de nós nos mantermos aqui presentes e defendermos nosso Clube, 

colaborarmos com nosso Clube. O que gostaria de falar era isso, Dr. Manssur, que constasse em 

Ata obviamente, que acho muito relevante em função de tudo que ocorreu nesses tempos. 

 

Presidente – Nós já havíamos feito a comunicação, logo no início, que a Conselheira Secaf ia 

falar, é que o direito de ir, vir e permanecer é constitucional. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Compreendo que é o último item da pauta. 

 

Presidente – Apenas esclareço que o som no local fora das dependências também é ouvido. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Mas, Dr. Manssur, é como digo, têm reuniões que o item Várias 

é cancelado por motivos cabíveis. 

 

Presidente – O único freio passível de ser acionado para permanência é o freio da consciência, 

não tem outro freio. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Com toda certeza. Muito obrigado, Dr. Manssur.  

 

Presidente – É uma honra. A Missa do ex-Conselheiro João Bacchin Neto, que anunciei 

lamentavelmente o falecimento, é quarta-feira, às 17h00, na Igreja São José. Acho que a 

Conselheira quer um aparte. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Na verdade é até uma pergunta ao Dr. Manssur, 

como Presidente da Mesa. Não consigo entender por que não há inversão da pauta, por que não 

coloca a parte de louvor ao final. 
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Presidente – Qualquer Conselheiro pode pedir a inversão da Ordem do Dia, os votos de louvor 

não fazem parte da Ordem do Dia. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Sem perder o respeito com os votos de louvor e pesar, não é 

essa a ideia. 

 

Presidente – Sem dúvida. Eles não fazem parte da Ordem do Dia, se alguém propuser, na linha 

do que a senhora aqui coloca, é regimental, eu coloco em votação. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Eu gostaria até de perguntar, a Silvia comentou comigo que 

já foi feita essa proposta, né, Silvia? É que parece que não passou. 

 

Presidente – A professora Silvia sabe bem, os que estão há mais tempo. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Para não chover no molhado. 

 

Presidente – Veja, vou colocar para a senhora, porque os casuísmos, estou apenas falando em 

tese. Várias a inscrição é livre. Suponhamos que vá haver um assunto importante, alguém que 

queira dificultar a discussão, pede a inversão para ter Várias. Hoje tivemos 141 Ilustres 

Conselheiros e se 100 se inscreverem, como que faz? Tudo tem a sua razão de ser, nós que 

estamos aqui há muitos anos, essa preocupação da senhora, que é legítima já há tivemos há 

muito tempo. Por que limitamos a inscrição da Voz do Conselheiro de apenas 4? Porque se 

abrirmos para todos, ilustre Conselheira Graziela, e a Ordem do Dia ter um assunto polêmico que 

pode não interessar para muitos, ela pode acabar não sendo apreciada. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Concordo. 

 

Presidente – Então, o que deve haver é o que o Conselheiro Latorre dissera e eu falara no início, 

o único freio é a consciência e o dever. Digo sempre, Conselheiro do Clube tem enormes bônus, 

mas, também tem ônus. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Presidente Manssur, quem sabe uma sugestão, porque a Ordem do Dia 

começa não às 20h30, mas às 21h30. Eventualmente, se a reunião começar às 19h30, teremos o 

início da Ordem do Dia às 20h30. 

 

Presidente – É pena que estejamos com poucos. O que a Conselheira Ferronato acabara de dizer 

é uma preocupação que tenho, só não quero, tomar essa atitude, para que não se pense que é um 

casuísmo de minha parte por algum interesse. E os que me conhecem sabem que não sou 

motivado por interesse algum. Aqui eu exerço a Presidência de uma Instituição. Se às 19h30 do 

livro de inscrição já constar com número dos inscritos regimentais – 50 - para abertura de uma 

sessão, posso fazê-lo. É que se eu abro às 19h30, Conselheira, os usos e costumes, que a 

senhora sabe bem, viram lei, vão dizer e a senhora sabe que dizem, que eu abri às 19h30 para 

pegar todo mundo de surpresa, porque teria uma matéria importante às 20h00 e, com isso os que 

estão habituados a comparecer às 20h30 não se faram presentes. Mas não me passou 

despercebido o que a senhora dissera, porque a assinatura do livro é que marca a presença, 

pouco importa se ele está no Plenário ou fora. Assinado o livro e havendo número regimental eu 

posso instaurar a sessão. É que se fizer isso, o Expediente é normal, vai começar, como a senhora 

falou, às 20h00, 20h15, muitos não estão no Plenário, aí certamente vão dizer: Presidente o 
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senhor abriu quando tinha um assunto e não pudemos participar. Aí vem a discussão. Virou usos e 

costumes às 20h30. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Mas podemos alertar a todos. 

 

Presidente – Eu vou alertar na próxima reunião, os senhores terão meu compromisso que na 

próxima reunião eu irei fazer o alerta. . Se houver número regimental no livro, vamos iniciar no 

horário da primeira convocação- 19:30 hs. 

 

Lucia Helena Vieira Gherardi – Com licença? Mas há o problema do rodízio, por exemplo, só 

consigo chegar aqui às 20h30. 

 

Presidente – São vários problemas, não tenha dúvida. Eu levei em conta, dentro da minha 

formação democrática todos esses fatores, que não me passaram despercebidos. Nós estamos 

com várias comissões importantes, vejo o problema do rodízio de automóveis; vejo o problema do 

horário. Agora, vou ser sincero, venho de algumas corporações tão importantes quanto essa e, lá o 

Presidente diz: vou ouvir três manifestações defendendo uma e outra das posições, quanto a 

matéria em discussão. Em seguida, já se consulta se o Plenário já está inteirado sobre a matéria 

em discussão. Positiva resposta, dá-se por encerrada a discussão, porque depois que seis falam, 

três de um lado, três do outro, é difícil encontrar-se mais alguns que venham a falar algo diferente 

do que os outros disseram. Mas se faço isso, dirão que estou cerceando a palavra. Todavia, é 

prerrogativa de qualquer Conselheiro pedir a consulta. Muitas vezes eu é que a faço 

espontaneamente, falando: vou consultar o Plenário se a matéria já está discutida. É regimental. 

Entrementes, qualquer um dos os senhores verificando que a situação já está devidamente 

debatida, podem indagar: Sr. Presidente: De acordo com o Artigo regimental solicito que o senhor 

indague do Plenário se a matéria já está suficientemente esclarecida, mesmo que ainda haja 

inscritos, porque o Regimento não excepciona: desde que não haja inscritos, o Regimento fala: 

qualquer Conselheiro poderá pedir para que se consulte o Plenário se a matéria está 

suficientemente esclarecida, independentemente de haver ou não Conselheiros inscritos. Então, 

aguardarei os senhores fazerem, mas vejo que às vezes os senhores não fazem e eu, ex-officio - 

não gosto de agir de ofício-, mas tenho essa prerrogativa, o Regimento me permite, como hoje, os 

senhores viram que na discussão da pista. Agora, os votos de pesar, de congratulações e de 

benemerência nós temos que dar, porque são momentos. Alguns muito tristes, como os de hoje, 

outros épicos, como do benemérito, que serve de exemplo para nossos filhos, sabedor que tem um 

atleta desse tipo, que chegou ao auge da magnitude esportiva dentro do Clube. Pois não, 

Conselheira Ligia. 

 

Ligia Tayar – Seu Manssur, o senhor falou agora que se às 19h30, se não começar às 19h30, 

talvez às 20h00, mas o senhor tocou no assunto de se tem assinaturas o suficiente. 

 

Presidente – Se houver assinaturas suficientes no livro significa que as pessoas estão presentes. 

É possível dar-se início à reunião, em sua primeira convocação. 

 

Ligia Tayar – Pois é e aí ninguém vai poder reclamar nada, de falar: Ah, mas tem pouca gente. 

Ah, mas se vocês assinaram. 

 

Presidente – É esse o problema. 
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Ligia Tayar – Então, se começar, porque o que acontece é assim, se tem uma coisa que tem que 

ser seguida, no Brasil é assim, aqui no Clube repete e tem uma flexibilidade, o pessoal começar a 

fazer corpo mole e aí fica essa coisa, que acontece isso. 

 

Presidente – 20h30 começa, é o que disse à ilustre Conselheira Ferronato, são usos e costumes. 

se agir assim sem aviso prévio vai ser uma perplexidade total. E é o que digo sempre, nós aqui 

somos amigos, nós vamos sair daqui e no sábado, domingo e vamos nos encontrar, não pode 

haver essa situação. As divergências políticas são saudáveis, faz parte da democracia; da 

discordância, é da discussão que sai a síntese, que sai a purificação, que surge do livre debate 

das ideais. Mas se tomo uma decisão desse tipo evidentemente essas pessoas pegas de 

surpresa, as que têm rodízio vão evidentemente verberar, por quê? Porque há mais de 25 anos, 

Conselheira Graziela, que é feito assim. Se vou e modifico, claro, não tenho compromisso com o 

erro, aliás, só tenho o compromisso, já disse aos senhores aqui várias vezes, graças a Deus na 

altura da minha idade, tenho dois compromissos, que não abro mão, que são com a minha 

consciência e com a minha ciência e mais nenhum outro. E procuro comandar essas reuniões, 

dirigi-las da melhor forma, a garantir a todos, como os senhores viram hoje, o direito livre de 

expressão. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal (aparte) – Só um aparte, Presidente, o seguinte: têm regras que a 

gente tem que seguir às vezes e, aqui, a gente é sócio, como o senhor falou, todo mundo é amigo, 

mas nós somos Conselheiros do Clube, nós temos que seguir um Regimento e seguir as regras 

desse Regimento. 

 

Presidente – Claro. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal – Concordo plenamente, não podemos de uma hora para outra virar 

e falar: é tal hora. Mas podemos na próxima reunião, segunda que vem, fazer um resumo de uma 

forma bem incisiva: olha, está todo mundo saindo, está ficando meia dúzia de Conselheiros. 

 

Presidente – Mas isso, Ilustre Conselheiro Marcio, já vem há anos assim. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal – Até entendo, mas a gente tem que tentar pelo menos... 

 

Presidente – A próxima reunião tem um item só, é importante, a hora que terminar, as pessoas 

trabalham no dia seguinte, então o pessoal vai sair. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal – Eu entendo, mas é uma segunda-feira por mês. Nesse mês foi 

exceção, foram duas, mas é uma segunda-feira por mês. 

 

Presidente – E há os que sustentam que deveria ser uma a cada trimestre. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal – Não. 

 

Dulce Arena Avancini – Dr. Manssur, por favor... Eu gostaria que o senhor avisasse o nobre 

Conselheiro que não é permitido vir de bermuda aqui na sessão. E outra coisa, o que atrasa 

também nossa sessão são os jantares dos Conselheiros, enquanto eles não se satisfazem não 

vêm aqui, então, seria obrigatório mesmo começar mais cedo. 
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Presidente – às 20h30 começam, como se fez sempre os trabalhos, embora o regimento permite 

que se inicie às 19:30 hs, em primeira convocação, dês que hajam 50 assinaturas lançadas no 

livro de presença. 

 

Dulce Arena Avancini – Vamos manter então o horário mais cedo. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal – Presidente, só uma coisa: consta algo que eu não possa estar de 

bermuda no Conselho? 

 

Presidente – Isso é uma questão de foro íntimo. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal – Porque aqui, o que entendo? É uma Casa, ok, tem que ter 

respeito, mas a roupa e o traje não dizem o que a pessoa é.  

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Dr. Manssur, tenho uma pergunta ao senhor. Não lembro 

quem comentou de começar a reunião às 19h30. Seria possível você fazer uma divisão, por 

exemplo, começa às 19h30 e, a partir das 20h30, começam as votações efetivamente. Ela 

comentou que teria medo de chegar às 20h30, meu caso também é rodízio, teria medo de perder 

eventualmente uma votação. Isso é possível? 

 

Presidente – Claro que é. É o que digo a senhora, hoje tivemos dois votos de pesar e as pessoas 

que recebiam esses votos estavam presentes, se, porventura, eu começasse às 19h30, elas não 

estariam presentes. E são homenagens, não que queiramos, mas é importante que as pessoas 

vejam que o Conselho, apesar de todo seu trabalho, perde ou ganha alguns minutos para 

reverenciar a memória de quem escreveu história neste Clube e que deixou filhos. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Mas depois que avisar eventualmente dessa mudança, se o 

senhor semana que vem alerta os Conselheiros e demais pessoas que a reunião vai começar às 

19h30 e, as votações a partir das 20h30; as pessoas estarão cientes que os votos vão começar a 

partir das 19h30. 

 

Presidente – Não posso garantir que seja às 20h30, posso garantir que, começando às 19h30... 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – A partir das 20h30, eventualmente que dá tempo de o 

pessoal do rodízio chegar. 

 

Presidente – Tranquilo. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Dr. Manssur, uma coisa, acho que nós teríamos que 

mudar, é claro, o Regimento do Conselho. 

 

Presidente – Aí é proposta de 50 Conselheiros mais 1. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – O seguinte, começaria às 19h30 e colocaríamos Várias 

das 19h30 às 20h30, Expediente, mas teríamos que fazer a mudança nisso, porque acontece o 

seguinte: o pessoal começa a chegar, vai ficando e acontece aquele negócio, vai pondo a boiada 

de novo no ritmo. 
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Presidente – O senhor e seu pai hão de se lembrar, a luta de Ilustre Conselheiro, pela Voz do 

Conselheiro, ele queria “A Voz do Conselheiro”. Acabou conseguindo... 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Vicente Gonçalves. 

 

Presidente –Sim este Conselheiro, foi uma luta que ele fez para aprovação do item Voz do 

Conselheiro que tem uma diferenciação muito estreita, com o item Várias Naquele, se deve 

apresentar um anseio, uma reivindicação de associados. Às vezes o que o Conselheiro pretende é 

manifestar-se a respeito de um ponto, então isso é Várias, o outro é Voz do Conselheiro. Ele lutou 

e conseguimos limitar 04 com 03 minutos, na Voz do Conselheiro porque se não limitássemos 

esse número, é como falei, se inscrevem 40, 50 e aí a Ordem do Dia, com as propostas trazidas 

acaba sendo prejudicada. Mas se o senhor trouxer, eu lhe garanto que imediatamente, o despacho 

já está dado. Registre-se, autue-se, ouça-se a Comissão Jurídica, em seguida o Plenário, ainda 

entra neste ano. Não tenha dúvida, já está dado o despacho, o que os senhores fizerem nesse 

sentido, qualquer alteração regimental, com 50 Conselheiros: registre-se e ouça-se a Comissão 

competente, não tenha dúvida. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – De janeiro de 2013 a junho de 2014 tivemos 19 

reuniões, em 11 não teve Várias, só tivemos em 8, 40% teve Várias. 

 

Presidente – Então, há assuntos polêmicos, tenho que trazê-los, eles se alongam. Estamos numa 

conversa informal – Se a Taquigrafia quiser se poupar. Aliás, vou até fazer uma nova reunião lá na 

sala para que possamos conversar mais a respeito – é importante. Conselheiro Cappellano que se 

manifestar? Abriu mão. Eu peço desculpas. Está encerrada a reunião, com os meus 

agradecimentos.  

 

 
Término dos trabalhos às 23h30. 
 
 
 
 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 637ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, com as 

alterações já dela constantes. 

 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Antonio Alberto Foschini 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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