
 

 

ATA RESUMIDA DA 636ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco 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 oitenta 
e um Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  
Vice-Presidência: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeiro Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Segundo Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceiro Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente - Declarou instalada a Reunião e determinou a execução do Hino do 
Clube. 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  

 
 

4) EXPEDIENTE 

Presidente – Gostaria de registrar que compareceram cento e oitenta e um 
Conselheiros, o livro de presença acusa, já está encerrado, rigorosamente às 
20h30, como o Estatuto prevê, cento e oitenta e um Conselheiros assinaram o 
livro de presença. Como é de conhecimento de todos: o Conselheiro que não 
assinou o livro de presença, que já está encerrado, pode participar da discussão, 
mas é regimental, é o Art. 23 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, 
participa da discussão, mas não poderá votar senão estiver com o livro assinado. 
Passo a palavra ao ilustre Conselheiro Foschini para uma comunicação que se 
afigura importante. 
 
Primeiro Secretário – Comunicamos que se encontra à disposição dos 
Conselheiros, na Secretaria, o R.A.M. – Relatório de Acompanhamento Mensal do 
mês de julho de 2014. Recebemos carta da Diretoria, que está à disposição para 
consulta na Secretaria, informando a exoneração de Conselheiros dos respectivos 
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cargos diretivos, tendo sido os mesmos reintegrados ao Conselho; e, que, em 
razão das alterações havidas, ficou a Diretoria assim constituída: Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues – Presidente; Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Vice-
Presidente; Álvaro Vaselli – Diretor da Área Financeira e de Patrimônio; Beatriz 
Luiza Asson Sartorelli – Diretora da Área Cultural; Carlos Alberto Costa de Oliveira 
– Diretor da Área Social e Restaurantes; Carlos Alexandre Brazolin – Diretor da 
Área de Relações Esportivas; Luis Fernando Imperatriz – Diretor da Área 
Administrativa e Marcelo La Terza Santos – Diretor da Área de Esportes. 
 
Presidente – Muito obrigado. Senhores Conselheiros, esta reunião foi convocada 
da forma regular, da forma normal e, como todas, ela prevê um Expediente; “A 
Voz do Conselheiro”; a discussão da Ata da reunião anterior, que já está pronta, a 
Ordem do Dia e Várias, mas tendo em vista a natureza da matéria que vai se 
discutir e o interesse, como nem poderia ser diferente de todos os senhores e 
considerando que nós fizemos uma reunião a semana passada, onde os votos nas 
comunicações de Expediente foram dados; Voz de Conselheiro foi ouvida e foi 
cumprida a Ata também, eu estaria atendendo inclusive o pedido que vários 
Conselheiros me fizeram, colocando à reflexão e deliberação do Plenário, se nós, 
hoje, poderíamos suspender o Expediente, “A Voz do Conselheiro”, a Ata, que 
seria distribuída hoje, mas certamente iriam dizer que não deu tempo para 
leitura completa, então ela já estaria obviamente adiada para apreciação na 
reunião de setembro, razão pela qual, voltando, presente o fato de que a semana 
passada tivemos uma reunião, onde todo o ato formal do procedimento foi 
observado, eu estaria apresentando à reflexão, deliberação dos senhores se, à luz 
da matéria que se vai discutir hoje,  poderíamos dispensar o Expediente, “A Voz 
do Conselheiro”, a Ata e o item Várias e, assim ingressarmos apenas e tão 
somente na matéria da Ordem do Dia propriamente dita. Pois não, Conselheiro 
Fein. 
 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, boa noite. Entendo e concordo, mas no 
que se refere à Voz do Conselheiro que traz demanda de associados e, Várias, 
sugeriria que se mantivesse na sessão de hoje, essa é minha sugestão. 
 
Presidente – Claro, com muita honra. Então, veja, a Mesa está propondo o 
ingresso de rijo, de pronto no item principal da Ordem do Dia e o ilustre 
Conselheiro Fein concorda em parte, apenas preservando “A Voz do Conselheiro” 
e o item Várias. Então, vou começar pela proposta da Mesa, que se porventura 
vier a ser aprovada torna prejudicada a colocação do Conselheiro Fein, se ela não 
for nós iremos observar o que o Conselheiro Fein com muita propriedade coloca. 
Conselheiro Atanes, por favor. Olha, eu tinha o objetivo de fazer isso e evitar a 
discussão, talvez seja melhor eu cumprir desde o começo. 
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Severiano Atanes Neto – Sr. Presidente, concordo que entremos direto no tema 
principal da reunião, mas eu só não posso concordar em suspender Várias. Acho 
que Várias, desde que estejamos no horário poderá ser dada continuidade após o 
tema da discussão. 
 
Antonio Carlos Foschini – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Antonio Carlos Foschini – Queria só dar uma palavrinha no Expediente. 
 
Presidente – Então, vou fazer o seguinte: está aberto o Expediente, retiro a 
proposta, que estou vendo todo mundo, um já quer Expediente, outro quer 
Várias. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 
 
Presidente – Estou tentando fazer, sem tumultos, para tentar facilitar o trabalho 
dos senhores, porque hoje me parece que a reunião é importante. Então vou pôr 
em votação. Os senhores vejam como é difícil, mas vamos pôr em votação. Os 
que estiverem de acordo com a proposta... Pois não. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Era somente isso, para colocar em 
votação, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Perfeito, vamos pôr em votação. Os Conselheiros que estiverem de 
acordo em que excepcionalmente no dia de hoje ingressemos diretamente no 
item específico da Ordem do Dia, que é o item 3º, permaneçam como estão. Os 
que entenderem diferentemente queiram-se levantar, por favor. A proposta da 
Mesa está aprovada por maioria. E o objetivo é apenas deixar a atenção dos 
senhores para o veredicto de peso, medida e valor com relação ao fulcro 
essencial desta reunião. Chamei uma extraordinária no dia 18 para limpar a 
pauta, para deixar os senhores à vontade com o item de hoje. Assim, vamos ao 
item 3º da Ordem do Dia. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-08/2014, referente à primeira discussão 

e votação de proposta formulada por Conselheiros, pretendendo 
estabelecer a eleição direta, pela Assembleia Geral, do Presidente e 
Vice-Presidente da Diretoria e do Conselho Fiscal. 

 

- Conversas paralelas. 
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Presidente – Eu pediria que todos se assentassem, por favor, para que os 
minutos que ganhamos com a supressão de itens importantes possamos 
aproveitá-los para que consigamos iniciar a discussão e posterior votação, por 
favor. Conforme os senhores puderam verificar no material que lhes fora 
distribuído com antecedência normal, este processo teve a precedê-lo com outro 
de numeração menor e que tratava de uma proposta formulada por 
Conselheiros... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário, pedindo silêncio. 

 

Presidente – Eu agradeço, assim posso continuar. É importante esse 
esclarecimento, mas vou do início. Conforme os senhores puderam verificar em 
documentos anteriormente distribuídos, que a matéria que vai ser discutida hoje 
teve a precedê-la outra, que lhe guardava conexão, porquanto visava ao mesmo 
fim, tinha a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; mudava apenas na 
essência, porque buscava estabelecer um regime colegiado de Administração, um 
Conselho Diretor, eleito pelo Conselho Deliberativo, que seria de Presidente e de 
cerca de seis Vice-Presidentes. Diante da tal proposta, determinei a reunião por 
conexão de ambos os feitos, que seriam apreciados nesta reunião a fim de que 
evitássemos decisões conflitantes ou colidentes, ambas reunidas ensejariam 
discussão em Plenário e posteriormente deliberação. Sucede, no entanto, que 
antes mesmo da confecção da Ordem do Dia o ilustre primeiro proponente desta 
proposta de numeração anterior e inferior, formulou pedido formal, retirando a 
proposta de sua iniciativa. E o fizera, como dito, antes de a Ordem do Dia ser 
confeccionada, razão pela qual, diante dessa manifestação sua de vontade de 
retirada da proposta, a homologuei e, determinei o desentranhamento desses 
autos. Faço este esclarecimento, porque tem uma menção de um despacho que 
foi distribuído aos senhores – determinei o desentranhamento, a devolução dos 
originais ao ilustre proponente e compus os autos com cópias. 
Conseguintemente no dia de hoje nós iremos apenas e tão somente apreciar a 
matéria que eu apregoei e que em rápidas pinceladas, porque tenho certeza que 
os senhores já leram, é uma proposta apresentada por cinquenta e oito ilustres 
Conselheiros desta Casa, pretendendo alterar dispositivos do Estatuto Social, 
portanto, sujeita a duas aprovações pelo Conselho, a teor do que dispõe o 
parágrafo 1º do Art. 66 do Estatuto Social, para posterior, se porventura 
aprovada em duas reuniões distintas por esta Casa, ser a matéria submetida à 
Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada às finalidades da 
proposta. Claro que os dispositivos estatutários estão guardando pertinência, 
conforme veio na proposta, com os mesmos artigos de igual redação no 
Regulamento Geral. E o que busca essencialmente essa proposta, que será objeto 
de discussão, hoje, em primeira deliberação e votação? Busca instituir a eleição 
pela Assembleia Geral, desde que alterado o Estatuto, do Presidente e Vice-
Presidente da Diretoria e dos Membros do Conselho Fiscal. No prazo regimental, 



5/27 

 

apresentaram emendas de caráter modificativo os Conselheiros João Vicente 
Roberto de Queiros Mattoso e Cândido Padin Neto. Manifestou-se a Comissão 
Jurídica pela regularidade formal do procedimento. Os Srs. Conselheiros 
receberam cópia integral do processo, tirante esta proposta anterior que foi 
desmembrada, porque houve desistência no tempo oportuno. Há Conselheiros 
inscritos. A matéria está em discussão .... 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Diante da relevância da matéria, 
Presidente, eu vou tomar liberdade de ler um pequeno texto, assim não incorro 
em erros de memória. Precisamos mais do que nunca pensar e zelar pelo futuro 
de uma Instituição que está prestes a completar 115 anos. 115 anos de glórias e 
enorme seguir de competentes administrações, que só foram possíveis graças às 
escolhas feitas pelos Membros desta Casa, ao longo dos anos. Não podemos, 
Presidente, ser pontuais e viver somente este momento. Temos que pensar e de 
certa forma “blindar” o nosso Clube, que tem uma receita de quase R$200 
milhões, contra os ataques, quem sabe, de pessoas incógnitas que poderão 
aparecer, visando conquistar a administração de tão vultosa receita. Porque não 
imaginar, até mesmo, no surgimento de grupos, não afetos às coisas e sem 
conhecimento das necessidades do dia a dia deste invejável patrimônio? 
Corremos o risco, senhores, de cairmos nas mãos de aventureiros. Com o 
advento das Eleições Diretas, haverá o enfraquecimento do nosso Conselho, 
trincheira inquebrantável, na defesa do nosso “quintal”, na defesa do nosso 
“oásis”! Já temos, no nosso Regimento, algo desconfortável, intenção minha, 
previsão minha, que carece de uma reforma: a proporcionalidade nas Eleições 
dos Conselheiros, pois há uma discrepância muito grande nos votos, onde alguns 
se elegem com pouco e outros não se elegem com muito, até mesmo com o 
dobro dos votos. A geração dessa discrepância tem origem na representatividade 
das chapas. Esse é um item que temos que corrigir, com brevidade, pois, nem 
sempre, são eleitos os preferidos dos associados. Portanto, senhores, pela saúde 
administrativa, pela contínua valorização deste Conselho e para que não caiamos 
nas mãos de possíveis aventureiros, sou sim, pela continuidade das Eleições pelos 
Membros desta Casa e peço que somem comigo neste pleito! Muito obrigado. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – ... A tradição faz parte da nossa história e devemos 
enaltecer e reverenciar todos aqueles que contribuíram para tal. A Diretoria e 
este Conselho tem o dever de fazer cumprir o Estatuto Social e Regimentos, pois 
esses são as nossas diretrizes de conduta. Conforme dito pelo Marcelo Grassi em 
sua trajetória pelo Conselho, se o Estatuto Social e Regimentos não forem 
cumpridos não há leis e, portanto, os associados não têm parâmetros para se 
defender. Onde foi parar o nosso juramento de Posse feito em sessão solene, 
onde prometemos cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e Regimentos? A 
primeira página do Estatuto Social, capítulo 1, Art. 4, diz: o Clube tem por 
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objetivo proporcionar aos associados a prática da educação física e do esporte 
amador, competitivo não profissional e recreativo. A finalidade inicial da criação 
do Clube está desvirtuada e desrespeita nossa tradição, tingindo nossas cores 
com as cores de equipes pagas. Nessa mesma página, capítulo 1, Art. 2, diz: o 
Clube reger-se-á pelas leis do País. Temos que facultar aos associados o símbolo 
máximo da democracia, que é o voto direto. Nós, da Transparência, somos 
favoráveis à Eleição Direta para Presidente do Esporte Clube Pinheiros numa 
tentativa de acabar com o corporativismo de 30 anos que tem penalizado e 
muito toda comunidade pinheirense. É só o que tenho a dizer. Muito obrigada.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Senhor Presidente, eu gostaria, antes de 
qualquer coisa, trazer uma reflexão simbólica sobre o que estamos fazendo aqui. 
A despeito que muitas vezes o Conselho é rotulado externamente como um 
órgão apático ou às vezes um órgão quadrado, eu acho que hoje nós temos uma 
demonstração muito clara da jovialidade deste Conselho, porque a maior 
demonstração da juventude, da jovialidade é poder questionar, uma criança 
questiona 90% do dia, o adulto já questiona menos. Então, o que estamos 
fazendo hoje aqui, Presidente, é um questionamento e um questionamento com 
intuito de melhoria, esse é o melhor intuito que um questionamento pode ter. 
Esse questionamento não parte do vazio, ele parte de alguma situação existente 
que talvez cause um desconforto e acho que essa é uma situação que a gente 
precisa entendê-la, até para buscar caminhos, senão esse que estamos hoje 
decidindo, outros alternativos a ele. Não há como negar que a situação atual que 
hoje vivemos no Clube e, ela supera a política e chega ao partidarismo, já 
discutido anteriormente neste Plenário. E o partidarismo não é saudável, porque 
o partidarismo não é a favor do Clube, o partidarismo é a favor de o que é: onde 
pertenço e o que é: onde não pertenço. Semana passada, caminhando pela 
alameda principal do Clube fui gentilmente saudado pelo Presidente Dutra, 
quando uma associada diz a ele o seguinte: Que absurdo, o senhor 
cumprimentando uma pessoa da Oposição? Ou seja, um comentário como esse, 
extremamente, vamos rotular de qualquer coisa aqui que cada um possa 
imaginar, mas com muita sabedoria, contornado pelo Presidente, que me olhou e 
falou: releve. Olhou e com os olhos falou: não leve em conta. Porque é uma 
pessoa que eu, Luís, não conheço e sequer é minha conhecida, não é minha 
amiga, não tem liberdade para fazer uma brincadeira, até para ser tratado como 
tom de brincadeira. Mas é uma situação que ilustra bem a que limite chega o 
partidarismo, de chegar a uma situação onde um preconceito por pertencer a 
uma linha ideológica, que isso sim é a política saudável, chega a uma situação 
como essas. Onde é que já se viu um sócio chamar atenção do Presidente do 
Clube, dizendo que ele não poderia cumprimentar alguém. Isso é o limite do 
absurdo. Pois bem, ilustrando com esse exemplo, acredito que o que vamos fazer 
hoje é um exercício de questionamento. Tenho muitas dúvidas e tive muitas 
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dúvidas e numa conversa rápida, que nem sei se poderia chamar de conversa 
com o Presidente Arlindo, mas sim talvez como um bate papo ocasional, onde ele 
tinha seus afazeres e nos encontramos, ele me falou uma coisa muito sábia, ele 
disse o seguinte: nós precisamos ouvir o corpo associativo – Senão foram essas 
palavras, Presidente Arlindo, me desculpa, mas essas foram as que ficaram no 
meu coração da breve conversa que tivemos – precisamos ouvir o corpo 
associativo. Isso foi uma coisa que ecoou fortemente dentro de mim em termos 
de, como se ouve o corpo associativo? Nós podemos fazer perguntas, nós 
podemos lançar mão de qualquer tipo de recurso. E eu tomei a iniciativa, por 
livre arbítrio, de lançar uma pesquisa na internet, uma pesquisa que utiliza a 
mesma ferramenta que nosso Clube utiliza quando faz pesquisas, acho que todos 
os senhores e senhoras receberam recentemente pesquisas relacionadas à 
corrida, a eventos, esportes. Essa é uma ferramenta que é baseada em internet, 
ela permite que por endereço de IP, aquele Internet Protocol, somente um 
computador tem uma resposta, então, até hoje, no momento anterior a esta 
reunião somaram-se 146 respostas. Previamente à reunião do Conselho havia 
conversado com o Presidente, Dr. Manssur, que se for interesse da Casa 
disponibilizo esse resultado de informação ao Conselho, de todas as formas fica 
aí para anais, para históricos. E desses 146 respondentes, 72% manifestam-se 
favoravelmente à escolha do Presidente da Diretoria e do Vice-Presidente e 76% 
manifestam-se favoravelmente à escolha dos Membros do Conselho Fiscal. O que 
vejo, Presidente, agora é uma opinião bastante pessoal, nós estamos diante de 
um questionamento, onde entendo claramente a preocupação que o Conselheiro 
Bório trouxe aqui: R$200 milhões por ano é muito maior do que a maioria dos 
municípios brasileiros. Nós não podemos ficar à mercê de grupos de interesse. 
No entanto, Presidente, por uma questão de puro lapso de tempo e talvez tardio 
conhecimento não consegui apresentar em tempo hábil uma proposta. 
 
Presidente – A emenda. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Uma emenda que possa fazer isso. O que 
entendo é que vale a pena então despertar esta Casa que, independentemente 
do resultado que se faça aqui, uma vez que se sabe uma tendência de 
manifestação do corpo associativo favorável e que existe essa preocupação, 
muito legítima, levantada pelo Conselheiro Bório, talvez possamos fazer 
mecanismos alternativos, mecanismos onde o Conselho possa indicar Membros 
para serem eleitos na Assembleia, mas isso seria uma discussão futura. Mas, 
Presidente, o que vejo e que gostaria de sensibilizar esta Casa, é que hoje 
abrimos um caminho. Um caminho para uma discussão madura, inteligente, de 
questionamento sério. Os Estatutos, sim, devem ser respeitados, porém, é nossa 
responsabilidade modernizá-los, não só ao desejo do corpo social, como também 
aquilo que nós temos como novidades na sociedade.  Hoje nós temos as redes 
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sociais, que as leis estão se adequando a elas, o Estatuto maior da sociedade se 
adequa a ela e assim também podemos evoluir para mecanismos de 
representatividade que evitem o partidarismo que hoje condena este Clube a 
inimizades pessoais.  Este Clube, que é um Clube familiar, o melhor Clube da 
América Latina, segundo o Conselheiro Fiore, um dos Clubes mais sólidos 
financeiramente pelo estudo que ele fez recentemente e não podemos deixar 
isso morrer, tendo um Clube rico com associados que não se cultivam 
socialmente.  Tudo que for contrário ao partidarismo vem em momento positivo, 
tudo que for a favor de uma política saudável vem em momento positivo e creio 
que essa proposta, da maneira como vem, em um primeiro momento saneando 
esses interesses que o nobre Conselheiro Bório falou, porque um Membro de 
Conselho, segundo essa proposta, para ser candidato à Presidência tem que ser 
um Conselheiro, portanto, ele tem que ter 10 anos de Casa, tem que ter a 
aprovação do corpo associativo para ser um Conselheiro, então, já é um caminho 
muito grande de uma triagem e uma filtragem que todos os senhores sabem 
como é difícil obter voto para se candidatar, que o sistema de voto, hoje, têm 
algumas imperfeições ou não satisfaz a todos, como o próprio Conselheiro Bório 
citou da quantidade de votos, ele tem uma virtude, ele representa, ele tem a 
capacidade de trazer aqui a representação de minorias. E nós vivemos em 
democracia. A democracia é isso, é respeitar uma minoria com bastante atenção, 
independentemente da ideia não ser àquela que me agrada, mas é uma ideia que 
muitas vezes pode ser a saída de um problema futuro ou evitar que o problema 
ocorra. É isso que eu tinha a dizer, Presidente, me manifesto favoravelmente à 
proposta.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – A honra é minha. É simples, na 
internet, já estava com essa dúvida, só que até em função das confusões, das 
brigas que a internet causa também, não só nessas alamedas, eu preferi não 
participar lá e, aproveitando sua participação aqui, gostaria de tirar essa dúvida. 
Essas 146 pessoas que participaram dessa pesquisa teria como quantificar 
quantas eram sócias ou é só questão do endereço IP? Que sabemos aqui entre 
nós que pode inclusive corrompido uma mesma pessoa. Duvido que alguém 
tenha feito isso, mas é possível. Queria saber o seguinte: há um cadastro dessas 
pessoas que podiam votar? Todas são sócias? Ou não tem como controlar isso? 
Essa era minha pergunta. Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeço à pergunta. Essa foi feita também 
hoje pela Conselheira Rita. Para todos que tem acompanhado o que é essa 
questão do endereço IP. As recentes alterações no Wikipédia, deformando perfis, 
foram identificados por endereço IP como vindo do Ministério, lá de Brasília. Essa 
pesquisa utilizou a mesma ferramenta que o Clube utiliza em suas pesquisas e o 
mesmo estilo de divulgação, ou seja, foi divulgada apenas entre associados do 
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corpo associativo do nosso Clube. Por onde foram divulgadas? Em um primeiro 
momento por e-mail, diretamente pessoal, ou seja, de quem eu conheço como 
sendo associado. Em um segundo momento foram divulgadas nos grupos do 
Facebook, que é uma rede social, onde todos os inscritos, entendo, mas não 
consigo assegurar, são sócios do Clube. A pesquisa preserva o anonimato, não sei 
quem votou. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (fora do microfone) – Isso que queria saber, 
não tem como quantificar? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não tem como quantificar, não há como 
saber se quem votou é sócio. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (fora do microfone) – A seriedade da feitura. 
 
Presidente – Sem debates, por favor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não há como quantificar se quem votou é 
sócio ou não é sócio, o que acontece é que a pesquisa somente acata respostas, 
isso faz parte da arquitetura da ferramenta, volto a dizer: a ferramenta, também 
utilizada pelo Clube em suas pesquisas somente acata uma resposta por IP. E o 
que significa isso? Se você estava em sua casa, respondeu à pesquisa. Foi ao seu 
escritório, tem um computador e responde de novo. Saiu na rua, e falou: deixe-
me ver e respondeu pelo seu iPhone. Depois chegou e viu no iPad do seu filho, 
você pode votar quatro vezes, mas isso é uma coisa da plataforma, que também 
tão pouco tenho como controlar. 
 
Maria Elisa Cappellano – Eu posso responder a essa pergunta. 
 
Presidente – A senhora só pode fazer aparte, responder não, quem responde é 
ele. Se a senhora quiser inscrevo-a, mas é um assunto que ele já explicou, mas 
não pode responder, quem responde é ele, porque o aparte é formulado a ele. 
 
Clovis Bergamo Filho (aparte) – O meu aparte se baseia, às vezes a gente tem um 
pouco de preocupação, entendo a sua intenção de estar obtendo informações, 
mas você sabe que num procedimento de aferir pesquisa você tem que qualificar 
amostra. O que é qualificar amostra? Você tem 38 mil sócios. Desses 38 mil 
sócios você tem alguns percentuais de tipos de sócios: sócios familiares, sócio 
Veterano, sócios que têm uma idade X, e tal. Então, quando você faz uma 
pesquisa, para essa pesquisa ter uma representatividade, entre aspas, você ter o 
“sentimento real” desses 38 mil, a sua amostra tem que ser qualificada com base 
no perfil desses 38 mil, então, acho extremamente prudente a gente ter um 
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pouco de cautela às vezes em cima de situações, não estou desqualificando sobre 
a qualificação da amostra 
 
Presidente – Conselheiro Bergamo. 
 
Clovis Bergamo Filho – Então, meu aparte é o seguinte: sobre a qualificação da 
amostra se tem esse protocolo antes de emitir a informação, foi feito o protocolo 
de qualificação da amostra com base no perfil dos associados do Clube? 
 
Presidente – Conselheiro Luís Alberto, o senhor vai responder, eu só quero deixar 
claro que o Art. 56 - e que vai ser observado - do Regimento do Conselho, diz: 
para formular questão de ordem em qualquer fase dos trabalhos, o Conselheiro 
não poderá exceder dois minutos. Pediria encarecidamente que fosse observado, 
para que possamos marchar de forma ordenada em nossa reunião. Por favor, 
Conselheiro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Conselheiro Bergamo, obrigado pelo aparte. 
Mais uma vez, repito: esse questionário foi feito não só utilizando a mesma 
ferramenta que o Clube utiliza, como a mesma metodologia que ele utiliza 
quando fez os questionários recentes, as perguntas fechadas: Sim ou Não. E esse 
tinha um campo adicional, quando ele falava assim: se você achar ou se sente à 
vontade de complementar com algum tipo de comentário fique à vontade. Ou 
seja, eu acho que é pertinente sim a questão de fazer um levantamento 
amostral, não tenha dúvida da pertinência, isso ajudaria eventualmente para 
determinar que tipo de categoria é mais favorável ou menos favorável, porém, 
para uma pergunta aberta e fechada eu vejo que não teria problema nenhum 
que ele seguisse a mesma metodologia que tem seguido nos outros do Clube, 
ok? 
 
Maria Elisa Cappellano (aparte) – O senhor tem conhecimento de que a Polícia 
Federal usa endereço IP para localizar as pessoas que têm problemas criminais na 
internet e que o endereço IP você pode localizar, sim, quem respondeu, você 
pode fazer via geolocalização. Essa questão do endereço IP, o senhor tem 
conhecimento de que ela é largamente utilizada pela Polícia e também pelos 
institutos de pesquisa, como Ibope, Marplan? Essa é minha pergunta. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Tenho lido nas notícias do jornal, 
principalmente por conta desses recentes casos, onde houve alteração de perfis 
de pessoas proeminentes na Wikipédia, por abusos e crimes de internet, que as 
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pessoas começam uma investigação pelo endereço de IP. Então, acredito sim que 
isso seja possível, porém... 
 

- Conversas paralelas. 

 

Presidente – Por favor. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Conselheiro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Só para complementar. 
 
Presidente – Ele está completando, por favor. Questão de ordem também, 
Conselheiro Zantut? 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – É uma questão de ordem. 
 
Presidente – Aparte? 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – É um aparte com questão de ordem. 
 
Presidente – Questão de ordem é para mim, aparte é para ele. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – E o aparte é para ele, com uma questão de ordem 
para o senhor e o senhor decide. 
 
Presidente – Então, vamos lá. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Posso complementar a resposta à Conselheira 
antes de seu aparte, por gentileza? Só para não ser indelicado com ela. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Com certeza. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Conselheira Maria Elisa, sei desse tipo de 
coisa, porém, não sei como identificar uma pessoa, desconheço, não há intenção 
de identificar essa pessoa. O que essa ferramenta assegura é o anonimato 
pessoal, porque muitas vezes uma pessoa pode responder desses cyber cafés, ou 
pode responder por alguma coisa que não seja identificado diretamente. Mas, o 
que posso dizer é que a identidade das pessoas que responderam por IP, no caso 
dessa pesquisa é totalmente preservada. Por favor, Conselheiro. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Conselheiro Luís, o senhor é especialista 
nisso? 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Não vem ao caso. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Ele está dando uma explicação, Presidente, ele 
está dando uma aula aqui, eu quero saber se ele é especialista no que ele está 
falando. 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Ele trouxe conhecimento da matéria. Não há necessidade. O 
Conselheiro trouxe as explicações, houve indagação. Se ele é perito na matéria 
ou não, com a devida vênia, é Conselheiro, falou, é correto, está falado, ele já fez 
as considerações técnicas dele; é irrelevante para o deslinde da questão.  
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Acho que é muito irrelevante, Presidente, porque 
não pode alguma pessoa leiga vim aqui... 
 
Presidente – Mas esse juízo de peso, medida e valor cento e oitenta e um 
Conselheiros irão fazê-lo no momento oportuno. Se entenderem que é relevante 
o que o ilustre Conselheiro trouxe o voto será de acordo com esse juízo de peso, 
medida e valor; se não a entenderem relevante decidirão ao contrário, mas a 
palavra do Conselheiro está dada e há de ser respeitada. Claro que ninguém 
faltou ao respeito, mas ele já se pronunciou.  
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Mas a palavra do Conselheiro não foi 
desrespeitada, simplesmente... 
 
Presidente – Eu ressalvei. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – ...foi perguntado a ele quais são os fundamentos, 
as estatísticas, as coisas que ele possa ter, ele não demonstrou isso, a pessoa vim 
aqui e falar um monte de coisas, Presidente, é muito simples. 
 
Presidente – Está feita sua observação. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Conselheiro Zantut, obrigado pelo seu aparte. 
De formação sou engenheiro mecânico. O engenheiro, dentro de suas atribuições 
legais, inscritos no CREA, ele tem algumas coisas, como poder emitir pareceres. E 
longe de essa pesquisa ser um parecer, mas acredito que sua preocupação deve 
ser vista da seguinte forma, repito pela terceira vez, a primeira vez em meu 
discurso, a segunda vez em razão do aparte do nobre Conselheiro Bergamo e, 
agora, repito, em função do seu aparte: essa pesquisa foi feita com as mesmas 
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ferramentas e com o mesmo critério que o Clube faz a pesquisa. Dessa forma, a 
exigência de uma elaboração maior para as pesquisas posso concordar realmente 
que seja válido, mas então vamos disciplinar também as pesquisas do Cube para 
isso.  
 
Presidente – Conselheiro Padin, por favor. Ele já respondeu, Conselheiro Zantut. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Mas é mais um aparte. 
 
Presidente – Não pode. Conselheiro, o senhor sabe do apreço que lhe tenho, é 
regimental que não há discussão. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Presidente, ele não expõe numericamente o que 
ele está falando, ele só fala, então, falar é fácil. 
 
Presidente – Está perfeito.  
 
Cândido Padin Neto – ... Acredito que hoje essa reunião será um divisor de águas 
e, nós, Conselheiros, teremos uma importante atuação, cada um 
individualmente, é isso que peço aos senhores. Não irei me alongar muito nesse 
tema, pois acredito que todos já têm sua opinião formada e ela há de ser de foro 
íntimo, pessoal e não corporativo. Esse é um momento muito especial, lutei 
muito por isso e para todos aqueles que almejam um Clube de vanguarda, atento 
aos anseios dos associados, há muito que todos nós verificamos, porque 
vivenciamos o dia a dia deste Clube nas alamedas, nas conversas. E é nítida a 
vontade do pinheirense em eleger diretamente seu Presidente e os Membros do 
Conselho Fiscal, é um direito indelével, salutar que, nós, Conselheiros, eleitos 
diretamente por esses associados não podemos recusar, não devemos recusar. 
Pertencemos a uma elite intelectual que sabe o que quer e, portanto, tem plena 
condição de saber escolher dentre, nós, Conselheiros aquele que irá comandar e 
fiscalizar essa Instituição: não será um aventureiro qualquer que virá aqui, não 
será aquele que tem dinheiro...  
 

- Manifestação no plenário: Não, não. 

 

Presidente – Senhores... 
 
Cândido Padin Neto – Não podemos ficar na contramão desse anseio, ser o 
elemento retrógrado, ineficaz e a pergunta seria por quê? Por que não? Temos 
medo em relação a quê? Não é segredo que penso dessa forma e sempre atuei 
nesse sentido, não me permiti em todos esses anos ferir a minha dignidade. Pelo 
contrário, lutei e luto sempre pelo que for melhor para o esporte, lutei muito e 
sempre pelo Pinheiros, até em detrimento a minha vontade. Perdoe-me a 
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insistência, mas não podemos ficar inertes a esse anseio, não podemos ser o 
elemento retrógrado, democracia é para todos, democracia é a forma de 
governo, que é exercida por todos, pelas minorias também. Senhor Presidente 
desta Casa, quero um Pinheiros que sirva de exemplo a nossa sociedade, quero 
um Pinheiros da vanguarda, saudável, um Clube participativo, transparente, para 
sempre um Pinheiros de Todos Nós. Muito obrigado.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Pretendo ser breve, falar rapidamente desse 
assunto, mas de início queria pontuar que tanto numa Eleição Direta pela 
Assembleia Geral quanto para uma Eleição Direta ou Indireta perante o Conselho 
Deliberativo não há uma delas sem o espírito democrático, ambas as eleições são 
democráticas e obedecem ao princípio democrático. Isso é muito importante, 
porque percebe-se que alguns oradores pretendem desqualificar a eleição pelo 
Conselho Deliberativo, atribuindo que esse tipo de Eleição não seria então 
democrático. Não é verdade, ambos são democráticos. Teremos aqui neste 
Conselho estudar qual é o mais interessante para o Esporte Clube Pinheiros, qual 
àquele sistema que melhor atende o fim maior do Esporte Clube Pinheiros. 
Queria também observar que isso diz respeito também, a questão da eleição 
presidencial, que o sistema do Clube Pinheiros para Eleição dos Conselheiros é 
um sistema proporcional, quer dizer, um sistema proporcional de Eleições 
demanda necessariamente Eleição de partidos, mas é a única forma, uma Eleição 
proporcional, de garantir representatividade no Conselho Deliberativo para 
aqueles partidos menores, para as minorias. E na verdade o sistema proporcional 
para Eleição de Conselheiros, como para eleição de deputados e outros é uma 
conquista da civilização. Pretender-se mudar o sistema proporcional para o que 
já tivemos aqui no Clube Pinheiros, no meu modo de entender significaria um 
desserviço. Aí sim, no meu modo de entender estaríamos prejudicando a 
representatividade do associado junto ao Conselho Deliberativo. Bom, feitas 
essas primeiras considerações, gostaria de referir que o Estatuto do Esporte 
Clube Pinheiros, bem assim o seu Regulamento Geral, Dr. Manssur, ele parte de 
uma inspiração maior, quer dizer, analisando o Estatuto e o Regulamento Geral 
sob uma visão holística, sob uma visão geral nós podemos constatar que todo o 
sistema, não apenas aqueles pontuados pelos autores da proposta, mas outros 
também diz respeito ao sistema que vem sendo adotado, ou seja, aquele que 
elege o Presidente através do Conselho Deliberativo. Haveria necessidade, se 
fosse o Clube Pinheiros mudar de sistema para Eleição do Presidente, de mudar 
toda a inspiração do Estatuto e do Regulamento Geral. Nós podemos observar 
isso facilmente se formos buscar, por exemplo, a competência do Conselho 
Deliberativo. A competência do Conselho Deliberativo é muito vasta, donde 
deflui que o maior Poder dentro do Esporte Clube Pinheiros e, não é por acaso, é 
por conta do sistema normativo do Esporte Clube Pinheiros é do Conselho 
Deliberativo. E o Conselho Deliberativo, com aquele sistema proporcional, 
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respeitando as minorias é perfeitamente representado no Conselho, portanto, 
presume-se sob um aspecto legal, um aspecto jurídico, um aspecto democrático, 
um aspecto lógico que ele é o melhor a ser adotado. Se nós formos mudar o 
sistema, repito, teríamos que fazer uma revisão quase que integral do Estatuto e 
do Regulamento Geral, para adotar outro modelo, outro sistema que, senão 
vamos acabar transformando o nosso Estatuto num Frankenstein, numa carta 
retalhada, montada aos pedaços, o que não convém, no meu modo de entender 
ao Esporte Clube Pinheiros. Há também, Dr. Manssur, que considerarmos que a 
Eleição Direta poderá aqui no Esporte Clube Pinheiros favorecer personalismos, 
quer dizer, um determinado associado, um determinado Conselheiro poderá 
procurar sobressair-se de uma maneira muitas vezes inadequada, como que 
postulando oportunamente ao cargo de Presidente do Esporte Clube Pinheiros, 
Presidente da Diretoria. Isso tem que ser observado também sobre outras 
maneiras, quer dizer, o Presidente eleito, se fosse eleito pela Assembleia Geral e 
não pelo Conselho Deliberativo, ele assumiria grandes poderes, poderes 
extraordinários que poderiam se sobrepor aos poderes do Conselho Deliberativo. 
É evidente que um Presidente eleito pela Assembleia Geral, se tivesse algum 
problema com o Conselho Deliberativo, o poder político que ele angariaria pelo 
voto direto dos associados poderia inibir ou prejudicar o funcionamento do 
Conselho Deliberativo, quer fizer, as deliberações do Esporte Clube Pinheiros 
poderiam sofrer esse tipo de reparo ou esse tipo de pressão. Então, meu 
encaminhamento, por essas considerações, é que se mantenha o principal poder 
do Clube Pinheiros e das forças políticas e que haja representação das forças 
políticas pinheirenses, mantendo-se o sistema atual, que quem tem experiência 
aqui no Conselho sabe que esse sistema sempre proporcionou inclusive 
alternância de poder. São essas considerações e me posiciono no sentido da 
rejeição da proposta de alteração do Estatuto Social e do Regulamento Geral.  
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) - Queria fazer uma pergunta ao nobre 
Conselheiro. Quando o senhor se refere a poderes extraordinários, que o voto do 
sócio conferiria a um Presidente eleito diretamente, o senhor exatamente quis 
dizer o quê? E esse o que seria algo ilegítimo? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Senhora, a questão de legitimidade não referi, 
evidentemente que um Presidente eleito pela Assembleia Geral teria 
legitimidade, o que quis me referir é que esse sistema de Eleição, que é tão 
democrático quanto o indireto não convém ao Esporte Clube Pinheiros. Mas eu 
não me lembro de ter referido acerca da ilegitimidade. E também, senhora, 
muito obrigado pelo seu aparte, mas eu quis dizer quanto a poderes 
extraordinários são poderes decorrentes de um posicionamento político, 
respaldado por uma Eleição Direta entre os associados, foi nesse sentido que me 
referi. 
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Presidente – Não pode haver debate, Conselheira Ferronato. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Gostaria só de complementar. 
 
Presidente – Não pode. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Seriam eles antiestatutários ou antirregimentais? 
 
Presidente – Se for aprovado obviamente que não. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Dr. Manssur, só para ficar claro, se o senhor me 
permitir. 
 
Presidente – Claro. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Só para esclarecer, eu também não referi que 
seria antiestatutário ou algum problema, eu quis dizer que toda estrutura e, 
reafirmo, que toda estrutura do Estatuto do Clube Pinheiros, bem assim do 
Regulamento Geral do Esporte Clube Pinheiros foram construídos inclusive em 
definições de competências tanto do Conselho Deliberativo quanto do 
Presidente do Executivo, pelo Regimento Interno da Diretoria, eles se aprazem, 
eles se justificam a partir desse sistema de Eleição Indireta através do Conselho 
Deliberativo. Eu não gosto do termo indireto, Eleição através do Conselho 
Deliberativo para o Presidente. Acho exatamente isso que disse a senhora e 
espero ter sido claro. 
 
Aurea Lucia Ferronato – E em relação ao Conselho Fiscal? 
 
Presidente – Conselheira Ferronato, não é possível, o aparte é uma pergunta 
feita pelo Conselheiro ao orador e não é mais permitido, senão vamos ficar no 
questionamento, é regimental o que estou lhe dizendo. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – O Conselheiro citou a questão dos 
Conselheiros antigos, que devem-se lembra a questão da democracia e gostaria 
de fazer uma pergunta, até o senhor que inclusive é mais antigo que eu aqui 
nesta Casa. Nesse sistema atual houve alternância de poder? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Sim, houve, todos nós sabemos. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Então ela é possível? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – É possível. Dr. Manssur, só para eu concluir. 
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Presidente – Claro. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Que tem um aspecto que acho que também diz 
respeito ao aprendizado que decorre do uso contínuo de um determinado 
sistema, isso é uma tradição. Tradição não é uma velharia inútil, um 
conhecimento antigo, passado, ultrapassado. Ao contrário, a tradição diz respeito 
à cultura, ao conhecimento, ao desenvolvimento do Esporte Clube Pinheiros e 
em todos os outros setores. Então, acho que esse sistema atual inclusive presta 
homenagem à tradição do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado.  
 
Marcelo Favalli – ... Ao receber a proposta, Presidente, me ensejou alegria, afinal 
de contas num País democrático nada como eleger os seus dirigentes, não pela 
forma indireta como temos feito, mas sim diretamente pelos próprios 
associados, no caso do Clube Pinheiros. Mas infelizmente, Presidente, a 
proposta, depois de atenta leitura e alguma coisa pode ter me escapado, como é 
comum, afinal de contas somos humanos, três pontos fundamentais da proposta 
apresentada falharam, no meu humilde entender. A primeira delas é que para 
alterarmos nosso Estatuto, Regimentos, os artigos afins, haveria de ter sido 
apresentado também nessa proposta que o eventual candidato a Presidente da 
Diretoria fosse um associado com pelo menos 10 anos de associado, que, afinal 
de contas, desse pré-requisito ele necessita para ser Conselheiro, sem nos 
desmerecer, mas que é algo muito menor do que Presidente do Clube. Isso não 
foi apresentado. Outra questão é que esse candidato a Presidente deveria ter 
pelo menos o exercício de pelo menos um mandato como Conselheiro para 
entender como é que esta Casa funciona, como a própria organização do Clube e 
a Diretoria, bastante complexa que nós sabemos que é, funciona. E acho também 
muito importante que eventual candidato à Presidência da Diretoria devesse ter 
o referendo de certo número de Conselheiros, que fica a critério de uma 
eventual futura proposta ser apresentada. Mas é importante também destacar, 
Presidente, que tão importante é ter no mínimo 10 anos de Clube e, repetindo já 
o que disse, 10 anos para ser Conselheiro, sócio para ser Conselheiro 10 anos, 
para Presidente deveríamos respeitar também esse prazo e, bem lembrando que 
nossa Constituição Federal exige uma idade mínima de 35 anos, salvo engano da 
minha parte mais uma vez, para se tornar Presidente da República. De modo, 
Presidente, que entendemos que devemos reapreciar essa matéria no momento 
oportuno, futuro, considerando esses pré-requisitos que eu considero essenciais 
para que uma Eleição Direta possa ser levada a termo, mesmo porque, 
considerando que a classe dos associados é de pessoas na maioria muito 
esclarecida, e saberia muito bem escolher seu Presidente. Muito obrigado.  
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Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Na proposta diz que o candidato a 
Presidente e vice precisa ser Conselheiro, ou seja, ter 10 anos. Em que parte não 
está isso claro para o senhor? 
 
Marcelo Favalli – Na proposta acho que não li. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Está lá que é Conselheiro. 
 
Presidente – Conselheiro licenciado. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Conselheiro licenciado tem que ter tido 10 anos, 
é óbvio. 
 
Marcelo Favalli – Não encontrei isso. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – A outra pergunta é a seguinte: qual dessas 
condições de ter pelo menos um mandato e ter 35 anos é exigido para ser 
candidato hoje pela Eleição Direta? 
 
Marcelo Favalli – O senhor pode repetir a pergunta? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – O senhor disse que a proposta não estava de 
acordo porque deveria ser pedido que o candidato tivesse pelo menos um 
mandato no Conselho e que tivesse determinada idade. Qual dessas duas 
condições é pedida para ser Presidente hoje pela Eleição do Conselho? 
 
Marcelo Favalli – Conselheiro, sinceramente não identifiquei na proposta 
apresentada... 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não, na atual? 
 
Marcelo Favalli – Nessa proposta. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Na atual, qual dessas condições existe? 
 
Presidente – Ele está respondendo, Conselheiro. 
 
Marcelo Favalli – Nós estamos discutindo a proposta ou estamos falando de 
questões outras, que dizem respeito a mandatos de Conselheiro? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não estamos falando só... 
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Presidente – Não pode haver debate, Conselheiro Lomonaco. 
 
Cândido Padin Neto – Me permite um aparte? 
 
Presidente – O Conselheiro já se retirou. 
 
Cândido Padin Neto – Só a respeito... 
 
Presidente – Ele já se retirou da Tribuna. 
 
Cândido Padin Neto – Não permite um aparte? 
 
Presidente – Conselheiro Lomonaco, obviamente como ele é o autor da proposta 
quero apenas dizer que já se manifestaram até o presente momento nove 
Conselheiros, já vamos fazer a consulta. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Sendo muito honesto acho que estamos 
discutindo a questão de forma equivocada. Vi alguns companheiros vindo aqui 
para dizer que são a favor ou contra as Diretas ou Indiretas. Mas, veja, senhores, 
essa é uma questão estatutária. Nesse caso e vou me fazer a pergunta que 
ninguém fez, apesar de terem me feito várias perguntas nos últimos dias, 
ninguém me perguntou: Lolo, então você é a favor das Diretas? E a minha 
resposta seria tanto faz, porque estamos aqui para analisar se o associado quer 
Diretas. Veja, quando comecei a acompanhar política no Clube, participei da 
chapa, acompanhei a do saudoso Fernando Xavier, naquele ano a amarela – 
Estou há 24 anos nesta Casa, muito tempo – naquele ano a chapa amarela, que 
fez barba e cabelo já se apoiou em ideia de Diretas, de renovação, mesma cor das 
Diretas e se elegeu. Dali para frente, sem tomar o tempo de todo mundo aqui, 
me delongar muito, se escutou várias vezes na alameda do Clube gente falando 
em Direta. Conselheiros se elegeram para esta Casa, falando em Direta. 
Infelizmente, só agora chegamos a um momento que alguém colocou uma 
proposta, ou seja, na realidade não quero me arvorar de dono de nada, porque 
ela já havia aparecido anteriormente, mas foi considerado que não estava em 
termos. Vejam, minha opinião é indiferente nesse momento, a opinião que 
interessa é do associado, não há dúvida de que o associado gostaria de debater 
esse tema. Debater esse tema significa que esta Casa precisa ter uma proposta 
boa e passar para Assembleia Geral, que nesse caso é quem decide e não esta 
Casa. E o associado dirá se ele quer Diretas ou não. Não cabe a esta Casa dizer 
que quer, ou a mim, Alexandre Lomonaco, falar: sou a favor ou contra as Diretas. 
Ora bolas, quem tem que dizer isso é o sócio, são os 30 mil, não são os 212. 
Nesse momento, a individualidade de cada um não pode ser contada em um 
sobre 200, ela deve ser contada em um sobre 30 mil. Então, vejam, o que esta 
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Casa deve fazer nessa noite é avaliar se existe essa tendência no quadro social. 
Ela é clara, ela existe. E aí quem tem que decidir é o associado, não é o Conselho. 
Veja, é meio estranho o discurso que vem aqui e fala: esta Casa é fantástica. 
Também acho, estou aqui há 24 anos. ... Esta Casa é fantástica, mas, veja, nós, 
212 às vezes eleitos, às vezes não é que sabemos o que o Clube quer, o que o 
Clube deve fazer, os outros 30 mil não sabem nada, vamos defender o sócio dele 
mesmo. É um negócio estranho, como é que o sócio não pode votar? Ele é que 
decide, ora bolas, se quer Diretas ou não, não é esta Casa. Não há como defender 
o sócio dele mesmo, essa é a questão. 
 
Vicente Mandia (aparte) – ... Gostaria só de te fazer uma pergunta: Você foi 
eleito por associados? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Lógico. 
 
Vicente Mandia – Eu fui eleito por associados. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Perfeito. 
 
Vicente Mandia – Então eles são soberanos; eles que nos elegeram. E faço mais 
uma pergunta: Você acha que o associado não tem competência de eleger os 
Conselheiros, só eleger o Presidente? Em minha modesta opinião é o Conselheiro 
que tem que escolher o Presidente. Essa é minha opinião.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Essa é sua opinião e é o que eu disse. ... Vejam, 
essa questão da representatividade eu tenho, é isso mesmo, mas, veja, por 
exemplo, o senhor pertence a Pinheiros Sempre, né? Perfeito. Na plataforma 
dizia que a Pinheiros Sempre é contra as Diretas? E como é que vocês podem 
afiançar que o sócio não quer? 
 
Presidente – Não pode debater. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Baseado em quê? Alguém perguntou para se 
candidatar? Essa é minha resposta. 
 
Presidente – O aparte é uma pergunta, o senhor respondeu. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Acho que tenta se criar uma confusão aqui 
com relação a Eleições Diretas. Com certeza não temos Eleições Diretas porque 
não são os 30 mil. 
 
Presidente – Conselheiro Ivan, desculpe, é uma pergunta. 
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Ivan Gilberto Castaldi Filho – É uma pergunta que vou fazer para o Lolo para ver 
se ele concorda comigo. 
 
Presidente – Se o senhor se inscrever poderá falar, mas é uma pergunta sobre a 
oração que ele fizera. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Lolo, quando você havia dito que 30 mil associados 
em condições de voto podem votar, consideramos isso Eleições Diretas 
realmente, mas não é a mesma coisa quando se fala que 212 elegem, então não 
podemos confundir o Plenário, essa é uma observação que quero fazer. Eleições 
Diretas é uma coisa, o que ocorre hoje não é. 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: E a pergunta? 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Se o Lolo concorda comigo. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Acho que é utopia achar que um dia virão 30 mil 
votar. Acho que o dia que a gente puser essa proposta em campo vai ter o 
mesmo quórum que tem para tudo, vão vir entre 4 mil e 6 mil pessoas, mas, 
vejam, eles são representantes disso tudo e são eles que tem que decidir. Quero 
dizer que tem uma segunda parte em minha oração que queria tocar.  
 
Presidente – O tempo do senhor se esgotou, vou lhe dar mais dois minutos. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Me parece muito, Conselheiro, essa 
proposta de vocês é extremamente... 
 
Presidente – A pergunta, por favor. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Quero explanar. ... É uma proposta, Presidente, 
bastante casuística, é uma proposta que a Oposição vem de repente. O nosso 
Clube há 115 anos funciona desse jeito. 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: A pergunta. 

 

Presidente – Conselheiro Zantut, por favor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Já entendi a pergunta. 
 
Presidente – Ou eu dirijo os trabalhos ou vou delegar ao colegiado. Vamos com 
calma, estamos ouvindo a todos aqui. Conselheiro Zantut, vou inscrevê-lo, o 
senhor faz seu pronunciamento na linha do que o senhor está dizendo, porque 
na verdade o aparte, li o artigo e não preciso ler de novo, é uma pergunta a 
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respeito de uma dúvida, a respeito do que o orador fez, o senhor está emitindo 
uma opinião, que não se cabe em pergunta, é por isso que o Plenário fica um 
pouquinho mais agitado. Peço calma, tenhamos calma! 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Então, Presidente, vou chegar a uma pergunta 
direta. Conselheiro orador, onde você quer chegar com esse negócio de Eleições 
Diretas no Clube Pinheiros que há 115 anos não tem isso. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Já foi feita a pergunta? 
 
Presidente – Por favor. ... Deixe-me dizer uma coisa para vocês, um professor 
meu e de muitos daqui e que auxiliou em minha formação, ele dizia que 
desordem é uma ordem não consentida. E não vou consentir com a desordem, 
porque é uma ordem que não quero e ninguém aqui quer. Isto se chama 
desordem. Conselheiro, conclua, por favor, vou lhe dar mais um minuto para o 
senhor concluir. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Posso responder à pergunta primeiro, depois o 
senhor me dá um minuto? 
 
Presidente – Mas nem houve uma pergunta, ele opinou e esse tipo de 
manifestação só dá ensejo a evidentemente ele se alongar, obviamente que o 
senhor já falou o que tinha que falar. ... É verdade. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Veja, Presidente, algumas pessoas me falaram: 
Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? De tudo que na realidade vi, o 
Vassellucci foi o primeiro a me falar, alguns acho que me falaram depois, mas 
acho que no Palmeiras existe, quem se candidata é um Conselheiro e ele tem que 
ter uma porcentagem de Conselheiros apoiando a sua chapa, é um apoio único e 
tem a porcentagem de Conselheiros. Todas as outras questões que me puseram, 
por exemplo, essas questões de: Ah, precisa ter 40 anos, 10 anos de exercício de 
mandato, não me parece fazer nenhum sentido. Lógico que a gente poderia 
discutir, se alguém tivesse emendado, mas não parece fazer nenhum sentido no 
momento em que o Conselheiro que se candidata, a pessoa que se candidata não 
tem nenhuma dessas condicionantes.  
 
Presidente – Conselheiro Lomonaco, conclua, por favor. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Presidente, acabou o tempo dele. 
 
Presidente – Já adverti. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – ... Então, gostaria, Presidente, acho que a gente 
deveria sair com isso aqui andado. O senhor deve ter percebido que ultimamente 
quero ver se novo mandato a gente avança, então, às vezes tenho tentado fazer 
propostas que fazem isso. Acho que devemos fazer o seguinte: aprovar que isso 
vá para frente e fazer uma Comissão suprapartidária com prazo de 60 dias para 
mostrar propostas ou opções.  
 
Presidente – Conselheiro, está rejeitado porque essa proposta não é da Ordem 
do Dia, a proposta do senhor da Ordem do Dia não contempla essa hipótese. 
Razão pela qual e, no prazo de 20 dias as emendas não foram apresentadas nessa 
linha. Seu aparte, por favor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Lamento, que seria uma melhoria. 
 
Presidente – Por favor, o aparte. 
 
Guilherme José Korte (aparte) – Minha pergunta é conceitual. No caso, 115 anos 
de história e num sistema que é o que rege atualmente, quando se propõe uma 
alteração é porque se está descontente com alguma coisa. Alguma coisa não está 
rodando dentro do que se espera de um Conselho, de uma Presidência, de uma 
direção. Qual seria, efetivamente, o objetivo da sua proposta de alteração do 
conceito do sócio do Clube Pinheiros de vir votar num Conselho e não votar 
diretamente, com 50% mais um? 
 
Presidente – Qual o objetivo da sua proposta, Conselheiro? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ela é óbvia, eu não preciso ter objetivo nenhum, 
estou aqui para representar os sócios. Ele é que pediu e ele é que vai dizer se 
quer ou não via Assembleia. O contrário é que é estranho, não a minha posição. 
Obrigado. ... Solicito votação nominal, por gentileza. 
 
Presidente – Perfeito, a proposta de votação nominal será apresentada no 
momento oportuno, encerrada a discussão... 
 
João Paulo Rossi (pela ordem - fora do microfone) – Pela ordem, Presidente? 
Solicito que consulte o Plenário se a matéria está suficientemente esclarecida. 
 
Presidente – Perfeito. O Conselheiro Rossi não está podendo ir até ao microfone, 
com sua licença vou reproduzir. É regimental a proposta que ele formula. Já 
ouvimos nove Conselheiros. Conselheiro Rossi está pedindo para consultar o 
Plenário se já se encontra suficientemente esclarecido. Já houve precedente 
nesta Casa de um ilustre Presidente que inclusive se encontra presente, onde 
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havia ainda Conselheiros inscritos e um Conselheiro, lamentavelmente falecido, 
na forma regimental fez a proposta de encerramento da discussão. E o então 
Presidente, presente o quê preceitua o Art. 92, que diz: que a deliberação vira 
precedente -  esclareceu e bem, que o Regimento não estabelece: em havendo 
ainda Conselheiros inscritos não se pode fazer a consulta ao Plenário, mas, sim, o 
Regimento estabelece: o Conselheiro que pedir a consulta ao Plenário se a 
matéria está suficientemente esclarecida, deve atendê-la, obtendo resposta. E os 
senhores, ao darem a resposta, hão de levar em conta que há Conselheiros 
inscritos. Mesmo assim, se os senhores entenderem que a matéria está madura 
para o seu desenlace final decidem pelo encerramento. Se os senhores 
entenderem que não vamos prosseguir com a discussão. 
 

- Manifestação de Conselheiro no plenário: Quantos que tem? 

 

Presidente – Há mais Conselheiros inscritos: Vasselluci, Fasanaro, Vera Gozzo, 
Arlindo e Ozon. Razão pela qual, o Conselheiro Rossi tendo feito a consulta ao 
Plenário, sou obrigado a consultar, é regimental e já há precedente nesta Casa, 
que nada obstante haver ainda Conselheiros inscritos, feita a pergunta eu 
consulto. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Apenas para eventualmente 
auxiliá-lo no encaminhamento da matéria. Pelo que pude observar ainda há três 
ou quatro Conselheiros inscritos, não é isso? 
 
Presidente – Sim. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Se V. Sa. determinasse que a partir desse 
momento não haveria mais nenhum inscrito, gostaria que fosse submetida essa 
consulta nesse sentido: ouvirmos os três ou quatro e, a partir daí... 
 
Presidente – Para que não abra mão do precedente que foi por mim declinado, 
vou fazer a seguinte pergunta: Conselheiro Rossi pede para consultar o Plenário 
se a matéria está suficientemente esclarecida. Conselheiro Fasanaro já faz outra, 
para que ouçamos os que há tempo e há hora se inscreveram e, depois, façamos 
a consulta ou encerremos a discussão, até porque já ouvimos nove ou 10 e 
acredito que por mais capacitado que seja qualquer outro Conselheiro, depois 
dos 10, com os que estão inscritos, ninguém trará mais elementos novos, até 
porque já senti que a repetição já se faz presente em Plenário. Razão pela qual, 
vou consultar o Plenário. Aqueles que entenderem que a matéria já está 
suficientemente esclarecida permaneçam como estão. Os que entenderem que 
ela ainda demanda mais discussão, para os números que vamos chamar, 
queiram-se levantar, por favor. A proposta do Conselheiro Rossi está aprovada. A 
discussão está encerrada. 
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Jorge Roberto Corrêa Zantut (pela ordem) – Votação nominal. 
 
Presidente – Votação nominal tenho que consultar o Plenário. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Acompanho o Conselheiro Lolo, que saiu do 
Plenário e pediu votação nominal. 
 
Presidente – É regimental. Há um pedido de Conselheiro no sentido de que a 
votação seja nominal. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O Conselheiro Chico Vassellucci já estava na 
Tribuna antes da votação, ele tem direito de falar. 
 
Presidente – Eu fiz a consulta ao Plenário e o Plenário respondeu. Aliás, para mim 
não é surpresa, porque tenho certeza que os senhores leram bastante a 
proposta. Surgiram duas emendas numa matéria dessa importância, tenho 
certeza que todos leram com atenção e estão já suficientemente capacitados 
para deliberar juízo de consciência, de peso, de medida e de valor. Mas, antes, 
está encerrada a discussão. Estamos em processo de votação, os que estiverem 
em condição de votar, por favor, nos lugares de costume. Por favor, quero 
apenas, com o máximo respeito, dizer que somente podem votar os que 
assinaram o livro até às 20h30, que são cento e oitenta e um. Quem não assinou 
o livro pode participar da discussão, mas não da votação. Quero crer que todos 
que estão na parte do meio do Plenário assinaram o livro até às 20h30. 
 
Severiano Atanes Neto – Presidente, por gentileza, não me ficou claro o que o 
Conselheiro Favalli falou, se ele estava pedindo retirada da proposta. 
 
Presidente – Pelo que entendi, Conselheiro Atanes, ele estaria opinando e o 
Conselheiro vai dar a interpretação autêntica porque está em Plenário, ele 
estaria dizendo que é simpática à proposta, mas como ela veio com três, no 
entender dele, com três defeitos, ou com três inconsistências, por tal razão ele 
estaria votando contrariamente à proposta, tendo em vista que ela não 
contemplou as três máculas que ele apontara, correto? Então, vamos lá. Os 
Conselheiros que estiverem de acordo com a proposta de votação nominal 
permaneçam como estão. Os que forem contrários à proposta de votação 
nominal queiram-se levantar. A proposta pela votação nominal está rejeitada. A 
votação será simbólica. Apenas para que não paire quaisquer dúvidas, que anotei 
aqui, cerca de 10 Conselheiros se pronunciaram na Tribuna, cada qual por 10 
minutos ou mais, nós tivemos 1h30 mais ou menos de discussão. Então, agora 
vamos ao mérito propriamente dito. Por favor, Conselheiro Padin, estamos em 
processo de votação. 
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Cândido Padin Neto – Posso consignar em Ata meu voto? 
 
Presidente – O Regimento Interno do Conselho, já fiz isso outra vez e sei o que 
me custou, o Conselheiro deve saber o que consta do Regimento Interno nesse 
item a que o senhor se referiu.  
 
Cândido Padin Neto – Gostaria. 
 
Presidente – Se o senhor cumprir o que está no Regimento Interno o seu voto 
por escrito será acolhido. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com a 
proposta apresentada por Conselheiros, pretendendo estabelecer alterações do 
Estatuto e seus correlatos artigos do Regulamento, onde a nova modalidade de 
eleição hoje existente seja alterada, após a consulta à Assembleia Geral dessas 
alterações para eleição direta para Presidente e Vice-Presidente e integrantes do 
Conselho Fiscal permaneçam como estão. Os que forem contrários a essa 
proposta queiram-se levantar. A proposta está rejeitada por maioria.  
 

- Conversas paralelas entre várias pessoas enquanto se retiram do plenário. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Solicito verificação de votação.  
 
Presidente – Após à votação, mas antes da proclamação do resultado. Eu já 
proclamei o resultado, Inclusive as pessoas já se retiraram, motivo pelo qual está 
prejudicado o pedido. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Presidente, é estatutário: solicito verificação de 
votação. 
 
Presidente – As pessoas já se retiraram. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Solicito verificação de votação. Eu não tenho 
culpa. ... Eu tenho compromisso com o sócio, não posso aceitar que as pessoas se 
retirem. 
 
Lais Helena Pinheiro Lima e Silva – Que eu saiba, votei anteriormente à votação 
a ser ou não contado esse voto, portanto, já me considero ter feito a votação 
corretamente.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Apenas uma observação, mesmo porque, 
até para acalmar um pouquinho os ânimos, a verificação de votação somente 
ocorre quando por parte da Mesa, por parte do Presidente alguma dúvida com 
relação ao veredicto, o posicionamento dos Conselheiros. 
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Presidente – Não havia dúvida alguma. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Acontece que a maioria, a escarrada 
maioria – Gosto de utilizar esse termo, que parece um pouco forte – se 
manifestou no sentido contrário. Então, não é caso de verificação. 
 
Presidente – Não. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – É uma pena, mas temos que pensar o 
seguinte: não tem que ser minoria pensando em maioria. Minoria é minoria, 
maioria é maioria. Como se modifica isso? Na próxima eleição tornem-se maioria. 
É só isso. Obrigado.  
 
Presidente – Declarei encerrada a votação, o seu pedido, com todo respeito, fica 
anotado, mas está rejeitado. Cento e oitenta e um Conselheiros compareceram. 
Os demais itens da Ordem do Dia ficaram suspensos. Declaro encerrada a sessão. 
 
Registre-se que foram apresentadas as seguintes declarações de voto por escrito: 
 - Conselheiro Cândido Padin Neto, favorável à aprovação da proposta; 
- Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho, “Embora essa proposta de eleição 
direta possa promover maior alternância de Presidência no Clube, votei contra a 
proposta como determinou minha consciência e por coerência, vez que quando 
veio a lume o atual Código Civil com esse preceito, eu participava da Mesa do 
Conselho e todos nós fomos, visceralmente, contra a eleição direta que poderá, 
inclusive, beneficiar candidatos endinheirados, sendo que na época, até nos 
blindamos contra essa prática.” 
 

 
Término dos trabalhos às 22h05. 
 

 

Obs: Esta Ata foi aprovada na 637ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, com as 
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