
ATA RESUMIDA DA 637ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

 

 

 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de setembro do ano dois mil e quatorze, em segunda convocação, às vinte horas 

e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e nove Conselheiros. 

 

 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  

Vice-Presidência: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretário: Antonio Alberto Foschini 

Segunda Secretária: 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 FORMAL 

Presidente – ... Votos de pesar. O primeiro voto de pesar é pelo falecimento da Sra. Beatriz 

Cunha Asson, mãe da Conselheira Beatriz Luiza Asson Sartorelli e sogra do Conselheiro Paulo 

Eduardo Vargas Machado Sartorelli, ocorrido no dia 14 deste mês. Proponho também um voto de 

profundo pesar pelo falecimento da Vera Maria Sandoval Lamardo Espírito Santo, esposa do 

Conselheiro Ricardo Espírito Santo, Consultor da Presidência da Diretoria, e mãe do Conselheiro 

Adriano Lamardo Espírito Santo e do Associado Ricardo Lamardo Espírito Santo, ocorrido no dia 

21 de setembro. Nesse particular, fui incumbindo com muita honra pelo Conselheiro e marido, 

Ricardo Espírito Santo para que transmitisse aos senhores os agradecimentos pela solidariedade 

a ele e à família, manifestada quando do infausto acontecimento. Por motivos ainda de luto que a 

ele e à família toda este período afeta. Não está o Ricardo presente a esta reunião, mas me 

pediu para que fosse porta voz deste agradecimento, pela solidariedade que todos nós, na 

verdade isto aqui é uma família, composta de amigos e nestes momentos ela tem sempre se feito 

presente. Com muita solidariedade, ele me pediu para que agradecesse. A Mesa também propõe 

um voto de pesar pelo falecimento do Associado Veterano Arnaldo Osse, pai do Conselheiro 

Arnaldo Osse Filho, que é o Presidente da Comissão Permanente de Obras, ocorrido ontem. 

Pelo menos recebi a comunicação, mas aqui está 27. Foi sábado e o Dr. Arnaldo está presente, 
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mas fica aqui nossa homenagem e nossa solidariedade.  Recebi também do ilustre Conselheiro 

Fernando Xavier, que consignasse um voto de pesar pelo falecimento de Giuseppe Bertozzi, aos 

85 anos, ocorrido ontem. Ele faz esse voto e pede que transmitamos os votos de pesar desta 

Casa a sua família, composta de filhos, noras e netos aqui nominados. Votos de louvor. Mesa 

propõe voto de louvor à Diretoria, pelo ato de muito sucesso na realização, no último dia 14 de 

setembro, da 1ª Corrida de Rua do Esporte Clube Pinheiros, em comemoração aos 115 anos de 

fundação do Clube, que contou com a participação expressiva de 1.800 pessoas, entre 

associados e público em geral. A prova teve um percurso inédito, de 5 e 10k, pela pista expressa 

da Marginal Pinheiros, saindo da altura da Rua Tucumã, sentido Interlagos, passando pelas 

pontes do Morumbi, Estaiada, Viaduto JK e retornando para o mesmo local. A Mesa estende os 

votos aos vencedores, a saber: 10km Masculino: 1º Lugar - Jacob Kiprotich (queniano) - 29m46s, 

2º Lugar - Gladson Barbosa (atleta do Clube) - 29m59s e 3º Lugar - José Magno dos Santos 

Mota - 30m08s; 10km Feminino: 1º Lugar - Tatiana de Souza Araujo (pinheirense) - 33m49s, 2º 

Lugar - Nelly Jepkurui (queniana) - 34m, 3º Lugar - Andreia Hessel (atleta do Clube) - 34m33s, 4º 

Lugar - Valdilene Silva (atleta do Clube), 5º Lugar – Drielly Aparecida (atleta do Clube), com os 

respectivos tempos; 5km Masculino: 1º Lugar - Julio Telles de Souza - 16m28s, 2º Lugar - Renan 

Teles Souza - 17m05s, 3º Lugar - Pedro Gordilho - 17m08s, 4º Lugar - Marcelo Walton e 5º 

Lugar - Eduardo Beretta; 5km Feminino: Adriana Toledo Piza (tenho certeza que é associada do 

Clube), Renata Broetto, Maria de Fatima Miakotnykh e Marinalva Rocha Ishikawa. A Mesa 

também propõe um voto de louvor aos atletas da equipe de Handebol, extensivo ao Diretor 

Adjunto de Handebol, categoria Adulto e Júnior, Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa, pela 

conquista do Campeonato Paulista Adulto Masculino. O clube sagrou-se campeão invicto e 

venceu a final por 25 a 22, contra Taubaté, que é a base da Seleção Brasileira. Foram 16 jogos, 

com 15 vitórias e um empate. O último título Paulista conquistado pelo Pinheiros foi no ano de 

2000. Voto de congratulações. A Mesa propõe um voto de louvor e congratulações com o 

Conselheiro John Herbert Buckup Junior, extensivo à sua Família, em especial a sua genitora, a 

Associada que é um patrimônio cultural/artístico da nação brasileira, que é a Sra. Eva Wilma, 

pela inauguração, no último dia 18 de setembro, da Praça, que leva o nome de seu pranteado 

pai, Associado do Pinheiros, também um patrimônio da cultura da nação, que é John Herbert, 

que foi ator, diretor, produtor, atleta da Natação do Pinheiros, falecido no dia 26/01/2011. O voto 

de congratulações e de louvor se deve ao fato de que na confluência da Rua Amauri com a 

Avenida Nove de Julho foi inaugurada, por iniciativa dos vereadores Floriano Pesaro e Andrea 

Matarazzo, que assinaram, conjuntamente, Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal e 

sancionado pelo prefeito de São Paulo, Dr. Fernando Haddad, propondo a denominação nesse 

local que lhes dissera, Rua Amauri com Nove de Julho, de um espaço verde em nome desta 

figura marcante, que a todos nós encantou, que é John Herbert. Também aqui na Mesa uma 

proposta de voto de louvor de autoria dos Conselheiros Luiz Ohara e Renato Zuccari, realizado 

de 22 a 27 de setembro nas quadras do Pinheiros e do Paulistano o Torneio ITF Master - Tênis 

em Ação. Foram realizados jogos no Pinheiros nas categorias 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e 75 

femininos; 40 e 55 masculinos. Os destaques pinheirenses estão aqui nominados e todos 

receberão, Dr. Ohara e Dr. Zuccari suas respectivas homenagens por escrito em nome desta 

Casa.  
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Primeiro Secretário – Comunicamos que se encontra à disposição dos Conselheiros, na 

Secretaria, o R.A.M. – Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de agosto de 2014. Com a 

palavra o Sr. Presidente. 

 

Dacio de Souza Campos Neto – ... Ainda falando sobre o evento de Tênis que foi realizado na 

semana passada no Clube, houve 300 inscritos, sendo que metade do torneio foi disputado no 

Pinheiros e outra metade no Clube Paulistano, clube irmão nosso. Das 300 pessoas inscritas, 

haviam pessoas de outros países, vários outros estados, o Pinheiros tinha aproximadamente 100 

inscritos, então, mais de 30% dos inscritos fazem parte do nosso corpo de associados. Em 

especial, houve uma homenagem justíssima a três pessoas e três atletas do Clube que há 

muitos anos competem pelo mesmo, que são a Sra. Ruth Cleto, com 88 anos de idade, segue 

jogando, fazendo Fitness. A Sra. Ingrid, que também foi uma grande campeã do Clube. E o Sr. 

Tikara, que tem 92 anos de idade, joga o campeonato, disputa o circuito, dando uma prova que a 

vida só acaba quando termina mesmo. Então, acho que fica válida a menção em relação não só 

ao evento, mas como a esses ilustres pinheirenses que com idades acima de 80 anos ainda 

seguem disputando e competindo pelo nosso Clube. Muito obrigado.  

 

Edgard Ozon - ... Venho aqui pedir um voto de louvor ao Judô, teve um campeonato na Rússia, 

de 25 a 30 de agosto, o Campeonato Mundial de Judô Sênior, que contou com a presença de 

637 atletas e 110 países. Uma competição disputadíssima e elevado índice técnico. Nosso 

medalhista olímpico Rafael Silva conseguiu medalha de bronze, tivemos uma medalha de ouro 

no feminino, uma de prata no feminino e uma de bronze. Então, numa classificação de mais de 

20 países, em primeiro lugar foi o Japão, segundo a França e terceiro o Brasil, que tivemos uma 

medalha de ouro no feminino, outra de prata no feminino e medalha de bronze do Rafael. 

Ficamos em terceiro lugar nessa competição de cento e tantos países. Aí tivemos o Campeonato 

Pan-Americano de Judô, no México, de 6 a 15, na cidade de Pachuca De Soto. A Seleção 

Brasileira contou com quatro atletas pinheirenses, que trouxeram quatro medalhas, sendo duas 

de ouro, uma de prata e uma de bronze. Também tivemos mais duas de bronze. Finalmente, 

tivemos o Campeonato Paulista Sênior, que é um dos campeonatos mais fortes do Brasil, onde 

participou cerca de 400 atletas. O Pinheiros sagrou-se campeão na contagem geral, com seis 

medalhas de ouro, quatro de prata e seis de bronze. Estão aqui relacionados quem recebeu de 

ouro, quem recebeu de prata e quem recebeu de bronze, que passo à Mesa, para que sejam 

mandados os votos de louvor. Muito obrigado.  

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Tenho três comunicações para fazer hoje aqui à noite. 

Em primeiro lugar, o senhor já falou, mas queria fazer um voto de pesar pelo falecimento do 

associado Arnaldo Osse, pai do nosso colega, Conselheiro Arnaldo Osse Filho, faleceu no último 

sábado. Arnaldo, nosso abraço. Também gostaria de cumprimentar a Diretoria, Sr. Presidente, 

pelos festejos de aniversário do Clube Pinheiros, em especial pelo Jantar de Aniversário no 

último sábado, com show do Sidney Magal. A festa foi muito bem organizada, foi um sucesso. 

Parabéns à Diretoria. E gostaria de complementar, Sr. Presidente, o senhor falou aqui da Corrida 

de Rua, eu ia falar, então vou só abreviar no final. 

 

Presidente – Claro. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Queria pedir um voto de louvor, em especial para uma 

atleta, que é Stella De Luccia, que é filha do companheiro Gilberto De Luccia, que foi sexta 

colocada na categoria 5Km, com 24m058s. Parabéns à Stella. Só isso que tinha. Obrigado. Boa 

noite.  

 

Presidente – Apenas, antes de chamar o Conselheiro Clovis Bergamo Filho, também estender 

as nossas homenagens pelo seu trabalho, Bergamo, que foi incansável na Corrida de Rua. 

Agora, com a presença do ilustre Engenheiro Arnaldo Osse: receba as nossas homenagens. Seu 

pai marcou uma história na engenharia, seguida pelo senhor brilhantemente. O Conselho como 

um todo lhe reverencia a memória e o faz na pessoa de um filho ilustre, na certeza que o senhor, 

como já está honrando, haverá de honrar e sempre o nome ilustre de seu pranteado pai. Receba 

as nossas homenagens. 

 

Clovis Bergamo Filho – ... Venho aqui no Expediente falar sobre dois itens, sendo que o 

primeiro é em nome dos tenistas. Agradecer e parabenizar à Diretoria pela conclusão das obras 

no parque Faria Lima, que já está no seu término, com a entrega das quadras. E também 

parabenizar pela iniciativa, porque teremos um campeonato nacional lá na quadra coberta, que 

está em seu término. Esse é um item. Outro item que queria referenciar, até peço desculpa, que 

a pauta sempre está densa e não tive tempo de fazê-lo. E em linha, que aqui é uma família, 

gostaria de pedir um voto de louvor para meu pai, que fez aniversário em maio. É isso que tinha 

que falar. Obrigado.  

 

Luiz Eduardo Fernandes – ... Andando pelas alamedas do Clube me deparei com umas 

instalações de arte moderna e me deixou muito animado. Esse tipo de iniciativa me lembrou 

Inhotim, em Minas. Até convido os senhores a ir lá, é muito bacana essas instalações modernas 

misturadas com a natureza. Aqui, a casa do Museu Brasileiro segue a mesma linha. Fiquei muito 

surpreso e queria cumprimentar o autor da iniciativa: essa mistura de arte com natureza, 

principalmente sem custo, é uma coisa que deve ser incentivada. Muito obrigado.  

 

Alexandre Fiore Weyand – ... Venho hoje aqui a esta Tribuna para trazer três votos de louvor. O 

meu primeiro voto vai ao atleta da Natação, nosso Atleta Benemérito Guilherme Guido, que no 

último Troféu José Finkel, que foi no começo deste mês. A última oportunidade para os atletas 

brasileiros conseguirem índice para o campeonato mundial de Doha, em dezembro. E o Guido 

conseguiu o tempo de 50 segundos e 49 centésimos nos 100m costas, se classificando assim 

para integrar, junto com a Seleção Brasileira, o campeonato mundial que vai acontecer em Doha. 

Meus outros dois votos de louvor, o primeiro gostaria de dedicar à Assessoria de Comunicação, 

sobre a nossa Revista de aniversário. Achei muito boa nossa Revista deste mês de setembro, 

condiz com nosso aniversário, em especial nossa matéria principal, que trouxe à tona associados 

que talvez não sejam conhecidos no âmbito esportivo, como o Clube normalmente é conhecido, 

mas são conhecidos no âmbito profissional. Muito legal ver essas pessoas declarando seu amor 

ao Clube, uma relação íntima, um ambiente de reflexão, um ambiente de inspiração para todos 

eles. E com certeza inspira a todos nós, porque se eles chegaram lá onde estão nos seus postos 

profissionais, tenho certeza que nós conseguimos também. Então, muito legal. Parabéns à 

Assessoria de Comunicação. Meu último voto de louvor vai à Diretoria Social, responsável pela 
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Balada Pinheiros, que ocorreu dia 30 de agosto. Teve um alto índice de comparecimento, os 

jovens realmente gostaram. Acho muito bom esses eventos jovens estarem voltando a acontecer 

no Clube, mas venho só fazer um apelo. Nós não podemos ficar reféns apenas dessas festas, 

espero que o Clube providencie outras atividades para nosso público jovem, que é muito grande. 

Digo isso, porque quando tivemos nossas baladas para os adultos dos anos 70, 80 e da Disco, a 

segunda edição não foi tão boa quanto a primeira, então, é muito importante que diversifiquemos 

as nossas atividades com o público jovem do Clube. Agradeço a todos vocês. Boa noite.  

 

Synesio Alves de Lima – ... É com grande satisfação que dirijo a palavra a vocês para falar 

sobre o Centro Pró-Memória Hans Nobiling. Temos boas notícias e, sendo assim, a gente é mais 

feliz ao usar o microfone. Inicialmente, informa que temos lá uma exposição permanente, onde 

são colocados itens que chamam atenção e recebem visitas continuadamente, consultas 

inclusive. Conseguimos, mercê do apoio do Sr. Presidente, um ar condicionado para a sala, 

então, as visitas e as solenidades que lá ocorrem agora são feitas num ambiente cortês e 

agradável, confortável. Mas o que nos traz aqui em verdade é que agora nós temos um Centro 

Pró-Memória avançado no tempo, não que modifique os fatos, mas os trata com a tecnologia 

disponível agora. Foi realizada uma reforma para nossa exposição permanente, o acesso ao 

visual de todo nosso acervo é feito com recursos tecnológicos que os dão condições ótimas de 

visualização em tempo e espaço. De certa forma, o Centro Pró-Memória Hans Nobiling, que já é 

uma referência, é hoje um realce para o concerto dos centros pró-memória. Muito obrigado.  

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... O nosso Clube, Sr. Presidente, por formação e até 

por DNA carrega em seu nome o esporte. Neste momento a gente tem verificado um forte 

crescimento da Área Cultural. Eu gostaria inclusive de cumprimentar nossa Diretora, Helena 

McCardell. Estive aqui sexta-feira participando da avaliação da ACESC, da peça Roque Santeiro. 

E gostaria inclusive que todos os participantes, o elenco por completo, desde a parte técnica até 

os componentes da peça fossem homenageados por esta Casa. E por outro lado, gostaria 

também de cumprimentar, através do nosso ex-Presidente Cezar Roberto Leão Granieri, o 

prêmio que foi dado pelo Sindi-Clube a dois associados que participaram do Curso Literário e 

foram agraciados. O nosso amigo Lívio Giosa recebeu pela poesia “Trem” a Menção Honrosa do 

Sindicato dos Clubes. E também temos outro associado, Mario Sérgio Fioretti, que recebeu o 2º 

lugar com a crônica “Chuva.” Por derradeiro, Sr. Presidente, como estamos falando hoje somente 

da parte cultural, gostaria inclusive de convidar os associados para que participem e que vão 

assistir o lançamento no Espaço Psi Devir, na Brigadeiro Melo, 158, no Pacaembu, a exposição 

sobre São Francisco, da nobre Conselheira Rita Vellosa, onde estarão expondo 19 artistas, 

convidados, pintores e escultores. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.  

 

Presidente - ... Os senhores devem ter recebido certamente hoje uma proposta formulada pela 

Mesa do Conselho, em conjunto com a Diretoria, de alteração estatutária. Esta proposta é 

efetuada para que possamos dar cumprimento a uma Portaria baixada pelo Ministério do Esporte 

do dia 18 deste corrente mês, a fim de que possa o Clube, com essa alteração estatutária a ser 

aprovada, dar cumprimento aos ditames previstos no art. 18a da denominada Lei Pelé. Esta 

alteração estatutária, por força do que estabelece a lei maior do nosso Clube, ela demanda duas 

reuniões distintas do Conselho Deliberativo, que serão rigorosamente convocadas dentro dos 



6/47 

 

devidos prazos legais e, posteriormente, em sendo aprovada, como se aguarda em duas 

reuniões, submetê-la em forma plebiscitária à Assembleia Geral Ordinária. Então, os senhores 

receberam esse material, leiam atentamente e no momento oportuno, Conselheiro Dacio 

Campos, quando a matéria estiver em votação, nós iremos discutir esse assunto. Agora só fiz a 

comunicação de que encaminhei esse material, é uma mera Comunicação da Presidência. 

 

Dacio de Souza Campos Neto (fora do microfone) – E as perguntas podem ser feitas? 

 

Presidente – No dia da primeira votação, depois também na segunda o senhor certamente se 

inscreverá e fará a sua manifestação, sempre muito bem recebida, mas hoje é uma mera 

comunicação para que os senhores saibam do porquê do envio desse material. E o mês de 

outubro nos aguarda com bastante trabalho, porque pelos prazos que tenho de cumprir as 

reuniões poderão vir a se realizar, não talvez no mês de outubro, vamos observar já o 

organograma anteriormente encaminhado, mas no mês de novembro, para que não haja 

qualquer superposição desta reunião da proposta orçamentária, certamente terei a honra de 

convidar os senhores para participar de uma reunião do Conselho antes mesmo da reunião da 

proposta orçamentária. Posto isto e feita esta comunicação por dever de ofício e para dar ciência 

aos senhores desse trabalho, passo ao item 1 da Ordem do Dia... 

 

 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Edgard Ozon – ... Venho à Voz do Conselheiro com solicitações de associados e também 

minha, pedir à Diretoria que se coloquem dois corrimões no meio dessa escada, eu mesmo levei 

um tombo outro dia que se não soubesse Judô talvez tivesse me esborrachado. Fiquei sabendo 

que talvez vão fazer a reforma das cadeiras, então, solicito esses dois corrimões. Quero falar, 

Sras. e Srs. Conselheiros sobre o Estatuto do Idoso, me parece que o Clube não toma nem 

conhecimento, pode ser que esteja errado. Por exemplo, nos restaurantes, chega, eles 

conhecem mais ou menos os idosos, inclusive eu e às vezes a gente entra, mas deveria ter uma 

norma, observando o Estatuto do Idoso nos restaurantes, comprar ingresso de festas. Quantas 

vezes já cheguei aqui às 6h00 da manhã, quando a Secretaria abre às 8h30, várias senhoras, 

fica uma fila de vinte, trinta pessoas. Talvez pudesse pôr uns ingressos separados para idoso, se 

comprasse muito bem, senão venderia também esses. Então, acho que estaríamos observando 

os Estatutos dos Idosos. Como é que a gente poderia fazer isso? Fazer como era antigamente 

nos Estados Unidos, você chegava, dizia que era idoso, tinha que mostrar a identidade, então, 

talvez com a carteira do Clube e a identidade a gente possa observar. Não que chegue à festa, 

ao restaurante, é o primeiro a entrar, ter uma norma. Então, solicito, Sr. Presidente, que a 

Diretoria tomasse essas providências. Por último, estamos com problema, com várias 

reclamações das babás. Agora estamos chegando no verão, não sei, ocupam todos os bancos, 

ocupam às vezes até mesas da prainha com uma criança. Está certo que estão esperando as 

crianças que saem da Natação, de Escolinha, etc., então deveria ter uma norma. Não sei como, 

mas esse problema muitos associados estão reclamando, alguns me falaram, como também 

tenho visto isso. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
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Lucia Helena Vieira Gherardi – ... Gostaria de transmitir a reivindicação dos sócios em duas 

questões. A primeira refere-se à segurança nos estacionamentos do Clube. A segunda, 

ampliação da parte social. A primeira questão diz respeito especialmente ao sistema Sem Parar, 

pois através dele qualquer pessoa pode entrar e sair do estacionamento, sendo sócio ou não, o 

que pode facilitar a ação de bandidos que eventualmente podem praticar assaltos, sequestros, 

etc. Sabemos que a violência no Brasil está terrível, devemos, portanto, prevenir e dificultar a 

ação de bandidos no clube. Dessa forma, solicitamos que o sistema Sem Parar seja abolido do 

Clube e que continue somente o sistema tradicional de carteirinha, que é mais seguro. A 

segunda reivindicação dos sócios é que a parte social do Clube seja ampliada, por exemplo, eles 

alegam que o Karaokê, muito frequentado pelos sócios está num local muito pequeno, segundo 

eles, o salão de beleza está localizado na parte mais nobre do Clube, em frente à alameda 

principal. Esse local poderia ser melhor aproveitado através de projetos que otimizem outras 

atividades sociais. Agradeço à atenção de todos.  

 

Francisco Flaquer Filho – Só um minutinho? 

 

Presidente – Voz do Conselheiro não permite aparte, desculpe-me.  

 

Ana Claudia Alves de Sá – ... O que me traz aqui hoje é um assunto de extrema relevância, que 

é a reforma da piscina infantil. O que queria expor aqui é que a gente consultou o projeto 

executivo que a Diretoria disponibilizou para consulta e não encontramos alguns itens 

fundamentais.  

 

Presidente – Sra. Conselheira, me permita, como o tema a que se refere Vossa Senhoria integra 

a   Ordem do Dia, sua abordagem agora, para que não antecipemos o assunto, não se afigura 

possível. 

 

Ana Claudia Alves de Sá – Então voltarei. 

 

Presidente – Vou inscrevê-la, com muita honra, a senhora me desculpe, por favor, mas é 

apenas para cumprimento regimental. A senhora será inscrita nesse item específico, já estou 

fazendo. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Essa noite eu tenho três assuntos a tratar aqui. O 

primeiro, Sr. Presidente, é uma reclamação das associadas em relação à Sauna masculina. Elas 

têm reclamado com alguma frequência que os frequentadores da Sauna masculina saem do 

recinto da Sauna para fumar só de roupão de banho e ficam sentados no banco ali fora, 

fumando. Muitas vezes levam bebida, cerveja para beber lá fora. Fui ver isso e é verdade. E 

acontece que lá é entrada da Sauna feminina, então, vamos pedir para dar uma olhada melhor e 

colocar uma sinalização, que é proibido sair de roupão de banho. O segundo, os associados 

pedem uma melhoria na sinalização interna do novo Estacionamento, as placas são pequenas e 

muitas vezes o pessoal está se confundindo onde é mão e contramão, então, poderia colocar 

uma melhor localização no piso e nos pilares. 
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Presidente – Nos três andares? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Nos três andares, o problema é que o pessoal não sabe 

para onde ir. Agora, o terceiro pedido é dos associados que praticam a modalidade do Remo, 

que foi de grande destaque em nosso Clube e a origem do Clube Pinheiros foi o Remo, né? 

Acontece que a raia da USP onde mantemos nossa garagem de barcos está precisando de 

reforma, nossa garagem lá precisa de reformas. O nosso Diretor, Rodrigo Rojas, precisa de 

apoio, então, os pedidos e reivindicações dos remadores, eles solicitam o estudo para 

construção de um novo galpão de alvenaria, trocando esse galpão de lona para um galpão de 

alvenaria. Eles também pedem limpeza, adequação e instalação de circuladores de ar dentro do 

galpão e trocadores de calor. Eles pedem a contratação de um zelador e a reforma do vestiário. 

O principal que eles pedem é que a modalidade stand up e canoa havaiana seja desligada da 

Diretoria Competitiva e passe a Diretoria de Relações Esportivas, para uma divulgação mais 

ampla entre nosso quadro associativo. É só isso que eu tinha. Obrigado e boa noite. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Sr. Presidente? 

 

Presidente – Na Voz do Conselheiro não são permitidos apartes, como falei ao Conselheiro 

Flaquer. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Não vou fazer nenhum aparte, só queria ser o quarto a trazer 

reivindicações do associado, só foram três. 

 

Presidente – Não há possibilidade, as inscrições foram quatro inscritos Conselheiro Luiz 

Fernandes, apenas que, em razão da inadequação do tema que pretendia manifestar, conforme 

antes salientado, uma das inscritas, prejudicado seu pronunciamento, neste momento, o fará 

oportunamente, como salientado. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Eu conheço, acho que um depois poderia ter reivindicações, porque 

o associado iria gostar. 

 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Não é para mim, Conselheiro, é para o associado. 

 

Presidente – São cento e setenta e nove inscritos, se conceder isso ao senhor estarei preterindo 

o mesmo direito de cento e setenta e oito, então, não posso, infelizmente. A Conselheira já está 

inscrita, peço novamente desculpas a senhora por não ter permitido, mas é regimental, a 

senhora se anteciparia a uma discussão de Plenário, por isso que a senhora não nos honrou em 

falar na Voz do Conselheiro, mas já está inscrita para no momento próprio usar da palavra. 

Declaro, com as escusas ao Dr. Luiz Fernandes, encerrada “A Voz do Conselheiro” e vamos 

entrar agora para o exame das duas Atas das reuniões anteriores. 
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Item 2 - Apreciação das atas das 635ª e 636ª Reuniões Extraordinárias, realizadas, 
respectivamente, nos dias 18 e 25 de agosto de 2014, a primeira delas com 
discussão e votação adiadas, na forma do disposto no inciso V, do artigo 38, do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Não há nenhum Conselheiro inscrito para as duas atas anteriores. O ilustre 

Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, em atenção, colaborando com a Mesa fez apenas 

algumas retificações de caráter formal e de natureza eminentemente pontual. Na primeira das 

atas sob exame, na página 21, na terceira linha, onde está escrito “grama sem amortecimento 

algum e as regularidades, S. Sa. quis expressar irregularidades.” Talvez a gravação ou a 

Taquigrafia não pôde apanhar na plenitude a expressão irregularidades, fica assim constando. 

Nesta mesma ata, à página 23, está escrito na ata que os senhores receberam: “O equipamento 

Pista de Atletismo, que é proposto por diversas pastas.” Obviamente que não são pastas, são 

pistas. Então nós iremos retificar essa expressão. E na reunião da última ata, na página 5: 

“Olhou com os olhos e falou: não leve em conta, porque é uma pessoa que sequer”, isto é o que 

consta originalmente e S. Sa. pede para que fique constando: “Olhou e com os olhos falou”, 

então existe a obliteração do e. Não leve em conta. Porque é uma pessoa que eu, Luís, não 

conheço e sequer” e vai doravante. Como são alterações de caráter meramente formal, que não 

altera o conteúdo, a Mesa as aceitou. Posto isso, coloco conjuntamente aos senhores que 

receberam com antecedência as atas se posso tê-las como aprovadas. Não havendo 

manifestação em sentido contrário, assim delibero, as atas, por unanimidade, com as retificações 

lidas estão aprovadas. 

 

 
Item 3 - Apreciação do processo CD-17/2014, referente à segunda 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, e deliberação sobre a redação 
final proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Nós fizemos uma proposta de alteração, já foi votada em primeira discussão, que 

alterava dispositivos do Regimento para Eleição Parcial do Conselho e do Regimento das 

Eleições no Conselho Deliberativo, que foi aprovada praticamente por unanimidade em primeira 

discussão na reunião do dia 18 de agosto transato. Nesta fase agora, em segunda discussão, 

abrange o texto resultante da primeira discussão mais o projeto da Comissão Especial de 

Redação. E para esta reunião somente são admitidas emendas com relação à proposta da 

Comissão Especial de Redação para evitar incorreções de linguagem, incoerência, contradição 

evidente ou absurdo manifesto, de acordo com o Art. 88 do Regimento Interno do Conselho. Não 

há oradores inscritos, então nós vamos ao resultado da primeira discussão, depois apresento 

artigo por artigo a proposta da Comissão de Redação. Em primeira discussão nós havíamos 

aprovado o seguinte: A Assembleia Geral Ordinária para eleição parcial do Conselho Deliberativo 

será convocada por edital, publicado por três (3) vezes, em jornal de grande circulação desta 

Capital e afixado em lugar apropriado no Clube, tudo com antecedência mínima de 15 dias. Os 
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Conselheiros que estiverem de acordo, ratificando a aprovação anterior, permaneçam como 

estão. Os em desacordo queiram-se levantar. Está ratificada esta alteração do Art. 1º, em 

segunda votação. Posteriormente, aprovamos o Art. 6º, em primeira votação, que diz 

peremptoriamente assim: As chapas registradas poderão ser impugnadas por qualquer 

Conselheiro, até quarenta e oito (48) horas, após a afixação a que alude o Art. 5º retro, mediante 

requerimento escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, devidamente justificado, 

abrindo-se imediatamente pelo prazo de cinco (5) dias. Prazo à apresentação de defesa da 

chapa impugnada. Segunda votação, os Conselheiros que estiverem ratificando esta alteração já 

deliberada em primeira votação permaneçam como estão. Os que dela discordarem queiram-se 

levantar. Está ratificada em segunda votação. E o parágrafo único deste mesmo artigo, que diz: 

Caberá ao Conselho deliberar sobre a impugnação, antes do início da votação; sendo a 

impugnação acolhida, a realização das eleições será suspensa pelo prazo de setenta e duas (72) 

horas. Neste caso, o Conselho funcionará em sessão permanente, nos termos do §2º do Art. 41, 

do Estatuto Social. Assim aprovamos em primeira votação e agora consulto os senhores se 

vamos aprovar em segunda votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os 

que discordarem queiram-se levantar. Por unanimidade, aprovada, ratificada em segunda 

discussão. Pois bem, temos que votar também agora, imediatamente o projeto da Comissão de 

Redação, cujos agradecimentos desde logo faço nas figuras ilustres dos ilustres Conselheiros 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Guilherme Domingos de Castro Reis e Roberto Gonçalves La 

Laina pela preciosa, prestimosa e operosa colaboração, compondo a Comissão de Redação, que 

se revestiu de certa complexidade, como lhes direi ao depois. Ficam aqui os nossos 

agradecimentos pelo precioso e relevante auxílio. E assim constará em ata e tenho certeza que 

expresso o sentimento geral de toda Casa. Pois bem, para o primeiro artigo, que é o art. 1º 

aprovado, a Comissão de Redação, os senhores receberam o quadro sinóptico, sugere o 

seguinte texto: A Assembleia Geral Ordinária para eleição parcial do Conselho Deliberativo será 

convocada por edital – Até aí igual à redação que nós aprováramos. E agora vem a Comissão de 

Redação sugerir: afixado, claro esse edital, em lugar apropriado no Clube e publicado por três (3) 

vezes em jornal de grande circulação desta Capital, o que deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 15 dias da sua realização. Vejam os senhores que essa redação é para dar maior 

clareza ao dispositivo que aprováramos e que já obviamente agora aprovamos em segunda, para 

que não haja nenhuma obscuridade capaz de macular o texto na sua inteireza. Os que estiverem 

de acordo com essa proposta da Comissão de Redação permaneçam como estão. Os que 

discordarem dessa redação queiram-se levantar. Estou contando inclusive com os votos dos 

Conselheiros que deveriam estar no lugar de costume, mas se os senhores se levantassem eu 

teria visto. Mas ficaria mais honrado se os senhores pudessem nos distinguir com o lugar 

habitual, porque este local, como todo do Clube, é destinado aos honrados associados que 

comparecem as nossas reuniões. No parágrafo único a Comissão de Redação aproveitou o 

ensejo, porquanto, de acordo com a nova regra de ortografia, que ainda haverá de entrar em 

vigor, mas que eu ouso em algumas considerações discordar dessa regra da ortografia, mas 

nesse caso eu estou até de acordo, no texto original a palavra Assembleia, como nós 

aprendemos no colégio vem com acento agudo no e, de Assembleia e, pelas novas regras de 

ortografia há obliteração desse acento agudo na palavra Assembleia, ideia e todas que terminam 

desta forma. Então, não há impedimento algum, acredito que os senhores estejam de acordo em 

que assim se faça. Muito bem, agora nós vamos para o Art. 5º. E eu vou relembrar aos senhores, 
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apenas para abreviar qualquer discussão e também para ficar clara a colocação da Comissão de 

Redação. A Comissão de Redação tem o trabalho de escoimar vícios de linguagem e dar maior 

clareza ao texto, os textos por nós aprovados. É por isso que se nomeia essa Comissão para 

fazer este exame. Ela não ingressa no mérito daquilo, como regra geral, do que aprovamos, ela 

visa com seu trabalho evitar incorreções de linguagem, incoerência e contradição evidente ou 

absurdo manifesto. E eu aí coloco antinomia. Antinomia é quando dois dispositivos legais, um 

colide com o outro. Então, para evitar também esses erros na formulação de um dispositivo legal 

é que se dedica a Comissão de Redação em qualquer parlamento a fazer este trabalho, que tem 

sua relevância. Fixada esta premissa, que é uma premissa importantíssima para a conclusão que 

vamos ter, a redação vigente do Art. 5º diz: As chapas, uma vez registradas, serão afixadas em 

locais apropriados do Clube, para conhecimento geral. O que a Comissão de Redação, eles 

debateram comigo e com o ilustre Diretor Jurídico, sugeriram para escoimar de uma eventual 

contradição, obscuridade ou contrariedade, o que eles sugeriram que constasse do Art. 5º: As 

chapas, uma vez registradas, serão afixadas – E aí a inserção – no primeiro dia útil ao 

subsequente, em locais apropriados – Lá estava do Clube – nas dependências internas do 

Clube, para conhecimento geral – De quem? Dos associados. Então, por amor à clareza e para 

evitar qualquer contradição, ela pede para inserir e, data vênia, entendo que esteja dentro dos 

limites de sua competência, estas expressões, por amor à clareza e para dar uma intelecção 

muito mais perfeita do dispositivo legal. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo que 

assim seja, permaneçam como estão. Os que discordarem desse entendimento queiram-se 

levantar. Está aprovada por unanimidade. O Art. 6º, peço que os senhores se fixem naquilo que 

havia dito sobre a competência da Comissão de Redação que é escoimar de vícios de, 

contradição, antinomia, contrariedade de linguagem, obscuridade. O que consta agora no Art. 6º, 

da forma como nós aprováramos, vou procurar ser bem claro para os senhores. Se nós 

observarmos os prazos constante na aprovação do Art. 6º e fomos fazendo progressivamente a 

observância desse prazo nós iremos chegar ao término do prazo previsto em lei, ou seja, não 

haverá prazo entre o dia de início do prazo e o de seu término, que são dez dias, porque aqui 

diz: elas poderão ser impugnadas, as chapas, até quarenta e oito (48) horas. E depois tem um 

prazo para impugnação em cinco (5) dias. Depois haverá de haver um prazo para que a 

autoridade competente decida. Todos esses prazos somados acaba ultrapassando o prazo de 

dez (10) dias, que é o prazo do primeiro edital, até o término do prazo normal de aprovação das 

chapas. Então, para se evitar essa contradição, essa antinomia, essa obscuridade, a Comissão e 

eu participei, com muita honra, desse trabalho, junto com o Dr. Cardia, com o Dr. Guilherme e 

com o Dr. La Laina, a redação ficou assim: As chapas registradas poderão ser objeto de pedido 

de impugnação, promovido por qualquer Conselheiro, porque a matéria é de ordem geral, no 

prazo de quarenta (48) horas, a contar do dia em que ocorreu a afixação a que alude o Art. 5º, 

que era o primeiro dia subsequente, mediante requerimento escrito, endereçado ao Presidente 

do Conselho Deliberativo e devidamente fundamentado, porque isso é incito a qualquer 

requerimento, com apresentação dos motivos que justifiquem o pedido e indicação dos requisitos 

que deixaram de ser preenchidos. Isso se chama fundamentação do pedido, é constitucional. 

Recebido o pedido de impugnação, o Presidente do Conselho verificará em juízo preliminar a 

tempestividade, condição objetiva de qualquer recurso e os elementos formais do requerimento. 

Ato contínuo. uma vez verificada essas formalidades formais, que é requisito objetivo de 

qualquer requerimento, tomará as providências cabíveis para que a chapa objeto do pedido de 
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impugnação seja devidamente notificada, na pessoa de seu representante. Este texto observa o 

que diz a Constituição da República Federativa do Brasil ao estabelecer como direito assegurado 

à cidadania, a observância do devido processo legal, que contempla o contraditório e os recursos 

a ele contraditório inerentes. Este é o Art. 5º, incisos LIV e LV da lei Maior da República do Brasil. 

Objeto do pedido de impugnação, dizia eu, devidamente notificada na pessoa de quem? Na 

pessoa de seu representante oficial, porque as chapas têm um representante que assinam, 

esses representantes, quando da inscrição como sendo representantes legais. Para apresentar 

no prazo máximo de quarenta (48) horas a defesa por escrito. Eis aí contemplado em sua 

inteireza o que a Constituição da República prevê. Razão pela qual entendo e a Comissão 

também, que ela não discrepou, com todo respeito de sua competência, ao fazer contemplar 

para clareza da lei aquilo que a Constituição da República Federativa do Brasil determina. 

Aqueles que estiverem de acordo... 

 

Marcelo Favalli (pela ordem) – Salvo melhor juízo, o resultado da primeira votação, da primeira 

discussão confere o prazo de 5 dias para apresentação de defesa da chapa impugnada. E há o 

que me faz crer, pela leitura ainda que superficial do projeto da Comissão de Redação, que é o 

que estamos a aprovar agora, confere apenas 48 horas para que este mesmo ato deva ser 

praticado. Então, desta forma, inquiro V. Sa. em esclarecer se dado dessa natureza possa ser 

alterado nesta segunda discussão, uma vez que em se falando 5 dias não há dúvida que são 5 

dias. E na redação final deve-se manter os mesmos 5 dias, porque senão estaremos alterando 

aquilo que fora aprovado na reunião pretérita, onde esta matéria foi votada pela primeira vez. Por 

favor, nos esclareça o motivo pelo qual a essa divergência, porque aqui não há dúvidas. 

 

Presidente – Em primeiro lugar, louvo e tenho feito isso sempre, o ilustre Conselheiro Marcelo 

Favalli sempre com acuidade, sempre com precisão, sempre atento e a sua colaboração, 

Conselheiro, a todos e particularmente a mim nos desvanece profundamente. 

 

Marcelo Favalli – É uma honra. 

 

Presidente – O senhor é um homem atento, um companheiro, sempre diligente e vou 

novamente explicar. Dissera no início... 

 

Marcelo Favalli – Por favor, é que o senhor que haveria o caso apenas se houvesse erro, 

manifesto, contradição, etc. 

 

Presidente – Vou colocar ao senhor. ... As chapas registradas poderão ser impugnadas por 

qualquer Conselheiro, até 48 horas, a partir do primeiro dia subsequente da afixação que 

aprováramos anterior, que é o primeiro dia útil, mais 48 horas, Conselheiro, praticamente 

teríamos 3 dias. Se dermos 5 dias até a notificação para ele apresentar impugnação teríamos 8 

ou 9. O prazo do início até o prazo final dá 10 dias. Então, não haveria tempo hábil de se seguir 

o rito procedimental de afixação, 48 horas para impugnação, prazo de 5 dias para apresentação 

da defesa e posterior deliberação. 
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Marcelo Favalli – Entendo perfeitamente a colocação, Sr. Presidente, mas é que no caso nós 

estamos alterando um prazo para apresentar defesa. Se isto gera consequências outras... 

 

Presidente – Eu vou lhe dizer qual é a consequência. 

 

Marcelo Favalli –...talvez não fosse matéria a ser apreciada ou ser colocada da forma que o foi 

na redação final para aprovação do artigo. 

 

Presidente – Eu vou colocar ao senhor. ... A premissa eu já coloquei, o senhor tem razão no que 

o senhor está, com muita acuidade, fazendo. Lera por duas vezes qual a amplitude da 

competência. Uma norma não pode ser inexequível, porque a forma, doutor – Isso não sou eu 

que diz, é um dos maiores juristas do País – a forma, e o senhor tem razão, ela é a garantia da 

jurisdição. Mas aí ele põe uma vírgula, mas ela não se presta a asfixiar um direito latente. 

 

Marcelo Favalli – Mas o senhor há então de reconhecer na qualidade de Presidente que nós 

estamos alterando o que fora aprovado em primeira discussão. 

 

Presidente – Me permita só concluir, com sua máxima licença. 

 

Marcelo Favalli – Pois não. 

 

Presidente – Já há precedente nesta Casa e tenho aqui, de que o Conselho assim reunido e 

expressamente convocado para tal fim, ele se reveste da natureza jurídica de soberania. A 

colocação que o senhor faz, de todo pertinente, será submetida à apreciação do Conselho. Se 

ela for acolhida este item da Comissão de Redação não poderá ser aprovado. Eu vou submeter à 

soberania do Conselho e já há precedente, a postulação da seguinte forma. Os Srs. 

Conselheiros que entenderem que esta redação sugerida está de acordo, em razão das 

explicações dadas, permaneçam como estão. Os Srs. Conselheiros que entenderem que esta 

redação, como com muita acuidade salientou o ilustre Conselheiro Marcelo Favalli, ela desborda 

da competência da Comissão de Redação, porquanto está a alterar aquilo que em primeira 

votação aprováramos queiram-se levantar. Está certa a colocação, Dr. Favalli? 

 

Marcelo Favalli – Exatamente. 

 

Presidente – Então, por favor, a matéria está em votação. Acredito que, pelos meus olhos a 

proposta da Comissão de Redação... Agora já estou em dúvida, vou fazer a verificação da 

votação, a menos que esteja errado. Acho que a proposta do ilustre Conselheiro Favalli está 

afastada. Vou fazer a verificação. A verificação não se confunde com votação nominal, ninguém 

mais pode sair, ninguém mais pode entrar, vão votar aqueles que se sentaram ou se levantaram. 

Então, aqueles que estiverem em condições de votar, por favor, no lugar de costume, porque vou 

chamar um por um. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente?  
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- Conversas paralelas no plenário. 

 

Presidente – Um minutinho, tem um Conselheiro pedindo pela ordem um esclarecimento. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Apenas para agilizar um pouco o procedimento, Sr. 

Presidente, será que V. Sa. não poderia solicitar que invertesse, aí fica mais fácil a visualização. 

 

Presidente – Não custa nada, nós temos tempo, não vou falar da paciência, mas vou falar do 

tempo. 

 

Marcelo Favalli – A matéria é de uma clareza palmar, parafraseando-o inclusive. 

 

Presidente – Não tenha dúvida. Obrigado. 

 

Marcelo Favalli – Alterou de 5 dias para oferecer defesa para 48 horas. Não importa o que 

aconteça, a consequência, etc., mudou aquilo que aprovamos em primeira discussão, ponto. 

Podemos votar, se o senhor quiser que eu levante, levanto, se o senhor quiser que sente, sento, 

mas mudou. 

 

Presidente – Mudou. Conselheiro, eu seria contrário àquilo que um grande filósofo denomina 

lógica do razoável se eu dissesse o contrário, não tenha dúvida. O senhor já deve ter ouvido 

esse estudo filosófico, chamado a lógica do razoável. 

 

Marcelo Favalli – Estou aprendendo todo dia, Sr. Presidente. 

 

Presidente – Estou apenas tentando dizer ao senhor que a aprovação desta norma, eu já estou 

vendo o futuro, a aprovação desta norma, como aprováramos em primeira discussão e não 

atentáramos para isso, ela se torna inexequível. E num diploma legal não pode haver normas 

inexequíveis, porque o prazo de impugnação no primeiro dia útil subsequente, mais 5 dias para 

apresentação de impugnação, já aí ela está violando o princípio de paridade. Para impugnar 48. 

Para responder a impugnação 5. O senhor sabe bem que os prazos para fazer e responder são 

iguais, mas ela se torna inexequível, porque findo o prazo de 5 dias não dará para se ter uma 

decisão dentro do decêndio, dentro dos 10 dias entre o início e a conclusão. Estou indo, com a 

licença dos ilustres que levantaram, não vou nominar nenhum, porque vi um que levantou que é 

cartesiano de corpo e alma, até pela altura e saber, quero apenas dizer que a sugestão da 

Comissão de Redação foi para afastar a contrariedade à lógica do razoável. Aprovamos, porque 

é formal. Aprovou 5 na primeira, 5 até o fim. E no fim ela se tornar inexequível, é só essa 

questão, não estou aqui a defender, estou apenas a esclarecer. 

 

Marcelo Favalli – Nós não precisamos brigar, Sr. Presidente. 

 

Presidente – Mas agora vou inverter. 
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Marcelo Favalli – Então, gostaria que se consignasse em ata a minha manifestação, no sentido 

de que a redação não respeitou aquilo que a primeira votação fez. Obrigado. 

 

Presidente – Já vai consignar sua observação, não tenha dúvida, já está nas notas taquigráficas 

as suas lúcidas considerações. Eu vou, a pedido do ilustre Conselheiro Efetivo, Dr. Alberto 

Fasanaro, fazer a inversão. Os que estiverem de acordo com as observações muito bem feitas 

do Conselheiro Marcelo Favalli, permaneçam sentados. Os que entenderem que a Comissão de 

Redação procurou dar clareza ao texto queiram-se levantar, por favor. Eu gostaria que aqueles 

que votaram diferentemente, olhassem, para verificar que a proposta da Comissão de Redação 

está contemplada; sem prejuízo da notável contribuição que o senhor sempre nos traz. O 

parágrafo único... 

 

Severiano Atanes Netto (fora do microfone) – Sr. Presidente, li o parágrafo único, o resultado 

da primeira discussão e o projeto da Comissão de Redação são idênticos. 

 

Presidente – Não, se o senhor verificar no parágrafo único da primeira: Caberá ao Conselho 

deliberar sobre a impugnação. E a Comissão de Redação, Dr. Atanes, coloca a identificação de 

qual Conselho, Conselho Deliberativo. E fala sobre pedido de impugnação. Esclarece bem que é 

sobre o pedido de impugnação. E colocou neste, porque a expressão neste é quando a palavra a 

que se refere está próxima. Nesse, com dois SS é quando está longe, então, aqui, nesse caso 

está próximo, é neste. Então, são três alterações. Identificou que Conselho é o Deliberativo, que 

a palavra é pedido de impugnação e que a expressão é neste e não nesse, correto? O senhor já 

me adiantou quais são as alterações propostas pela Comissão. Aqueles que estiverem de acordo 

com essas alterações permaneçam como estão. Os que dela discordarem queiram-se levantar. 

O parágrafo único está acolhido. Está aprovada, em segunda votação. Só para que os senhores 

tenham tranquilidade e não falei isso para não influenciar na votação do que Favalli propusera, 

esta redação e já adianto esta boa notícia, é a mesma que a Comissão que tive a honra de 

integrar com vários, é a mesma redação que será apresentada ao novo Regimento Eleitoral que 

espero trazer brevemente à consideração desta Casa, composto de mais de 30 dispositivos e 

que regula a Eleição no Conselho Deliberativo. É esta mesma redação, Dr. Favalli, porque nós 

fizemos a contagem e não dava os 10 dias entre a afixação e a impugnação, é a mesma que 

nós, sem a Comissão de Redação ter lido, já estabelecêramos na proposta de alteração do 

Regimento Eleitoral que virá para Casa. Por isso que é uma beleza participar das reuniões desta 

Casa, pelas pessoas que estão sempre atentas e trazendo colaborações. 
 

 
Item 4 - Apreciação do processo CD-22/2014, referente à proposta formulada pela 

Presidência do Conselho Deliberativo, de concessão do título de Associado 
Benemérito ao Conselheiro Efetivo Antonio Moreno Neto. 

Presidente – Assim foi proposto, os senhores receberam a proposição, ela é datada do dia 15 

de agosto deste ano e foi formulada com base no Art. 6º do Estatuto Social, que estabelece: o 

Clube se constitui de associados distribuídos das seguintes categorias, e o primeiro inciso é 

benemérito, associados beneméritos. E doutro bordo, o Art. 6º, inciso I do Regulamento Geral 

estabelece as condições para concessão desta benesse. E é o Art. 6º, também parágrafo 1º: o 
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Clube se constitui de associados, distribuídos nas seguintes categorias: 1º – beneméritos. Os 

que pertencendo a outra categoria hajam recebido ou venham a receber esse título em atenção a 

relevantes serviços prestados ao Clube. E na parte pela Mesa realçada e grifada, podendo 

somente ser outorgado ao Presidente da Diretoria ou do Conselho Deliberativo três anos após 

este ter exercido plenamente seu mandato. A sentir da Mesa, porque esta condição objetiva, 

temporal de triênio, após o encerramento do mandato, estava implementada esta condição pelo 

Conselheiro indicado para a benemerência, formulou-se o pedido, que mereceu parecer 

favorável da douta Comissão Jurídica e bem assim da Comissão de Sindicância. A matéria está 

trazida à discussão e o primeiro inscrito é o Conselheiro Clovis Bergamo Filho, seguindo-lhe Luiz 

Eduardo Fernandes e Marcelo Grassi. Com a palavra, Conselheiro Clovis Bergamo Filho. 
 

Clovis Bergamo Filho – ... Eu fico muito feliz de estar tendo oportunidade de estar falando aqui 

neste assunto que está em pauta, pois ele está muito ligado às comemorações recentes que 

nosso Clube fez. Uma Entidade que comemora 115 anos, ela só comemora 115 anos a partir do 

momento que reconhece a sua história. E uma parte desse processo de reconhecimento à 

história é aplicar o que está definido, que é essa honraria aos pinheirenses que dedicaram o seu 

tempo na Presidência ou do Conselho ou na Presidência da Diretoria. Acho que está bem claro e 

foi explanado pelo Presidente do Conselho, que todos os pré-requisitos para essa honraria foram 

atendidos. Desta forma, endereço meu voto favorável à honraria dada ao Presidente Antonio 

Moreno Neto. Muito obrigado. Boa noite. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Eu só gostaria de lembrar que o Conselheiro 

Antonio Moreno Neto foi responsável pela mudança da face do Clube. Antes da gestão dele, o 

Clube era essencialmente esportivo, na gestão dele passamos a ter um Clube social e cultural. É 

mais do que merecida essa homenagem. Obrigado. 
 

Presidente - Agradecemos a participação. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – ... Pensei muito em não vir hoje aqui para não ter que passar por 

isso agora. Mas faltei nas últimas reuniões por estar fora do País, então, tive que vir. Aquele que 

não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que conhece e diz que é 

mentira, este sim é um criminoso, como já disse Bertolt Brecht. Quando assumi meu atual 

mandato vim aqui na Tribuna e teci críticas à gestão do Presidente anterior ao atual. Cheguei a 

pedir abertura de inquérito, o que não fui atendido. Faltou só dizer que pedi audiência ao 

mandatário da época, sem também ser atendido naquele tempo. Citei nomes, apresentei 

testemunhas e nada. Para minha surpresa, tempos depois, este mesmo senhor teve seu nome 

na imprensa, por malfeitos à época da Prefeitura do Município. Surpresa maior ainda foi quando 

ele veio a esta Tribuna defender-se de acusações de, em tese, fraudes. Houve até menção de 

ele ter dado prejuízo aos cofres do Clube, com a contratação equivocada de advogados para 

defesas pessoais, em tese. Novamente pedi abertura de inquérito, aqui mesmo nesta Tribuna, 

sendo meu pedido não atendido. Fala-se até em pedido de supressão da liberdade decretada. 

Não posso criticar uma gestão, senhores, depois vir aqui e premiá-la. Nunca menti para os 

senhores, e mais, não minto para mim mesmo. Senhores, antes ofender com a verdade do que 

agradar com a adulação. Proponho que essa votação seja adiada até os esclarecimentos dos 



17/47 

 

fatos citados. Acho até bom para o próprio esclarecimento. Caso contrário, senhores, eu me 

declaro impedido dela participar. Muito obrigado.  

 

Marcelo Grassi – ... Estamos hoje aqui para avaliar a proposta do digníssimo Presidente do 

Conselho, propondo o título de benemerência para o Sr. Antonio Moreno Neto. Mas nessa 

proposta, nobre Presidente, o senhor antecipadamente a nossa avaliação já dá um denominativo 

a esse senhor, como se fosse ele Presidente de sempre. Não sei se o senhor peca por excesso 

de fidelidade ou de amizade, mas, particularmente, não concordo antecipadamente ou mesmo 

conominativo. Então, gostaria que o senhor colocasse em apreciação ao resto do Conselho se 

concorda, que não entendi se vamos votar pela benemerência ou também, conjuntamente, esse 

denominativo. 
 

Presidente - Nada a responder, o senhor prossiga com sua fala. Neste País por enquanto não 

existe censura a uma opinião, o senhor prossiga. 

 

Marcelo Grassi – Perfeitamente, mesmo porque, já que o senhor se exime... 

 

Presidente - Eu não me eximo, eu denomino a todos aqueles que fizeram história nesta Casa, 

desde o primeiro Presidente, e o senhor nas reuniões que vem é testemunha disso, eu denomino 

todos de Presidente de Sempre, pelo extraordinário serviço que todos, sem exceção, prestaram. 

É uma opinião pessoal, que não está em julgamento, o que está em julgamento é a concessão 

do Art. 6º I, do Regulamento Geral que foi proposto pela Mesa do Conselho Deliberativo, em 

cumprimento a um ditame estatutário e regimental. Eu cumpri minha obrigação estatutária, 

Estatuto que jurei respeitar quando fui guindado a esta Casa pelos senhores. E o senhor exerça 

o seu juramento, votando de acordo com a sua ciência e com a sua consciência.  

 

Marcelo Grassi – Perfeitamente, em cima do que o senhor falou: eu assumo a responsabilidade, 

ao jurar em sessão solene nesta Casa, cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e Regimentos. 

Sendo assim, eu dou minha palavra de honra. Seguindo, na sua redação, no parágrafo 3, o 

senhor diz assim: nesse trilho, presente o denso currículo do Presidente de sempre. Ou seja, o 

senhor está dando uma denominação que a mim não cabe, não sei do resto do Conselho. Então, 

eu gostaria que o senhor esclarecesse se nós vamos ter que denominá-lo também assim, se 

aprovado for. 
 

Presidente - Não, senhor, Eu o denomino de Presidente de Sempre e o faça quem assim o 

entender. Eu denomino, como falei ao senhor, respeitosamente, todos aqueles que honraram 

esta Casa no exercício da Presidência, desde Hans Nobiling até Luís Eduardo Dutra Rodrigues, 

desde o primeiro Presidente do Conselho até o penúltimo, que é o eminente Dr. Alberto 

Fasanaro, de Presidente de Sempre. Aqui estão Presidentes de sempre e eu tenho denominado 

e sei de cor o nome completo. Só hoje, aqui estão Arlindo Virgílio Machado Moura, Alberto 

Fasanaro, Dr. Sergio Lazzarini está em viagem para a Europa e daqui a três horas aniversária, 

que ele aniversaria no dia 30 de setembro e o cumprimentei, com muita honra. E o extraordinário 

Claudio Regina, Cezar Roberto Leão Granieri, que voltou de viagem hoje e após 15 horas de voo 

e sentindo ainda os rigores do fuso horário, compareceu à reunião e juntamente com o Dr. 
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Alberto Fasanaro, para não faltar, como nunca faltaram a nenhuma reunião. Claudio Regina, que 

é o mestre de todos nós. A esses eu denomino Presidentes de Sempre, como o é para um dos 

grandes clubes deste País, Carlos Augusto Barros e Silva. Eu não me excedo em nenhuma 

adjetivação, eu estou apenas colocando a amizade, que tem como prefixo sentimento de alma, 

de reverência a homens que escreveram a história deste Clube, que tem 115 anos. E que não 

pode ser, esta história, como disse Bergamo, desconhecida por pessoas, embora se respeite a 

opinião, que pense em sentido contrário. Mas o que estamos a votar aqui é o Art. 6º, inciso I do 

Regulamento Geral, a concessão ou não do título de Associado Benemérito a quem implementou 

as condições objetivas para ter este gáudio. E fiz isto porque fizera há tempos a Sergio Lazzarini, 

a Paulo César de Arruda Castanho e Alberto Fasanaro, que até então já apresentavam as 

condições, mas a proposta não tinha vindo essa proposta a esta Casa. Nada mais fiz senão 

equalizar àqueles que também e, no caso era um só, implementava esta condição, ao 

recebimento deste título. 

 

Marcelo Grassi – Perfeitamente. Desde a minha propaganda eleitoral eu afirmava minha 

filosofia de vida: respeitar para ser respeitado, honrando sempre a minha palavra. Parágrafo 3, aí 

vem o parágrafo 4, mas na sua proposta estão faltando os parágrafos 5 e 6. Existe alguma 

coisa? 

 

Presidente - Erro de digitação, peço escusas, onde leia-se 7, leia-se 5, e assim 

subsequentemente. 

 

Marcelo Grassi – Está bom, com todo respeito, digníssimo Presidente, Dr. Manssur... 

 

Presidente - O senhor sabe que também tenho pela sua pessoa. 

 

Marcelo Grassi – Muito obrigado. O senhor poderia nos dizer quanto tempo milita nesta Casa? 

 

Presidente – Talvez desde 1985, aproximadamente. 
 

Marcelo Grassi – Então, vamos avaliar o denso currículo... 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Tempo. 

 

Presidente - Assim que o relógio soar eu darei a ele mais 60 segundos para concluir, ou seja, 

um minuto. 

 

Marcelo Grassi – Mas o tempo que o senhor falou está no meu tempo? 

 

Presidente - Mas eu tive que responder as suas indagações, estou respondendo as suas 

indagações, não sou eu que estou em julgamento de benemerência, mas o senhor insiste em me 

fazer a pergunta. Eu não tenho receio, Conselheiro, sabe por quê? Eu mantenho independência 

e  em todos os setores que o senhor possa imaginar, então, o senhor está fazendo as 

indagações e estou lhe respondendo. Se outro estivesse aqui talvez dissesse: eu não estou em 
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julgamento, o senhor emita sua opinião. Mas eu lhe respondo, porque lhe falei, pelo respeito que 

tenho pelo senhor. O senhor prossiga e conclua seu juízo de peso, medida e valor, por favor. 

 

Marcelo Grassi – Então, como meu tempo está escasso, antes de falar tudo que gostaria... 

Quanto tempo falta? 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (fora do microfone) – Dois minutos. 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Continua. 

 

Presidente - É como eu falei, a opinião tem que ser respeitada, todos têm o direito de opinar, é 

um Conselheiro, está na Tribuna, ele vai opinar. Terminando o tempo, vai encerrar. 

 

Marcelo Grassi – Perfeitamente. Então, quero só dizer, por exemplo, no denso currículo do Sr. 

Antonio Moreno diz aqui que ele entrou como atleta militante. O senhor poderia me dizer em que 

esporte ele entrou como militante? 

 

Presidente - Isso compete à Comissão de Sindicância fazê-lo, se ela opinou a questão está 

superada, porquanto implementada a condição. Essa e outras, também. 
 

Marcelo Grassi – Desculpe, se fosse meu currículo ia enaltecer os esportes que pratiquei e com 

os títulos, mesmo porque Regimento do Departamento Esportivo exige que se tenha uma ficha 

curricular de todos atletas, o que preserva a tradição de nossas conquistas. 
 

Presidente - Mas o senhor não está em julgamento, o dia que o senhor estiver esse currículo 

poderá ser apresentado. 
 

Marcelo Grassi – Perfeito, então, quero crer que com a sua consciência, o senhor fazendo essa 

proposta não existirá uma mácula ao Sr. Antonio Moreno Neto no descumprimento de algum 

Estatuto, Regimento, alguma coisa assim? 

 

Presidente - Que esta Presidência tenha conhecimento, as condições objetivas para concessão, 

ou seja, 3 anos após o término de seu mandato, nada há na Presidência do Conselho, de acordo 

com a lei deste País, que infirme a outorga deste título a quem exerceu com mandato completo a 

Presidência do Esporte Clube Pinheiros. 
 

Marcelo Grassi – O senhor falou que está desde 85 e o Sr. Moreno, 90. 

 

Presidente - Eu vou lhe dar mais dois minutos, para o senhor concluir, Conselheiro, por favor. 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Marcelo Grassi – Olha lá, tem gente que acha muito e tem gente que acha pouco. 
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Presidente - Conselheiro, o senhor não perca tempo, eu dirijo os trabalhos, por favor. 

 

Marcelo Grassi – Só terminando. 

 
Presidente - Pois não. 
 

Marcelo Grassi – Na última fala do Sr. Antonio Moreno nesta Casa, ele assume e disse que 

existe entre 380 a 400 militantes. Isso acontece hoje e acontece em toda sua gestão, maculando, 

infringindo o Regulamento. E tenho aqui em mãos uma prova cabal de uma quebra de Estatuto, 

assinado pelo Sr. Antonio Moreno, conforme Regimento Eleitoral, que é vedado o uso de bens, 

serviços e funcionários do Clube. Tenho a prova cabal aqui. E o senhor sabia, porque eu fiz em 

minha propaganda política e afixei, inclusive por gente foi retirada e o Sr. Antonio Moreno ainda 

foi me afrontar, porque eu tinha feito eleição, que é um papel público. Inclusive conversei com o 

senhor... 

 

Presidente - Sim. 
 

Marcelo Grassi – ... e falei que não iria fazer o BO. E ainda, sentimental e com a tradição que eu 

tenho esportiva de currículo, já que ganhei e representei o Clube em cinco esportes e ganhei 

títulos em todos eles. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Nossa! 

 

Presidente - Não. 

 

Marcelo Grassi – Nossa mesmo, porque pouca gente tem isso, acho que ninguém no Clube. 

 

Presidente - O senhor se dirija a mim, Conselheiro, por favor. 

 

Marcelo Grassi – Pois não, Dr. Manssur. Então, para mim, na tradição que acredito, o Sr. 

Antonio Moreno também macula as nossas cores com equipes pagas. Então, dessa forma, sou 

contrário à aprovação. E devo dizer, só para rematar, que todos que o senhor citou, falando um 

pouquinho da história do Clube, vem da chapa amarela, do grupo do Futebol, que dominou o 

Conselho em 84 e passou a administrar o Clube em 85. Só que não concordo com a filosofia de 

gestão que tem sido implantada até hoje, com alta penalidade a todos os associados, seja em 

nosso bolso, seja no serviço, seja nas obras, só que a Diretoria está na deles e, nós, estamos na 

nossa? Que terão que preservar o associado, porque tudo que a Diretoria faz, por pior ou 

impossível que seja, tem a chancela deste Conselho. 

 

Presidente - Conselheiro, o seu tempo encerrou, não vou polemizar com o senhor, mas o 

término da sua fala, o senhor vai entender o que estou a dizer, não guarda nenhum nexo causal 

entre o que o senhor diz e a matéria que regimentalmente está em discussão e deliberação. 

 

Marcelo Grassi – O senhor me dará a réplica, já que falou. 
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Presidente - Não há réplica à palavra do Presidente, o senhor que respeita muito o Estatuto, 

está dito. O Presidente falou, o seu tempo está encerrado. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Gostaria de solicitar um esclarecimento a V. Sa. 

 

Marcelo Grassi – Desculpe, o senhor pediu aparte? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pedi um aparte. 

 

Marcelo Grassi – Aparte a quem? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ao senhor. 

 

Marcelo Grassi – Não tem.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem, então, não há problema. 
 

Presidente - Então, está encerrada a fala. Com a palavra, Conselheiro Alberto Fasanaro. 

 
- Manifestação no plenário. 

 

Presidente - Eu pediria, por favor, essas manifestações não estão de acordo com a liturgia do 

Conselho. 
 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... Como V. Sa. bem sabe, Sr. Presidente, estou 

chegando de uma viagem de 15 horas, estou com 7 horas de fuso horário, mas me senti na 

obrigação de comparecer a esta Tribuna, quando cheguei em casa hoje à tarde e observei que 

estava sendo proposto o título de Associado Benemérito ao Conselheiro Antonio Moreno Neto. 

Por esse motivo, insisti de vir aqui para fazer alguns comentários. Inicialmente, o que pretendia 

solicitar ao ilustre Conselheiro, educado Conselheiro que me precedeu. 

 

Marcelo Grassi – Desculpe, com todo respeito, o Sr. Fasanaro não estava inscrito. 

 

Presidente - Está inscrito, sim senhor. 

 

Marcelo Grassi – Não, senhor. 

 

Presidente - Quem dirige os trabalhos aqui sou eu, conforme o Regimento do Conselho 

determina. Quando o senhor for eleito Presidente do Conselho o senhor poderá dirigir os 

trabalhos como o senhor entender, por ora este direito eu não lhe darei, por favor.  

 

Marcelo Grassi – O senhor só corrobora que, aos amigos tudo e, aos inimigos, o rigor da lei. 

 

Presidente - Conselheiro, por favor. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Então, o que estava só comentando, Sr. Presidente, é 

que a minha intervenção em relação ao Conselheiro que me precedeu é no sentido de que houve 

uma afirmação aqui, baseada em propaganda política, que diz respeito a eventual cometimento 

de alguma irregularidade do ex-Presidente na condução aqui do Clube. Como ficou somente 

essa menção, o meu pedido de aparte era no sentido de que ele lesse, embora fosse 

propaganda política, lesse aquilo que ele teria escrito. Mas, de toda forma, agora já está 

superado, já que ele não me concedeu o aparte, cada um interprete como queira aquilo que o 

Conselheiro anterior manifestou. 

 
- O Conselheiro Marcelo Grassi manifesta-se fora do microfone. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Por gentileza, Conselheiro, ouvi com muita atenção, 

todos ouvimos com muita atenção as suas considerações. Respeito o que o senhor fala, divirjo, 

mas respeito, afinal de contas a gente é obrigado a ouvir tudo, então, respeito. Mas o que queria 

colocar, Sr. Presidente, é o seguinte, eu imaginava que uma reunião como essa fosse de 

reconhecimento, por que o que prevê o Estatuto, o que prevê os nossos Regulamentos? Que 

decorrido o prazo de 3 anos pode ser concedido o título a quem tenha pertencido à Presidência 

da Diretoria, à Presidência do Conselho. Então, normalmente essas reuniões, foi o que 

aconteceu e tive até a oportunidade de quando recebi esse título ouvir palavras muito generosas 

por parte do Conselheiro João Benedicto, da mesma forma que ele falou para mim, falou com os 

outros Conselheiros que haviam sido agraciados. Então é um momento que a gente imagina que 

é até de reconhecimento efetivamente. E acabei ficando surpreso com esse tipo de 

consideração, que me parece até mais pautada em sentimentos um pouco mais subalternos. 

Não quero falar subalterno, no sentido de interesses pessoais contrariados, a gente sabe a 

história de cada um, a gente sabe os problemas que cada um já teve aqui. Quer dizer, talvez 

para quem esteja começando agora não saiba e possa ficar com uma imagem um pouco 

diferente. Mas o que queria somente destacar, Sr. Presidente, é que tive a honra na condição de 

Presidente do Conselho e, até por uma disposição estatutária, dar posse ao Conselheiro Antonio 

Moreno Neto, ao mesmo tempo em que na condição de Vice-Presidente, o ilustre médico, Dr. 

Severiano Atanes Netto. E naquela oportunidade eu fiz uma afirmação que vi absolutamente 

concretizada no período da gestão dos dois, que era que eles iriam administrar o Clube olhando 

para frente e não olhando no retrovisor. Efetivamente foi o que fizeram. A partir da gestão do Sr. 

Antonio Moreno Neto houve uma verdadeira metamorfose neste Clube, Sr. Presidente, quem 

está há tempo aqui sabe o que foi feito nesse período da gestão presidida pelo Conselheiro 

Antonio Moreno. E é bom a gente lembrar, até porque a gente acaba esquecendo alguma coisa, 

eu vou só pincelar algumas das obras que foram feitas durante essa gestão. Nós tivemos a 

reforma total do parque aquático. Vou dizer três, para não me estender muito: a reforma total do 

parque aquático; o Restaurante O Ponto, essa maravilha! Quem se lembra como era e como 

está agora. E a própria Lanchonete do Futebol, para não me estender em outras obras de menor 

impacto. Com relação à parte social, os artistas que foram trazidos nesse período, quer dizer, 

Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Chitãozinho e Xororó, sei que houve um número enorme, quer 

dizer, houve um incremento muito grande da parte social, da parte cultural. Com relação à 

própria parte esportiva, o Pinheiros foi uma nação no Pan, foi o Pan-Americano à época que era 

conduzido pelo Presidente Antonio Moreno. Então, temos uma sucessão de eventos grandiosos 
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que nada mais fazem do que comprovam a condução brilhante que ele teve durante o período da 

sua Presidência. E um último dado somente, que isso é bom lembrar, porque vai passando o 

tempo e evidentemente que a gente sempre quer ter melhorias, sempre quer melhorar. Mas teve 

um benefício para o associado, representado pelo valor do título social, isso eu posso falar, 

porque quando me tornei Veterano e agora vou ter que falar minha idade, mas quando me tornei 

Veterano, em 2006, vendi meu título por R$ 700,00. E não fiz nenhum ato de benemerência, 

porque era que valia o título naquela oportunidade, porque ninguém tinha interesse em vir ao 

Clube, pelo contrário, muitos associados queriam sair do Clube. Hoje, bem ou mal, um título do 

Clube vale R$ 14 mil. Então, até por mais esse motivo é que a gente tem que começar a fazer 

uma avaliação do quanto foi feito na gestão do Presidente Antonio Moreno, que foi dado 

continuidade com essa gestão bastante empenhada, dedicada do Presidente Eduardo Dutra. 

Apenas, somente para finalizar... 

 

Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho – O senhor me desculpe, são 10 minutos para a 

fala? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não chegaram aos 10 minutos, Conselheiro. 

 

Presidente - Veja só o que vou dizer aos senhores, podem me tratar da forma como quiser, eu 

jamais faltarei ao respeito, ao carinho, à estima por todos os senhores. Quem dirige os trabalhos 

por enquanto sou eu e estou com o relógio aqui marcando o tempo, a hora que soar, é soar de 

soar; não de suor, a hora que soar o tempo vai tilintar a máquina e eu farei o aviso de estilo. Os 

senhores podem ter tranquilidade, fiquem calmos, tenha calma, vamos nos desapegar de tanto 

ódio e de tanta mágoa. 

 

Marcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho – Estou calmo, só se for um tratamento igualitário 

para todo mundo, é isso que estou falando. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente, vou ser mais breve ainda, às vezes as 

verdades incomodam, mas a gente tem que reafirmá-las. ... Mas o que queria, só para finalizar, 

Sr. Presidente, agora até me perdi um pouco, gostaria de dizer o seguinte: o Antonio Moreno 

Neto no tempo da sua gestão conseguiu escrever seu nome no livro de ouro dos melhores 

Presidentes que este Clube já teve. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E outra 

coisa também, apenas à guisa de esclarecimento, ao contrário do que foi afirmado aqui pelo 

Conselheiro anterior, esse grupo que está no poder agora estava na Oposição e começamos, é o 

grupo do Pinheiros Sempre, que teve um apoio inestimável do grupo presidido pelo Conselheiro 

Rossi, nós estamos no poder a partir de 2007 somente. O que aconteceu antes na Oposição e 

agora na sequência, desde 2004 nós temos ganhado as eleições, isso significa o quê? Que 

aparentemente o associado está feliz, senão não teríamos ganhado as eleições em 2004, 2006, 

2008, 2010, 2012 e 2014. O Brasil infelizmente não conseguiu o hexacampeonato, mas nosso 

grupo conseguiu o hexacampeonato. É isso que queria falar, Sr. Presidente. Muito obrigado.  

 

André Franco Montoro Filho (aparte) – Quando estava essa discussão me lembrei de fato 

ocorrido há alguns anos. Estava nos Estados Unidos acompanhando uma graduação de minha 
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filha no MBA. O patrono da solenidade foi Paul Volcker ex-presidente do Banco Central. Na 

ocasião o Presidente do Banco Central era Alan Greenspan, um republicano enquanto Volcker 

era democrata, mas mesmo assim foi extremamente aplaudido e saudado porque era um ex-

aluno da NYU, funcionário de carreira que chegou a um dos mais importantes cargos no governo 

americano, a presidência do Banco Central. Na hora até falei com minha mulher, isso o PT já 

tinha ganhado a eleição aqui, falei: imagina se o Gustavo Franco fosse homenageado ou fosse 

patrono de alguma graduação, o que aconteceria? Seria extremamente vaiado, por quê? Porque 

no Brasil não se respeita a liturgia do cargo. E eu acho que aqui nessa questão é o cargo de 

Presidente, até mais do que a figura do Antonio Moreno, que é meu amigo, respeito muito, 

companheiro de Futebol, aliás, adversário. E eu acho que é nesse espírito que devemos pensar 

essa homenagem, como o Presidente fez nas homenagens dos demais Presidentes, 

independentemente de partido ou não. Foi um associado que pelos seus méritos chegou a um 

cargo de Presidente, um cargo de destaque. E o Estatuto prevê exatamente que essas pessoas 

sejam homenageadas e é o que estamos fazendo aqui. Muito obrigado.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem. ... Só para responder V. Sa., com muito 

mais propriedade soube sintetizar tudo aquilo que eu queria expressar. Muito obrigado pelo seu 

apoio e pelo seu comentário. 

 

Francisco Flaquer Filho – Eu só queria tirar uma dúvida, se me permite?  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pois não. 
 

Francisco Flaquer Filho – Se foi na gestão do Antonio Moreno que o Pinheiros passou a 

participar da Lei de Incentivo ao Esporte? 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Foi, mas isso também por uma circunstância que foi 

aprovada na gestão dele. 
 

Francisco Flaquer Filho – Só queria tirar essa dúvida. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Foi por causa disso. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – ... Muito do que iria falar aqui foi colocado pelo Conselheiro 

Fasanaro, pelo ex-Presidente do Conselho, Alberto Fasanaro, e também complementando e 

sintetizado pelo André Montoro, que é isso mesmo, eu acho que o legislador, quando colocou 

isso no Estatuto o pensamento dele foi homenagear alguém que de alguma forma se dedicou a 

um trabalho dentro do Clube. Essa é a ideia. Se formos analisar a gestão do Antonio Moreno, 

sem dúvida nenhuma foi uma gestão que excedeu, é preciso que a gente faça uma reflexão, que 

volte um pouco no passado recente para analisar o que foi feito no Clube. E acho que esse 

reconhecimento nós deveríamos dar ao dirigente que comandou uma Diretoria, que muito fez 

pelo Clube, que muito fez pelo associado, mas acho também que temos que superar uma fase 

que estamos vivendo intensamente no Clube, quer dizer, existem facções e não existe o 

reconhecimento geral. Quer dizer, se eu sou de uma facção não reconheço do que a outra fez. 
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Esse ambiente é muito ruim, nós não somos assim, nós não fomos assim, se voltarmos mais ao 

passado, não somos assim e é por isso que este Clube chegou aonde chegou. Essas dissensões 

só nos levarão a um ambiente desfavorável ao crescimento e ao desenvolvimento do Clube. 

Agora, é isso que precisamos pensar. O Conselheiro Fasanaro colocou muito bem, nós temos 

tido embates eleitorais há vários anos e nós só estamos e, quando digo nós, que pertenço ao 

Pinheiros Sempre, e nós só estamos vencendo pela competência, não é por outra razão, não 

existe aqui no Clube um dirigismo da eleição, não existe isso. Existe é o trabalho reconhecido 

pelo sócio, é esse aspecto que a gente tem que levar em conta, mas não estamos levando isso 

em conta. Até tenho me referido ao posicionamento da Oposição, que ela não encontrou a forma 

de se contrapor, de ter novas ideias, ideias criativas que emocionem o sócio, porque a forma que 

foi sempre levada é de denuncismo, de certo revanchismo e isso não tem sido aceito pelo 

associado. É por isso que estamos, é porque você tem gestões, como foi a gestão de Antonio 

Moreno Neto, como está sendo a gestão do Dutra, que privilegia, que busca atender aos anseios 

dos associados, não quer dizer em hipótese alguma que não tenhamos problema, nós temos 

problema todo dia neste Clube e você tem que ter gente capaz, comprometida para resolvê-los, 

porque problema nós vamos ter todo dia: é o azulejo que não sei o quê, é a piscina, o 

aquecimento, todo dia tem problema. 

 

Edgard Ozon (aparte – fora do microfone) – Só houve uma divergência, todos aqui estamos 

quietos. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Obrigado, Edgard. 

 

Synesio Alves de Lima (aparte) – Corroborando com sua assertiva, queria lembrar só que a 

condição de Oposição, me parecia muito competente e muito reconhecida a Situação em 

evidência à época. E lembro então que a construção do primeiro Estacionamento, o Presidente 

Celso Hahne nomeou Presidente da Comissão de Obras o líder da Oposição. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Exatamente, foi muito bem lembrado. Então, é esse aspecto 

que queria ressaltar, o legislador colocou isso no Estatuto para que a gente reconheça o 

trabalho, a dedicação, empenho em solucionar problemas no Clube, em criar novas opções para 

o associado e é dessa forma que foi a gestão do Antonio Moreno Neto. Não vou me estender 

aqui nos eventos e nas obras que foram feitas, que modificaram sim a face deste Clube. Era isso 

que queria dizer aos senhores. Muito obrigado.  

 

Presidente - Não há mais inscritos, declaro encerrada a discussão. Vamos pôr a matéria em 

votação, as pessoas que estão em condições de votar, por favor, no lugar de costume. Primeiro, 

há uma questão antes suscitada pelo Conselheiro de retirada de pauta. Os Conselheiros que 

estiverem de acordo com a proposta do Conselheiro Luiz Fernandes, de retirada de pauta da 

matéria, permaneçam como estão. Os que discordarem dessa proposta queiram-se levantar. 

(Pausa.) Está rejeitada por maioria. Então, agora vamos à votação de mérito. Os Conselheiros 

que estiverem de acordo com a proposta formulada pela Mesa do Conselho, de concessão do 

título de Associado Benemérito ao Presidente Antonio Moreno Neto, permaneçam como estão. 

Os que discordarem dessa proposta queiram-se levantar. A proposta está aprovada por maioria. 
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Na próxima reunião do Conselho será outorgado título referente a esta decisão soberana do 

Egrégio Conselho Deliberativo. 

 

Registre-se que foram apresentadas as seguintes declarações de voto por escrito (idêntica 

redação, algumas delas diferindo apenas na conjunção adverbial do início da frase (“Ainda que” / 

“Mesmo que”): Conselheiros Alvaro Rafael Mondes Latorre, Ana Claudia Alves de Sá, Aurea 

Lucia Ferronato, Flavia Ferronato, Graziela Pedreschi Oria Carneiro, João Vicente Roberto de 

Queiros Mattoso, José Luiz Fernandes Junior, Luiz Eduardo Fernandes, Marcelo Grassi, Marcio 

Luiz Moraes Barros de Campos Filho, Marina Passalacqua Frota de Godoy Sitchin, Ney Roberto 

Caminha David, Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal, Regina Helena Secaf, Roberto 

Gonçalves La Laina e Silvia Schuster, contrários à aprovação da matéria, sob o fundamento de 

que “Ainda que o ilustre Conselheiro, ora candidato à obtenção do título de associado 

benemérito, sinta-se amparado pelo artigo 6º do Regulamento Geral do ECP e tenha prestado 

relevantes serviços ao ECP, para fazer jus à referida prerrogativa deveria agir como modelo de 

conduta social abalizada na probidade e atender, segundo critérios objetivos, as mesmas 

exigências impostas a todo e qualquer candidato interessado em ingressar no quadro associativo 

do ECP, inclusive a apresentação das tradicionais “Certidões Negativas” expedidas pelo Poder 

Judiciário e outras autoridades – o que não foi feito”.”. 

 

 
Item 5 - Apreciação do processo CD-23/2014, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor de 
R$88.618,09 (oitenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e nove centavos), 
para construir um Coreto na Praça das Artes. 

Presidente - O pedido foi regularmente processado. Foram ouvidas as Comissões pertinentes de 

Obras, Jurídica e Financeira. Os senhores receberam os respectivos pareceres. A matéria está 

em discussão. Encontra-se inscrito para falar por hora, Conselheiro Andreas de Souza Fein. 

 

Andreas de Souza Fein – ... Senhor Presidente, eu tenho poucas observações a fazer sobre 

esse pedido. A primeira delas é que é mais uma obra que não estava prevista no nosso Plano 

Diretor. O segundo ponto é que em algum momento da justificativa da apresentação desse 

pedido fala-se numa economia que seria gerada pela construção desse Coreto, face à 

desnecessidade que surgirá da instalação de plataformas provisórias. Acho que houve aqui uma 

falha, o valor é relativamente pequeno, mas não se pode avaliar economia se não sei quanto 

gastamos hoje com a sistemática atualmente empregada. O outro ponto negativo que vejo do 

projeto apresentado é que vamos aumentar a área impermeável do Clube, como até muito bem 

assinalado pela própria Comissão de Obras. Outra observação, Sr. Presidente, é que o local é 

totalmente inadequado com relação à proximidade das quadras de Tênis. A prática de Tênis já 

tem sido bastante prejudicada pela circulação de pedestres, que a nova disposição impôs aos 

tenistas, pela instalação inadequada dos postes de iluminação e dos bebedouros nas quadras; 

pela diminuição do tamanho de várias quadras e pelo atraso totalmente inexplicável na entrega 

das quadras que foram tomadas do Departamento de Tênis. Essa construção vai prejudicar mais 

ainda o Departamento de Tênis, Sr. Presidente. Por tudo isso, rapidamente, concluo, declarando 

meu voto contrário à construção desse Coreto. A todos, muito obrigado pela atenção. Boa noite.  
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Leonardo de Moraes Caseiro – ... Me inscrevi para falar sobre a proposta de instalação do 

Coreto porque o ambiente do Tênis, o esporte Tênis tem um requisito importante, que é o 

silêncio, quem pratica Tênis sabe que é um esporte que requer esse silêncio e, hoje, com alguns 

eventos que nós temos no Clube isso vem sendo afetado lá na Seção. Há mais ou menos dois 

meses tivemos a Festa Italiana, pessoalmente, em um domingo, no encerramento da Festa 

estava lá jogando Tênis. Foi uma Festa muito bonita, sou a favor da Festa, de todos os eventos, 

mas atrapalha um pouco quem pratica o esporte. Então, sou a favor da proposta de instalar o 

Coreto, é uma proposta que é um incentivo à cultura, sou muito a favor, mas acho que o local 

escolhido não foi apropriado para a instalação desse Coreto. Eu estava lendo o parecer jurídico e 

não foi mencionado o pré requisito para se instalar qualquer evento, principalmente uma 

instalação que é definitiva, não é provisória, porque temos as instalações provisórias, que se 

fazem temporariamente, que têm as apresentações que são muito apreciadas, eu mesmo 

aprecio, mas não foi levantada a questão de conflito de normas entre a norma que já existe na 

Seção do Tênis, que é a característica do silêncio, que hoje temos até placas nas quadras onde 

se exige silêncio na prática do esporte. Então, essa egrégia Comissão Jurídica não apreciou 

essa questão de conflito de normas entre a exigência que nós temos hoje com a instalação do 

Coreto. A instalação, pelo que analisei aqui na praça. A praça fica ao lado da quadra 4, quadra 3, 

quadra 5, 6 e isso afeta a prática do esporte. Então, peço a V. Exa. para suspender essa votação 

para que seja analisado um espaço mais adequado para a instalação do Coreto. Ressalto que 

sou a favor do projeto, que é um incentivo à cultura, é importante para o Clube, mas que essa 

votação seja suspensa, porque o local escolhido não é adequado. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Inclusive nos conhecemos da Seção de Tênis, fui 

atleta da Seção de Tênis do Clube e de fato, como todos sabem, Tênis exige silêncio. Me lembro 

certa vez quando fui jogar um campeonato pelo Clube no Clube Regatas Tietê, que agora se 

tornou um clube municipal e realmente naquela ocasião jogava inclusive o campeonato 

interclubes pelo Pinheiros. Nós reclamamos junto ao árbitro da Federação Paulista, porque 

estávamos jogando o campeonato e tinha muito barulho no bar do Clube Tietê e nosso pleito 

naquela ocasião não foi recebido, quer dizer, o jogo continuou. De fato a questão do barulho 

atrapalha. De qualquer forma, pediria a alguém da própria Diretoria que pudesse esclarecer e 

com relação aos campeonatos de Tênis internos e também externos que participamos, como, por 

exemplo, o torneio interclubes, que nesses dias, caso aprovado pela Casa autorização para uso 

desse recurso para construção desse Coreto, para que pelo menos nos dias, quando tenhamos 

campeonatos internos e também em que participamos da Federação Paulista e mesmo a 

Confederação, estivemos agora com o campeonato internacional, inclusive de Veteranos de 

Tênis, que nós não realizemos eventos nesses horários. Foi apenas essa minha sugestão. 

 

Presidente - Permiti, com muita honra, que o senhor falasse, não é um aparte, é um 

pronunciamento, mas estamos aqui entre amigos, está o vídeo, o Presidente anotou e se essa 

autorização vier a ser aprovada espero que leve em conta o que o Dr. Cardia dissera. Vamos 

agora ter a honra de ouvir o ilustre Conselheiro André Franco Montoro. 

 

Leonardo de Moraes Carneiro – Sr. Presidente, não concluí. 
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Presidente - Perdão. 

 

Leonardo Moraes Carneiro – A importância aqui desse apelo da suspensão é justamente 

porque vai utilizar de uma verba do Fundo Especial. A instalação por ser definitiva e, trazendo 

prejuízos para a Seção do Tênis, esse Fundo Especial, esse investimento pode se perder, 

porque certamente nós teremos prejuízo lá na Seção com os eventos. Ressalto que sou a favor 

dos eventos, então, por se tratar de uma questão de conflito entre as regras que existem da 

Seção e a instalação ao lado da Seção, prejudicando o esporte, eu requeiro a V. Exa. retirada 

dessa votação da pauta, para um segundo parecer jurídico e tendo uma melhor análise da 

questão. Obrigado. 

 

Arnaldo Osse Filho (aparte) – Duas observações que gostaria de fazer. Uma, que o 

Restaurante também fica do lado das quadras de Tênis, tem barulho do mesmo jeito. E os 

eventos feitos também não são todo dia, ocasionalmente. É só isso. Obrigado. 

 
 

Leonardo de Moraes Caseiro – Respeito sua manifestação, mas o Restaurante não tem 

autofalante, não é um evento musical, é um local de você se sentar e almoçar. ... É um local de 

as pessoas se sentarem, se reunirem para uma refeição e não um evento musical. 
 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Conselheiro, acho que está havendo algum 

engano, porque esse Coreto vai ser instalado exatamente no local onde fica aquele tablado que 

ocasionalmente ocorrem shows, está aqui o Diretor, não vai haver nenhum incremento nem vai 

se diminuir o número de shows, só vai se fazer um negócio bonitinho, para resolver uma 

situação. Só isso, não vai haver nada mais. 

 

Leonardo de Moraes Caseiro – Vai se oficializar o local aonde pode se causar algum prejuízo 

em ter que se desfazer esse investimento. Senhor Presidente, era essa minha manifestação. 

 

Clovis Bergamo Filho (aparte) – Sabemos que estamos no Esporte Clube Pinheiros, como 

referenciado aí na Tribuna que o Esporte Clube Pinheiros e, como você deve ter visto na 

comemoração de aniversário, tem mais de 60 e poucas seções, dentre elas, várias modalidades 

sociais, recreativas, então, não podemos ser rígidos com uma norma internacional para 

determinada seção e a gente tem que coexistir, porque temos um espaço limitado, temos 

situações que vão ter convergências e vamos ter situações que não vão ter convergências, mas 

temos que coexistir. Então não podemos ser rígidos numa norma e nem rígido de outro lado. 

Existe um procedimento harmônico de se fazer os eventos no Coreto? Sim. Não é sistêmico, é 

periódico, então, temos que coexistir, senão daqui a pouco aqui vai virar uma praça de guerra 

entre as 60 seções. E não é isso que o Clube quer, o Clube é uma família que está integrando, 

então não podemos mais avaliar a minha Seção do Tênis. Não, temos que avaliar o Clube como 

uma amplitude total. É isso que queria considerar.  

 
Presidente - Obrigado. 
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Leonardo de Moraes Caseiro – Concordo com sua opinião, Conselheiro, mas se existe a 

possibilidade de se colocar esse projeto, que é maravilhoso, que sou a favor e vou votar a favor, 

se existe a possibilidade de implementar esse projeto em um local aonde não irá ter um conflito 

de conforto com outra seção, acho que a gente pode analisar melhor, porque estamos falando de 

uma retirada do Fundo Especial de um valor expressivo. Então, a minha ponderação é só, 

acredito que exista outro local mais adequado para esse projeto. E concordo com o senhor, sou 

a favor do projeto. É só isso que queria colocar.  

 

Diogo Araújo Tibiriçá (aparte) – Entendo que já têm alguns eventos ocasionalmente, em sua 

opinião, se fosse escolhido um local mais apropriado esse problema que ocorre algumas vezes 

poderia virar uma solução? 

 

Leonardo de Moraes Caseiro – Sem dúvida. 

 

Diogo Araújo Tibiriçá – Está bom. 
 

Presidente - Muito obrigado, Conselheiro Caseiro. O ilustre Conselheiro André Franco Montoro 

Filho e vou declarar, após à fala dele, encerrada a discussão, porque o Plenário está 

suficientemente esclarecido, essa é uma prerrogativa do Presidente da Mesa. Está encerrada a 

discussão. 

 

André Franco Montoro Filho – ... O Conselheiro Andreas Fein levantou aqui uma questão que 

me parece importante. Esse projeto não está no Plano Diretor. E por que isso é importante? 

Porque o Plano Diretor é o momento apropriado no qual o Conselho estabelece quais são as 

suas prioridades. É claro que não pode ser algo engessado, mas dá as diretrizes gerais. O fato 

de não estar significa que no momento que foi discutido, ele não foi comparado com outros 

projetos alternativos. Eu acho que precisava ser, quer dizer, o planejamento e o planejamento 

democrático exige exatamente que se faça essa discussão, vê as prioridades. É claro que 

individualmente o projeto é bom, esse é bom, mas qual é o mais prioritário? Acho que há um 

projeto que para mim, hoje, acho da maior prioridade para o Clube e talvez a primeira prioridade 

do Clube, é uma longa ideia, algo que o Conselheiro Novaes tem defendido há muitos anos, que 

é a questão do reuso da água. Estamos vivenciando hoje em São Paulo uma crise de água das 

piores secas da história ao menos do sistema Cantareira. O Clube já tem sua contribuição na 

medida em que temos o posto artesiano, mas a ideia do reuso da água acho que é algo que 

poderia marcar o Clube Pinheiros como o defensor da ecologia, defensor do meio ambiente, 

defensor da sustentabilidade. O que me parece, não é muito claro, Conselheiro Novaes que me 

corrija, que algo relativamente simples, existem alguns recursos que precisam ser colocados, 

mas esse devia ser o primeiro recurso disponível fora do Plano Diretor, que votaria para ser 

utilizado. Então, nesse sentido, vou votar contra o Coreto, não pelos méritos do Coreto, mas 

porque não houve uma discussão de prioridades e acredito que, dentro da prioridade, a proposta 

do Conselheiro Novaes é a mais apropriada e aquela que devemos apoiar. Muito obrigado.  
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Presidente - Está encerrada a discussão. Por favor, os Conselheiros que estão em condições de 

votar no lugar de costume. Enquanto os senhores se assentam, nós temos uma preliminar, o 

Conselheiro Caseiro... 
 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Presidente Manssur? 

 

Presidente - Pois não. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Eu me abstenho de votar, porque a minha palavra foi 

cassada. 
 

Presidente - Porque o Conselheiro Montoro se referiu à sua proposta. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior (fora do microfone) – Não é essa proposta, é a 

proposta do Coreto. Eu pedi a palavra, o senhor falou que o Conselheiro Montoro era o último. 
 

Presidente - É que estava encerrada a discussão. O senhor não está inscrito, Conselheiro 

Novaes? 
 

José Roberto Carneiro Novaes Junior (fora do microfone) – O Arlindo não estava inscrito. 

 

Presidente - Estava sim, senhor. O senhor é um Conselheiro antigo, o Conselheiro que quer 

falar ou se inscreve ou faz uma sinalização ao Presidente. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior (fora do microfone) – Levantei o braço. 

 

Presidente - Mas quando o senhor levantou o braço eu já tinha declarado encerrada a 

discussão. Mas vou abrir um precedente em sua homenagem, o senhor pode falar, Conselheiro 

Novaes, o senhor tem a palavra. Vou abrir uma exceção, peço desculpas aos senhores, era uma 

prerrogativa minha declinar encerrada a discussão, mas vou ouvir o Conselheiro Novaes, em 

homenagem à história que ele tem dentro desta Casa. Por favor, Conselheiro.  

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Voltando sempre ao que coloco, as leis são feitas 

unilaterais. Há 60 dias estou esperando o que coloquei aqui em Voz do Conselheiro, até hoje não 

recebi resposta. Já mandei um e-mail e não recebo resposta. O seguinte: esse item não está na 

previsão orçamentária, não está no Plano Diretor. O Plano Diretor foi bem feito, fiquei contente 

quando há pouco tempo, com a Sra. Vera Catani Dutra pude verificar que o DAS reservou um 

espaço para os funcionários embaixo do vestiário da piscina, que estava no nosso programa com 

o João Benedicto, que era uma Comissão que eu fazia parte. O Coreto fazia parte também delas. 

O Coreto é necessário, no tempo do Sergio Kalil existia previsão de ser fazer junto ao lago um 

Coreto definitivo. Não sou contra o Coreto, eu fui Presidente da Comissão de Obras quando veio 

para a gente aprovar esse prédio, que era do Fitness, onde hoje existem algumas atividades. Era 

uma proposta feita, era o Engenheiro Roberto Höfling que era da Diretoria. A Comissão de Obras 

foi contra a construção daquele prédio naquele local, indicando que deveria ter sido feito junto ao 
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Centro Esportivo, que era a lógica, para ficar lá. E que lá a gente aconselhava que fosse feito um 

centro administrativo. Foi feito, depois de anos está lá no centro. Então, vamos fazer uma coisa 

definitiva, não quero que seja gasta essa verba nesse Coreto hoje e daqui a cinco, seis anos 

vamos ver outro local. Tem ali perto da Escolinha, como já tivemos alguns eventos musicais, 

então, vamos seguir as regras, vamos ver o que se tem no Plano Diretor, vamos ver a melhor 

localização e vamos fazer definitivo, que não é só porque é verba de investimento que a gente 

pode ir gastando assim. Vamos pensar e fazer definitivo. É necessário, sou a favor, mas vamos 

pensar para fazer definitivo.  

 

Presidente - Então, agora sim declaro encerrada a discussão. Vamos à votação. Há uma 

preliminar do Conselheiro Caseiro, que solicita que seja retirado de pauta para que retorne à 

Comissão Jurídica, a fim de que analise eventual conflito entre as regras da Seção de Tênis, que 

solicita silêncio com a construção do Coreto no local indicado, podendo ser em outro, desde que 

esteja de acordo com as condições propícias e adequadas para tanto, correto, Conselheiro? Os 

Conselheiros que estiverem de acordo, portanto, com a proposta preliminar do Conselheiro 

Caseiro, por mim ora explicitada, de retirada de pauta, permaneçam como estão. Os que 

divergirem deste pedido queiram-se levantar. Se o senhor verificar, Conselheiro Caseiro, está 

rejeitada por maioria. Agora, vamos votar o mérito da proposta. Os Conselheiros que estiverem 

de acordo com o pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo 

Especial no valor de R$88.618,09 (oitenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e nove centavos), 

para construir um Coreto na Praça das Artes, na conformidade da planta exibida e distribuída aos 

senhores, permaneçam como estão. Os que divergirem e discordarem desta proposta queiram-

se levantar. (Pausa.) Há aqueles que discordaram, os senhores podem verificar que essa 

discordância está afastada. Assim, proclamo o resultado, por maioria está aprovado o pedido de 

autorização da Diretoria para utilização dos recursos no valor assinalado de R$88.618,09 (oitenta 

e oito mil, seiscentos e dezoito reais e nove centavos), para construção de um Coreto na Praça 

das Artes. Vamos ao próximo item da Ordem do Dia. Eu quero apenas registrar que antes 

mesmo de eu proclamar o próximo item, já recebo aqui manifestações de votos. Obviamente que 

o item ainda sequer entrou em pauta, mas para manifestação de voto é de mister que as 

pessoas que assinalaram por escrito permaneçam em Plenário, porque não pode votar por 

escrito quem ausente estiver, porque não há voto de ausente, há voto de presente. Só faço essa 

assinalação para que não haja qualquer dúvida. Vamos então ao item 6 da Ordem do Dia. 

 

 
Item 6 - Apreciação do processo CD-24/2014, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor de 
R$2.743.414,15 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e 
quatorze reais e quinze centavos), para a construção de nova piscina infantil, 
vestiário infantil, vestiário masculino, WC’s para portadores de necessidades 
especiais, reforma e adequação da piscina olímpica do Conjunto Desportivo. 

Presidente - As Comissões interferentes foram ouvidas, de Obras, Financeira e Jurídica. A 

matéria está em discussão. A primeira Conselheira inscrita é a Sra. Regina Secaf, em seguida a 

Sra. Graziela Pedreschi Carneiro. 
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Clovis Bergamo Filho – Manssur, é só para deixar todos mais tranquilos. Como após seu 

depoimento surgiu uma incerteza que todos que fizeram a intenção de voto estão presentes, que 

o senhor faça a chamada de quem proclamou a intenção de voto para a gente não ter nenhuma 

não conformidade de pessoas gerarem intenção de voto e não estarem presentes. 

 

Presidente - Não tenha dúvida, não existe voto de ausente. Sempre tenho dito aos senhores 

que é muito importante ler-se um ordenamento institucional, lá tem o Estatuto, Regulamento 

Geral, tem o Regimento Interno da Diretoria, lá na altura do Art. 80 e seguintes, consta como se 

faz o voto por escrito. Recebi. Recebido, isso se chama preclusão, o voto está aqui, não vai mais 

se retirar, foi exercido. Eu vou verificar se as pessoas que votaram estão presentes em Plenário, 

porque pressupõe que só pode votar por escrito e é um direito que vai ser assegurado, quem 

estiver presente para manifestar a sua livre manifestação de vontade. Agora, encartar-se antes 

mesmo de eu proclamar um voto escrito senão estiver presente, vou desconsiderar. 

 

Flavia Ferronato – Presidente? 

 

Presidente - Senhora? 
 

Flavia Ferronato – Entreguei alguns votos nominais relativos à votação do título benemérito. 

 

Presidente - Do título é outra coisa. 

 

Flavia Ferronato – Então, muito provavelmente algum foi a mais, por engano, porque não era 

para ter sido entregue. 
 

Presidente - Eu tive o cuidado de verificar, são todos deste item, senhora. 

 

Flavia Ferronato – É por isso, foi entregue por engano, porque queria entregar depois. 

 

Presidente - Aí é que está, se eu entregar uma contestação por engano no 16º dia a senhora 

sabe o que acontece. 
 

Flavia Ferronato – Não é isso, Presidente, o senhor pode fazer a chamada. O que estou 

explicando é que foi a mais. 

 

Presidente - Não irei fazer a chamada porque tenho a presunção Juris tantum, até prova em 

contrário, da lisura do comportamento. Apenas irei verificar os honrados nomes lançados nos 

votos por escrito, para verificar se esses honrados Conselheiros que assim assinaram se 

encontram presentes para ouvir toda discussão. 
 

Flavia Ferronato – Por isso que estou avisando que esses votos foram entregues por engano, 

porque a gente tem vários votos ali. 
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Presidente - É por isso que sabiamente o legislador pinheirense previu a possibilidade de 

entrega de voto escrito até o término de toda reunião, não precisa ser necessariamente até 

antes, mas já que fez eu não vou declarar extemporaneidade por prematuridade, porque não fica 

bem, mas a grosso modo é prematuro, eu poderia dar a extemporaneidade por prematuridade. 

Se fez por engano é ônus seu.  

 

Regina Helena Secaf – ... Quanto à questão desse pedido de verba das piscinas, em primeiro 

lugar gostaria de dizer que esse item deveria ter sido dividido em dois itens, por quê? Nós temos 

aqui a construção de uma piscina infantil, requerida imagino por todos, há anos que estamos 

com uma fila enorme, que é uma construção do Esporte Clube Pinheiros. Maravilha! Apesar de 

ter várias coisas contra as plantas, que depois vou citar. Em segundo lugar, para se dividir esse 

item nós temos a reforma da piscina olímpica, que faz parte de um convênio do Ministério do 

Esporte. Isto, em nenhum momento está descrito nos documentos disponibilizados no Conselho 

em relação a esse item. Nós estamos pedindo aqui R$2 milhões e 740 mil, arredondando, para 

se fazer uma reforma da piscina olímpica e uma piscina infantil. Em algum momento foi dito que 

tivemos aqui um convênio de nº 7779003, de 2012, que nós demos uma contrapartida neste 

convênio de R$130 mil mais ou menos. Perguntando para alguns Conselheiros aqui e outras 

pessoas que estão a par das nossas contas, algumas pessoas me disseram que nunca viram as 

contrapartidas que nós damos para o Ministério do Esporte nos balancetes das contas do Clube. 

De onde vem esse dinheiro? Eu não sei, eu não vi os balancetes, espero que alguém possa me 

elucidar isso. Então, vamos lá, a planta, vou falar rapidamente, porque tem outra pessoa 

querendo falar sobre isso. Não se dispõe nessas plantas nenhum recurso de acessibilidade para 

os deficientes físicos, piscinas novas, nada. E lá diz: Ah, uma maravilha, uma beleza! Nossa, 

temos os nossos atletas paraolímpicos! Nenhum guindaste para se colocar um paraplégico na 

piscina, nenhuma rampa especial, nada. Todos sabem aqui que tenho um cunhado que anda de 

cadeira de rodas e cansa de me pedir para entrar na piscina infantil interna que temos, porque 

ele não consegue passar pelo lava pés. Estamos fora da lei. Recebi também, após um pedido 

sobre um laudo de ralos anti sucção nas piscinas, que estava tudo ok, a Diretoria me disse que 

estava tudo dentro da lei e nas regras da ABNT. Não estão. Nós pagamos R$3 mil e 300 por um 

laudo de um especialista que eu não pude pegar para mostrar para vocês, porque é proibido ficar 

com laudo na mão, não é disponibilizado, não posso mostrar a vocês que as piscinas estão 

irregulares e inseguras, inclusive esta última que acabou de ser reformada, externa infantil. Bom, 

será que o rapaz que fez o laudo é confiável? Espero que sim, o Clube escolheu. Ele deu 

algumas sugestões no final bastante engraçadas: Olha, coloquem uma tesoura na borda da 

piscina, se pegar o cabelo vocês cortam. Então, só mais um detalhe. Hoje conversei com a mãe 

da Flávia, que está há 20 e poucos anos em coma, a lei de segurança das piscinas. Eu espero e 

ela também, vai ser votada imediatamente no Senado após as eleições, agora do dia 5 de 

outubro. Desde 2007 estamos esperando que essa lei, esse decreto seja votado no Senado. Na 

Câmara já foi aprovado. Então, peço a vocês que tenham um pouco de consciência, que têm 

filhos, netos, sobrinhos, que não se aprove nenhuma reforma, nenhuma piscina mais neste 

Clube sem acessibilidade para deficientes físicos, visuais, etc., e sem ralos e segurança 

compatíveis, porque vamos ter de refazer e vamos perder dinheiro, porque a lei vai ser votada. 

Obrigada.  
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Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Há quase três anos eu e uma querida amiga, que está 

até presente aqui hoje, criamos um grupo no Facebook, indignadas com o tamanho da lista de 

espera da Natação infantil. Depois de várias e infrutíferas tentativas de tentar que alguém nos 

ouvisse, fosse via SAP ou Diretoria, enfim, colocamos nossa braveza no mundo virtual. E só 

assim então o Presidente Dutra nos chamou para uma reunião para conversarmos sobre o 

assunto. A conversa foi bastante produtiva. Criou-se uma Comissão e nos reunimos com o então 

Diretor Marcelo La Terza, a Taís Pantarotto, Conselheiro Brazolin e nos foi explicado como 

funcionava a coisa toda, as dificuldades existentes, etc. E nos foi prometida a piscina infantil, 

única solução definitiva para o problema das filas, para muito logo. Bem, quase três anos depois, 

não sei se isso é o logo que nos foi prometido, mas, enfim, cá estamos para aprovar a verba para 

a tão sonhada piscina. Apesar de ser a favor da aprovação da verba eu tenho dúvidas quanto a 

parecer da Comissão de Obras e gostaria que me fossem esclarecidos alguns itens. Por que não 

será feita a troca do piso do deque da piscina infantil existente, se o material já orçado está 

dentro da verba? Na minha leiga opinião, imagino que o piso existente, que por si só já merecia 

uma troca porque está um pouco nojento, vai ficar danificado com a reforma por causa do 

trânsito de materiais, pessoas, etc., sem falar no patchwork que vai sobrar. Outra questão. Por 

que não fazem de uma vez a troca de iluminação para LED. Hoje, a iluminação da piscina interna 

já está bastante prejudicada por conta do grande almoxarifado que a região embaixo da 

arquibancada virou. E via piorar com a instalação do vestiário masculino naquele local. Nesse 

sentido, também gostaria de saber se ponderaram em construí-lo no local do Centro Pró-

Memória. Ainda, para piorar a situação de iluminação, as arecas bambus do lado oposto não são 

podadas, desrespeitando o projeto original que permite a vista de todo campo B de Futebol. Eu 

mesma já sugeri ao Sr. Tatit e ao próprio Presidente Dutra há algumas semanas que fosse feita a 

poda, mas infelizmente até agora nada aconteceu e não tive respostas. Lembrando que LED é 

caro para ser instalado, porém, é bem mais econômico depois. Por que também, outra questão, 

não se arruma o sistema de ventilação, exaustão e acústica juntamente com a reforma toda da 

piscina? Não imagino o custo dessas recomendações feitas pela Comissão de Obras, mas 

dentro do valor total orçado e que vamos aprovar hoje não imagino que seja algo muito além. E 

pelo balancete da Comissão Financeira, o dinheiro existe. São 30 anos que a piscina não recebe 

manutenção tão grande, quantos anos mais ela vai esperar por essas recomendações? 

Finalmente, corroborando o que a Conselheira Regina falou, não sou arquiteta, não sou 

engenheira, mas achei muito ruim dentro do projeto a questão da acessibilidade de pessoas com 

necessidades especiais. É um item que em minha opinião deveria ser revisto com atenção. 

Obrigada.  
 

Roberto Cappellano – ... Venho hoje nesta Tribuna para falar da reforma da piscina e da piscina 

infantil. Isso é um pleito dos associados, que já vou me antecipando que sou favorável a essa 

obra, só que gostaria de dar a título de esclarecimentos, de contribuição para a Diretoria alguns 

elementos para o Clube fazer o melhor possível. Antes de tudo, já vim várias vezes aqui na 

Tribuna, pedi diversas vezes e vou reiterar, que a Comissão Financeira, quando manda seus 

pareceres, por exemplo, no caso dessa reunião de hoje, têm duas aprovações e ela fez os dois 

pareceres no dia 15 de setembro. E nos dois pareceres que ela fez, um já foi aprovado no item 

anterior e esse item, ela saiu de um saldo inicial de R$ 7.570.186,00. Todas as vezes venho 

pedir e venho mais uma vez pedir que se faça um quadro, até que se fosse um valor maior 
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aprovado no item anterior e agora, poderia ou não, porque não sei, comprometer nosso Fundo 

de Investimento. Então, que ela faça um quadro com os valores iniciais, que estão liberados, que 

estão gastos, em andamento e disponível. Tenho uma dúvida, por exemplo, se nesses R$7 

milhões que a gente está tendo no Fundo Especial, se está, por exemplo, já abatido aquele R$1 

milhão dos elevadores. Eu não sei, não tenho essa informação. ... Então, gostaria que fosse 

mandado para nós, Conselheiros, um quadro, é simples, porque a gente precisa acompanhar. 

Quando começa a vir toda reunião, como já vieram outras vezes, sempre tem alguma obra, 

algum serviço para fazer a gente se perde no quanto tem de saldo no Fundo Especial. Então, 

acho importante a Comissão Financeira, não sei se o Fiore está aí, se ele puder entender isso 

como pertinente e comece a mandar isso, porque vem uma obra aqui, outra aqui, outra aqui e a 

gente não sabe exatamente qual o valor. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto que 

queria falar também é o seguinte: está explicitado que teve uns equipamentos fornecidos com 

convênio do Ministério do Esporte. Gostaria de saber da Diretoria se existiu alguma contrapartida 

do Clube com o Ministério do Esporte e quanto representa financeiramente ou qual é a economia 

desses itens nessa reforma, se são 5%, 10%, 30%, 50% do valor de R$2 milhões e pouco que a 

gente está aprovando. Gostaria de saber para saber e entender da relevância ou não desse 

convênio para o Clube. Outro item que queria falar, não está no parecer da Comissão de Obras, 

eu não sei não recebeu ou se foi um lapso, o Arnaldo Osse depois pode explicar, se estiver aí, 

ou o La Terza. (Pausa.) O Arnaldo está aí. Não citou que estava o memorial descritivo. Fui agora 

lá ao Conselho, dei uma olhada e tem o memorial descritivo da obra e nos documentos que 

vocês elencaram na Comissão de Obras não citou o memorial descritivo. Por que essa minha 

colocação? Quando abre a planilha de orçamento, tem um item de revestimento de cerâmica gail 

que representa R$450 mil, que é em torno de 15% do valor da obra; é o mais significativo da 

obra e está com a mesma especificação na planilha de orçamento e com preços unitários 

diferentes de material, não de mão de obra. Quem é do ramo e entende, sabe que se você 

colocar uma concorrência, Tatit, aí acho legal, se puder, quando for fazer a concorrência, 

serviços com especificações iguais com preços diferentes é tudo que um empreiteiro vai querer 

na hora de dar preço, e vai dar confusão. Então, a cerâmica está tudo tipo R1, R1, R1 e valores 

diferentes de preço unitário de material. E depois nos pisos, têm lá a mesma cerâmica, que é o 

azulejo, com preço diferente, só que esse total representa R$450 mil na obra. Quando você vai 

ver o memorial descritivo, ele explicita qual é o da cerâmica, mas não está na planilha. Então 

acho importante colocar, para não vir algum esperto aqui depois falar: Pô, orcei aquele preço, 

porque está na mesma especificação. Outro item que queria falar, Dr. Manssur, é com relação ao 

prazo da obra. Gostaria que a Diretoria confirmasse se o prazo da obra é 120 dias, como está 

explicitado na carta, porque no cronograma apresentado está como 5 meses. Tem um erro 

conceitual no cronograma, não sei se vocês verificaram, a Comissão ou quando a Diretoria 

mandou que o mês está com 28 dias, então estão dando 5 meses, eu gostaria só que ratificasse 

e reafirmasse que o prazo é 120 dias, porque o cronograma está dando 5 meses, mas com 120 

dias. E se a gente está colocando no material da Diretoria que começa a obra, senão me engano 

em 15 de novembro e, no cronograma está saindo do início 1 e não no dia 15, ou seja, tem um 

conflito aí; o cronograma está com 5 meses e o prazo são 120 dias, porque saiu dessa premissa 

errada que o mês tem 28 dias e o mês tem 30 dias. O último assunto que gostaria de falar 

também para a Diretoria é com relação aos banheiros de deficiente. Não vou entrar no mérito do 

banheiro de deficiente, mas acho importante se verificar o seguinte: a gente tinha uma passagem 
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do lado dos elevadores, obviamente onde vai ser um dos vestiários. Os elevadores virarão para o 

hall das escadas, vamos dizer assim e já é mais estreito. E no outro vão grande, que é divisa 

com a lojinha do Clube vão ser colocados os banheiros. Nós vamos diminuir esse vão para 1m40 

senão me engano, que está na planta. Isso significa o que em minha opinião, para dar uma 

estudada no projeto, que não vamos mais ter acesso à quadra do Poli, lá embaixo, com os 

carrinhos para equipamentos por dentro. Em dia de chuva vai dar problema, a gente só vai ter 

acesso com carrinho por fora, ou pelo Boliche ou por trás, não vai mais passar carrinho porque 

não tem mais espaço. O único espaço que vai ter, vamos supor, se precisar levar uma trave, 

algum outro material em dia de chuva, que seja maior que 1m40 o carrinho não vai passar 

porque não tem mais espaço. Não sei se tem outro lugar para colocar, porque está se 

procurando o espaço, mas se puder mudar o banheiro de local. 1m40 é uma porta para 

deficiente, não passa um carrinho, algum material fica difícil, em dia de chuva vai complicar. 

Também concordo com o que a Regina Secaf falou com o quesito de acessibilidade. Acho que 

tem que ser dada uma ênfase e reolhado. São essas minhas considerações que queria que 

colocasse para constar em ata e para a Diretoria ir atrás e tentar resolver. Aurea, por favor, seu 

aparte, com maior prazer. 
 

Aurea Lucia Ferronato (aparte) – Entendo que estamos aprovando uma verba para a obra total. 

Essa verba vai sair da conta Investimento e temos uma aprovação de verba de convênio, que é 

para custeio dessa mesma obra. A pergunta que faço é se o senhor entende que aquele saldo 

de R$7 milhões contempla também a verba federal que está destinada para essa obra? Porque 

senão vamos debitar da conta de Investimento e o dinheiro público vai entrar na conta de 

Investimento para repor o valor, como que vai funcionar isso? 
 

Roberto Cappellano – Não entendo dessa forma, acho que o Presidente da Diretoria ou quem 

de direito pode responder melhor. O que entendi do material que nos foi enviado, é que vamos 

aprovar R$2 milhões e 700 de um saldo de R$7 milhões do Fundo de Investimento para executar 

a obra. O que tem relação com o Ministério do Esporte, que é minha segunda ou terceira 

pergunta é exatamente isso: Qual é a contrapartida que o Clube deu? Qual é a economia? E 

quanto representa da obra? Também não sei te responder, a pergunta é pertinente e também 

gostaria da resposta. É só isso. Muito obrigado. Boa noite.  
 

Aurea Lucia Ferronato – O Presidente não poderia responder? 

 

Presidente - É isso que vou fazer agora. Agora vamos ouvir a Conselheira Ana Claudia Alves de 

Sá. O Art. 92 do Regulamento Geral diz: sem prejuízo do disposto no artigo tal o Presidente da 

Diretoria ou qualquer de seus Membros por ele designado comparecerá à reunião do Conselho 

para prestar informações, esclarecimentos a respeito de atos da administração, devendo os 

assuntos constarem por escrito do pedido de comparecimento, encaminhado pela Mesa. 

Qualquer Conselheiro pode solicitar esses esclarecimentos, razão pela qual, Sr. Presidente, após 

a manifestação da Conselheira que já se encontra na Tribuna, o senhor ou quem o senhor 

indicar prestará os esclarecimentos solicitados pelo Conselheiro Cappellano, por favor. 
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Ana Claudia Alves de Sá – O que eu tinha a dizer a Regina já colocou, com relação aos ralos 

de segurança e a piscina, porém, a gente pressupõe com o projeto de arquitetura que deva haver 

um protocolo de entrada na Prefeitura e também um alvará de execução, porém, pedi esses 

documentos no Conselho e esses documentos não foram concedidos. Então, queria saber se 

alguém pode esclarecer isso, acho que é importante a gente ter esses documentos à disposição 

para consulta. O resto eu acho que a Regina já falou. Outra coisa também que acho importante 

dizer é que os banheiros de deficiente que estão projetados não têm chuveiros, o banheiro não é 

completo. E também não tem chuveiro para deficiente no vestiário comum, então, também acho 

que o projeto precisa ser revisto porque precisa atender a essas exigências. É só isso. 
 

Regina Helena Secaf (aparte) – Como a Conselheira é arquiteta e pelo que está falando, viu as 

plantas, queria saber, não sei se ela pode me informar isso, deveria haver uma segunda planta, 

um segundo projeto, o que você acha, como arquiteta? 

 

Ana Claudia Alves de Sá – A partir desse projeto poderia haver um detalhamento, mas a gente 

já vê que esses itens não estão no projeto, as rampas de acesso para deficiente na piscina, 

como a ilustre Conselheira disse, não existem, isso aparece numa escala menor. No 

detalhamento isso também não vai aparecer e também não vai aparecer numa planta em escala 

maior itens que não existem numa planta primária. A gente não viu isso lá, é importante, temos 

que fazer uma revisão geral do projeto, porque a lei de fato vai ser aprovada. E principalmente 

com relação aos ralos da piscina, teremos uma lei logo após as eleições e a gente corre o risco 

de ter que fazer uma obra logo na sequência para o mesmo item. 

 

Regina Helena Secaf – Obrigada. 
 

Presidente - Solicito agora à Diretoria ou quem S. Sa. houver por bem indicar, que preste os 

esclarecimentos solicitados na Tribuna, por favor. 

 

Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... Queria dizer que desde à votação 

anterior, do Coreto e até acho que é uma justificativa boa, até um Conselheiro me chamou 

atenção e disse, ao invés de chamar de Coreto a gente podia chamar de Espaço Cultural 

Pinheiros, até coincide, ECP, que é o que vai acontecer. Aquilo é um espaço, se me permite 

aproveitar, até para esclarecer. 

 

Presidente - Claro. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Que acho que é um espaço numa área muito bonita, 

arborizada e toda vez que se faz eventos, por isso é chamada Pracinha das Artes, são 

esporádicos. Nós até pensamos em outro local, mas entendemos que aquele é o local próprio. A 

gente sente vontade de fazer tanta coisa e não faz só por uma vontade pessoal ou de gestão de 

grupos, mas até reivindicação de associados que nos trazem os problemas e a gente tenta 

resolver na medida do possível. Com relação à piscina, me desculpem aqueles que estiveram 

aqui na Tribuna se não responder a todos. A Conselheira Regina Secaf falou que não é 

mencionado em nenhum momento o convênio do Ministério. E no pedido aqui nós temos 
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colocado que através de recursos do convênio firmados com o Ministério do Esporte. Talvez 

tenha faltado o número do convênio, mas estão à disposição para serem apresentados a 

qualquer tempo. E aproveitando para dizer que existe sim uma contrapartida e recebemos do 

Ministério do Esporte aproximadamente, em dois convênios, o valor de aproximadamente R$1 

milhão e 400 mil e que nos deu oportunidade de fazer com que a piscina olímpica seja a mais 

moderna do mundo, que é aquela que foi utilizada no campeonato mundial de Barcelona. É uma 

empresa italiana que vai trazer o material e fazer a instalação, que são placas de aço inoxidável, 

ela tem um sistema de água contínua e que melhora a qualidade não só da cloramina como 

também a qualidade da água, para nadar competitivamente ou a lazer; é uma piscina que fica 

muito equilibrada, que tem um tanque de compensação. E aí a razão de que o valor implica em 

alguma parte na adequação da piscina olímpica, nesse valor de R$2 milhões e 740 está incluso o 

valor de adequação desse tanque de compensação, porque é uma obra e essa verba que vem 

do Ministério do Esporte não faz parte; já respondendo ao aparte que foi feito pela Conselheira 

Aurea Ferronato, esse valor não faz parte de Investimento. Esse valor de R$2 milhões e 740 é 

que sai do Investimento e nada tem a ver com esse R$1 milhão e 400, que é o valor que já foi 

destinado. E o material já foi na ocasião comprado e se encontra no Clube, que faz parte da 

parte de equipamentos para montagem dessa piscina olímpica, como disse uma piscina da 

Empresa Mirtha, italiana, que é uma piscina muito moderna. Com relação àquilo que foi colocado 

pela Conselheira Graziela Pedreschi, de fato entendemos que deveríamos trocar todo o piso gail, 

que vai ser colocado na nova piscina infantil. Preventivamente fizemos aquisição do mesmo 

padrão, até para que não houvesse futuramente uma diferença de cor e de qualidade do produto, 

já compramos inclusive, está na planilha o valor do material, em continuidade da piscina infantil 

atual. E por uma questão de logística eu não podia colocar essa despesa nesse momento, 

porque enquanto se reforma uma piscina sem utilizar aquela e a gente não pode eventualmente 

parar o atendimento ao associado. Mas vai ser trocado e é claro que o material já está aí, já está 

comprado, faz parte desse valor. E na sequência, assim que terminarmos o trabalho de 

adequação dessa piscina nova a gente vai fazer a troca também do piso da piscina antiga, dando 

continuidade ao piso, para ficar uniforme e com qualidade. A área do Centro Pró-Memória, seria 

um sonho até que a gente pudesse fazer, estudamos muito, que aquela parte que fica no nível 

da piscina olímpica, a gente pudesse usar aquele espaço do Centro Pró-Memória para fazer o 

vestiário, que ficaria perfeito naquele local. Mas não temos como transferir o Centro Pró-

Memória, é uma questão de impossibilidade. Para onde vamos passar o Centro Pró-Memória? 

Acabamos, inclusive o Synesio esteve aqui hoje, Presidente, fizemos uma reforma no Centro 

Pró-Memória, colocamos ar condicionado, trazendo tecnologia para consulta e quem sabe num 

futuro próximo, quando transferirmos o Centro Pró-Memória numa revisão do Plano Diretor, como 

foi falado aqui. E o Plano Diretor precisa sim ser revisado e já demos início a esse trabalho, 

fazendo o fórum esportes, que é uma das células do Plano Diretor do Clube Pinheiros, que não é 

só obra, mas que é de gestão também, da parte administrativa, que também estamos dando 

sequência. Enfim, têm diversos assuntos que ficam interligados, às vezes o ótimo é inimigo do 

bom e a gente acaba não fazendo aquilo que é bom para o Clube, esperando sempre que seja o 

ótimo. E o Clube vai para frente, precisamos atender os associados. Com relação ao que a 

Conselheira Graziela Pedreschi colocou. Ela me consultou, faz um mês isso, na reunião passada 

e falou: Olha, tem umas arecas que atrapalham a visão. Só que não podemos cortar arecas. 

Hoje qualquer tipo de caule com mais de 5cm de diâmetro já precisa de uma autorização na área 
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de parques e jardins, é uma complicação enorme e não se corta nada sem que tenha uma 

autorização. Com muita dificuldade nós tivemos, até por uma curiosidade, quando da reforma da 

piscina que foi feita na gestão anterior, tínhamos aquelas árvores que são até nocivas, dizem que 

nem passarinho frequenta essas árvores, não me lembro agora qual é a árvore, sequoia, enfim, 

essa árvore na ocasião da reforma a máquina raspou no caule e estamos cumprindo um TAC de 

quase R$100 mil, depois de todas discussões administrativas, esgotou todos os sistemas 

jurídicos, etc., então tem que tomar muito cuidado com aquilo que se poda e aquilo que se corta. 

Aliás, dizem os entendidos que as árvores são tratadas como indivíduos. O valor que vai se 

aplicar e não é só adequação da piscina olímpica, a gente também vai fazer a impermeabilização 

de todo aquele piso. Se vocês notarem, existe uma infiltração ao longo do tempo no piso, 

estamos falando da piscina olímpica, daquele piso que é ao lado da piscina, que é o piso que 

completa a piscina. Precisa ser retirado, impermeabilizado e trocado, então faz parte também 

dessa obra esse tratamento nesse piso e sua impermeabilização. O valor embutido vai constar; 

se vocês tiverem o cuidado de olhar e somar, talvez não esteja de forma absolutamente clara, 

mas na planilha e nas inúmeras plantas que constam e estão à disposição, estão mencionadas 

no pedido, não dá para mandar para todos os Conselheiros, a gente manda um pequeno 

apanhado de plantas e informações. Mas aqueles que tiverem vontade de consultar, todas as 

plantas estão à disposição com todos os detalhes no Conselho Deliberativo e ficam à disposição 

para consulta a qualquer tempo lá. De fato, o Cappellano falou aqui em prazo. Se você olhar 

nosso cronograma, ele não fala datas de início, mas o que se pretende fazer é parar a piscina, já 

foi feita uma logística junto com a área de esportes competitivos e recreativos, na ocasião das 

férias, isso deve acontecer no início ou meados de dezembro. Nós temos um prazo de 150 dias. 

Se não ficou claro que são 150 dias, vamos tentar fazer que esse prazo seja menor, mas é de 

150 dias. Com relação à mudança dos elevadores, na passagem lateral é 1 metro e 40. Não sei 

que tipo de carrinho o Cappellano mencionou aqui, mas nunca passou nenhum tipo de veículo 

naquele local, não há necessidade de veículo, mas é um espaço que está dentro da lei em 

termos de corredor, então, é um espaço legal aí, vamos dizer assim. Falou-se aqui também no 

alvará. Até peço desculpas à Conselheira que falou do alvará, na hora não escutei muito bem, 

não sei se ela se referiu ao alvará da piscina, é isso, Conselheira, por favor? 

 

Ana Claudia Alves de Sá (fora do microfone) – Alvará de reforma da piscina. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – De reforma da piscina, é isso? 

 

Ana Claudia Alves de Sá (fora do microfone) – Sim. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Todas as intervenções que se fazem aqui no Clube, seja o 

Restaurante Japonês, o Ginásio de Tênis, enfim, qualquer intervenção, a Brinquedoteca, elas 

passam a fazer parte de um conjunto de plantas junto à Prefeitura e essa planta é apresentada 

em conjunto. Depois que faz o protocolo e dá início a essa planta junto a Prefeitura do conjunto 

todo, você dá início à obra após 30 dias, essa é a informação que tenho com relação a alvará. 

Veja bem, estamos fazendo uma obra interna e que não é nenhum tipo de aumento de área 

externa, é a reforma da piscina lá. 
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Ana Claudia Alves de Sá – Também na ocasião do aumento da Brinquedoteca eu fui pesquisar, 

pedi esses documentos e lá nós temos um aumento de área, porém, não foi disponibilizado 

alvará para ver. 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Conselheira, pode ter certeza que consta, até antes de vir 

aqui a Tribuna chequei com o Diretor da Área, consta na planta que foi apresentada a Prefeitura 

já esses aumentos, essas intervenções. A gente não faria nenhuma obra sem ter dado entrada, 

para não ter nenhum problema de impedimento na sua execução. 

 

Ana Claudia Alves de Sá – Teria gerado um número de alvará. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Ele não é específico da Brinquedoteca, é a planta geral do 

Clube. Cada vez que há uma intervenção a planta é refeita no todo e se dá entrada, então é a 

planta única de pedido da Prefeitura. Se a senhora tiver interesse e a gente pode apresentar 

oportunamente no setor de Patrimônios, estou às ordens, a senhora pode procurar na Diretoria 

que vamos lhe dar essa informação. A gente faz todas as intervenções agindo de forma correta, 

mas também não vamos ser inimigos de nós próprios e criar problema. 

 

Ana Claudia Alves de Sá – Mas isso é necessário. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas vamos fazer da forma correta, pode ter certeza. 

 

Roberto Cappellano (aparte) – Só uma pergunta, que agora fiquei confuso. O prazo vai ser 120 

ou 150? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – 150. 

 

Roberto Cappellano – Então está errado o que foi mandado para a gente? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Eu não sei o que está errado, se você verificar... 

 

Roberto Cappellano – Está escrito aqui na fl. 2, prazo. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – No prazo, mas no cronograma? 

 

Roberto Cappellano – Está escrito: o prazo previsto para execução das obras será de 120 dias 

e está assinado depois na outra folha. 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – E o cronograma que prazo fala? 

 

Roberto Cappellano – O cronograma dá 120 dias em 5 meses, porque ele usa 28 dias o mês, 

que está errado. 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas o cronograma fala em quantos dias? 
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Roberto Cappellano – 120. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O cronograma é 120 e o que está escrito naquela carta é 

120? 

 

Roberto Cappellano – 120. 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Então, são 120, estou partindo da sua informação, não tive 

oportunidade de checar aquilo que você falou. Você falou que na carta está 120 e no 

cronograma 150. Eu imaginei que no cronograma estivesse correto, mas se os dois estão 120, 

eu vou reafirmar o prazo de 120. 
 

Roberto Cappellano – Esclarecimento para você, o cronograma está com 4 meses e meio, que 

ele termina no 5º mês, só que ele está dando cada mês com 28 dias e o mês são 30 dias. Mas o 

cronograma, quando você vê embaixo do mês, ele dá 120 dias. Aí é só uma questão de ou 120 

ou 150, só para esclarecer. 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Agora não tenho como responder isso para você, Cappellano, 

mas vamos fazer a obra em menor prazo possível, com melhor qualidade possível, enfim, se está 

120 vamos aprovar 120. 
 

Luis Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Quando se refere ao convênio feito pelo Ministério do 

Esporte, pergunto: esse convênio refere-se somente a equipamentos ou também obra civil? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Só equipamento. 

 

Luis Eduardo Pinheiro Lima – Obrigado. 

 

Presidente - Perfeito, Presidente, obrigado. 

 

Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) - Acessibilidade. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sobre? 
 

Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) - Acessibilidade. 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Efetivamente, acessibilidade, estamos construindo uma nova 

piscina infantil, então, estamos falando de acessibilidade nessa nova piscina infantil, não 

estamos falando da acessibilidade nas piscinas existentes. Acho que temos que tratar um 

assunto tão sério de forma séria e é isso que a gente pretende fazer. Com relação, se não está 

prevista acessibilidade na piscina infantil vamos tratar de fazê-la e de uma forma muito simples. 

Naquela passagem do fundo, lateral, porque se vocês imaginarem a planta da piscina, na parte 

do fundo do Centro Esportivo você tem uma porta que é acessível no nível da própria piscina. 

Então, acho que custo zero, porque ali é só fazer uma pequena alteração da porta de entrada, 
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ela tem uma acessibilidade ao nível da piscina, o que possibilitará. Então, já pedi também, 

quando estava discutindo esse ponto, ao Diretor de Patrimônio que já fizesse essa pequena 

alteração, que não envolve custo e ficará dentro do próprio custo da obra e vamos pedir para que 

o executor faça esse trabalho. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre (aparte) – Presidente, atualmente os projetos, até para pedir 

financiamento já nascem também o projeto de acessibilidade, é uma disciplina complexa, com 

normas a serem seguidas e tão bem colocaram outros Conselheiros, temos algum risco de não 

tendo esse projeto em breve precisarmos fazer alterações por obrigação de lei em obras recém 

executadas. A segurança, que estive observando o prédio da Garagem, foi a melhor possível, eu 

acho que lá o padrão de obra foi muito bom, excelente, posso até arriscar dar essa qualidade 

para a obra do novo Estacionamento. Mas vejo que as obras que chegam aqui para aprovação 

geram uma polêmica. E também posso afirmar que não seguem o mesmo padrão de qualidade 

do prédio Garagem. Acho que quando essas obras são idealizadas, todas são necessárias, não 

estamos discutindo isso, acho que elas precisam ser feitas, porém, vejo que falta o 

desenvolvimento, o investimento e um cuidado na definição de cada uma delas. Os pontos que a 

Conselheira Regina comentou eu concordo, acho que vão acontecer essas dificuldades, vejo 

também o bloco de vestiários masculino, feminino... 

 

Presidente - Conselheiro, sua pergunta, por favor? 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre - É uma observação de colaboração, porque vejo que muitas 

obras estão sendo tratadas pontualmente e nós, como Clube, tão bem colocou o Presidente, 

precisamos analisar o Clube como um todo. Acho que requer o novo Plano Diretor, que estamos 

investindo pontualmente, isso tudo não estamos conversando com o que o associado comenta, 

quer, com aquilo que é necessário fazer, até em termos de urgência. Comento novamente das 

nossas alamedas, pisos, não estão sendo comentados e estamos aprovando o Coreto, que não 

é prioritário. Comentamos como emergência, que não fazia parte da previsão orçamentária 2014, 

aprovamos aqui conscientemente, não sei se foi unânime, não importa, os elevadores do CD, 

porém, as calçadas continuam nessa situação. Então, isso tudo, veja bem, não é uma pergunta, 

é uma colaboração que queria passar a todos vocês, para ter essa consciência na hora de 

virmos aqui discutir. 

 

Presidente - Perfeito. 
 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Obrigado. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Conselheiro, só para lhe tranquilizar, aquilo que já havia dito 

anteriormente, o nosso Plano Diretor de Desenvolvimento está em fase de implantação. Essa 

revisão tão necessária, que já se passaram alguns anos e o que o Conselheiro falou, isso é 

importantíssimo que se faça, e um Plano Diretor que não engesse, tem que ser um Plano Diretor 

que fala assim: a nossa necessidade, mas como fazer e quando fazer é que a gente não pode 

preestabelecer, para não ter o problema de falar: Ah, mas não está no Plano Diretor. Se você 

colocar no Plano Diretor: precisamos melhorar o nosso equipamento cultural, é uma intenção. 
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Agora, se no Plano Diretor falar assim: vamos fazer um Coreto do lado do Lago, como foi falado. 

Depois não dá para fazer aí não faz nem no Lago, não faz em nenhum lugar. Então, com um 

Plano Diretor, hoje, inteligente, é um Plano Diretor de como fazer, o que fazer e, depois, deferir 

como fazer. E queria te dizer o seguinte também, eu sei que é seu primeiro mandato aqui. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Exato. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – E aqueles mais antigos sabem, em nenhuma gestão anterior, 

nenhum demérito a gestões anteriores, porque essa era a prática, se trazia a este Conselho 

obras com detalhes e com plantas, como essa gestão tem feito. E agora que a gente traz com os 

detalhes, parece que os detalhes têm que ser discutidos também. Mas se você consultar os 

Conselheiros mais antigos, havia uma intenção de obra. Aprovava-se um valor, não sabia 

exatamente aquilo que ia ser feito, com que planta e que forma ia ser feito. Isso acho que foi um 

avanço, até por uma obrigação de transparência da gestão, daquilo que se pretende fazer. 
 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Desculpe pelo aparte mal colocado, mas em termos de 

colaboração apenas. Obrigado. 
 

Um Sr. Conselheiro (não identificado pela taquigrafia, nem pelo videoteipe, em aparte) – 

Dutra, só para esclarecer, além dos equipamentos têm as instalações hidráulicas da piscina, né? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Isso é importante dizer, que não só o piso e a 

impermeabilização estão sendo trocados, mas toda a tubulação da piscina, que são tubos de 

ferro fundido, com vazamento, alguns emergenciais; é o momento que a gente vai trocar toda 

essa tubulação e está incluso nesses valores. É uma obra necessária, não só tubulação, mas 

todo sistema de filtragem está sendo trocado por tubos de PEAD, enfim, o melhor material 

possível. 

 

André Perego Fiore (aparte) – A Conselheira Graziela suscitou um problema relativo às filas da 

Escolinha. Queria saber se essa obra vai atender à demanda, que na realidade a gente não sabe 

qual é a real demanda das Escolinhas, da Natação e se essa obra vai atender de fato essa 

demanda? Se não atender, se há alguma previsão de outra obra emergencial para que se 

atenda e se resolva esse problema definitivamente? 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – A fila da escola de Natação é uma fila de aproximadamente 

360 crianças, pelo menos essa é a última informação que tive e é mais naquela faixa etária de 

iniciantes. Vai atender sim, nós estamos fazendo uma piscina um pouquinho mais larga que a 

anterior, com uma raia a mais. Conforme os professores informaram, ela pode ser dividida 

também, então vai atender. Talvez tenhamos daqui um gargalo mais à frente, com as faixas 

etárias daqueles que estão atendendo agora, mas a previsão é que essa piscina atenda 

plenamente essa demanda atual. 
 

Presidente - Os nossos agradecimentos ao Presidente. Declaro encerrada a discussão. 
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Laís Helena Pinheiro Lima – Presidente, precisava de um esclarecimento. A respeito da 

reciclagem da água que você citou e a gente gostaria de saber como funciona. Porque hoje em 

dia existe um processo novo, que a água é filtrada diariamente, é isso que gostaria de saber, tira 

aquela névoa que ficava em cima. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Cloramina. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Cloramina, que fazia mal inclusive à saúde. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O sistema antigo era de recolhimento, a água não ficava no 

nível da borda da piscina, ficava um pouco abaixo e a água, enfim, era trocada normalmente. A 

bomba puxava, ia para o filtro e voltava, sempre naquele nível. No momento em que você coloca 

a água na borda, no nível do piso, quando entra um corpo, dez corpos, cem corpos a água vai 

transbordar para a chamada prainha, onde há um recolhimento, vai para uma caixa de 

compensação, passa pela pré filtragem, que não tem hoje, vai para a pré filtragem, para a 

filtragem. Retorna e faz a compensação do nível sempre no nível do piso. 

 

Regina Helena Secaf (aparte) – Eu tenho aqui o contrato de condições de venda da piscina 

Mirtha, gostaria que o senhor pudesse me esclarecer, porque não estou entendendo. Diz aqui 

que todos os custos da instalação foram previstos no valor de venda da piscina, da Mirtha, então, 

queria saber se essa instalação significa exatamente o quê? Só colocação da piscina e a 

preparação não? Outro detalhe, se possível, aqui diz que independentemente da dispensa de 

licitação da contratação da compra dessa piscina, a contratação dos prestadores de serviço não 

dispensa necessidade da elaboração do respectivo contrato de prestação de serviços. Isso só 

para salientar que o trabalho civil feito vai ter que ser assim com nota fiscal e diferente do 

convênio do Ministério, né? Certo, Fiore, você está rindo, mas estou falando alguma besteira? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: É óbvio. 

 

Regina Helena Secaf – Não é óbvio. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Desculpe, mas não entendi a pergunta. 

 

Regina Helena Secaf – Posso repetir? 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Por favor, seja clara. Qual o contrato que você tem? 

 

Regina Helena Secaf – Não é contrato, é uma condição de venda. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas você falou que era um contrato. 

 

Regina Helena Secaf – Condição de venda da piscina Mirtha, inclusive com os técnicos, enfim, 

isso não vem ao caso, técnicos da Itália que está vindo para cá para instalar. Mas diz aqui que 

todo custo da instalação da piscina está previsto nesse contrato aqui de venda da piscina. 
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Só para a gente fazer por partes, a instalação da piscina, o 

material e a instalação desse material é da Mirtha, é exatamente isso que você está lendo aí. 

 

Regina Helena Secaf – A preparação não está incluída, é isso? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – A preparação não. 

 

Regina Helena Secaf – A preparação é outro estágio? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Agora que entendi. A preparação para instalação, que é obra 

civil, não está inclusa. Está incluso exatamente nessa licitação que faremos para, aquele que for 

o vencedor da licitação, vai fazer adequação física e civil onde vai ser feita a montagem dessa 

piscina pelos técnicos da Mirtha. 
 

Regina Helena Secaf – Aí, o que gerou um pouco de risadas aqui é que só estou acrescentando 

que essa parte de preparação para aceitação da piscina no espaço não dispensa licitação, é só 

isso. 
 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Como não dispensa licitação? 
 

Regina Helena Secaf – Não dispensa, né? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Ela está na licitação. 

 

Presidente - Eu vou pedir licença, não posso mais permitir o debate, o Presidente prestou os 

esclarecimentos. São 23h45, faltam cinco minutos para o encerramento da reunião. 
 

Regina Helena Secaf – Muito obrigada. 

 

Presidente - Acho que já esclarecemos suficientemente. Agradeço ao Presidente os 

esclarecimentos. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Obrigado, Presidente.  

 

Presidente - Declaro encerrada a discussão. Vamos votar. Aqueles que estiverem em 

condições, por favor, no lugar habitual. Os Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido 

de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor de 

R$2.743.414,15 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e 

quinze centavos), para a construção de nova piscina infantil, vestiário infantil, vestiário masculino, 

WC’s para portadores de necessidades especiais, reforma e adequação da piscina olímpica do 

Conjunto Desportivo, permaneçam como estão. Os que estiverem contrários a esse pedido de 

autorização queiram-se levantar. (Pausa.) Então, antes de proclamar o resultado, que já deu 

para se verificar, recebi aqui declarações de votos em sentido contrário. Com exceção de 
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Conselheiros que estou vendo que se encontram presentes, um deles está ausente, que é o Sr. 

Ivan Gilberto Castaldi Filho, então, este voto, o artigo... 
 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Não é válido. 

 

Presidente - Me permita, doutor, eu vou chegar lá, tenha calma, esse juízo eu o farei no 

momento oportuno. O Art. 69, só para que os novos Conselheiros saibam, diz: é permitido ao 

Conselheiro enviar à Mesa até o final da reunião declaração escrita de voto, então, significa que 

ele estava presente. Fez a sua declaração de voto por escrito, sem fazer uso da palavra, ele não 

pretendeu fazer uso da palavra. Já o Art. 83, porque não há contradição entre os dispositivos, 

diz: será permitido a qualquer Conselheiro fazer inserir na ata as razões escritas de seu voto, 

redigidas em termos concisos, sem alusões pessoais. Entregues à Mesa na mesma reunião, 

respeitadas as disposições. Esse dispositivo quer dizer que aquele que se pronunciou em 

Plenário, ele faz uma síntese do que falou e pede para declarar seu voto. São essas duas 

normas. Aqui, o Conselheiro não fez uso da palavra. Entregou o voto por escrito, mas, 

lamentavelmente, por motivo de força maior certamente, ele não se encontra em Plenário, isso 

será considerado. 

 

Clovis Bergamo Filho – Esse tipo de procedimento, existe alguma referência sobre a execução 

e alguma provável penalização sobre essa não conformidade? Porque é um precedente de a 

gente começar a ter votos de pessoas que não existem. 

 

Presidente - Simplesmente, sobre o prisma, ele não será considerado voto, porque não se 

encontrava presente.  

 

Clovis Bergamo Filho – Mas ele não vai ser notificado dessa não conformidade? 
 

Presidente - Ele estava presente até a pouco. Deu um voto por escrito, mas não apreciou a 

discussão, não apresentou a discussão e não pôde manifestar sua votação aqui e, em seguida 

apresentar o voto discordante, por escrito. Então, não posso aceitar o voto de alguém ausente. 

 

Andreas de Souza Fein – Só queria, complementando essa discussão, acredito que isso até 

seria uma questão de ordem. A nossa lei maior é o Estatuto. 

 

Presidente - Sim. 

 

Andreas de Souza Fein – O Estatuto, no seu Art. 41, estabelece que a verificação de presença 

será feita pela lista de presença, portanto, se existem alguns outros dispositivos e instrumentos 

legais menores do que o Estatuto deve prevalecer a leitura do Estatuto. 
 

Presidente - Claro. 

 

Andreas de Souza Fein – Portanto, se quem assinou a declaração de voto e desconheço 

quantos e quais assinaram, tiver assinado a lista de presença, automaticamente, pela 
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determinação do Art. 41 do Estatuto está confirmada sua presença e o seu voto teria que ser 

considerado. Essa é minha proposição de questão de ordem que queria que o senhor 

analisasse, por favor. 

 

Presidente - Perfeito. Então, vou proclamar o resultado. Por maioria o pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilização do Fundo Especial no valor de R$2.743.414,15 (dois 

milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e quinze centavos), para 

a construção de nova piscina infantil, vestiário infantil, vestiário masculino, WC’s para portadores 

de necessidades especiais, reforma e adequação da piscina olímpica do Conjunto Desportivo 

está aprovado. Tendo em vista que o Regimento estabelece às 24h00 para o término da reunião, 

a reunião está encerrada. 
 

Registre-se que apresentaram declarações de voto os Conselheiros Ana Claudia Alves de Sá, 

Aurea Lucia Ferronato, Cândido Padin Neto, Luiz Eduardo Fernandes, Marcio Luiz Moraes 

Barros de Campos e Roberto Gonçalves La Laina, nos seguintes termos: “- Voto contrário à 

aprovação da verba, pois os projetos das piscinas e respectivas obras no entorno, não 

contemplam normas de segurança e acessibilidade.” 

Na declaração de voto que apresentou, a Conselheira Regina Helena Secaf acrescenta, ao final 

do texto acima: “- Não está descrito na documentação disponível no Conselho, o respectivo valor 

do convênio com o Ministério dos Esportes que faz parte da reforma da piscina olímpica, mais a 

apresentação do contrato de prestação de serviços.” 

O Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi Filho assinou declaração de voto nos mesmos termos, 

entretanto não esteva presente durante a discussão e votação da matéria; sua declaração foi 

entregue à Mesa por uma Sra. Conselheira, no final da votação. 

 

 
Término dos trabalhos às 24h00. 

 

 

*** 

 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 638ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, realizada no dia 

27 de outubro de 2014, com as alterações já dela constantes. 
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