
ATA RESUMIDA DA 638ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de outubro 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 seis 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 SOLENE 

Entrega solene do Diploma de Associado Benemérito concedido pelo Conselho Deliberativo em 
sua 637ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de setembro de 2014, ao Conselheiro Efetivo 
Antonio Moreno Neto. 

Presidente – Convido para que me acompanhe neste trabalho e nesta homenagem eminente Presidente da 
Diretoria, Dr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues e com a licença dos senhores, ao decano dos Presidentes 
aqui da Casa, Dr. Claudio Regina, que também pediria que me acompanhasse nesses trabalhos. Vou 
chamar também o decano dos Conselheiros desta Casa, que tem 51 anos de presença, esta figura marcante 
de Edgard Ozon e ficam homenageados os outros decanos: Pedro Paulo e João Benedicto de Azevedo 
Marques. Só não os chamo porque vai faltar cadeira, mas os senhores estão em primeiro lugar, que é o 
norte que a gente tem aqui. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 
 
Presidente – Agora vou convidar o Associado Benemérito e sua excelentíssima senhora, Associado 
Benemérito, Engenheiro Antonio Moreno Neto e a minha dileta, estimada Beatriz Soares Hungria 
Moreno, e pronuncio com muita honra esse nome.  
 
- Procede-se conforme solicitado.  
 
Presidente – Sras. e Srs. Conselheiros, caríssimo Associado Benemérito Antonio Moreno Neto, Sr. 
Presidente da Diretoria, Senhores companheiros da Mesa, Dr. Claudio Regina, decano dos Presidentes, 
Dr. Ozon e cumprimentando Dr. Claudio Regina cumprimento Dr. Sergio Lazzarini, Dr. Cezar Roberto 
Leão Granieri, Dr. Arlindo Virgílio Machado Moura e Dr. Alberto Fasanaro, que são os Presidentes de 
Sempre e que se encontram aqui no Plenário. D. Beatriz Soares Hungria Moreno. Se é verdade que as 
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Instituições sobrevivem aos homens, menos verdade não é que esta perenidade cristaliza-se em razão da 
ação direta daqueles que, mercê de seu trabalho, Dr. Moreno, souberam honrar sobremodo a entidade, 
cuja direção exerceram, força do mandato que lhe foi conferido por seus pares. E, na Sessão Solene de 
hoje, o Conselho Deliberativo cumpre a deliberação havida em sua reunião de 29 de setembro transato, 
quando, presente o disposto no artigo 6º, inciso I do Regulamento Geral, houve por bem conferir a V. Sa. 
o título de Associado Benemérito. Antonio Moreno Neto nasceu no dia 31 de maio de 1951 e desde os 
primeiros dias, o novel Associado Benemérito tornou-se o orgulho e o amor, do Honrado Lar dos 
Pranteados Antonio Moreno Junior e Lydia Moreno, seus Pais, que lhe legaram honra e caráter. Ainda no 
verdor de seus 17 anos, precisamente em 17 de junho de 1968, prestes a ingressar em uma das mais 
renomadas escolas de Engenharia de nosso País – Faculdade de Engenharia Mackenzie, berço da sua 
formação profissional, Antonio Moreno Neto tornara-se sócio militante do Esporte Clube Pinheiros, 
sendo que, para gáudio da Instituição, transformou-se associado pleno desde 30 de julho de 1979. 
Iniciava-se então uma trajetória exemplar, no âmbito de nossa Entidade, a qual veio presidir, no 
quadriênio iniciado em 2007 e ultimado em 2011. Conselheiro, nosso homenageado com o título de 
Associado Benemérito fez sua vida associativa, primeiramente, voltada toda ao Esporte, porque esta 
atividade é uma das suas maiores paixões, iniciando-a como Diretor do Futebol menor, a partir de 1993, 
cuja gestão é sempre lembrada e reverenciada. A ascensão fez-se contínua e ininterrupta. Seu brilho 
iluminava o caminho que soube percorrer em nossa Associação. Aproximava-se a Presidência que 
almejava, força de inata vocação. Presidente efetivo, eleito pelo Conselho Deliberativo, o Esporte Clube 
Pinheiros se honrou em tê-lo como seu gestor diretivo principal, em um período marcado por inúmeras 
realizações, por todos reconhecidas, a ponto de culminar com sua nomeação para Secretário Municipal de 
Esportes da Cidade de São Paulo, na gestão do Ilustre Prefeito e, Pinheirense, Gilberto Kassab. No 
exercício da Presidência de nosso Clube, muito fizestes, Antonio Moreno Neto, para que a nossa 
Entidade continuasse a ostentar o título que com justo orgulho se reconhece, notoriamente de Maior 
Instituição Sócio esportiva Cultural da Nação. Mas não se me afigura bastante dizer-se apenas que o 
Esporte Clube Pinheiros possui esta identificação de Maior Instituição esportiva da Nação. É necessário 
conservá-lo assim e, para tanto, vital reverenciar aqueles que contribuíram para que o tenhamos sempre na 
linha ascendente de seu glorioso destino, Esporte Clube Pinheiros, um dos amores de nossas vidas. O 
homem, Sr. Moreno, é o que ele faz nas palavras do grande escritor e político francês – André Malraux. 
Colho de suas palavras, Conselheiro efetivo, Presidente de Sempre, como denomino a todos os 
Presidentes que nos honraram na direção dos respectivos Órgãos de Investidura maior de nossa Entidade, 
colho de suas palavras quando de seu discurso de despedida ao final de seu operoso mandato, que sua 
ação foi a de dar continuidade ao legado de seus antecessores que atuaram de forma responsável, todos 
eles, sem exceção, em nossa Instituição, erguendo-a, com luzes cintilantes, no mais alto pedestal sócio-
desportivo nacional e internacional. A marca de sua gestão foi impregnada pela expressão – cuidar do 
presente, ousar o futuro. E assim o fizestes, aliando, amor – emoção – ao empreendedorismo, com gênese 
em ação racional. Apresentastes à Casa, que aprovou, o Plano Diretor de Desenvolvimento, que há de 
servir de norte, de diretriz, de como há de ser nosso Clube a curto, médio e longo prazos. Antevendo o 
aumento do fluxo associativo, gerado com a ultimação do novo estacionamento – a intuição do homem 
empreendedor, do gestor eficaz que sois – soubestes adequar a infraestrutura de nosso Clube, visando ao 
que sempre foi motivo de sua maior preocupação – A satisfação de nosso Corpo Associativo. E assim 
surgiram obras fundamentais – vestiários e lanchonete do futebol; elevador no Centro Administrativo, o 
agradável restaurante nas margens de nosso formoso lago – revitalizado por uma ação de Cezar Roberto 
Leão Granieri, sempre respeitando na sua atividade e preservando nosso lindo meio ambiente, que aquele 
notável Presidente nos legara e preservara. Associado Antonio Moreno Neto – e neste ponto sirvo-me 
das palavras imortais de Paulo Vanzolim em seu Samba Erudito: ante a realidade dos fatos não lavou as 
mãos como Poncio Pilatos. V. Sa. é homem decidido, buscou metas ousadas e as alcançou. V. Sa. sempre 
se distinguiu por seu trabalho incansável, em prol de nosso Clube, um dos amores de sua vida. V. Sa. tem 
o sonho doce e necessário da utopia. Importa-lhe a completa felicidade e harmonia de todos os 
Pinheirenses. Eis hoje, aqui e agora, o reconhecimento a quem, em seu dicionário, desconhece a palavra 
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irrealizável, comum aos pessimistas de plantão. Por isso que, ao Homem ousado, bom, generoso e que 
aprendemos a admirar e respeitar, o Conselho Deliberativo outorga-lhe o justo título, conferido a quem 
cumpriu com seu dever e, portanto, merece ostentar a condição de Associado Benemérito, na definição 
que lhe outorga o artigo 6 º, inciso I, do Regulamento Geral de nossa Entidade. Finalizo com os versos 
que fui buscar em obra antológica, escrita pelo maior dos romancistas do País de seus ascendentes, 
Espanha – e romancista é Miguel de Cervantes e que se lhe aplica à fiveleta, no canto que encanta, na obra 
Magistral de Dom Quixote de la Mancha:  

 
Sonhar o Sonho Impossível; 
Sofrer a angústia implacável; 
Pisar onde os bravos não ousam; 
Reparar o mal irreparável; 
Amar um amor casto à distância; 
Enfrentar o inimigo invencível; 
Tentar quando as forças se esvaem; 
Alcançar a estrela inatingível. 
Essa é a sua busca. Esse há de ser o seu lema. 

 
Prossiga nelas, sem qualquer receio. E quando porventura surgirem quem o queira impedi-lo de fazer, 
lembre-se das palavras do Poeta Notável Mário Quintana: Todos passarão e você passarinho. Seja feliz ao lado 
da Esposa Exemplar, paradigma de meiguice, candura que a todos cativa – Beatriz Soares Hungria 
Moreno, fator principal da unidade de uma família modelar, composta pelos filhos diletos, da geração dos 
meus, retrato de meiguice nata e que trazem estes filhos no caráter o timbre dos pais honrados – Tatiana 
Hungria Moreno, Luiz Antonio Hungria Moreno e Carolina Hungria Moreno. Seja feliz e que Deus o 
abençoe. 
 
- O Plenário aplaude em pé. 
 
Presidente – Deixe-me entregar o Diploma e as flores que não são tão belas quanto ela. 
 
- É feita entrega do Diploma de Associado Benemérito ao Sr. Antonio Moreno Neto e das flores 
a Sra. Beatriz Soares Hungria Moreno.  
 
Presidente – Parece que o Dr. Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz encontra-se presente.  Se estiver, 
venha. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 
 
Presidente – Se quiser fazer uso da palavra fique à vontade. 
 
Antonio Moreno Neto – Boa noite a todos. Meio difícil falar assim emocionado, mas vamos lá. Falar 
depois do Manssur, como diz meu amigo Fasanaro, é sempre difícil, não é, Fasanaro? Mas eu fiz umas 
poucas palavras que gostaria de transmitir aos senhores. Inicialmente cumprimentar o Presidente do 
Conselho José Manssur, em nome do qual cumprimento toda Mesa, Presidente da Diretoria Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues, em nome do qual cumprimento toda Diretoria, Conselheiros, Conselheiras, Sócios e 
Sócias e Funcionários e Funcionárias aqui presentes. Ser Presidente do Esporte Clube Pinheiros, o maior 
Clube sócio-esportivo da América Latina foi sem dúvida uma das maiores experiências de alegria da 
minha vida. Dirigir um Clube, no qual defendi as cores jogando Vôlei, um local que partilhei desde o 
começo com minha esposa, onde meus filhos cresceram, convivendo com os esportes e fazendo amigos 
para toda vida é a realização e um pouco de retribuição de tudo que recebi. Pude contar nesta caminhada 
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com um grupo de amigos que, competentes e leais escreveram junto comigo uma página importante da 
história do nosso Clube, em especial dois Presidentes do Conselho por três anos, Alberto Fasanaro e, 
depois por um ano, José Manssur, meus amigos, sempre foram parceiros e sempre estiveram juntos. Em 
nome de quem agradeço o apoio recebido pelo Conselho. Aos ex-Presidentes, todos aqui presentes tanto 
do Conselho quanto da Diretoria, ao Severiano Atanes Netto, meu Vice-Presidente, em nome do qual 
agradeço diretores, consultores da Presidência, assessores, comissões, colaboradores. E ao Conselho 
Fiscal, na pessoa do seu Presidente competente e meu professor de Pós-Graduação de Administração, 
Keyler Carvalho Rocha. Em último, agradecimento a um dos maiores patrimônios deste Clube, que é o 
nosso quadro de funcionários. Procuramos modernizar o Clube, trazê-lo para o tempo atual, dar ao 
associado qualidade no serviço, instalações modernas para cumprir o papel que foi imaginado lá atrás por 
Hans Nobiling. Orgulho-me sobremaneira do mote de minha gestão: cuidar do presente e ousar o futuro. 
Gosto de pensar que fizemos isso. Agradeço ao Conselho e aos Conselheiros que viram em mim 
qualidades para me outorgar este título. Aos que acharam que não era merecido e votaram contra, 
agradeço da mesma forma, porque a opinião deles só valida a importância da honraria. Também tenho 
que agradecer aos meus amigos que partilharam dos meus sonhos e procuraram alcançá-los junto comigo. 
E do nosso querido grupo Pinheiros Sempre, que foi fundado em 2002 e hoje estamos todos juntos. E a 
minha família um agradecimento especial, a minha esposa Bia, por dirigir com muita competência o DAS 
– Departamento de Assistência Social, pelas ausências longas suportadas e pelos conselhos dados e, acima 
de tudo, pelo amor que sempre me dedicou durante esses 30 anos de casados que comemoramos no dia 
de hoje.  
 
Beatriz Soares Hungria Moreno (fora do microfone) – 37 anos de casados. 
 
Antonio Moreno Neto – 37 anos, me esqueci de sete anos. ... Aos meus filhos um beijo de pai 
orgulhoso, certo de que vocês ajudaram nessa caminhada com carinho, compreensão e perdoando as 
vezes que não pude estar ao seu lado. Muito obrigado a todos.  
 
Presidente – Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada esta parte da Sessão Solene e vamos 
aguardar apenas que as ilustres presenças possam se deslocar aqui do palco para que possamos prosseguir 
os nossos trabalhos. 
 
Posse de Eleitos e Suplentes convocados para a Reunião. 

Presidente – Estamos ainda no Expediente Solene para a Posse da ilustre Associada Maria Emma Jany 
Maerkl, Suplente do Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre convocada para esta reunião e solicito que se 
dirija à Tribuna para ler o Compromisso de Posse. 
 
Maria Emma Jany Maerkl – “Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando o 
Estatuto Social, o Regimento Interno e promovendo o bem geral do Esporte Clube Pinheiros.” Muito 
obrigada.  
 
Presidente – Eu a declaro empossada no cargo e lhe auguro votos de uma feliz legislatura. Encerrado o 
Expediente Solene, o dever do ofício me leva ao Expediente Formal, com algumas notícias não muito 
agradáveis. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – A Mesa propõe voto de pesar pelo falecimento da Atleta Benemérita Zilda Ulbrich, que 
todos conheciam como “Coca”, ocorrido no último dia 24 de outubro. A Zilda ingressou no Clube em 
1950 e foi a única Atleta Benemérita a receber o título honorífico por duas modalidades, Voleibol e 



5 

 

Basquete. Começou jogando Tênis na 4ª série, subindo rapidamente para a 1ª, enfrentando Maria Ester 
Bueno no Campeonato lnterclubes realizado no Clube de Regatas Tíetê. No Voleibol, participou de 
campeonatos Paulistas de 45 a 55; de Campeonatos sul-americanos em 1954 (São Paulo), 1956 (Uruguai) e 
1959 (Uruguai); dos Jogos Pan-americanos de Chicago, em 1959, conquistando Medalha de Prata, 
colaborou nos treinamentos das equipes Mirim e Infantil em 1959, competiu pelo Clube, formando time 
de Veteranas em 1960. Foi capitã em todos os times em que jogou. Legou exemplo de civismo, de 
dignidade e eu lhes posso dizer que o Clube hoje está um pouco mais triste e perdeu um pouco do seu 
enorme valor com o falecimento desta Associada Benemérita. A Mesa também propõe voto de profundo 
pesar pelo falecimento de Associado notável, Veterano desta Casa, Dr. Mário Avancini, esposo da 
diletíssima e querida Conselheira Dulce Arena Avancini, ocorrido no último sábado, dia 25 de outubro. A 
Missa de Sétima Dia será no próximo sábado, dia 1º, às 12:00, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, mas nós mandaremos as comunicações de estilo. Nosso querido e dileto Mário Avancini 
ingressou no Clube em 1942, foi Conselheiro de 1960 a 1964 e de 72 a 2008 e integrou a Comissão de 
Veteranos de 2002 a 2006. Este voto de pesar é em nome de todos, muito embora o meu honrado e 
queridíssimo Dr. Sergio Lazzarini e seu diletíssimo filho a quem tanto prazo tenham me mandado hoje 
uma comunicação, pedindo que formalmente fizesse menção dos votos que agora como um todo 
proponho pela Casa. E agora, entrando na sala, recebi a triste notícia do falecimento de um ex-Diretor de 
Relações Sociais desta Casa e também do Clube e também Conselheiro desta Casa, José Terra Valverde. E 
é por isso que vou solicitar alguns instantes de reflexão, para que possamos reverenciar as memórias destas 
figuras queridas. 
 
- É observado um minuto de silêncio em homenagem póstuma. 
 
Presidente – Feita a oração de estilo, ficam consignados esses votos, serão endereçados às famílias 
enlutadas. ... A Mesa propõe voto de pronto restabelecimento – Mas já está bem, a informação que tenho 
– a D. Dulce Avancini, que esteve hospitalizada, mas já se encontra em condições adequadas.  
 
Primeiro Secretário – Comunicamos que se encontra à disposição dos Conselheiros, na Secretaria, o 
R.A.M. – Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de setembro de 2014. Informamos ainda que a 
Sra. Ivana Di Mauro Vagenin, eleita Conselheira em 2014 pela Chapa Participação, para mandato de 6 
anos, até 2020, demitiu-se do quadro social e transferiu seu título do Clube no último dia 26/08/2014, 
tendo seu nome excluído da Relação Geral de Conselheiros. Nessas condições, em havendo oportunidade, 
será convocado o primeiro Suplente da Chapa Participação, até a eleição de maio de 2016, quando a vaga 
para complementação de mandato, até maio de 2020, deverá ser licitada. 
 
Lucia Helena Vieira Gherardi – ... Gostaria de dar um voto de louvor à Diretoria da Área Social, 
presidida pelo Diretor Álvaro Vaselli, pelo evento Rock in Dance, com a banda Jota Quest, que foi muito 
bem organizado e elogiado por todos. Outro voto de louvor ao Diretor da Área de Relações Esportivas 
Carlos Alexandre Brazolin, que atendeu a mim e outras sócias e solucionou os horários das danças zumba 
para segunda-feira, às 10h00 e o aero jazz para as 11h00. Mais um voto de louvor para a 34ª Cadíada, 
organizada pela coordenadora Ana Célia e pelo Diretor da Área de Relações Esportivas Carlos Alexandre 
Brazolin. A Cadiada foi um evento muito animado que entusiasmou pais e filhos. É fundamental salientar 
que o CAD é um grande incentivo ao esporte para crianças pinheirenses de 3 a 11 anos. Agradeço a 
atenção de todos. Boa noite.  
 
Presidente – Antes de termos a honra de ouvir o Dr. Luiz Fernandes, tinha aqui um voto de louvor da 
Professora Wilma, endereçado pela grandiosidade do evento Outubro Rosa e pelas inúmeras atrações 
oferecidas às sócias e aos sócios também. Os nossos agradecimentos ao Dr. Fernando Imperatriz, nosso 
diletíssimo Diretor Médico. Dr. Dutra, o senhor o transmita, por favor, esses cumprimentos e a toda sua 
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equipe, incluindo os funcionários, que também nos ofereceu uma excelente palestra sobre a prevenção do 
câncer de mama. O voto de pesar já fizera. Está atendido. Peço escusas a senhora naquele momento. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Estou aqui para cumprimentar e agradecer o Conselheiro que na Reunião 
636, de 25/8 esteve aqui discursando pela coragem do Conselheiro, que leu um texto na assembleia de 
denúncias de existência entre nossos associados de aventureiros de olho gordo em nosso Orçamento de 
R$200 milhões. Queria cumprimentar o Conselheiro, coisa que a gente sempre fala aqui. Segundo matéria 
lida, a eleição direta permitirá que caiamos nas mãos de possíveis aventureiros. Esquece o autor do 
pronunciamento, Conselheiro Carlos Bório, que esses associados são os mesmos que o elegeram e a todos 
nós, o que significa em seu depoimento que todos nós em tese também poderemos eleger em regimento 
indireto os aventureiros que ele afirma... 
 
Presidente – Dr. Luiz Eduardo? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Pois não. 
 
Presidente – Com muita honra, mas não pode. 
 
Sr. Luiz Eduardo Fernandes – Não pode? 
 
Presidente – Não. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Então, convido a todos os associados que não saiam daqui, fiquem no item 
Várias, que vocês vão gostar muito do depoimento. 
 
Presidente – Aí pode ser. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Muito obrigado.  
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... Gostaria de parabenizar à Diretoria, no Luís Eduardo Dutra Rodrigues 
e no Caco, Carlos Alberto Costa de Oliveira, que conseguiram fechar parceria com a Koch Tavares para 
trazer o Challenger ATP Finals no fim do ano na inauguração da quadra coberta. O torneio será de 19 a 23 
de novembro. Serão sete jogadores profissionais, os melhores que disputaram o Challenger durante o ano 
da ATP e mais um convidado. É uma oportunidade para todos irem lá assistir jogos de Tênis de alto nível 
e principalmente levar os filhos, as crianças que jogam Tênis, que será outra oportunidade de conviver com 
jogadores profissionais de alto nível. É só.  
 
Francisco Flaquer Filho – ... Venho a esta Tribuna parabenizar a Diretoria de Relações Esportivas em 
nome do Brazolin e da Diretoria de Marketing, em nome do Caco, em parceria com o DAS, que 
promovem mais uma vez este ano o lançamento do álbum de figurinhas do Futebol menor, que longe de 
ser uma atividade meramente lúdica é também e principalmente uma ação beneficente, já que os alimentos 
arrecadados são doados aos asilos e entidades de trabalhos sociais. No último ano foram arrecadadas dez 
toneladas de alimentos e neste ato foram arrecadadas até o momento seis toneladas. Faltam ainda cinco 
finais de semana e tenho certeza que iremos superar o volume de alimento arrecadado nos outros anos. 
Gostaria também de fazer um voto aqui à categoria Sub 17 do Futebol menor que se tornou no último 
domingo campeã da categoria Interclubes. Então, parabenizar a categoria de Futebol menor, cada vez mais 
levando o nome do Clube para a gente poder usufruir disso daí e formando atletas, que acho que é o 
principal e o sucesso do Clube é essa Área. Obrigado.  
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André Perego Fiore – ... Senhor Presidente, recebi um e-mail do Diretor Adjunto de Natação em relação 
aos títulos que nosso Clube obteve ao longo do ano de 2014 e queria propor um voto de louvor a esses 
títulos, que foi o título de campeão brasileiro do Torneio Infantil de Inverno do Troféu Ruben Dinard de 
Araújo, campeão do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno do Troféu Artur Sampaio Carepa, vice-
campeão do Campeonato Brasileiro Junior de Inverno do Troféu Tancredo Neves, 3º lugar no 
Campeonato Brasileiro absoluto do Troféu Maria Lenke e 2º lugar no Campeonato Brasileiro absoluto do 
Troféu José Finkel. Também gostaria de aproveitar, Sr. Presidente, e pedir um voto de louvor também à 
equipe de Polo Aquático Sub 15, que na semana retrasada o time masculino e o time feminino se sagraram 
campeões e vice-campeões brasileiro, respectivamente. O que é importante ressaltar aqui senhoras e 
senhores é que desses times de Polo Aquático, dos quinze jogadores da seleção Sub 15, treze são sócios, 
isso mostra um trabalho muito bacana do esporte, isso mostra que a gente está atingindo nossos objetivos 
de ter cada vez mais sócio praticando o esporte e produzindo resultado. Queria, por fim, Sr. Presidente, 
me associar ao voto de pesar da Mesa pelo falecimento do Dr. Mario Avancini, marido da Conselheiro que 
tanto admiro, D. Dulce. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Cezar Roberto Leão Granieri – ... Sr. Presidente, ... Era para dar o voto de pesar pelo falecimento do 
Dr. Mario Avancini, grande Pinheirense e José Terra Valverde, também grande Pinheirense. Agradeço, 
porque já foram votados aqui, com nosso profundo pesar. Obrigado.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ... Não poderia deixar, por laços profundos de família, seja por 
parte do meu pai, seja por minha parte, queria me associar explicitamente ao voto de louvor ao eminente 
Conselheiro Mario Avancini e lembrar duas passagens do inesquecível Mario Avancini. Ele foi 
diligentíssimo Membro da Comissão de Obras deste Clube, ele foi diligentíssimo Membro da Comissão 
que presidi do Plano Diretor, era um homem que amava o Clube acima de tudo, é uma grande perda e faço 
questão de associar-me em nome da minha família ao Mario e à Dulce Avancini, essa dama excepcional do 
nosso Conselho. ... E, finalmente, também por razões de companheirismo e termos convivido muito com 
o José Valverde, queria também me associar. Era um jovem Diretor de uma educação excepcional, uma 
grande figura e um grande Pinheirense. Faço questão de me associar a esses dois votos de louvor. Me 
desculpe, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Absolutamente, será consignado expressamente. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – ... Vou ser bem breve, porque o Fiore já deu parabéns à equipe de Polo 
Sub 15 infantil, que sagrou-se campeã brasileira. Só completando, corroborando com o voto de louvor do 
Fiore, essa equipe, só para vocês se lembrarem, sou oriundo do Polo Aquático, desde 1963 tivemos seis 
jogadores: João Gonçalves, Polé, Paulo Carotini, Ivo Carotini, Luis Eduardo Pinheiro Lima, Flavio Rato e 
o Caio Valim faziam parte da Seleção Brasileira de Polo Aquático, foi campeã Pan-americana. Àquela 
época venceram os Estados Unidos, Canadá, que era uma antiga seleção húngara, campeã olímpica. Então, 
era base do Pinheiros. Depois de tantos anos o Polo Aquático vem sempre como exemplo de associados, 
são exemplos para as outras modalidades. Toda vez tenho visto aqui alguns Conselheiros, principalmente 
os novos, reclamando que não tem mais equipes de base. Essa equipe do Pinheiros, com apenas 15 anos 
de idade, depois de tantos anos, com treze associados. Então, só reforçando esse feito. Só colocando uma 
notícia triste, também houve o falecimento do Luiz Fernandes – não é parente do Luiz Eduardo 
Fernandes. Luiz Fernandes, pai do Marcos Fernandes, era Assessor de Basquete durante as décadas de 60 
e 70. Faleceu também no último sábado. Infelizmente deixo aqui registrado meu voto de pesar ao Sr. Luiz 
Fernandes. Muito obrigado a todos.  
 
Plínio Luiz Kouznetz Montagna – ... Decidi pela primeira vez ocupar aqui a Tribuna a partir de uma 
caminhada e de uma manhã muito agradável no sábado pelo Clube. Fiquei muito impressionado com a 
qualidade e a quantidade de atividades, eventos e possibilidades oferecidas às crianças de modo geral no 
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Clube e dos associados na área recreativa, não competitiva. Trouxe junto comigo meus consogros 
estrangeiros, são norte-americanos, que tem vasta experiência em lugares de lazer em muitos lugares do 
mundo e fiquei impressionado pelos rasgados elogios que eles dedicaram ao Clube Pinheiros. Então, quero 
deixar uma solicitação de voto de louvor ao Clube, enaltecer ao Clube é chover no molhado, mas a gente 
está precisando de chuva, então, estou enaltecendo o Clube. E a maneira como tem sido conduzida a parte 
não competitiva, a parte recreativa do Clube pela Diretoria atual.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Sr. Presidente, uma atividade esportiva que vem se 
destacando internamente dentro do Clube, vou pedir os cumprimentos inicialmente ao atleta, para não 
ficar fora do Regulamento, ao atleta Mateus Cutti, que com 19 anos vem se destacando de maneira 
brilhante, tornando-se um espelho do Badminton. O Badminton é um esporte olímpico que merece 
indiscutivelmente uma atenção maior da nossa Casa e do nosso Clube em geral. Gostaria de destacar um 
atleta de apenas 13 anos, José Vitor Comino, que coincidentemente é filho de um dos Comino, amigo 
nosso, que também está se destacando dentro do Badminton. Por derradeiro, Sr. Presidente, gostaria de 
solicitar os cumprimentos novamente e virei aqui inúmeras vezes, sempre que necessário, ao belíssimo 
trabalho que vem executando no Departamento Cultural, a nossa querida Lena McCardell. Assisti ainda 
anteontem uma apresentação espetacular de um clássico da dramaturgia mundial de William Shakespeare, 
Romeu e Julieta, de um talento incrível por parte dos amadores associados do Esporte Clube Pinheiros, 
um figurino de uma riqueza espetacular. Sem querer comparações, mas daríamos até para fazer 
comparações com as apresentações de uma Rede Globo. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.  
 
Alexandre Fiore Weyand – Sr. Presidente, gostaria de me associar ao voto de louvor do Conselheiro 
Bório à Diretora Lena McCardell e para essa excelente peça de teatro que foi feita com grande maestria, 
conduzida pelo Diretor Luiz Sorrentino e por toda sua equipe. 
 
Presidente – Vou transmitir como sendo de todo Conselho. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Muito obrigado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Não tendo havido na última reunião o item Várias, solicito inversão da pauta 
para possibilitar que o item Várias seja ouvido prioritariamente.  
 
Presidente – O artigo 39, inciso II, do Regimento Interno da Diretoria prevê a hipótese, por solicitação 
de um Conselheiro, de inversão da Ordem do Dia. Ao que pude entender, S. Sa., Dr. Luiz Eduardo 
Fernandes pede inversão da Ordem do Dia para que a iniciemos com o item Várias. Aqueles que estiverem 
de acordo com a inversão da Ordem do Dia permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram-
se levantar. Conselheiro, está rejeitada, por maioria. Comecemos, então, com “A Voz do Conselheiro.” 
 
 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Lucia Helena Vieira Gherardi – ... Gostaria de transmitir a reivindicação dos sócios no que diz respeito 
a melhor treinamento dos garçons e funcionários da Lanchonete da Piscina, do Boliche e do Restaurante 
do CCR. Outra reivindicação dos sócios diz respeito à economia de água nos vestiários durante a estiagem 
em São Paulo. Sabemos que o Esporte Clube Pinheiros possui poços artesianos, mas mesmo assim é 
prudente que façamos uma campanha para a economia de água neste período difícil em que se encontra o 
Estado de São Paulo. Agradeço atenção de todos. Boa noite. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
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Clovis Bergamo Filho – ... Venho aqui colocar três reivindicações, sendo duas delas no âmbito de 
sustentabilidade e uma no âmbito de uma faixa etária dos sócios. A primeira reivindicação tem em linha 
esse conteúdo que a gente recebe periodicamente. E hoje em dia as escolas já estão tratando esse assunto, 
disponibilizando tablets para seus alunos, que são configurados dentro de um processo de segurança para 
que eles baixem livros e outros conteúdos. Sugiro que o Conselho, a Diretoria avalie a possibilidade de 
toda documentação ficar disponibilizada numa rede privada e os Conselheiros receberem o dispositivo em 
comodato para que acessem durante a reunião. Então, acho que esse é um procedimento que já é feito na 
maioria das escolas de São Paulo, que facilita muito acessibilidade e reduz a emissão desse volume de 
documentação e facilita também agilidade. O outro item que gostaria de endereçar aqui sobre 
sustentabilidade é que rotineiramente vemos todo o procedimento de divulgação de eventos ou de 
comunicação no nosso Clube através de banners. Vocês já devem ter notado na cidade de São Paulo que 
ao lado dos pontos de ônibus têm uns displays de LED, que isso poderia ser implementado no Clube e 
daria uma agilidade e até geraria uma oportunidade de divulgação mais efetiva e até de outras ações que 
área afim entendesse melhor. Entendo que seriam ações a serem avaliadas. A terceira, gostaria que fosse 
avaliada, um clube coirmão nosso, que é o Paulistano, eu não sei há quanto tempo já está no ar esse 
espaço, eu chamaria de o espaço teen. Hoje na Sede a gente tem uma área lá, do outro lado de onde tem as 
televisões, que é pouco utilizada. E no Paulistano, nosso clube coirmão tem um espaço o qual tem telões 
conectados a videogames. E a molecada dessa faixa etária do teen está utilizando e até sócios nossos estão 
indo ao Paulistano para se integrarem. Então, acho que é uma ação que atenderia hoje a um segmento dos 
nossos associados, que é o teen, que não tem uma área de lazer para eles. São essas as considerações que 
teria a endereçar em nome do corpo associativo. Aprovado o encaminhamento da matéria à Mesa do 
Conselho e à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Tenho duas reivindicações, são bem rapidinhas. Os associados 
pedem que seja incluída na proposta orçamentária que vai ser debatida e votada por este Conselho mês que 
vem verba para que seja, em primeiro lugar, um projeto de readequação do Salão de Festas e da Sede 
Social. Esses dois espaços do Clube datam da década de 60, do século passado, tem 50 anos. Então, eles 
merecem uma reforma e uma readequação. Os associados usuários do vestiário da Piscina Externa também 
pedem que a reforma completa do vestiário seja incluída nas obras do próximo ano. É só isso que tinha. 
Obrigado. Boa noite. 
 
Presidente – Por favor, Sr. Presidente, anote, se houver oportunidade, não sei a que momento estamos da 
peça orçamentária.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – As reivindicações dos associados são, Sr. Presidente. ... Uma até já fiz aqui no 
passado, é quanto ao exame médico que é solicitado, encaminho à Mesa. 
 
- O Sr. Presidente José Manssur se dirige à Tribuna e o Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes lhe 
entrega o referido documento. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Os associados são surpreendidos com o vencimento do exame sem aviso 
prévio para fazer o novo exame, principalmente na Sauna, quando empresários chegam às 20h00 é 
surpreendido que o exame foi vencido e não pode frequentar. Outra coisa que queria encaminhar ao 
Diretor é quanto à qualidade do exame médico. Parece que estão exigindo que o faça com sunga e todas as 
pessoas que estão fazendo dizem que o exame é muito sucinto, muito superficial. Pediria ao Diretor da 
área, que já elogiei aqui anteriormente, e que a Diretoria volte a avisar o associado com antecedência que o 
exame dele vai vencer, porque ele dura seis meses, nem todo mundo lembra isso com exatidão. ... A 
segunda reivindicação é com respeito a uma televisão que foi colocada lá na Sauna. Quando o Honorino 
Gasparini inaugurou o prédio, em 64, o prédio à beira do lago, foi inspirado na filosofia do bem-estar 
corporal através de Saunas, banhos e introspecção. A fisioterapia, quer dizer, local de banhos, tratamentos, 
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contemplação, visando o bem-estar físico e mental. Entendo, foi colocada uma televisão no Salão principal 
da Sauna, até entendo que na Copa do Mundo ou um evento cívico aquilo tem cabimento, só que já tem 
uma sala de televisão e agora todos os ambientes da Sauna tem televisão. Os senhores não acreditam, até o 
jogo do Corinthians a gente é obrigado a assistir. Então, pediria que se voltasse a fazer o ambiente que o 
pessoal mais velho, no qual me incluo, pudesse fazer uma Sauna e não ser obrigado a assistir televisão, 
porque hoje virou a ditadura da televisão e do laptop e o convívio entre os associados ficou prejudicado.  
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Doutor? 
 
Presidente – Não pode, não há aparte em Voz do Conselheiro. 
 
 - O Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut continua-se manifestando. 
 
Presidente – Peço com maior respeito, não há aparte. Obrigado, Dr. Luiz. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Eu que agradeço a sua intervenção. 
 
Presidente – Peço desculpas, Dr. Zantut, mas o Regimento tem que ser observado. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 637ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de setembro de 

2014. 

Presidente – Antes de dar a palavra ao ilustre Conselheiro. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Já fiz. 
 
Presidente – O pedido de retificação é da própria Mesa. Eu dissera na última reunião que haviam 
comparecido cento e setenta e oito Conselheiros e na verdade compareceram cento e setenta e nove. Já 
estou procedendo essa retificação. Com essa ressalva, submeto à apreciação dos senhores. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – A minha alteração é de redação. 
 
Presidente – D. Lurdinha, o Dr. Montoro tem uma observação da Ata, ele deixou com a senhora? Mas é 
só de redação, é uma questão morfológica. Aqueles que estiverem de acordo em que aprovemos a Ata da 
sessão anterior, com a ressalva apontada e a correção morfológica apontada pelo Professor André Franco 
Montoro Filho permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram-se levantar. A Ata está 
aprovada por unanimidade. 

 
 
Item 3 - A Apreciação do processo CD-25/2014, referente à apreciação, em primeira discussão, 

de proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo e pela Diretoria, de 
alterações estatutárias visando atender à Portaria nº 224, de 18/09/2014, do Gabinete 
do Ministro Titular do Ministério do Esporte, de forma a ser o Esporte Clube 
Pinheiros reconhecido como Entidade de Prática Desportiva (EPD), restando 
inteiramente cumprido o Art. 18-A da Lei nº 9.615, de 24/03/1998, com a redação que 
lhe foi dada pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013. 

Presidente – No prazo regimental, apresentaram emendas o Presidente de Sempre, Conselheiro Efetivo, 
Dr. Sergio Vergueiro; os Conselheiros Alexandre Perrone Lomonaco, Luís Alberto Figueiredo de Souza, 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Roberto Cappellano e Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, 
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estes conjuntamente, e escoteiramente o Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, todas essas 
emendas foram distribuídas tempestivamente aos Srs. Conselheiros. A Mesa recebeu, ainda, na minha 
ausência por motivo justificado, um requerimento de cancelamento de proposta, subscrito este 
requerimento pelos Conselheiros Aurea Lucia Ferronato, Flavia Ferronato, Marcio Moraes Barros de 
Campos Filho e Roberto Gonçalves La Laina, também enviado aos Senhores. O eminente Vice-Presidente 
do Conselho, no exercício da Presidência despachou. Voltando de minha viagem, recebi este documento e 
passo, após determinar a sua juntada aos autos a fazer as seguintes considerações. Eu faço neste momento 
por uma questão de segurança jurídica e para deixar os senhores à vontade com relação a este tema, 
dependendo do que aqui houver, se por bem, decidir. Em petição protocolizada, digo eu, no dia 14 de 
outubro próximo passado, endereçada à Presidência do Conselho Deliberativo e com pedido de 
encaminhamento ao Sr. Presidente da Diretoria e ao Sr. Diretor Jurídico, quando em curso o prazo 
regimental concedido para apresentação de emendas, tendo por objeto a matéria, ora proclamada, os 
Conselheiros Áurea Lucia Ferronato, Flávia Ferronato, Márcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho e 
Roberto Gonçalves La Laina apresentaram requerimento já previamente distribuído a Vossas Senhorias e 
assim consubstanciado: “ À vista do exposto, no exercício dos deveres de proteção, lealdade, diligência, 
transparência e confiança para com os Associados, vimos, pela presente, solicitar que Vossas Senhorias se 
dignem proceder com cancelamento da Proposta de Alteração Estatutária enviada aos integrantes do 
Conselho Deliberativo, em razão dos vícios, inconsistências, antinomias e contradições que o documento 
apresenta, assim como o ato jurídico em sua formação, de modo a evitar a materialização de efeitos, 
adversos e, até mesmo, eventuais prejuízos aos Associados e ao Clube.” Digo eu. Esclareceram, mais, os 
requerentes que, “Em razão dos motivos anteriormente relatados, é prudente neste momento 
apresentarmos nossas ponderações, ao invés de emendas ou proposições substitutivas que certamente 
congestionariam o “processo deliberativo” já iniciado – resguardando-nos, contudo, o direito de, se 
entendermos pertinente, apresentarmos em ocasião oportuna eventuais proposições à Proposta de 
Alteração Estatutária” (confiram, por favor, item 22 do requerimento, que se encontra às fls. 24 dos autos) 
Em sua causa de pedir, em síntese, os requerentes sustentam que “Levar para discussão e deliberação do 
Conselho Deliberativo a Proposta de Alteração Estatutária contemplando matérias indispensáveis à 
essência e ao espírito da Associação, principalmente, sua finalidade, por meio da criação de subitens a 
dispositivos de caráter geral, tão somente para viabilizar o recebimento de verbas públicas é, data venia, 
indevido e inapropriado.” Disseram, mais, digo eu, os requerentes, que a finalidade da proposta é a de 
atender à Portaria nº 224 do Ministério do Esporte e, assim, submeter o Esporte Clube Pinheiros, 
positivamente, à verificação pelos Órgãos ministeriais, do cumprimento da chamada Lei Pelé, sendo que, 
porém, constataram que “o ato normativo não representa o motivo determinante, nem a causa, tampouco a justificativa 
para abalizar as proposições que compõem a Proposta de Alteração Estatutária. (confiram, por favor, item 
7 do requerimento, às fls. 9) E após tecerem as considerações, continuo eu, que entenderam cabíveis à 
fundamentação de seu pleito, notadamente que a Proposta estaria malferindo cláusulas intangíveis, 
imodificáveis de nosso Estatuto Social, os requerentes, finalizando, no plano geral da postulação deduzida, 
consideraram, conforme seu item 14 – fls.11 – que “Não seria diligente nem apropriado submeter à deliberação 
do Conselho Deliberativo proposições sobre alterações estatutárias abrangendo matérias fundamentais à 
existência e ao funcionamento da Associação mediante criação de subitens a dispositivos de caráter geral 
(artigos 81 e 82) que confrontam e conflitam com os preceitos estipulados na parte principal do Estatuto 
Social, que em qualquer exercício hermenêutico e interpretativo deverá prevalecer. Após realçar aspectos 
identificados que, a sentir, dos requerentes, identificam dispositivos da Proposta de Alteração Estatutária 
que evidenciam deficiências, ao ver dos requerentes, inconsistências, antinomias e vícios, pleitearam como 
antes já se disse e como os senhores tomaram conhecimento, em sua plenitude, com a distribuição do 
requerimento, em apreço, em sua íntegra, este é o pedido: “O cancelamento da Proposta de Alteração 
Estatutária”, objeto do item 3 da presente Ordem do Dia ora proclamada. Esta é a síntese do essencial, 
pelo quê passo às considerações cabíveis, presente o requerimento sob comento. O Estatuto Social, em 
seu artigo 66 e que encontra correspondência com o artigo 84, inciso I, do Regulamento Geral, dispõe que 
“O Estatuto Social do Clube poderá ser alterado por proposta de iniciativa da Diretoria, da Mesa do 
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Conselho, de, no mínimo, cinquenta (50) membros do Conselho Deliberativo, ou de, pelo menos, um 
quinto dos associados do Clube, maiores de dezoito anos. Conseguintemente, os proponentes da presente 
proposta de alteração estatutária, Diretoria e Mesa, ostentam legitimação e capacidade para apresentarem-
na à deliberação soberana do Plenário, às finalidades previstas no parágrafo primeiro do sobredito artigo 
66 estatutário e que assim dispõe: A proposta de alteração estatutária somente será considerada aceita, para 
os fins e efeitos de poder ser submetida à aprovação da Assembleia Geral, se obtiver votação favorável em 
duas discussões do Conselho Deliberativo, em reuniões distintas, convocadas para tal finalidade.” 
Doutro bordo e a teor do que estabelece o artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo 
“Proposição é todo assunto sujeito à deliberação do Conselho”, devendo ser redigida com clareza, em termos 
explícitos e de forma sintética, a teor do disposto no artigo 41 do sobredito Regimento Interno desta Casa. 
Por seu turno, a Presidência do Conselho Deliberativo não aceitará qualquer proposição, diz o próprio 
Regimento, apenas quando versar a) “sobre assunto alheio ao Conselho; b) que não venha fundamentada; 
e c) que não esteja redigida em termos”, artigo 42, alíneas “a” usque (até) “c” do já invocado Diploma 
Regimental Interno do Colegiado. In casu, sobre já se ter demonstrado a pertinência subjetiva ativa dos 
proponentes, conferindo-lhes o direito indiscutível de apresentarem, à deliberação plenária, proposta de 
alteração estatutária, a mesma sob o prisma formal, com todas as vênias, observa, em sua plenitude, tema 
de competência do Conselho Deliberativo, com fundamentação insofismável – dar cumprimento a 
Portaria que regulamenta Lei Federal, cuja observância, a sentir dos proponentes, Mesa e Diretoria, é de 
vital interesse à nossa mais que secular Instituição, além de se encontrar redigida em termos. Dessarte e já 
iniciado o processo deliberativo, como o reconhecem os próprios requerentes em vários de seus artigos e 
parágrafos, como antes acentuado, portanto, iniciado o processo deliberativo para apreciação pelo Egrégio 
Plenário da Proposta de Alteração Estatutária, com designação de dia e hora para reunião do Conselho 
Deliberativo, na qual convocados todos os 215 Conselheiros que compõem o Colegiado Maior, não 
poderia esta Presidência, por mera decisão singular, presente o princípio vital da segurança jurídica e, mais, 
com usurpação da competência soberana conferida, estatutariamente, ao Egrégio Plenário, cancelar 
Proposta de Alteração da lei Maior Interna da Associação que a Mesa, em conjunto com a Diretoria, 
apresentou, com obediência plena das normas de regência. Seria abrir-se um sério precedente, apresentar-
se uma proposta, o Presidente ex officio cancela após já ter sido, como os próprios requerentes dizem, 
iniciado o processo deliberativo. E como fica a convocação aos senhores? A esse desrespeito não chegarei 
jamais. Demais disso e já agora esbarrando pela inépcia, o requerimento apresentado não encontra 
contemplação em nenhum dispositivo do ordenamento institucional da nossa Entidade, que jamais cogitou 
da hipótese de pedido de cancelamento de proposta, máxime quando formulada por quem legitimado para 
tanto, com observância estrita de todos os requisitos exigidos, estando, inclusive, distribuída aos Senhores 
Conselheiros, em suma, já iniciado o processo deliberativo, conforme expressamente reconheceram os 
requerentes. Nossa Entidade possui regras e a vida em sociedade impõe que sejam observadas. Outrossim, 
é princípio de direito aquele segundo o qual enquanto não houver, em tese, violação da norma, não se 
afigura ilícito presumir-se que ela não está a ser cumprida ou que não vai ser obedecida. Respeitando, 
como é norma vital desta Presidência, o princípio denominado reserva de plenário e para que não se 
argumente que se decidiu de forma singular, sem consulta ao Conselho Deliberativo, órgão representativo 
dos associados, na linha disposta no artigo 1º do Regimento Interno da Casa e a quem compete deliberar 
sobre a reforma do Estatuto Social, força do princípio hospedado no artigo 45, inciso V do Estatuto 
Social, cujas decisões sempre se revestem de natureza de soberanas, hei por bem, com fundamento no 
artigo 39, incisos I e II do Regimento Interno, invocados, por analogia, submeter ao Plenário o pedido de 
cancelamento da Proposta de Alteração Estatutária, que o recebo como sendo retirada de pauta da matéria 
em apreço e que constitui o item 3 da Ordem do Dia, apenas em respeito ao princípio da fungibilidade, até 
mesmo para superar a inépcia de que se reveste o requerimento apresentado à Presidência do Conselho. 
Nesse norte, consulto o Plenário, formulando a seguinte proposição: Os Conselheiros que estiverem de 
acordo com o pedido de cancelamento da Proposta de Alteração Estatutária, objeto do item 3 da Ordem 
do Dia, pelas razões que sumariei, permaneçam sentados, os que forem contrários à referida pretensão de 
cancelamento queiram levantar-se. O pedido de cancelamento da Proposta de Reforma Estatutária está 
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rejeitado. Pediria que nas próximas votações os Conselheiros com direito a voto, por favor, nos lugares de 
costume. Posto isso, vamos prosseguir então com a rejeição com o presente item da Ordem do Dia. Os 
senhores receberam as propostas de emendas modificativas subscritas, a primeira, pelo ilustre Conselheiro, 
Presidente de Sempre Sergio Vergueiro, e as demais em comum, pelos Conselheiros Alexandre Lomonaco 
e outros, cujos nomes tive a honra de declinar e também do Conselheiro Guilherme Reis. O que fiz logo 
após ter retomado as minhas atribuições na Presidência do Conselho, após as atividades do nosso 
caríssimo Vice-Presidente? Me reuni quinta e sexta-feira com os proponentes de ambas as propostas 
modificativas e obtive deles a concordância de apresentar uma sugestão, onde eu estaria a fundir ambas as 
emendas para que elas se consubstanciassem num documento só. Eu acredito que estes documentos 
tenham sido já distribuídos aos Srs. Conselheiros, documento de fusão. E até para facilitar o exame eu vou 
pedir ao senhor que reproduza cada um dos artigos na tela e eu vou ler para os senhores cada um dos 
artigos redigidos com expressa concordância e colaboração destes ilustres Conselheiros. A Mesa nada fez, 
os senhores fizeram tudo, apenas sistematizamos aquilo que os senhores nos legaram. O Conselho 
Deliberativo e, mais, o Esporte Clube Pinheiros, lhes fica a legar este notável trabalho. Se os senhores 
entenderem que esta fusão, esta sistematização está adequada às finalidades de ambas as emendas, por 
favor, vejam, temos a segunda votação, que é obrigatório para a Reforma Estatutária, que será no próximo 
dia 10. Vou constituir uma Comissão de Redação e lá também nós poderemos aparar eventuais arestas. 
Por hora, os dispositivos que apresentamos, fundidos, são os seguintes: 
 
- Os referidos dispositivos estatutários são reproduzidos a tela, simultaneamente à leitura do Sr. 
Presidente. 
 
Presidente – A primeira emenda, consubstanciada naquilo que identifica ambas as emendas apresentadas, 
está no artigo 4º, que ficou redigido assim: o Esporte Clube Pinheiros é uma Associação para fins não 
econômicos, constituída na forma do artigo 53 do Código Civil, com personalidade jurídica distinta da de 
seus associados, os quais não respondem solidário ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pelo 
Clube. Parágrafo 1º: o Clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados a prática da educação 
física e do esporte competitivo, recreativo e de formação de base olímpico e paraolímpico, bem como 
realizar atividades de caráter social, recreativo, cultural, cívico e de lazer, vedada atividade futebolística 
profissional. Parágrafo 2º: para realização dos objetivos do Clube sua Administração observará os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, 
responsabilidade social e gestão democrática. Parágrafo 3º: a Administração do Clube adotará práticas de 
gestão necessárias e suficientes para coibir a obtenção pelos administradores individual ou coletivamente 
de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. 
Parágrafo 4º: o Clube caracteriza-se também como Entidade de prática esportiva na forma da lei. 
Sobrevém agora uma alteração estatutária ao artigo 16: são direitos dos associados, obedecidas as 
disposições estatutárias e do Regulamento Geral, inciso XI – ter acesso irrestrito aos documentos e 
informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à gestão, os quais deverão ser 
publicados na íntegra no sítio eletrônico do Clube. Alteração ao artigo 55, estatutário: o Regimento Interno 
da Diretoria, bem como o Regulamento Geral, aprovados pelo Conselho Deliberativo regularão seu 
funcionamento, o exercício dos poderes, as atribuições, obrigações e competências de seus membros. 
Parágrafo único: os membros da Diretoria deverão exercer a Administração do Clube com transparência, 
inclusive quanto aos dados econômicos e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, 
propriedade intelectual e quaisquer outros aspectos de gestão. Artigo 57: ao Conselho Fiscal, cuja 
existência e autonomia estão asseguradas pelo presente Estatuto compete: I - examinar e visar 
mensalmente os livros, documentos e balancetes do Clube; II – comunicar ao Conselho Deliberativo 
qualquer violação de lei, do Estatuto e do Regulamento Geral, sugerindo as providências a serem tomadas 
em cada caso; III - apresentar ao Conselho Deliberativo parecer sobre o balanço anual do Clube e dentro 
do prazo estatutário; IV – praticar todos os atos permitidos por lei, pelo Estatuto Social, Regulamento 
Geral e Regimento Interno no exercício de suas funções; V • 5 – convocar o Conselho Deliberativo nos 
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casos previstos no Estatuto Social; VI – verificar adequação das contas ao Orçamento aprovado; VII – 
fiscalizar o cumprimento da legislação em matéria de sua competência; VIII – propor à Administração ou 
ao Conselho Deliberativo medidas econômicas ou financeiras que julgar convenientes; e IX – glosar 
documento de receita ou despesa e impugnar prestação de contas de Membros da Administração, 
justificadamente. Parágrafo 1º: para cumprimento de suas atribuições, o Conselho Fiscal poderá contratar 
empresa de auditoria independente a sua escolha, correndo a despesa respectiva por conta de dotação 
orçamentária a sua disposição para tanto. Parágrafo 2º: os candidatos ao Conselho Fiscal concorrerão em 
chapa completa independente e autônoma, cuja inscrição deverá ser feita pelo candidato à Presidência, 
obviamente a Presidência do colegiado. Artigo 81: o Esporte Clube Pinheiros será regido pelo Estatuto 
Social, pelo Regulamento Geral e pelos demais Regimentos, no que estes não contrariarem as disposições 
do presente Estatuto. Artigo 82: o patrimônio do Esporte Clube Pinheiros é constituído de bens móveis, 
imóveis e intangíveis, incluindo suas marcas, símbolos, troféus, doações, contribuições de seus associados, 
recursos recebidos para o fomento de desportos olímpicos e paraolímpicos, como incentivos fiscais 
previstos em lei e os provenientes de convênios ou avenças similares e receitas auferidas com o 
desenvolvimento de suas atividades. Parágrafo 1º: além das receitas originadas diretamente do 
desenvolvimento de suas atividades, o Clube poderá auferir receitas da administração pública direta e 
indireta, de seus direitos de concessão de uso e licenciamento de produtos relacionados aos bens 
integrantes de seu patrimônio. Parágrafo 2º: todos os resultados financeiros auferidos pelo Clube, mesmo 
os correspondentes a superávits serão destinados integralmente à sua manutenção e ao desenvolvimento 
de seus objetivos sociais. Artigo 83: além dos mecanismos de fiscalização e controle internos definidos 
neste Estatuto Social e nos demais ordenamentos jurídico e institucionais, o Esporte Clube Pinheiros, 
visando controle social dará publicidade através de seu portal de internet aos dados referentes à 
movimentação de recursos públicos que porventura lhe sejam repassados, assim como publicará no 
mesmo sítio eletrônico: I – cópia do Estatuto Social atualizado; II – relação nominal atualizada dos 
dirigentes da Entidade; e III – cópia integral dos convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes 
ou instrumentos congêneres realizado com os órgãos da administração pública, respectivos aditivos e 
relatórios finais de prestação de contas nos termos da legislação aplicável. Parágrafo único: da utilização de 
recursos públicos que porventura lhe sejam repassados, o Esporte Clube Pinheiros observará os princípios 
gerais da administração pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e eficiência. Artigo 84: fica assegurada alternância no exercício dos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da Diretoria, estabelecida no artigo 50 deste Estatuto Social, vedando-se a eleição de 
cônjuge e de parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por afinidade destes mandatários. Artigo 85: 
as alterações estatutárias entrarão em vigor na data da sua publicação, na forma da lei, revogadas as 
disposições em contrário. Capítulo XI - Das Disposições Transitórias. Artigo 86: o prazo de convocação 
de Assembleia Geral previsto no parágrafo 2º, do artigo 66, do Estatuto Social, poderá ser prorrogado pelo 
Conselho Deliberativo, de modo a submeter à mesma Assembleia Geral as alterações estatutárias sugeridas 
pela Comissão Especial, constituída pela Resolução Conjunta nº 2/2005, das Presidências do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria e pela Comissão Especial, constituída pela Resolução nº 12/2006, do Conselho 
Deliberativo, bem assim as eventuais emendas apresentadas. Artigo 87: as atuais propostas de alteração 
estatutária em tramitação perante o Conselho Deliberativo ficam convertidas em propostas de alteração do 
Regulamento Geral, adaptados “ipso facto” em seus termos e referências pela matéria aos dispositivos 
constantes do mesmo Regulamento Geral. Artigo 88: todos os Regimentos, Regulamentos, Resoluções e 
demais Normas já existentes ficam expressamente ratificados, exceto naquilo que contrariar as disposições 
do Estatuto Social e do Regulamento Geral do Esporte Clube Pinheiros. Artigo 89: aprovado este Estatuto 
Social far-se-ão as adequações necessárias no Regulamento Geral e nos demais Diplomas Normativos do 
Clube. Esta é a fusão, a síntese de ambas as emendas. Estamos em processo de discussão ...  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... Na realidade, Dr. Manssur, em função até desse 
esclarecimento que V. Sa. proporcionou, acho que a matéria está totalmente em condição de ser apreciada 
e votada pelo Conselho, mas eu me preocupei de vir aqui à Tribuna e vou ser muito breve, apenas para 
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fazer um retrospecto e até para desmistificar um pouco essa ideia de que nós estamos fazendo uma 
alteração estatutária que, para quem não acompanhou detalhadamente todo esse processo, possa parecer 
que nós estamos inovando, estamos trazendo assuntos novos, estamos trazendo uma série de colocações 
que eventualmente no futuro pudessem vir a prejudicar o próprio corpo associativo. Então, eu gostaria de 
lembrar a origem desse encaminhamento todo. Em 15 de outubro do ano de 2013 foi publicada uma lei 
que continha uma série de dispositivos e que no seu artigo... 
 
Presidente – 18-A. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não, no seu artigo 19, ela introduzia um dispositivo novo no 
artigo 18-A, que era a chamada Lei Pelé. E o que se pretendia naquela ocasião com a publicação dessa lei? 
Que se estabelecessem e se verificassem o cumprimento de uma série de exigências no sentido de uma 
maior transparência, de uma maior explicitação das obrigações de cada entidade que viesse se beneficiar de 
isenções fiscais ou de benefícios fiscais. E essa lei, inclusive havia uma vacatio legis, quer dizer, um prazo 
para cumprimento, estabelecendo que até 15 de abril as entidades como a nossa deveriam apresentar 
alterações dentro do seu ordenamento jurídico. O que fez o nosso Clube? Resolveu fazer a lição de casa. 
Qual seria a lição de casa? Ter um dispositivo na própria lei que estabelece que a verificação do 
cumprimento das exigências será de responsabilidade do Ministério do Esporte. E aí num brilhante 
trabalho, conduzido pelo nosso Presidente, Dr. José Manssur, levou-se à consideração do Ministério do 
Esporte todo o nosso ordenamento jurídico, composto do Estatuto, Regulamento, Regimento, todo nosso 
ordenamento jurídico. Foi apresentado um requerimento ao Ministério do Esporte, que é o órgão 
competente para verificar, para constatar o efetivo cumprimento da legislação, foi apresentado um trabalho 
na qual se questionava se efetivamente o nosso Clube já atendia essas exigências da nova lei. E 
surpreendentemente, até é um motivo de muita alegria para todos nós, que em função do próprio 
pioneirismo do nosso Clube, que isso a gente tem que cada vez enaltecer, nosso Clube apresentou para o 
Ministério do Esporte, órgão competente e o Ministério do Esporte fez uma apreciação através da sua 
consultoria jurídica, através de seus advogados da Advocacia Geral da União e mandaram uma resposta ao 
Clube, dizendo o seguinte: Olha, efetivamente o Clube atende a 99% já no seu ordenamento jurídico todas 
essas exigências que foram colocadas na lei e sugeriu que fizéssemos duas pequenas alterações naquela 
oportunidade. O que foi feito? Convocamos aqui o Conselho, como eram alterações que poderiam ser 
feitas não no Estatuto, mas sim nos nossos Regimentos menores, foram feitas as alterações sugeridas pelo 
Ministério do Esporte e efetivamente isso aconteceu em duas reuniões do Conselho. A primeira discussão 
foi no dia 24 de fevereiro de 2014 e a segunda discussão no dia 31 de março de 2014. Muito bem. Então, 
aparentemente estávamos entendendo, em função do cumprimento da exigência do Ministério do Esporte 
que as coisas estavam resolvidas. Nesse ínterim houve também necessidade de uma pequena alteração 
também dentro dos nossos Regimentos em função de uma apreciação feita pela Confederação Brasileira de 
Esportes, que é o órgão que faz o repasse também dessas importâncias que eventualmente venham a ser 
pleiteadas. Então, nós fizemos também o atendimento de uma pequena exigência da Confederação 
Brasileira de Esportes, o que ocorreu no dia 18 de agosto de 2014. Agora, o que surgiu de novidade? 
Surgiu de novidade uma Portaria de setembro de 2014 relacionando e especificando mais uma vez todas 
aquelas exigências, mas colocou uma novidade, todo esse material deveria ser consolidado no Estatuto 
Social. Então, o que estamos fazendo agora? Simplesmente atendendo a essa Portaria. Nós não estamos 
inovando em nada, o Clube já atendia 99, 98, 97.5% das exigências, então, é somente isso que estamos 
fazendo agora. E em boa hora o Presidente do Conselho, assessorado pelo Diretor Jurídico e com a 
participação da Diretoria também, resolveram apresentar uma minuta, uma proposta de alteração. E essa 
proposta de alteração está seguindo absolutamente o trâmite legal. Aqui, aparentemente, quem chega mais 
recentemente pensa que as coisas aqui são levadas muito ao Deus dará, que o pessoal faz as coisas sem 
preocupação. Aqui nós temos uma tradição de respeito às normas, nós temos um Clube que a gente tem 
que agradecer a Deus e agradecer aos nossos antecessores que foram prevendo cada vez. E nós temos um 
Estatuto maravilhoso, nós temos Regulamentos, nós temos Regimento, nós temos todo um ordenamento 
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jurídico que felizmente protege o nosso Clube e protege o nosso associado e faz com que este Clube tenha 
essa pujança e já estamos nos 115 anos de vida. Então, o que se fez? Foi apresentada uma proposta e essa 
é a grande beleza do Direito, a proposta que veio era encaminhada de certa forma. Posteriormente, com a 
recepção da emenda, muito bem apresentada e capitaneada pelo Lolo e os outros, até faço questão de 
relacionar até os nomes, para não ficar como se fosse a emenda Lolo, mas na realidade é uma emenda que 
foi apresentada por cinco Conselheiros, que faço questão de destacar, porque também quero fazer um 
comentário posterior. Uma emenda apresentada pelos Conselheiros Alexandre Lomonaco, Luís Alberto 
Figueiredo de Sousa, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Roberto Cappellano e Paulo Sergio Ferraz de 
Camargo, que acho que pôs o dedinho um pouco a mais na condição de advogado, porque aqui tem uma 
mão de advogado também, ele deve ter interpretado o sentimento dos demais subscritores. E essa emenda, 
em boa hora apresentada, ela trouxe uma nova sistematização para o encaminhamento da proposta feita 
pela Mesa. Paralelamente, o Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, uma aquisição brilhante 
nossa, um Conselheiro substituto, mas muito dedicado, fez uma consolidação e coincidentemente 
apresentou uma série de propostas quase que coincidentes com o que havia sido apresentado pelos 
Conselheiros anteriores. E nós tivemos uma reunião dentro do nosso grupo Pinheiros Sempre, na qual os 
Conselheiros Collet, Marcelo Favalli acabaram trazendo também contribuições excelentes. Quero até 
transmitir para os senhores aqui, há muito tempo eu não via uma disposição de harmonia, de preocupação 
com a solução do problema. Efetivamente nos sentamos com os proponentes das duas, tanto do grupo 
Pinheiros de Todos Nós quanto do pessoal do Pinheiros Sempre, que veio com novas sugestões e houve 
uma consolidação das propostas, não só apresentada pela Presidência da Diretoria, pelo Presidente do 
Conselho, como pelos Conselheiros que anteriormente nominei. E o Dr. Manssur, com o brilhantismo de 
sempre, às vezes ele se estende um pouco nas considerações, mas isso aí é próprio da personalidade, das 
características de cada um, mas o Dr. Manssur, rapidamente, no dia que ele chegou de viagem, pegou todo 
esse material e fez isso daí. Existe essa possibilidade, fez uma emenda aglutinativa, que competiria à Mesa 
do Conselho. E essa emenda aglutinativa é o que efetivamente foi lida aqui. Então, apenas para concluir 
meu pronunciamento, gostaria de parabenizar todos que se envolveram nesse trabalho, esse é um ponto 
muito positivo, é uma oportunidade de efetivamente a gente caminhar juntos, porque todos; cada um com 
a sua visão, todos nós que estamos aqui estamos querendo o quê? Estamos querendo o melhor para o 
nosso Clube, então, não adianta a gente se colocar em posições antagônicas: não, porque esse grupo 
apresentou isso, eu não vou aceitar. Ou: esse outro grupo apresentou isso, eu não vou aceitar. Então foi 
um exemplo de convivência pacífica. Quero parabenizar a todos que se envolveram nesse processo, 
parabenizar ao Presidente e manifestar minha satisfação de poder encaminhar favoravelmente a 
propositura da emenda aglutinativa. É isso aí, Sr. Presidente. Muito obrigado.  
 
André Franco Montoro Filho – ... Gostaria de começar, concordando com as palavras finais do 
Conselheiro Fasanaro, no sentido de que me parece extremamente benéfico para o Clube esse sentido de 
integração, de entendimento que está sendo mostrado aqui no encaminhamento dessa proposta. Espero 
que esse mesmo espírito de encaminhamento também ilumine os nossos dirigentes maiores do País neste 
momento bastante difícil da vida econômica e política brasileira. Mas o que venho a colocar são coisas 
extremamente simples e apresento em termos de colaboração.  
 
Presidente – Sempre preciosa. 
 
André Franco Montoro Filho – E usando, não sou como o Paulão, advogado, que pôs o dedo jurídico, 
vou procurar dar o dedo de economista, ainda acho que foi algo que passou um pouco batido. A primeira 
observação é a respeito, artigo 57, alínea 6, está aqui verificar adequação das contas ao Orçamento 
aprovado. Eu não entendi direito, acho que a redação não está muito adequada, porque na verdade 
acredito que com isso quer se dizer que o Conselho Fiscal vai examinar as contas que são apresentadas 
pela Diretoria para verificar se elas estão de acordo com o Orçamento que foi aprovado. Então, proporia 
verificar adequação da prestação de contas ao Orçamento aprovado. Acho que isso é só uma questão de 
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redação que poderia melhorar o entendimento, com a devida vênia dos ilustres subscritores. E a outra 
observação minha é com relação ao artigo 82, parágrafo 2º, está escrito: todos os resultados financeiros 
auferidos pelo Clube, mesmo os correspondentes a superávits serão destinados integralmente à sua 
manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. Esse, mesmo os correspondentes superávits, 
acho que é algo que não tem sentido, superávit é outra coisa, está mal colocado aí, acho que em função até 
daquela dúvida que um contador lá atrás apresentou e a coisa ficou na discussão. Acho que é o momento 
até adequado agora de nós eliminarmos isso, porque realmente todos os resultados financeiros auferidos 
pelo Clube serão destinados integralmente a sua manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos 
sociais. Essas são as duas sugestões, mais de redação até do que de conteúdo, mas que eu acredito que 
poderiam enriquecer bastante esse trabalho pelo qual cumprimento V. Sa. pelo seu espírito magnânimo de 
ter procurado fazer esse entendimento de todas as propostas apresentadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Como sempre, preciosa sua colaboração. O dia 10 é a segunda votação, que é para 
ratificação eventual da aprovação primeira e apresentação de emendas de redação. O senhor já nos traz e 
anotei, duas emendas de redação. A última, obliterar esse aposto, mesmo os correspondentes a superávit e 
o outro é verificar adequação da prestação de contas. Perfeitamente, a Comissão de Redação estará atenta a 
isso. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Esse é um assunto importante, trata-se de benefícios 
governamentais, dinheiro, valores ofertados das mais diversas formas, mas principalmente pelo Governo 
Federal, criados, pelo menos a Lei de Incentivo ao Esporte basicamente com objetivo de desenvolver o 
esporte de forma a termos mais atletas e medalhas em 2016. A Lei de Incentivo que a gente estudou na 
realidade acho que não o Pinheiros, mas acho que todo mundo de esporte espera que seja renovada, ela 
vale até 2015. Importante saber por que precisamos nos adaptar. Primeiro, porque nada nessa lei nos 
prejudica ou transforma o Estatuto em que ele não é, não precisamos mudar nada do que a gente está 
fazendo para atender à lei. Isso não quer dizer que a gente se adaptando à lei está aprovando como atua a 
Diretoria ou não, são assuntos completamente separados. Lei de Incentivo, eu também milito muito na 
área de esporte, toda associação de atleta, cancha de bocha, time de futebol, quando você está no boteco, o 
cara fala: pô, a gente quer fazer um negócio, por que a gente não vê como é que tem a Lei de Incentivo? 
Então, na minha visão a obrigação de uma administração de qualquer clube desportivo, qualquer 
associação, federação ou confederação buscar uma forma de receber esse incentivo. Então, por isso a 
gente deve procurar se adaptar. Quando a gente recebeu a emenda, o Luís Figueiredo foi o primeiro a falar: 
precisamos olhar, estudar, vão mexer. E ele que me alertou e aos demais com a questão que nos levou a 
fazer o principal trabalho, que tem um Estatuto que é claro, que não precisa ser advogado para ler, um 
Estatuto que é razoavelmente claro dentro do que uma norma pode ser, de fácil leitura. Então, as 
mudanças propostas tinham basicamente, diria esse pequeno defeito, se estava, mudava, então a gente 
propôs que se colocasse os assuntos e as adaptações exatamente onde elas estavam, exatamente para 
continuar com a linearidade que hoje existe dentro deste Estatuto, que é razoavelmente claro e fácil de 
entender dentro de, lógico, alguma leitura mais habilitada, mas é relativamente simples. Então, essa foi a 
primeira coisa. Nos encontramos, quando colocamos, logo após percebemos que o Dr. Guilherme tinha 
feito algo muito parecido e, dentro da sabedoria possível, em vez de discutir duas coisas diferentes era mais 
fácil fundir. Assim foi feito. Com isso a gente continua com o Estatuto claro e fazer uma discussão hoje 
bem clara. Então, esse era o primeiro item da nossa proposta. A segunda questão, a gente procurou ler o 
que estava na Portaria, de forma razoável que estava na lei. E buscar o que não nos parecia realmente 
adaptado ao que deveria. Achamos dois pontos, um que o Dr. Manssur nos mostrou que estávamos 
equivocados; que era colocar uma representação de atleta. Que a Lei Pelé não é tão simples de ler quanto 
nosso Estatuto, então ela diz as obrigações e algumas ela tira depois. E ela tira dos clubes a necessidade de 
ter representação de atleta. Isso vale mais para federações e essas coisas. Então, nessa juntada de duas 
propostas a gente retirou o que a gente tinha proposto no artigo 63, então deixou de valer, por isso ele não 
aparece nessa aglutinação. E a outra questão se referia ao Conselho Fiscal. Dentro da lei, ele nos pede para 
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garantir autonomia do Conselho Fiscal. E aí a gente achou, se fala que ele é um órgão autônomo, tem 
regras autônomas, o que estaria perfeito em nosso entendimento, lógico, mas ele tinha um pequeno 
problema, lá no nosso Regimento Eleitoral, quando a eleição é feita a cada dois anos quem inscreve a 
chapa do Conselho Fiscal não é o Presidente do Conselho Fiscal nem os seus Membros, é o Presidente da 
Diretoria. Isso, em nosso entendimento, tirava a autonomia, ou seja, ele é autônomo em tudo, mas não é 
autônomo para se candidatar, parecia estranho. Então, na verdade aí nós fizemos uma mudança num 
artigo, Dr. Guilherme em outro e o que a gente fez mudaria outras coisas, como eleição das Comissões 
Internas, então, foi escolhido, quando se uniu o do Dr. Guilherme, que mexe apenas na inscrição do 
Conselho Fiscal. Então, atendendo à lei, o Conselho Fiscal a partir de aprovado isso, passa a ser inscrita 
sua chapa pelo candidato a Presidente do Conselho Fiscal e não mais pelo Presidente da Diretoria. Essa foi 
uma pequena questão que achamos da lei. O resto a gente entende que está ok. Não mudamos nada do que 
estava escrito e do que podia. Existem aí algumas questões, mas muito complexas e não nos pareceu, 
conversando, até o Dr. Dutra convocou por telefone, quando a gente estava falando, o Dr. Panhoca, para 
nos dar alguns esclarecimentos que tínhamos dúvida e nos pareceu claro. Então, peço que a gente caminhe 
nessa questão de aprovar essa alteração estatutária com a visão de que esse Estatuto se muda e ele não é 
para o Presidente atual, não é para o próximo, ele deve ter uma durabilidade bastante razoável. Essa é a 
ideia. Obrigado.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Entendi que devesse fazer uma breve manifestação aqui da Tribuna, 
por ter recentemente numa reunião da qual inclusive participou o Dr. Manssur e também o Dr. Dutra, em 
que tinha feito algumas ponderações acerca da proposta inicial de Alteração Estatutária. Então, queria dizer 
a todos os companheiros que ouviram a minha manifestação que essa fusão de emendas atende totalmente 
a todas as ponderações que eu havia feito anteriormente. Portanto, de minha parte nada há a retificar, 
inclusive tive oportunidade de colaborar em alguma coisa relacionada.  
 
 
Presidente – Muito. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Mas eu queria também dizer que existem alguns aspectos muito 
importantes que não estão expressos nessa Alteração Estatutária, mas que objetivam coisas importantes 
para o Esporte Clube Pinheiros. Por exemplo, além de estarmos adequando o Esporte Clube Pinheiros ao 
recebimento de verbas oriundas de renúncia fiscal do Ministério do Esporte, o que de per si já seria 
sobremodo interessante e importante para o Clube Pinheiros e para os seus associados, também essa 
alteração, nos adequando à denominada Lei Pelé, Dr. Manssur, nos permite continuar gozando de 
imunidade e isenções tributárias, ou seja, se nós não fizéssemos essas alterações, além de talvez sermos 
impedidos de receber as verbas de incentivo do Ministério do Esporte poderíamos perder também, há uma 
disposição expressa na Lei Pelé, isenções e imunidades. Vejo que é muito interessante a definição da 
competência do Conselho Fiscal, inclusive a referência as suas atividades até de uma maneira estrita, quer 
dizer, compete ao Conselho Fiscal as seguintes atividades. E ela o faz em obediência ao princípio da 
legalidade estrita, que norteia o Direito administrativo, ou seja, pode o Conselho Fiscal fazer exatamente o 
que aqui está escrito, não pode sobejar disso. Acho que também a assunção agora expressa dos princípios 
do Direito administrativo, como da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 
eficiência vem aclarar uma situação que para o Clube era um assunto que constantemente vinha à baila e 
causava muitas vezes até certa perplexidade. Agora, não, de maneira clara, até por imposição legal, o Clube 
assume esses princípios gerais de Administração pública, até porque o Clube como merecedor de isenção, 
imunidade tributária e também de verbas públicas teria que necessariamente observar esses princípios 
gerais, embora já o fizesse, agora temos isso positivado no nosso Estatuto Social. São essas observações 
que queria fazer. Cumprimentar a todos que participaram da elaboração dessa fusão, em especial, Dr. 
Manssur, Dr. Lomonaco, outros companheiros, Dr. Guilherme Reis, Dr. Fasanaro, Dr. Marcelo Favalli, 
Presidente Dutra, todos esses que se envolveram, acho que foi um trabalho sobremodo bem feito. 
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Presidente – E V.Sa. também. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Muito obrigado a todos.  
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... Acho que nem todo mundo sabe, eu sou Vice-Presidente da Federação 
Paulista de Tênis e através da Confederação e da Federação também fomos impactados por essa lei e por 
essa recente Portaria. Então, tenho acompanhado razoavelmente esse assunto de perto. E realmente, todo 
mundo aqui já falou bastante coisa, que o Clube tem que se adaptar para continuar sendo possível receber 
as verbas federais e outras. Li as propostas e fiquei com algumas dúvidas. Eu não sei se posso externar. 
 
Presidente – Claro. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – No artigo 57, aí o pessoal que construiu o documento, sobre as 
atribuições do Conselho Fiscal. Uma o Conselheiro Montoro já falou, que é a respeito da adequação das 
contas. E outra, fiquei com uma dúvida, incisos VIII e IX, se eles não são atos de gestão de Diretoria e não 
atribuições do Conselho Fiscal, porque à medida que fala propor à Administração ou ao Conselho 
Deliberativo medidas econômicas ou financeiras que julgar convenientes. Medidas financeiras você pode 
chegar ao ponto de se endivida com o banco ou não se endivida com o banco, esse tipo de coisa, que no 
meu entendimento é mais um ato de gestão do que um ato do Conselho Fiscal, acho que até o Fiore pode 
também colaborar nisso. 
 
Presidente – É que atualmente já existe a competência do Conselho Fiscal, Conselheiro, de propor à 
Administração medidas econômicas e financeiras que julgar convenientes. É óbvio que nestas propostas 
que fizer, se a Diretoria entender que ele estaria avançando competência da Diretoria, ele faria as 
considerações cabíveis, mas isso, data venia, não o inibiria de apresentá-las. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – E no 9º. 
 
Presidente – Glosar documento de receita ou despesa e impugnar prestação de contas de Membros da 
Administração, justificadamente. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Sim, mas isso ele pode fazer quando examina os livros e o parecer do 
balanço. 
 
Presidente – Sim. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Por que, por exemplo, se ele glosar algum documento, com que 
justificativa? 
 
Presidente – Está lá, justificadamente, ele deverá fazê-lo. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Mas aí ele pode glosar e não aprovar o balanço no final do ano. Ou não, 
glosa receita e depois aprova? 
 
Presidente – Todo mês o Conselho Fiscal se reúne e examina os documentos que a Diretoria lhes 
encaminha. Se ele entender que há inconsistência entre um documento, pode glosar. Glosar quer dizer 
rejeitar ou fazer alguma desconsideração a respeito da higidez desse documento. E aí ele tem que justificar. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Eu entendi, só estou achando que está um pouco além da função de um 
Conselho Fiscal, mas, tudo bem. 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Porque se o Conselho pode impugnar prestação de contas, o que seria 
uma prestação de contas? Na realidade a prestação de contas é o balanço e os balancetes obviamente... 
 
Presidente – Mas é da função dele, quer na associação quanto na Federação de Tênis, essa é a autonomia 
do Conselho Fiscal. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Mas na hora que ele dá o parecer dele. 
 
Presidente – Todo mês ele faz os exames. Se ele fizer isso preventivamente é até adequado. O Conselho 
Fiscal é a longa manus da administração, ele dá os nortes a seguir. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – O meu receio é futuramente se o Conselho Fiscal numa reunião impugnar 
alguma prestação de contas. 
 
Presidente – Ele tem que justificar o porquê. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Aí para? 
 
Presidente – Ele tem que dar a motivação. Se ela não for adequada evidentemente que se demonstrará 
que ele não está certo. Se ela for adequada a Diretoria, a gestão deverá se adequar aos ditames por ele, 
Conselho Fiscal, propostos. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Ok, mas o adequar é que fica na mão do Conselho, né? E o último só. 
 
Presidente – Pois não. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – No artigo 82, aí é mais tecnicamente da parte financeira e contábil, que o 
patrimônio do Esporte Clube Pinheiros é constituído de bens móveis, imóveis e intangíveis, incluindo... 
Os recursos recebidos eu acho que é a receita, não o patrimônio. No fim não deixa de compor o 
patrimônio, mas recursos deveria ser separado aqui, em termos de redação. As receitas do Esporte Clube 
Pinheiros são incentivos provenientes de convênios ou avenças. 
 
Presidente – Contribuições de seus associados, onde está a expressão recursos o senhor diz receitas? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Para antes, por exemplo, o patrimônio do Esporte Clube Pinheiros é 
constituído de bens móveis, imóveis e intangíveis, incluindo suas marcas, símbolos e troféus. Doações, 
contribuições de associados, recursos recebidos, isso são receitas. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Recurso, receita, não é que é o patrimônio, acho que só tecnicamente 
modificar a redação. 
 
Presidente – Até patrimônio ficaria nas doações? 
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Renato Bernasconi Zuccari – Até troféus, aí doações, contribuições de associados, recursos, isso tudo é 
recurso, receita, não patrimônio. É só para se corrigir isso. 
 
Presidente – Isso nós vamos colocar na redação, já estou anotando aqui. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Aí o resto tudo é receita. 
 
Presidente – O patrimônio do Esporte Clube Pinheiros é constituído de bens móveis, imóveis e 
intangíveis, incluindo suas marcas, símbolos, troféus e receitas, como doações, contribuições de seus 
associados e, vai por aí adiante. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Para em troféus. Aí são receitas do Esporte Clube Pinheiros doações, 
contribuições, é assim, porque são duas coisas distintas. 
 
Presidente – Perfeito, nós vamos ver como redação. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – É isso. Obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Conselheiro Luiz Fernandes, posteriormente Conselheiro 
Atanes e vou consultar o Plenário se já está suficientemente esclarecido. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Eu tenho um pouco de receio quanto a essa proposta. Eu lembro que no 
passado já houve uma discussão aqui, eu era bem jovem, de o Clube ter o Futebol profissional. Lembro 
que tinha um Conselheiro aqui de nome Otto senão me engano, que fez várias gestões. Tinha até um 
acordo prévio com um time do Embu, posso estar errando em alguma coisa. E foi abandonada essa ideia 
porque não era expertise, a nossa tradição seguir por esse caminho. Dito isso, não sei se está em tempo 
ainda, no artigo 1, onde se lê: vetada atividade futebolística profissional, se fosse possível gostaria de 
sugerir: atividade esportiva profissional. Existem vários esportes, luta livre, voleibol, que vai dinheiro para 
cima e para baixo e não sei se essa é nossa origem, nossa tradição. Se fosse possível, gostaria de sugerir. 
Não vejo com bons olhos ceder à Lei Pelé, pois o Clube já anda lotado, não atende aos sócios do ponto de 
vista esportivo. Recentemente vi até uma senhora técnica, Raquel Chiappini senão me engano o nome, 
esposa de um sujeito que ganhou título aqui, desses que a gente distribui para atleta, ela defendia que era 
inadmissível o sócio querer nadar em horário de treino. Havia uma discussão que sócio tinha que esperar, 
não tinha que nadar. Eu mesmo já fui convidado a sair da piscina. Não é totalmente verdade também que a 
gente só vai ter vantagens, vamos ter algumas obrigações. Não conheço a fundo todas, mas me chamou 
atenção que vamos ter que dar cobertura médica, cobertura odontológica. Com isso nossos custos também 
vão subir. Sou um homem de livre iniciativa, nunca gostei de ser sócio do Governo. Quando você é sócio 
do Governo recebe em dinheiro, mas tem contrapartidas também. Isso daí me preocupa muito. A 
iniciativa privada, é muito mais salutar você buscar recursos com empresas, é muito mais salutar do que 
buscar com Governo, até um montante de recursos que a gente pode auferir em minha singela opinião é 
maior. Queria deixar o Clube para nossos filhos, não fazer disso aqui uma instituição geral. Vim aqui por 
causa do meu pai. Meu filho foi campeão brasileiro e queria deixar para nossos filhos. Essa associação com 
o Governo me deixa preocupado. Não tenho conhecimento específico, como o Lolo, que estudou o 
assunto, mas essas são ponderações que me senti obrigado vir aqui e fazer. 
 
Presidente – Com o maior respeito. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Agradeço à paciência dos senhores, se o Dr. Lomonaco quiser falar alguma 
coisa. 
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Luis Eduardo Pinheiro Lima – Também gostaria de um aparte. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Na realidade também gostaria de deixar o Clube para minha 
filha, mas a questão aqui não é essa, a questão de escolher ter atletas não associados é nossa. A lei não 
exige nada disso, a lei não pede que tenha não sócio, ela não pede que tenha profissional, a lei não fala 
sobre isso, ela até estabelece regras para essas questões, mas ela não pede, você se adaptar a isso não 
significa que você está se adaptando a ter esporte profissional, não quero dizer com isso que não temos de 
alguma forma isso há alguns anos, mas, veja, nos adaptarmos à lei só quer dizer que estamos aptos por 
escolha nossa de receber ou não recursos, não tem esse compromisso de ter atleta não sócio.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – Respondendo ao Conselheiro, entendi essa questão e concordo com o 
senhor. Isso que me causa preocupação, porque nos últimos anos a gente também não era obrigado e 
favoreceu o esporte de gente que não é sócia. Fiquei super feliz hoje de ver o pessoal elogiando 
Badminton, Polo, que ainda são esportes que o associado consegue entrar. Não vejo pinheirense 
disputando campeonato de vôlei ou de handebol, que eu disputei. Acho bacana. Você se adaptando à lei dá 
margem que pessoas que tenham possibilidade de usar essa lei usem com outros princípios. Não quero 
formar cartola no Clube, não quero formar Presidente de sindicato, quero atleta. Quero que meu filho, seu 
filho disputem campeonato. Se eles ganharem ótimo, se não ganharem estamos educando. Quero que 
nossa família continue convivendo aqui como conviveram nossos pais. Não sei se respondi plenamente, 
respeito muito o senhor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Respondeu. Concordamos inclusive. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Muito obrigado. 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – ... Prezado Conselheiro, a Portaria 120 do Ministério do 
Esporte é bem clara, não permite atleta profissional dentro dos seus projetos incentivados, então, o Clube 
é obrigado a dizer que os atletas não são profissionais. O que temos hoje contemplando o custo dos atletas 
de alto rendimento, que você sabe, como seu filho foi um atleta, que esses atletas de alto rendimento hoje 
se dedicam praticamente todo dia à prática esportiva, é o contrato de imagem, então esses atletas recebem 
através da disposição da imagem, não recebem salários, mesmo porque se recebessem salários seríamos 
incursos em INSS e fundo de garantia. Outro caso... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Esse é o aparte? 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – É. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Não consigo pensar. Manssur, anota para mim, depois vou responder. 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – Estou só lhe informando que deveria consultar a Portaria 120 do 
Ministério do Esporte. É só entrar no www.esporte.gov.br e lá especifica todas as atribuições que o Clube 
terá que ter para obter essas vantagens. Hoje em dia é muito difícil se obter patrocínio direto, as entidades 
empresariais procuram incentivar o esporte através desse benefício de 1% do imposto de renda. Esse é um 
esclarecimento que queria dar. Muito obrigado.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Respondendo ao Conselheiro Lima, teve um nadador aqui que foi 
medalha de ouro, ganhou título aqui no Clube e falavam em tirar o título dele porque ele não usava as 
cores do Clube. Quer dizer, não tivemos vantagem nenhuma. Eu não vejo muita vantagem a gente 
incentivar esse tipo de esporte. Vi também aqui, um dos meus primeiros pronunciamentos, foi um 
Presidente da Diretoria levar atletas num programa de televisão e ele se anunciar como gestor esportivo, 

http://www.esporte.gov.br/
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não como Presidente do Clube. Esse tipo de coisa pode favorecer quem quer ter carreira política, quem 
quer ganhar dinheiro, quem quer manipular verba pública. Isso aí me assusta. Sou um homem da livre 
iniciativa, nunca tive emprego, sempre trabalhei. Entendo o que o senhor falou, desde o começo falei para 
o senhor que não sou versado nos itens que citou antes de começar meu pronunciamento, mas não tiro 
minha preocupação. E do ponto de vista pessoal não vejo com bons olhos esse tipo de atividade. 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – Mas, veja só... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Podemos debater, Dr. Manssur? 
 
Presidente – Não. 
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – Esses advindos de patrocínios têm atendido mais de 80% associados. Só 
isso. Obrigado. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Nessa esteira que você falou e acho que você tocou num assunto muito 
importante e que é a função do Conselheiro. Acho que temos que debater esses assuntos, não é porque é 
um Conselheiro da chapa B, C ou D, não se pode ver os Conselheiros dessa forma, esta Casa tem que 
mudar um pouco. Você tocou no assunto, mas o assunto do cerne dessa questão que nós vamos discutir 
aqui são os agendados, porque o agendado está fora de tudo que existe de Regulamento. E aí sim vamos 
entrar nisso e discutir nesta Casa o que ele tem falado, que tira realmente o sócio e o filho do sócio. 
 
Presidente – Pode ficar tranquilo que esse assunto virá no momento certo, Conselheiro Luiz Fernandes. 
 
Cândido Padin Neto – Obrigado pelo aparte. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O senhor está respondendo a ele ou a mim? 
 
Presidente – É que não há pertinência temática com o assunto que estamos a discutir a questão que ele 
suscita dos agendados. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Então, fica só a lembrança, que se for aprovada a matéria, que se redija o 
artigo por mim proposto, trocando a palavra futebolística. Muito obrigado.  
 
Presidente – Perfeito. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente, não sei se ainda há Conselheiros inscritos. 
 
Presidente – Apenas Dr. Atanes, já vou consultar o Plenário e colocar em votação. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Obrigado. 
 
Severiano Atanes Netto – ... O parágrafo 2º referente aos candidatos do Conselho Fiscal achei muito 
interessante, nós vamos ter agora pela proposta os candidatos de maneira independente em chapa 
completa. Chapa essa escolhida por inscrição feita pelo candidato a Presidente. 
 
Presidente – Sim, senhor. 
 
Severiano Atanes Netto – Se entende que podemos ter dois candidatos a Presidente da Diretoria e cinco 
ou seis chapas para o Conselho Fiscal. Não quero fazer nenhuma crítica, mas não seria o caso de repente 
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termos esses candidatos ao Conselho Fiscal não concorrendo em chapa completa, independente e 
autônoma, porém, os candidatos ao Conselho Fiscal concorrendo de maneira independente. A inscrição 
feita por cada um dos próprios candidatos e o Conselho Deliberativo escolheria aqueles candidatos 
independentemente. Os candidatos que tivessem maior número de votos formariam o Conselho e esse 
grupo escolheria o Presidente do Conselho. É uma sugestão que neste momento pode ser colocada. Qual 
seria a crítica principal? Eventualmente você concorreria independente e poderia lançar muito satisfeito 
com o grupo que fosse eleito pelo Conselho Deliberativo. E qual seria a vantagem? É que nós teríamos o 
Conselho Fiscal de fato independente. É essa proposta ou essa colocação que trago aqui na Tribuna.  
 
Presidente – O parágrafo 2º, do artigo 85, estabelece que nesse tipo de apresentação de matéria, após 
aquele prazo, Dr. Atanes, de 20 dias, não serão aceitas emendas, inclusive no Plenário, a menos que se trate 
de emenda de redação. Mas vou pôr a sugestão para que o senhor não fique a descoberto disso que falou. 
 
Severiano Atanes Netto – Muito obrigado. 
 
Presidente – O Plenário está de acordo? Então, está encerrada a discussão. Vou colocar em votação. Vou 
colocar como foi lido e colocado. Já englobei do Dr. Sergio Vergueiro, eram os recursos da Administração 
pública como um todo. Vale o mesmo princípio que falei ao Dr. Atanes vale para o Dr. Luiz Fernando, 
mas como foi apresentada hoje essa aglutinação. O Dr. Luiz Fernandes pede que, onde está vedada 
atividade futebolística profissional, tirar a expressão futebolística e ficar: vedada atividade profissional. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – Esportiva profissional. 
 
Presidente – No lugar da expressão vedada atividade futebolística profissional, ficaria vedada atividade 
esportiva profissional. Aqueles que estiverem de acordo com essa sugestão, permaneçam como estão... 
 
Ivo Kesselring Carotini (fora do microfone) – Presidente? 
 
Presidente – Senhor? 
 
Ivo Kesselring Carotini (fora do microfone) – É delicada essa sua colocação, o Basquete recebe. 
 
Presidente – Mas aí é que está, vamos pôr em votação, quem for contrário vota contra, Dr. Carotini, só 
para não haver problemas para o dia 10. Então, aqueles que estiverem de acordo em que se altere a 
expressão atividade futebolística para atividade esportiva profissional, permaneçam como estão. Os que 
acharem que deva permanecer a redação primitiva, que está de acordo com a lei queiram levantar-se. 
Conselheiro, está rejeitada sua sugestão. A sugestão do Dr. Atanes eu entendi é de que todos os inscritos 
para... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só uma curiosidade. O Conselheiro que falou lá em cima, eu não sei se ouvi 
bem, ele disse que o Basquete recebe, é isso? 
 
Presidente – Não, não, não. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Falou sim. 
 
Presidente – Eu não ouvi. Mas o fato de ele falar está superado pelo resultado. 
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Luiz Eduardo Fernandes – Eu só queria constatar, porque o Conselheiro Lima me deu uma informação 
diversa, como não sou muito bom no assunto queria conhecer melhor. E fiquei sabendo agora que o 
Basquete recebe. 
 
Presidente – Nós estamos em processo de votação... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Entendi, só queria tirar uma dúvida. Muito obrigado. 
 
Presidente – Depois esclarecerei ao senhor o equívoco e de todos. Muito bem. Agora, a segunda sugestão 
eu entendi, do Conselheiro Atanes, é que todos os candidatos a Conselheiros do Conselho Fiscal se 
inscrevam autonomamente e que votemos em todos aqueles que forem inscritos. 
 
Roberto Cappellano (fora do microfone) – Dr. Manssur?  
 
Presidente – Pois não. 
 
Roberto Cappellano (fora do microfone) – Essa proposta do Dr. Atanes é interessante, mas o 
Conselho Fiscal não tem um lugar predeterminado? 
 
Presidente – Tem. 
 
Roberto Cappellano (fora do microfone) – Dessa forma, o que ele está colocando pode ser que não 
tenha composição correta. 
 
Presidente – Perfeito. Não quis rejeitar por esse fundamento, para não dar ensejo a recursos e outras 
coisas. 
 
Roberto Cappellano (fora do microfone) – Ela é muito boa. 
 
Presidente – É boa, mas é inviável. Por isso que coloco. Aqueles que estiverem de acordo com a sugestão 
do Dr. Atanes permaneçam como estão. Os que quiserem a redação primitiva queiram levantar-se. Está 
rejeitado, Dr. Atanes. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Acho que não. 
 
Presidente – Eu pediria esse esforço dos senhores ou de permanecerem sentados ou de se levantarem. Os 
que estiverem de acordo que se aprove a sugestão do Dr. Atanes permaneçam como estão. Os que 
estiverem em desacordo com a proposta do Dr. Atanes queiram levantar-se, por favor. Está rejeitado. 
Então, agora, vamos à proposta apresentada. Os que estiverem de acordo em que se aprove a proposta de 
Alteração Estatutária, visando atender à Portaria 224, do Gabinete do Ministro Titular do Ministério do 
Esporte, da forma como apresentada permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram levantar-
se. Está aprovada por expressiva maioria. A próxima convocação será no dia 10, para que possamos em 
sendo o caso, ratificar. Próximo item da Ordem do Dia. Ah, é, tenho que nomear a Comissão de Redação, 
bem lembrado, como sempre, pelo Dr. Arruda. Estou nomeando a Comissão de Redação: Dr. Francisco 
Carlos Collet e Silva, Dr. Paulo Uchôa Fagundes e Dr. Guilherme Reis. E vou permanecer também 
trabalhando junto com a Comissão, se assim os senhores me distinguirem, ao lado do meu querido, Dr. 
Marcelo Favalli, nós iríamos participar. Mas a Comissão é constituída por V. Sa., com muita honra, ao Dr. 
Guilherme Reis e ao Dr. Paulo Uchôa, a quem espero que aceite o encargo.  
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Item 4 - Apreciação do processo CD-13/2014 – Registro de Ocorrência nº 0470/14, de 
23/04/2014, decorrente de fatos ocorridos na mesma data, na Loja Pinheiros, 
envolvendo uma Conselheira e um Associado. 

 
 MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
 
 
 

Término dos trabalhos às 23h59. 

 
 
 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 639ª Reunião Extraordinárias do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 10 de novembro de 2014. 

 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Antonio Alberto Foschini 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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