
ATA RESUMIDA DA 639ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia dez de novembro do ano dois mil e quatorze, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e dois 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 

Solenidade de entrega de Placa em Homenagem à Associada Maria José Villaça (que 
renunciou ao cargo no último dia 3), pelos 32 anos de serviços prestados ao Esporte Clube 
Pinheiros, no exercício do honroso cargo de Conselheiro. 

Presidente – Os senhores receberam previamente a convocação, portanto, tem conhecimento das 
razões desta Sessão Solene, mas vou explicitá-las. No exercício de nossas atividades como 
Conselheiro e até a nossa ascensão à posição com a qual os senhores nos distinguiram posso lhes 
dizer, acredito que é um sentimento de todos, vivemos momentos alegres, outros nem tanto e outros 
onde numa mesma solenidade praticamente como que misturamos momento alegre e ao mesmo 
tempo um momento um pouco mais triste. O momento alegre desta solenidade é poder, em nome de 
todos os senhores, e tenho certeza com o beneplácito de todos, poder homenagear uma figura 
simplesmente paradigmática, não no Conselho apenas, mas no Esporte Clube Pinheiros. Refiro-me à 
professora Dra. Maria José Villaça, que nos honra com a presença e que ao lado de Dulce Avancini e 
mais algumas ilustres senhoras foram as precursoras da presença e da autoridade feminina entre 
nós. Não vou cometer nenhuma incontinência, professora, porque é uma honra para nós dizer que 
com esse esplendor cultural que a senhora tem, aos 88 anos de idade, irradiando talento, irradiando 
ensinamentos, economista e professora universitária. Nascestes em 18 de março para esta vida 
paradigmática e modelar que exercestes ao longo desses 88 anos, mas para gaudio do Esporte Clube 
Pinheiros a senhora tem 49 anos e 10 meses, porque tivemos o privilégio de tê-la entre nós, talvez a 
senhora não saiba, no dia 11 de janeiro de 1965, dia em que se tornou associada desta Instituição 
Modelar. A senhora é uma Associada Veterana, Conselheira desta Casa, onde nos honra e nos ilumina 
com esse primor, que é Dulce Avancini, desde 1982, sempre exercendo o cargo de forma brilhante. E 
integrou a Comissão de Sindicância e foi Membro integrante do Plano Diretor de Obras, em 2005. 
Diretora de promoções culturais, Diretora Cultural e partícipe do Fórum Pinheiros, com o talento 
extraordinário. Não há ninguém e não sou economista, e aí está Dr. Roberto Gasparini para me 
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confirmar, que possa falar sobre índice de liquidez, não é Dr. Gasparini? Sem que leia o tratado da 
Professora Maria José Villaça a respeito dessa matéria, sua tese de acadêmica de docência. O 
momento é alegre, porque me dirijo a ela, mas como lhes dissera, ele está entremeado com certa 
tristeza, porque recebi uma carta da Professora Maria José Villaça, na qual ela comunica que dava 
por encerrada a sua brilhante trajetória no Conselho do Esporte Clube Pinheiros. E eu posso dizer, 
Dr. João Benedicto, que num momento como esse, onde os predicados éticos são questionados, onde 
a volúpia pelo poder e pelos cargos é buscada de todas as forma , encontrarmos uma pessoa com esta 
elegância, com este talento, com esta cultura, com este ato de desprendimento, para dizer: chegou a 
hora de eu encerrar, no Conselho, a minha atividade, é atitude rara, é atitude nobre, é atitude de 
sábios. E a qualidade, a virtude maior dos sábios é a humildade e a virtude maior dos humildes é 
serem santos. E assim sois por tudo aquilo que representa. O Esporte Clube Pinheiros, na pessoa do 
Conselho, presente o decano desta Casa, Edgard Ozon, presente a companheira de sempre, esta figura 
magistral de Dulce Avancini, vai lhe prestar uma homenagem neste momento em que a senhora 
comunica o encerramento de suas atividades brilhantes no Conselho, mas que haverão de perdurar, 
estas atividades, por todo o sempre em prol dos destinos deste Clube. O Esporte Clube Pinheiros, na 
pessoa singela da Presidência, irá a sua presença e lhe prestará essa homenagem. Eu vos digo, 
professora: não me preocupa o alarido de poucos, preocupa-me sim o silêncio dos bons. E a senhora 
é um deles. Mas eu tenho certeza que a senhora não permanecerá no silêncio.  
 
- O Sr. Presidente e os demais Membros da Mesa se dirigem à Sra. Maria José Villaça, no 
Plenário.  
 
Presidente – Vou convidar o Presidente da Diretoria, D. Dulce, Dr. João, Dr. Edgard Ozon e todos os 
senhores. Neste momento, pediria a Sra. Dulce que entregasse à ilustre Pinheirense Maria José Villaça 
a Homenagem do Conselho Deliberativo pelos 32 anos de serviços prestados ao Esporte Clube 
Pinheiros, no exercício do honroso, do dignificante, do modelar, do paradigmático cargo de 
Conselheira que a senhora ornamentou e honrou ao longo de todos estes anos.  
 
- A Conselheira Dulce Arena Avancini faz a entrega da Placa a Sra. Maria José Villaça.  
 
Presidente – Por favor. 
 
Maria José Villaça – Vou fazer um pequeno sacrifício para vocês para ouvirem o meu agradecimento 
em minha bicicleta, como costumo chamar, que foi minha forma de continuar independente e 
podendo ainda dizer por que vim para este mundo. E não queria deixar de lembrar, antes de 
qualquer coisa, os meus pais. A maior felicidade que alguém pode ter é ter pais bons, que sabem o 
que é raro hoje, educar a gente com princípios e luta pela vida. E foi assim que fui a todas as minhas 
pequenas batalhas, mas encontrei sempre uma mão que se estendeu a mim. E foi assim que adquiri 
pela primeira vez, por intermédio de um primo muito querido, o meu título do Pinheiros, que foi uma 
honra e desde aí orgulho de ser uma Pinheirense. Mas algo tinha que dar em troca e foi quando, 
apoiada pelo Tênis, fui lançada candidata ao Conselho. E para minha surpresa, consegui uma boa 
votação, principalmente graças às mulheres dos tenistas. Elas diziam: está faltando uma mulher lá! 
Mas não me arrependo nenhum minuto e agradeço a Deus ter podido dar um pouco da minha vida ao 
Clube. E é por isso que na minha despedida, não de vocês, não do Clube, mas da minha função 
consciente de Conselheira, eu disse, brincando, ao Presidente do Conselho, que eu deixava a luta para 
ir para um local em que meu médico diz que faz muito bem para os velhos, o Carteado, a gente usa a 
cabeça. Então, saí das quadras, dos exercícios, da hidroginástica e fui para o Carteado, onde é outro 
ambiente, que é primoroso neste Clube. E principalmente, o que vou sentir realmente do convívio de 
vocês, mas nos corredores, nos restaurantes tenho certeza que estarei sempre vendo meus amigos, 
ex-companheiros de Diretoria, porque também fui Diretora e uma Diretora briguenta. Mas, enfim, 
acho que é uma coisa que vela a pena. Muito obrigada a vocês e um até logo, porque continuarei por 
aqui até quanto Deus quiser. 
 
- O Plenário aplaude em pé. 
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5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – E ele se inicia com um momento triste. Ao final e ao cabo vou solicitar com muita honra 
e muito respeito aos senhores a observância de um minuto de silêncio, ao final desta singela 
homenagem. Voto de pesar. Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier era um dos nossos grandes 
Pinheirenses. Ernesto era um dos melhores dos nossos. Sobre os mais diversos aspectos de sua 
densa vida associativa orgulham-se todos e neste rol, peço licença para me inserir, que tiveram o 
privilégio de conhecê-lo e com ele conviver. As manhãs de sábado e domingo sem Ernesto no Clube, 
para mim, não serão mais iguais. Talvez fosse o mais gentil cavalheiro no convívio com seus pares. 
Ernesto era elegante em todos os sentidos, na fala, na forma e, sobretudo, na conduta. Ernesto 
fisicamente partiu, deixa um enorme legado ético. Ética entendida como norma de conduta. De 
conduta irrepreensível, de conduta leal, de conduta com palavras sempre afáveis para se dirigir aos 
pares com que tanto e tanto se relacionava e admirava. Lhaneza no tratamento. Afável no 
comportamento e no linguajar, era a marca indelével e inigualável de Ernesto. Estou aqui, como 
dissera na Santa Missa e no sepultamento, não para reverenciar o falecimento triste que ocorreu, 
mas para enaltecer a vida. A vida de um homem desassombrado, de um homem que deixou exemplos 
marcantes a todos nós, a um homem que deixou um legado de amizade e de respeito para com todos. 
Ernesto deixa saudades e, diz o filósofo, que saudade é a ausência de uma presença. Fiel a este 
conceito, embora fisicamente ausente; todos nós haveremos de tê-lo sempre presente. Ele está entre 
nós. As nossas homenagens a Ernesto como Conselheiro, a Ernesto como Diretor, a Ernesto que 
amava profundamente, como todos devemos e fazemos, o Esporte Clube Pinheiros. Pediria, 
respeitosamente, a observância de um minuto de silêncio. 
 
- É observado um minuto de silêncio em homenagem póstuma. 
 
Presidente – Muito obrigado. Sentemo-nos todos, por favor. Nós podemos iniciar já o Expediente, à 
míngua de quaisquer comunicações? Não há. Primeira senhora inscrita é Lucia Helena Vieira 
Gherardi, em seguida Conselheiro Ricardo La Terza. 
 
Lucia Helena Vieira Gherardi – ... Gostaria de propor um voto de louvor à Diretoria da Área Social, 
presidida pelo Diretor Álvaro Vaselli, pelo evento Primeira Baladinha Halloween do Esporte Clube 
Pinheiros, realizada no dia 31 de outubro passado, na Brinquedoteca, com entrada franca. A festa 
mais assustadora e divertida do Pinheiros. Novidade na programação infantil, a festa teve 
personagens monstruosos, bebidas temáticas e divertidas, brincadeiras, bruxarias, brindes, show de 
mágica e foto personalizada. As crianças trouxeram suas fantasias e tanto pais quanto filhos curtiram 
essa divertida noite de Halloween. Outro voto de louvor é para reabertura da exposição Hans 
Nobiling do Pró-Memória, presidida pelo Sr. Synesio Alves de Lima. Após quatro meses em reforma a 
exposição permanente no Centro Pró-Memória foi reaberta completamente renovada, com novo 
layout e muito mais interatividade, a nova exposição, além de apresentar informações e instigar a 
curiosidade, estimula o visitante a selecionar os assuntos que mais lhe interessam. Uma das 
novidades é instalação provadores, a evolução dos uniformes, na qual os pinheirenses podem ver 
atletas de diversas épocas e modalidades projetados em tamanho real sobre vidros, uma película 
especial que proporciona efeito holográfico. Por meio de um tablet junto à instalação é possível ao 
visitante escolher o medalhista que deseja ver para saber mais de sua trajetória. Para mim foi muito 
interessante saber a história e os feitos desses atletas olímpicos do nosso centenário Clube Pinheiros. 
Agradeço atenção de todos. Boa noite.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (fora do microfone) – Sr. Presidente, gostaria de subscrever o 
voto ao Dr. Synesio. 
 
Presidente – Claro. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... A Mesa já citou o falecimento do companheiro Ernesto 
Schleier, porém, gostaria de falar algumas palavras a respeito do meu amigo Ernesto. Figura sempre 
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alegre, simpático, um cavalheiro. O Ernesto era figura constante nos finais de semana lá na mesa dos 
unidos da piscina, no Bar da Piscina. Durante a semana, na hora do almoço, o Ernesto estava sempre 
lá na sala dos Veteranos. 
 
Ele foi Diretor do Departamento de Veteranos, Presidente da Comissão de Veteranos, era uma figura 
muito querida no Clube. O Ernesto, nas últimas eleições estava sempre disposto a apoiar aquele 
candidato que precisava uma recomendação. Ele recomendava o voto a todo mundo, não negou 
apoio a ninguém. O Ernesto simbolizava a figura do Pinheirense. Ele vai fazer falta e já deixa 
saudades. Obrigado. Boa noite. 
 
Dulce Arena Avancini – ... Em meu nome e de meus familiares agradecemos sensibilizados pelo 
carinho e amizade com que fomos distinguidos pelo Conselho e Diretoria na ocasião do falecimento 
do meu querido esposo Mario. Foram anos de luta, dignidade, companheirismo e muito amor. Após 
os 63 anos de matrimônio fiz o que reza nossa fé: na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Tenho 
tranquilidade de que fiz o melhor, mas perdi o amor da minha vida. Muito obrigada. 
 
- O Plenário aplaude em pé. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Desculpe-me, Presidente, estava lendo a Ata, até então, para não ficar em 
dúvida, não sei se agora é o momento correto, queria comunicar aos Conselheiros a decisão judicial a 
favor das mães pinheirenses contra a Diretoria.  
 
Presidente – Não é agora, é Várias. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Então, o senhor desculpe-me, tira o meu nome, por favor. 
 
Presidente – Obrigado. Agora são votos de louvor. 
 
Edgard Ozon – ... Vim aqui mais uma vez falar sobre o Judô Pinheirense. O apoio que a Diretoria, na 
pessoa do Sr. Presidente e do Diretor Marcelo, a Seção de Judô tem feito campeões. E esse 
Campeonato Grand Prix Nacional é o 11º. Nós conquistamos, sendo quatro conquistas seguidas, 
fomos campeões em 2005, 2006, 2008, 2007 não houve competição, 2011, 2012, 2013 e 2014. 
Tivemos nessa competição sete confrontos, cinco classificatórias. Ganhamos todos os confrontos por 
5 pontos a 0. Na semifinal vencemos o Minas Tênis Clube por três vitórias a duas. E no final o 
Instituto Reação por quatro vitórias a uma. Ao todo foram 35 lutas, das quais vencemos 32. E aqui 
vêm as equipes, o Charles Chibana, técnicos Renato Dagnino, Rafael Silva, Sérgio Baldijão e o Diretor 
da Seção, Bruno. Peço a todos um voto de louvor a esses feitos.   
 
Claudia Nemoto Matsui – ... Meu voto de louvor, embora seja corredora, é para todos pinheirenses 
que participaram ontem do Triatlo, do Ironman Fortaleza. A primeira prova em Fortaleza. Para quem 
não sabe, é uma prova que consiste em 3 quilômetros e 800 de natação, 180 quilômetros de bicicleta 
e 42 quilômetros correndo. Tivemos 10 pinheirenses participando: Ariane Monticeli pegou 2º lugar 
na elite – 9h41. E tivemos mais nove outros associados: Alexandre Takenaka – 9h52; Eduardo 
Fernandes – 10h22, ele pegou vaga para Kona, no Havaí; Andrew Lyle – 11h03; Vanessa Bley – 12h; 
Roberto Azevedo – 12h51; Silvia Paller – 12h51; Fernando Carvalho – 15h26; Arthur Guerra – 16h08 
e o Norberto Paller, que não finalizou. Então, é um voto de louvor a esses Pinheirenses. Obrigada.  
 
 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Andreas de Souza Fein – ... Tenho recebido solicitações, Sr. Presidente, de associados, pedindo que 
seja aumentado o número de cadeiras de roda disponibilizados para os associados, especialmente as 
cadeiras sem motor, porque aquelas cadeiras com motor, quando acaba a bateria, às vezes acaba no 
meio de um transporte, são muito difíceis de empurrar. Até já fui testemunha disso, uma vez que fui 
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ajudar uma pessoa, que realmente é muito difícil movimentar aquela cadeira quando está sem carga. 
Outra sugestão que recebi de alguns associados e, conversando com o Conselheiro Tatit, ele até 
achou uma ideia interessante, é que sejam distribuídas ao longo do Clube, Sr. Presidente, colmeias de 
abelhas brasileiras, sem ferrão, são as chamadas abelhas, que são, por exemplo, jataí, mandaçaia e 
uma série de outras, que são abelhas típicas do Brasil, que auxiliam a polinização, não apresentam 
perigo nem por não ter ferrão e até para as criancinhas aí da Escolinha da Tia Lucy é um exemplo de 
ecologia participativa. Por outro lado, tenho recebido com certa frequência reclamações quanto à 
qualidade da pizza que é servida aqui no CCR, a nossa querida pizza. As pessoas estão reclamando de 
várias alterações na qualidade, no tamanho, na qualidade do recheio, do preço. Estive algumas vezes 
recentemente e sou forçado a secundar essas observações. Acho que nossa pizza sempre é motivo de 
orgulho, é um momento de confraternização da família pinheirense, certamente tem que ser 
prestigiada e há o pedido dos associados que seja atentado para esse ponto. E, finalmente, recebi 
também a sugestão de alguns tenistas, que o Clube compre e instale aquelas máquinas que atiram as 
bolas – Não sei como se chamam essas máquinas – Acho que é canhão, enfim, sei que têm máquinas 
que distribuem as bolas e poderiam ser colocadas em uma ou duas quadras, com controle pela 
casinha do Tênis, que liberaria o uso das máquinas, até certamente mediante pagamento de alguma 
taxa. São essas manifestações que tinha de trazer, Sr. Presidente. A todos, muito obrigado pela 
atenção. Boa noite. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Lucia Helena Vieira Gherardi – ... Gostaria de transmitir a reivindicação das sócias que frequentam 
o 3º andar do Ginásio Poliesportivo, o Fitness e a piscina aquecida. Elas solicitam que as atletas 
militantes não mais utilizem o vestiário do 3º andar, pois muitas delas ocupam os chuveiros, 
secadores de cabelo, colocando mochilas e tênis sobre as bancadas causando desconforto para as 
sócias, que verdadeiramente mantém as despesas do Clube. Verifiquei que no andar térreo do 
Ginásio Poliesportivo, embaixo da arquibancada tem vestiário para atletas militantes, com cinco 
chuveiros, três sanitários e vários bancos com cabides. Pedimos providências para o vestiário 
feminino para que não mais aconteçam conflitos semelhantes e desagradáveis aos que ocorreram no 
vestiário masculino. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Dante Pellegrino Avanzi – ... Venho aqui, Sr. Presidente, representando os associados que 
frequentam as piscinas aqui do Clube, das quais eu também sou frequentador assíduo e venho aqui 
trazendo diversas queixas e recomendações. Especificamente, Sr. Presidente, minha preocupação se 
refere à segurança da piscina de Polo Aquático externa durante os finais de semana. Normalmente 
essa piscina nos finais de semana é raiada, para que os associados possam praticar a natação livre. 
Infelizmente, o que acontece é que muitas crianças acabam usufruindo dessa piscina também, 
brincando, pulando na piscina ou brincando em cima da raia. O que acaba acontecendo é que não só 
prejudica quem está nadando na piscina, mas também coloca em risco a própria integridade física, 
não só dos associados que estão nadando, mas também das próprias crianças. Infelizmente, os salva-
vidas não tem gerência, não tem poder para inibir essa prática. E o que mais me surpreende, Sr. 
Presidente, é que muitas vezes os pais dessas crianças são coniventes com essas atitudes e, além 
disso, tem uma piscina para crianças do lado dessa piscina de Polo Aquático externa, que inclusive foi 
recentemente reformada. Como comentei, tenho recebido muitas queixas de associados que 
frequentam a piscina do Polo Aquático, nadam nos finais de semana e se queixam dessas crianças. 
Não fazia parte ainda desta Casa há três anos, fiz inclusive um requerimento e infelizmente nunca 
tive um retorno oficial. Minha recomendação é muito simples, é de que seja de maneira formal 
proibida a prática de atividades que não sejam da Natação propriamente dita nessa piscina de Polo 
Aquático nos finais de semana. E claro, se essa lei for infringida que os associados, ou as crianças, ou 
os pais, os responsáveis dessas crianças sejam devidamente punidos ou oficialmente advertidos. 
Acredito também, Sr. Presidente, que a implementação e execução deva ser simples, acredita que a 
comunicação de maneira apropriada na própria piscina, alguns placares informando dessa proibição, 
um treinamento adequado do salva-vidas já deva fazer com que seja comunicado de maneira 
adequada. Era isso que eu tinha para solicitar, Sr. Presidente. Obrigado pela atenção de todos. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Vou ser bem rapidinho, não vou demorar nem um minuto, 
que sei que a pauta está carregada. Os associados do Clube pedem que seja feita troca da grama 
natural do campo de futebol A por grama sintética. O pedido é muito simples, hoje existe uma fila de 
mais de trezentas e cinquenta crianças inscritas na Escolinha do Futebol que estão esperando vaga. 
Então, a troca da grama natural pela grama sintética vai possibilitar que haja treinamento de 
segunda a sábado. O campo pode ser dividido em três campos menores para as crianças e à noite 
pode ser usando nos campeonatos internos. Hoje, o campo atual só é utilizado à noite, dias de chuva 
não é utilizado, então, a gente tem que otimizar os espaços do Clube. É um pleito simples. Acho que a 
Diretoria deveria se aprofundar e ver se possível fazer isso. É o que eu tinha. Obrigado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 637ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de 

setembro de 2014. 

Presidente – Não há inscritos. A Ata foi distribuída aos senhores. Não há nenhuma impugnação, 
donde vou colocar em votação. Os Conselheiros que estiverem de acordo com aprovação da Ata da 
reunião do dia 27 de outubro próximo passado permaneçam como estão. Os que forem contrários 
queiram levantar-se. A Ata está aprovada por unanimidade. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-25/2014, referente à segunda discussão de proposta 

aprovada em primeira na Reunião de 27/10/2014, proposta essa que fora 
formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo e pela Diretoria, visando a 
alteração estatutária objetivando 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, restando assim 
cumprido o que dispõe o Art. 18-A da Lei do Desporto, conhecida como Lei Pelé, 
com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013; e a deliberação 
sobre a redação final proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Como lhes dissera, essa proposta foi aprovada em 27 de outubro transato, com 
emendas praticamente aglutinativas. De acordo com o artigo 66 do Estatuto Social, seu parágrafo 1º, 
essa alteração estatutária não pode prescindir de duas discussões. Esta segunda, eventualmente 
confirmando ou não o que se decidira em primeira e, ao mesmo tempo também apreciação do 
projeto da Comissão Especial de Redação, documentação esta encaminhada aos senhores com a 
convocação. Assim, nós teremos agora na fase de discussão, há três inscritos formais, nós iremos 
discutir como um todo, o que se decidira em primeira e também a proposta da digna Comissão de 
Redação a respeito daquilo que apreciáramos em primeira discussão. Entendida a matéria, o 
primeiro inscrito é o ilustre Conselheiro Evandro Antonio Cimino, em seguida Conselheiro João 
Vicente Mattoso e, posteriormente Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva.  
 
Evandro Antonio Cimino – ... Quatro sugestões ou reparos, em que pese a proposta tenha partido da 
douta Diretoria e da douta Mesa do Conselho Deliberativo ou endosso da douta Comissão de 
Redação, são a meu ver imprescindíveis. O parágrafo 4º do artigo 4º da proposta não seguiu a 
nomenclatura preconizada pelo Ministério do Esporte realmente. O Esporte Clube Pinheiros está 
sendo reconhecido como Entidade de Prática Desportiva, com a sigla EPD. Entretanto, observa-se 
que o referido parágrafo está assim redigido. Parágrafo 4º – O Clube caracteriza-se também como 
Entidade de Prática Esportiva, na forma da lei, quando deveria ser: O Clube caracteriza-se também 
como Entidade de Prática Desportiva, não Esportiva e, com a sigla EPD, entre parênteses. Outra 
observação, o parágrafo 1º do artigo 82 merece um reparo de ordem gramatical. Diz o parágrafo: 
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, e vai por aí. 
Entende-se, consoante essa redação, que o Clube poderá auferir receitas da Administração Pública 
direta e indireta. A copulativa e abarca as duas coisas, o que é um contra senso. Ou Administração 



7/45 

 

Pública é direta ou ela é indireta. Por esses motivos, sugerimos a alternativa ou no lugar de e, para 
que uma exclua a outra. O artigo 84 está incompleto no que tange a redação. Dele consta a vedação a 
eleição de cônjuge, sem fazer referência ao cargo de união estável, não foi incluído. Assim sugerimos 
que dele fique constando também o caso de união estável. O artigo 86 merece uma melhor redação. O 
Esporte Clube Pinheiros é modelo de esporte, deve ser modelo também em português. Sugerimos, 
pois, que este artigo tenha a seguinte redação: O prazo de convocação de Assembleia Geral, previsto, 
– sem a vírgula que o sucede, porque senão esse termo previsto ficaria isolado, sem continuação. Tira 
essa vírgula – no §2o do Art. 66 do Estatuto Social, poderá ser prorrogado, pelo Conselho 
Deliberativo, de modo a submeter àquela as alterações estatutárias, e continua. Por que repetir a 
mesma Assembleia Geral? Substituamos essa mesma Assembleia Geral por àquela. São essas as 
sugestões e reparos que entendi por bem levar ao conhecimento dos ilustres Conselheiros, Sr. 
Presidente.  
 
Presidente – Com muita honra. Quando da votação da proposta da Comissão de Redação e aqui já 
aproveito, enquanto o Conselheiro Mattoso se dirige, para agradecer, em nome de todos o trabalho 
profícuo dessa Comissão, nas pessoas dos ilustres Conselheiros Francisco Carlos Collet e Silva, 
Guilherme Domingues Reis e Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo. Ficam os nossos 
agradecimentos pelo exemplar trabalho e pela colaboração prestada, não apenas ao Conselho, como 
ao Esporte Clube Pinheiros e que redundou no projeto que, após à discussão, iremos submeter à 
apreciação de todos. Por favor, Conselheiro Mattoso, com muita honra. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – ... Minha observação à alteração e à redação proposta é 
em relação ao artigo 4º, que altera a finalidade da Associação de práticas de esporte “não 
profissional” para vedada a atividade futebolística profissional, permitindo assim a contratação de 
atleta profissional em outros esportes. Essa alteração na prática dá liberdade para qualquer 
Diretoria, atual e futura, de contratar atletas profissionais sem que tenhamos aprovado em si uma 
limitação no Estatuto. Sem discutir o mérito de como isso define o esporte profissional na lei 
brasileira; acredito que uma alteração dessa magnitude deva ser previamente apresentada e 
discutida com o corpo associativo, que arcará com eventuais ônus decorrentes desses contratos de 
trabalho que podem chegar a mais de 100% dos valores de salário-base no qual o atleta venha a ser 
contratado. A não aprovação do artigo 4º, como está a proposta, não prejudica o recebimento de 
isenções e outros benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte, que ainda podem proibir repasses, pois 
vedam utilização dos recursos para remuneração desses atletas profissionais, bem como 
manutenção e organização dessas equipes, inclusive em competições de qualquer modalidade 
esportiva. Esse texto eu retirei do Decreto 68/10, de 03/8/2007, no artigo 5º, inciso II. Não consigo 
ver benefícios para os 22 mil associados contribuintes que não praticam nenhuma modalidade 
esportiva no Clube que possam se beneficiar dessa alteração. E aos demais 5 mil praticantes de 
algumas modalidades, que possam se sentir beneficiados, não saberia como justificar que 
passaríamos a pagar eventuais salários a atletas profissionais, enquanto muitos deles ainda 
procuram mais espaço para sua prática esportiva dentro do Clube. Como conversado hoje ao telefone 
com o Presidente do Conselho, Dr. Manssur, de acordo com o parágrafo único do artigo 76, do 
Regimento Interno do Conselho, a votação deve ser feita por artigos e suas subdivisões.  
 
Presidente – Assim será. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Assim, peço que votem no sentido de rejeitar alteração 
do artigo 4º do Estatuto. Obrigado. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Acho que você foi muito importante, incisivo e aqui nós não estamos 
discutindo e não discutimos convenientemente esses termos do profissionalismo e do não 
profissionalismo, isso eu acho que deveria ser discutido nesta Casa com mais profundidade, Dr. 
Manssur. O corpo associativo eu não sei se iria. 
 
Presidente – Eu vou inscrevê-lo, é um aparte. 
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Cândido Padin Neto – Então, eu lhe pergunto, como aparte: qual a implicação disso na Lei de 
Incentivo? Iríamos perder a Lei de Incentivo se fizermos essas mudanças? 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Das pesquisas que fiz no âmbito federal, estadual e 
municipal não há impedimento nenhum da prática de esporte não profissional ao recebimento da lei. 
Pelo contrário, impedimento da prática esportiva profissional em recebimento de verbas ou isenções 
em alguns casos, como o Decreto 68/10, artigo 5º, que citei, que diz que a remuneração, o salário 
efetivo desses atletas, a manutenção e a organização das competições e das equipes não poderiam 
ser feitas com verba da Lei de Incentivo ao Esporte no âmbito federal, estadual e municipal. Essa foi a 
pesquisa que fiz. 
 
Cândido Padin Neto – Agradeço, se algum Conselheiro tiver opinião contrária, por favor. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – O senhor me permite um aparte? 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Claro. 
 
Dacio de Souza Campos Neto (aparte) – ... Seguindo uma carona nas suas averiguações, queria 
saber o seguinte: discutir esse tema é pertinente? O que é irrelevante? Acho importante sabermos 
inicialmente quanto desse dinheiro e quanto tempo dessa discussão são destinados aos sócios do 
Clube, primeiro. Que a gente está numa sangria desatada aqui para fazer alguma coisa para que nos 
encaixemos numa qualidade para receber dinheiro público. Segundo, gostaria que todos levassem 
em conta que nós frequentamos um Clube de 170 mil metros quadrados na região mais nobre do 
nosso País. Fica a pergunta a todos: nós necessitamos de dinheiro público? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Conselheiro, é um aparte. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – A gente precisa mesmo desse dinheiro público, ocupando esse 
espaço, sendo todos nós de classe média alta e alta na sociedade? Será que não seria mais importante 
nós nos atentarmos para dentro, dos nossos filhos e sócios, para que pudéssemos nos desenvolver, 
obviamente com presença de militantes também? 
 
Presidente – Conselheiro? 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Queria saber se esse estudo o senhor também já fez. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Acredito que o que traz como exemplo para nosso 
associado mais jovem que quer competir profissionalmente no futuro ou até não profissionalmente, 
que é o ponto que estou levando, mas com atletas de rendimento, não necessariamente há 
necessidade de um atleta profissional. Mas acredito também que esses R$15 milhões, senão me 
engano foram R$8 milhões que vieram este ano. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – De esfera federal são R$13. 
 
Presidente – Conselheiro, não pode haver debate. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Acredito que isso dentro do Orçamento do Clube que a 
gente vai discutir na próxima reunião são cerca de 8% a 9% do valor do Orçamento. Acho que uma 
boa gestão conseguiria colocar esses R$15 milhões sem repassar para nossa mensalidade. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – O senhor já respondeu tudo que eu queria. Muito obrigado. 
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João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Boa noite.  
 
Presidente – Então, a proposta do senhor, se bem entendi é ablação daquela expressão final no 
parágrafo 4º, é isso? 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso (fora do microfone) – Sim. 
 
Presidente – Perfeito. Por favor, Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Dr. Manssur, me inscrevi para falar na mesma linha do 
Conselheiro Mattoso, que me antecedeu. Eu entendo a tipicidade do momento, mas, tendo em vista a 
forma como se deu essa alteração estatutária, talvez isso seja pertinente, por quê? Realmente aquele 
final, vedada a atividade futebolística profissional leva ao entendimento necessário que o Estatuto 
estaria permitindo práticas profissionais em outros esportes. Isso é muito grave, é de uma 
repercussão grande, isso sim, dependendo das interpretações que a Lei Pelé venha a ter a partir 
desse seu novo desenho poderá prejudicar o Clube, inclusive no recebimento de isenções e 
imunidades que já desfruta. E talvez até mesmo de verbas referentes ao incentivo do esporte, por 
renúncia fiscal. Então, encaminho no mesmo sentido do Conselheiro que me antecedeu, para que seja 
excluída a frase vedada a atividade futebolística profissional. Gostaria de fazer um esclarecimento, 
também entendo oportuno, que o Clube não mantém contrato de trabalho com atletas, o que há no 
Clube são contratos de imagem, então, o Clube não tem contratos de trabalho. O que caracteriza o 
esporte profissional é a contratação, isso está na Lei Pelé, bem o sabe o senhor, Dr. Manssur, que é 
um especialista no tema, o que caracteriza o esporte profissional é a contratação em carteira de 
trabalho. 
 
Presidente – Sim. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Isso o Clube até hoje não tem. 
 
Presidente – É verdade. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Um aparte rápido. Fiquei com uma dúvida na reunião anterior, 
até propus que fosse mudado mais ou menos como vocês falaram, para esporte profissional, não 
atividade futebolística profissional. E parece que o senhor tem conhecimento. Gostaria de saber se o 
senhor sabe como é que é feito o pagamento para os atletas? O Membro da Comissão aqui falou que o 
Basquete recebia. Eu queria saber se o senhor sabe explicar para nós, Conselheiros, como é feito hoje 
o pagamento para os esportistas do Basquete, por exemplo, de forma concreta? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Eu já disse ao Conselheiro, o que tenho conhecimento são 
contratos de imagem. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sr. Presidente, seria possível que algum Membro da Comissão de 
Esportes esclarecesse esse ponto ao Plenário? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: boa. 
 
Presidente – Não entendi. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Tanto eu quanto os ilustres Conselheiros estamos com uma dúvida. 
Queria saber exatamente como é feito o pagamento, por exemplo, para o atleta de Basquete, se a 
empresa dá o dinheiro ao Clube e o Clube dá ao sujeito? Queria que viesse algum Membro da 
Comissão, porque fiquei com dúvida, e se fosse pertinente, esclarecer exatamente como o Clube paga 
os atletas que aqui militam. 
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Presidente – No momento oportuno nós vamos pedir os esclarecimentos. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Dr. Manssur, finalizando, queria também agradecer a rica 
contribuição, como sempre competente e pertinente do nobre Conselheiro Cimino, inclusive faço 
como integrante da Comissão de Redação. São essas minhas ponderações. 
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – O cumprimento pela sua manifestação e gostaria de fazer uma 
pergunta: se o senhor tem algum conhecimento de alguma condenação na justiça, onde o Esporte 
Clube Pinheiros teve reconhecimento de vínculo de trabalho com algum atleta que só recebia 
remuneração pela cessão da imagem? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Senhora, condenação não tenho conhecimento. Tenho 
conhecimento que existiram processos nessa natureza, mas a lei não fala em eventuais condenações, 
a lei fala em firmar contrato de trabalho. Então, nós não temos outra forma de fazer, se não da 
maneira que nós fazemos, que é comum, com direito de imagem. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Me permite um aparte, por favor? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Por favor, meu amigo Betão. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Na realidade isso é um entendimento. Existe uma 
preocupação muito grande se amanhã esse entendimento, que na realidade até aceita interpretações 
diferentes, qual seria eventualmente o potencial de contingências. Então, pergunto: se não seria o 
caso de fazer um estudo prévio, justamente para tentar apontar eventuais contingências nesse 
sentido? Porque caso contrário isso pode se tornar um passivo muito grande. Então, minha pergunta: 
se não seria o caso de previamente se fazer algum estudo com base técnica, de profissionais 
independentes... 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Conselheiro, o senhor está perguntando em relação à questão de 
existência de processos trabalhistas? 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Não, em relação a entendimento de que o Clube não remunera 
atletas, ele simplesmente paga pela cessão da imagem. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Não vejo problema de contingência, exceto eventualmente algum 
inconformado que venha proceder uma reclamação trabalhista. Não tenho conhecimento de 
condenação do Esporte Clube Pinheiros e tenho conhecimento o contrário, de que não foi 
reconhecido vínculo trabalhista com o Clube. Agora, quando me referi em questões de interpretações 
estava me referindo à Lei Pelé, ao novo desenho da Lei Pelé, porque o senhor é meu amigo, 
Conselheiro, desculpe a brincadeira de Betão, é um grande, conceituado e conhecido advogado. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Sou seu amigo, é diferente. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Mas esse novo desenho da Lei Pelé modificou de uma forma 
substantiva toda questão relacionada com o desporto nacional. Então, não há ainda informações 
jurisprudenciais ou doutrinárias que possam dar um norte maior. Então, quando fiz essa sugestão, 
Conselheiro, foi justamente para nós prevenirmos problema, como se eu tivesse preocupado com 
interpretação que essa cláusula insinua, que pudesse prejudicar o Clube numa interpretação que o 
Clube estaria expressamente adotando no seu Estatuto a possibilidade do exercício aqui no Clube de 
esporte profissional e que a interpretação talvez levasse todo entendimento do Estatuto do Clube 
para outro capítulo da Lei Pelé, o que dificultaria as obtenções que o Clube hoje entende. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Obrigado. 
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Francisco Carlos Collet e Silva – Conselheiro, não afirmo que isso necessariamente acontecerá, mas 
é uma cautela que nós, advogados, devemos ter. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Claro. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Existe uma interpretação nessa questão de profissional, que os 
jogadores profissionais, por exemplo, do Basquete, que jogam na Liga são considerados atletas 
profissionais. Acho muito importante isso que você está querendo tirar, o futebol só da frase, imagino 
que seja isso, queria perguntar, que não haja estatutariamente atletas profissionais no Clube. Então, 
acho importante, porque a partir do momento que há outras interpretações nessa questão do atleta 
profissional seria muito importante que o Clube se resguardasse. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Conselheira, a minha proposta não é tirar a expressão futebol, é 
tirar a frase vedada a atividade futebolística profissional, porque isso poderia estar implícito, aliás, 
estaria necessariamente, se eu vedo atividade futebolística profissional por uma questão 
hermenêutica estaria forçando entendimento que haveria a prática em outras atividades do esporte 
profissional. Mas a minha sugestão e o meu encaminhamento não é no sentido que se tire a 
expressão futebolística. O meu entendimento é de tirar a frase. 
 
Presidente – A parte final. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Vedada até profissional. Sabe por que, Sra. Conselheira? 
Justamente por aquilo, quando fui aparteado pelo Conselheiro Roberto, a Lei Pelé é nova, não há 
doutrina, não há jurisprudência, não há questão nenhuma relacionada com isso. Existem 
interpretações de um ou outro colega advogado, um ou outro jurista que tenha feito artigos 
relacionados, mas não há amadurecimento da doutrina a respeito de diversas interpretações 
possíveis que o novo desenho da Lei Pelé possa permitir, sobre um prisma eminentemente jurídico. 
Então, entendo que devemos evitar apropriação de qualquer frase que não seja estritamente 
necessária por hora, para que o Clube tenha direito: 1 – ter direito à isenção e imunidade. Em 
segundo lugar, que tenha direito a receber essas verbas originadas de renúncia fiscal para incentivos 
de atividades de esporte do Clube Pinheiros. Acho que esse deve ser nosso objetivo agora. Talvez, se 
no futuro o Conselho pretender discutir questão de esporte profissional acho que é outro momento, 
outra hora, não é agora, o objetivo não é esse. 
 
Regina Helena Secaf – Obrigada. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Nada. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Me desculpem, faltei na última reunião por estar viajando. O 
que me causa surpresa é que o Clube tem uma ferramenta e usa com certa frequência, que são as 
pesquisas. E com relação a um referendo, a um plebiscito talvez estejamos trocando, invertendo a 
ordem das coisas. Nós não sabemos se o sócio quer profissionalismo no Clube, nós estamos alterando 
o Estatuto em cima daquilo que não sei se o sócio vai querer. O senhor me desculpe minha 
ignorância, não estive na última reunião, mas estamos mudando, fazendo toda uma alteração e não 
sabemos se é esse o interesse do sócio. Então, acho que primeiro deveríamos usar nossas 
ferramentas, que seriam as pesquisas que têm sido muito bem usadas, para depois vir a Plenário e 
discutir primeira, segunda. 
 
Presidente – O aparte? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Desculpe-me, é minha opinião.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Conselheiro, em nenhum momento as alterações estatutárias 
referem-se a profissionalismo ou não profissionalismo. Inclusive estou sugerindo que seja retirada 
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uma frase que menciona esse termo profissional, no meu modo de entender; com respeito ao autor 
dessa frase, talvez um aposto, que não concordo de maneira alguma, justamente por entender que a 
discussão sobre profissionalismo ou não profissionalismo terá de aguardar o momento oportuno, 
porque não é nem o objetivo das alterações estatutárias ora realizadas. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Desculpe-me, não se aceita tréplica, uma segunda pergunta então. 
Tive conhecimento que o Clube foi solidário num pagamento de uma indenização para uma ex-atleta 
de Voleibol do antigo Mappin. Queria saber da veracidade disso e o valor? Aqui devem ter pessoas 
que tem isso com certeza. 
 
Presidente – Não está em discussão. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Está-se discutindo se o Clube paga ou não paga, se pode ser acionado 
ou não, eu vi essa discussão. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Sou Conselheiro, como o senhor, e não sei absolutamente nada a 
respeito. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Como ex-Diretor de Esportes estou fazendo uma pergunta que 
gostaria que fosse respondida. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.  
 
Presidente – Está anotado aqui. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Dr. Manssur, só uma correção. A minha proposta é 
para retirada do artigo 4º por completo, manter como está, não só o final. 
 
Presidente – Artigo 4º por inteiro? 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Manter como está no Estatuto hoje. 
 
Presidente – E a do Dr. Collet é a parte final. Estamos aqui para votar. Conselheiro Zuccari, por favor, 
em seguida Conselheiro Antonio Moreno, em seguida ilustre Conselheiro Alexandre Lomonaco. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... Venho aqui praticamente repetir a minha sugestão da última 
reunião, não só a minha, como a do Conselheiro André Montoro, que hoje não está presente, ela foi 
praticamente ignorada. Na realidade não é uma questão de opinião minha ou não, existe um erro 
técnico, contabilidade, administração de empresas, isso é claro. No artigo 82 – O patrimônio do 
Esporte Clube Pinheiros é constituído de bens móveis, imóveis e intangíveis, incluindo suas marcas, 
símbolos e troféus; deveria parar aí. Aí continuaria: as receitas do Esporte Clube Pinheiros são 
constituídas por doações, contribuições e por aí vai. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Na proposta não está. 
 
Presidente – Vamos ver se não está na proposta do projeto especial de Redação, Conselheiro. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Na reunião fui eu que falei. 
 
Presidente – Artigo 82. Está desmembrado no parágrafo: além das receitas originadas. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Esse parágrafo está correto, o problema é o corpo do artigo. 
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Presidente – O patrimônio do Esporte Clube Pinheiros é constituído de bens móveis, imóveis e 
intangíveis, incluindo suas marcas, símbolos e troféus. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Ponto. As receitas do Esporte Clube Pinheiros são constituídas por... 
 
Presidente – O senhor está pedindo para que insira as receitas, né? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Isso. 
 
Presidente – O senhor poderia ler a proposta inteira, para eu colocar. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – O patrimônio do Esporte Clube Pinheiros é constituído de bens 
móveis, imóveis e intangíveis, incluindo suas marcas, símbolos e troféus; deveria parar aí. As receitas 
do Esporte Clube Pinheiros são constituídas por doações, contribuições de seus associados, recursos 
recebidos e por aí vai. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – É erro, se pegar qualquer livro de contabilidade, patrimônio e receita 
são coisas diferentes. 
 
Presidente – O ilustre Conselheiro faz a distinção entre patrimônio tangível e intangível, que são os 
bens e receitas, que são doações, contribuições, etc. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Dr. Manssur, queria fazer um aparte ao Conselheiro? 
 
Presidente – Claro. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Conselheiro, posso entender numa visão estrita, contábil 
a sua observação. Mas sob uma visão holística, sob uma visão jurídica não procede. Patrimônio, as 
receitas e recursos do Esporte Clube Pinheiros integram sim, no meu modo de entender, e o senhor 
sabe que tenho muito respeito pelo senhor e admiração mesmo, integram sim o patrimônio. Mas, 
ainda que não integrasse, pergunto: o senhor vê alguma inconveniência anti à clareza da redação 
desse artigo, em que persista da forma que apresentado para justamente não dificultar o 
entendimento da disposição? Porque no Código Civil há uma expressa disposição que diz que 
importa muito mais a clareza e a intenção da norma ou do contrato do que propriamente o escrito. 
Então, embora possa compreender a sua colocação, nobre Conselheiro, pertinente, importante, mas 
acredito que talvez não devêssemos entrar nesse pormenor, porque inclusive sob uma visão holística 
e uma visão jurídica não há equívoco nenhum. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Vou discordar, há sim. 
 
Presidente – Vamos colocar em votação. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Obrigado pela resposta, Conselheiro. 
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – Eventualmente entendo que há muita diferença entre patrimônio 
e receita e entendo também que podemos colocar como integra o patrimônio o saldo oriundo das 
receitas, talvez assim ficasse mais adequado. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Na realidade não seria o saldo, seria o resultado, né? 
 
Aurea Lucia Ferronato – O resultado das receitas, alguma coisa assim. 
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Renato Bernasconi Zuccari – Não tem resultado, a gente é entidade sem fins lucrativos. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Então é pertinente o apontamento. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Receita e patrimônio são coisas distintas, mas, enfim, já passamos. E o 
parágrafo 2º, que aí o ilustre Conselheiro, Professor André Montoro, que já tinha falado que esse 
artigo é inviável. 
 
Presidente – Qual o artigo? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Parágrafo 2º do artigo 82. Na reunião passada ele comentou isso e 
vou reforçar: Todos os resultados financeiros auferidos pelo Clube, mesmo os correspondentes a 
superávit, serão destinados integralmente à sua manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos 
sociais. 
 
Presidente – Na Comissão de Redação está: Todos os resultados financeiros auferidos pelo Clube 
serão destinados integralmente à sua manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Estou com o papel aqui. 
 
Presidente – Está como o senhor falou: Todos os resultados auferidos pelo Clube... Eu vou projetar. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Sim. 
 
Presidente – ...serão destinados integralmente à sua manutenção e ao desenvolvimento de seus 
objetivos sociais. Foi extirpada a palavra superávit. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – O que o Dr. Montoro tinha falado, que concordo, que esse artigo é sem 
sentido, é redundante, porque todos os resultados financeiros pelo Clube, mesmo os 
correspondentes a superávit, resultado é resultado, resultado é superávit, não tem resultado 
financeiro, resultado da operação. É isso que o Dr. Montoro tinha falado e eu reforço. 
 
Presidente – É eliminação da palavra financeiro? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Sim. 
 
Presidente – O adjetivo de resultado, desculpe-me, é importante, financeiro, senão pode parecer 
outro tipo de resultado que não financeiro. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Resultado, de novo, na linguagem técnica é resultado. 
 
Presidente – Vai em latim para não dar cacófato, doutor: ex abundancia non nocet. Mas nós vamos 
pôr em votação. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – É que resultado é uma coisa só. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – E outra coisa que queria falar, como já respondi à ilustre Conselheira 
Aurea, o Clube não objetiva resultado, então acho que deveria ter, todos os resultados quando 
houver, porque teoricamente a gente não tem resultado. 
 
Presidente – Nós vamos anotar, doutor. 
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Renato Bernasconi Zuccari – É isso.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Só gostaria de fazer uma observação. Estou 
verificando na lei e a lei estabelece efetivamente essa determinação, que é o inciso IV do artigo 18, 
que fala: destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao desenvolvimento de 
seus objetivos sociais. Me parece que na forma que foi apresentada pela Comissão de Redação está 
reproduzindo efetivamente o que está disposto na lei. Talvez não seja, vamos dizer, conceitualmente 
o mais correto. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Então, vamos tirar mesmo os correspondentes a superávit e deixar 
como está na lei. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Já foi tirado. 
 
Presidente – Superávit já foi tirado, Dr. Renato. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Então, tudo bem. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Compreendeu? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Sim. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Efetivamente está atendendo ao dispositivo da lei e 
corroborando àquela manifestação de V. Sa. na última reunião. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Foi do Dr. Montoro. 
 
Presidente – A emenda do Professor Montoro era eliminação da palavra superávit e nós fizemos. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Só fico um preocupado, mas aí tem mais advogados, de novo, a gente 
não é entidade sem fins lucrativos, deveria ser quando houver, em nosso caso. 
 
Presidente – Anotei, para discutirmos isso. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Senhor Presidente, gostaria de fazer uma colocação com relação à Lei de 
Incentivo ao Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte, nós, do Pinheiros, ajudamos através de 
advogados ajudar a criá-la junto ao Ministério do Esporte, foi criada com objetivo de que os clubes e 
as entidades desportivas tivessem uma nova opção de obtenção de recursos e que não incidisse isso 
sobre os associados. Para quem não conhece, esta Lei de Incentivo Fiscal permite aos clubes 
captarem incentivos fiscais de 1% do imposto de renda de empresas que declaram como lucro real. E 
o Pinheiros foi até o primeiro projeto aprovado e nós, em 114 anos de existência sempre formamos 
atletas, sempre tivemos atletas, que acho que os senhores conhecem, temos três tipos de formação: 
educacional, esportiva e alto rendimento. Esse alto rendimento, às vezes até erradamente, o alto 
rendimento não é a partir dos 20 anos de idade, é a partir dos 14 em diante que se chama alto 
rendimento, pela lei. Nós fizemos os projetos e esses projetos, tiveram vários projetos, alguns com 
quatro anos de duração, no começo poderia, depois o Ministério proibiu, ficou dois mais dois, que é a 
formação de atletas. O que envolve a formação de atletas e para que são esses recursos? Esses 
recursos envolvem a parte de materiais, a parte de uniformes, técnicos, fisiologista, fisioterapeuta, 
médicos e também equipamentos. No Pinheiros, como foi dito aqui por um Conselheiro, o que o sócio 
está ganhando? Nós temos hoje um pouco mais de 2 mil atletas federados pelo Esporte Clube 
Pinheiros, sendo 350 militantes, 1650 associados. Todos os meninos e meninas que praticam 
Handebol, Voleibol na sua formação estão dentro da formação nessa Lei de Incentivo. Então, as 
pessoas que estão falando acho que não conhecem o assunto e não conhecem como foram 
elaborados os projetos. E nós nesta Casa aprovamos todos os projetos e toda Lei de Incentivo por 
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unanimidade, independentemente de corrente política, o que seja. E hoje estamos vendo aí pelo 
Clube, comentários na rede social, dizendo que o Clube deve R$30 milhões. O Clube não deve 
nenhum tostão. Essa verba da Lei de Incentivo Fiscal é a fundo perdido. O Clube tem que confirmar 
se ele teve todas as prerrogativas de se fazer concorrência para comprar os materiais, segundo toda 
lei de licitações. Se ele cumpriu os objetivos do projeto. Para isso tem a AGU e o TCU, que fazem essa 
fiscalização. Somos fiscalizados direto e nunca tivemos um problema até hoje, graças a Deus. Por 
quê? Criamos o Departamento da Lei de Incentivo ao Esporte específico para isso, onde nós, com 
uma consultoria externa fizemos todas as adaptações necessárias para cumprir todas as exigências e 
obrigações da lei. Então, nós, do Esporte Clube Pinheiros não estamos devendo nada. E essa parte de 
atleta profissional que está sendo discutido aqui é o seguinte: na legislação e na Lei Pelé existe um 
conceito do que é o esporte olímpico, esporte profissional e o esporte não profissional. E nós 
seguimos essa recomendação. Então, estamos discutindo um negócio aqui que não sei, quer 
atemorizar o associado, que aqui vai se instituir um Clube que vai ser profissionalizante, com 
profissionais. Isso é um argumento que, desculpe-me, são pessoas que não tem conhecimento nem da 
lei e nem do que o Pinheiros está fazendo. Todos os clubes estão usando a Lei de Incentivo. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – O senhor me permite um aparte? 
 
Antonio Moreno Neto – Quando eu terminar, por favor. Então, acho que isso é um abuso, acho que 
as pessoas deveriam se informar melhor para fazer afirmações a esse respeito, primeiro lugar. 
Segundo lugar, dizer o seguinte: tem a equipe de ponta, Voleibol, Basquete, Handebol, nós tivemos o 
cuidado de em determinado momento, e hoje a Administração também está fazendo isso, nós só 
termos uma equipe de altíssimo rendimento se tivéssemos o patrocínio vinculado. Por que não 
temos Voleibol masculino? Porque não tem patrocínio, então, nunca iríamos pegar do Orçamento do 
Clube recurso para patrocinar o Voleibol masculino, por exemplo. E a formação, todos os filhos, netos 
nossos aqui que são federados estão tendo benefício direto da Lei de Incentivo ao Esporte. E agora 
tem os recursos da Confederação Brasileira de Clubes, que nós também ajudamos a aprovar na 
Câmara, no Senado, depois na Câmara novamente. E que possibilita a nós clubes também termos 
outra fonte de receita para formação de atletas. E esse ajuste do Estatuto a lei nos obriga e temos que 
fazer com uma Assembleia Geral. É isso que queria colocar. Pois não? 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso (aparte) – Sr. Conselheiro, em que prejudica não ter o 
atleta profissional nos recebimentos de Lei de Incentivo ao Esporte, isenções fiscais? Pelo 
conhecimento que o senhor tem, se a gente deixa de receber por não ter atleta profissional no Clube? 
 
Antonio Moreno Neto – Nobre Conselheiro, nós recebemos recurso da Lei de Incentivo para 
formação desde o atleta que começa a ser federado numa idade menor que tem. Esses itens que citei 
aqui são pagos pela lei e não precisa tirar do Orçamento do Clube. É um alívio para nós associados. 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Por favor? 
 
Antonio Moreno Neto – Essa é uma ferramenta que a lei nos permite e nada nos prejudica. Se 
tivesse alguma coisa que prejudicasse a gente ia falar: isso aqui está prejudicando o Clube. Mas nada 
prejudica. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – A minha questão é em relação ao atleta profissional. 
 
Antonio Moreno Neto – O que o senhor entende de atleta profissional? 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Carteira assinada. 
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Antonio Moreno Neto – Então, vou dizer ao senhor, respondendo até alguns ilustres Conselheiros 
que me antecederam. Quando começamos a participar da Lei de Incentivo ao Esporte contratamos 
um consultor especializado na área esportiva e ele nos orientou que, devido até à jurisprudência já 
existente em vários contratos entre atletas e agremiações, que fizéssemos contratos com direito de 
imagem, que isso é amparado na lei e ele já tinha ganho vários. Então, nós sempre procedemos dessa 
maneira. Foi uma consultoria que nos orientou nesse sentido. Pois não? 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Gostaria que o senhor esclarecesse, como Conselheira 
e associada realmente desconheço, o valor da Lei de Incentivo ao Esporte paga o quê? 
 
Antonio Moreno Neto – Paga materiais esportivos envolvidos na formação de atletas; uniformes; 
toda parte de médico, fisioterapeuta; fisiologista; nutricionista; viagens. Por exemplo, se o infantil de 
Voleibol do Pinheiros vai jogar, a Lei de Incentivo prevê que o custo, despesas das viagens são pagas 
pela Lei, engloba toda essa parte. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Desculpe-me, desconheço, o Clube paga que parte? 
 
Antonio Moreno Neto – O Clube paga a sua instalação, o local onde são desenvolvidas as atividades, 
algumas outras despesas não previstas no projeto, tudo que é previsto no projeto é pago pela Lei, 
algum item que não esteja previsto é pago pelo Clube. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – E o senhor sabe dizer qual é a porcentagem que pesa ao Clube? 
 
Antonio Moreno Neto – Depende da atividade esportiva, depende do que ela exige, por exemplo, 
tem atividade esportiva que exige ter uma assistência médica maior, uma fisioterapia maior, um 
atendimento, por exemplo, do CIAA, que é o Centro de Aperfeiçoamento e Treinamento, maior. E tem 
outras modalidades que não necessitam. Cada projeto apresentado tem descrição de cada 
modalidade, suas necessidades e seu custo. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Mas independentemente da modalidade, o Clube, o 
Departamento Financeiro saberia informar quanto é esse valor? 
 
Antonio Moreno Neto – No Orçamento que este Conselho aprovou desde 2007 ou 2008 até hoje, 
sempre teve um percentual que foi da Lei de Incentivo ao Esporte. Não sei de cor agora, se a senhora 
pegar vai ter o percentual. 
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – Foi feito um estudo anteriormente e os anos passaram. Não 
poderíamos ter um estudo de um eminente especialista em Direito Tributário, de renome, que 
atestasse, que examinasse os contratos, que examinasse a previsão de carga horária e subordinação 
nos nossos contratos de imagem para que desse uma opinião legal, assinada, datada de que não 
existe vínculo de emprego nos nossos atletas que recebem direito de imagem. 
 
Antonio Moreno Neto – Ilustre Conselheira, o que a senhora fala que seria... 
 
Aurea Lucia Ferronato – Uma opinião legal. 
 
Antonio Moreno Neto – Uma opinião legal, já existe com as contas que são aprovadas no TCU, que é 
o Tribunal de Contas da União e na AGU, que as nossas contas, os nossos contratos com atletas são 
todos submetidos ao TCU, porque somos obrigados a apresentar. Mas sua recomendação pode ser 
colocada para a Diretoria, que acho que seria uma coisa interessante, seria uma coisa a mais do TCU.  
 
Aurea Lucia Ferronato – Eu me refiro não à opinião da esfera administrativa, mas alguém afeito aos 
entendimentos jurisprudenciais da Justiça do Trabalho, inclusive do Ministério Público do Trabalho. 
Porque no Brasil inteiro estamos tendo um entendimento de que esse tipo de contrato, desde que 
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presentes as condições previstas na CLT geram dois tipos de vínculo. Um vínculo civil pela cessão de 
direito à imagem e um vínculo trabalhista com relação às relações de trabalho, ainda que... 
 
Antonio Moreno Neto – É uma pergunta, Sr. Presidente? 
 
Aurea Lucia Ferronato – Estou perguntando. 
 
Antonio Moreno Neto – É que a senhora está fazendo uma explanação. 
 
Presidente – Ela está fazendo uma pergunta. 
 
Antonio Moreno Neto – Pois não. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Como a jurisprudência dominante entende que existem dois vínculos, um 
trabalhista, um civil nós reconhecemos o seguinte: 
 
Presidente – Eu só vou fazer um reparo para a senhora. Eu acho que não é dominante, é uma 
jurisprudência, mas não é dominante. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Que seja, existe uma jurisprudência... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 
 
Presidente – Mas existe também, Dr. Roberto, do sentido contrário, e eu posso submeter à sua 
apreciação. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Sem dúvida, então, é importante que no caso concreto do nosso Clube, dos 
nossos contratos, da maneira como procedemos que um especialista na área se manifestasse e 
atestasse que estamos fazendo algo que não gera vínculo de emprego e que não gera obrigação 
previdenciária em relação aos autônomos. 
 
Antonio Moreno Neto – Ela está perguntando ou está fazendo uma explanação? 
 
Presidente – É uma sugestão que a Conselheira formulou? 
 
Antonio Moreno Neto – A senhora já sabe a resposta. Mas vou sugerir, Sr. Presidente, respondendo 
à ilustre Conselheira, primeiro, se a senhora concordasse, marcaria, se o Presidente permitisse, uma 
reunião da senhora com o consultor especializado em Direito Esportivo Trabalhista, para a senhora 
conversar com ele. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Vamos fazer uma reunião coletiva, todos que quisessem perguntariam. 
Acho uma excelente sugestão, esclareceria as nossas dúvidas, as nossas preocupações, que não são 
críticas, mas preocupações com nosso futuro em curto prazo.  
 
Dacio de Souza Campos Neto – O senhor me permite um aparte, por favor? 
 
Antonio Moreno Neto – É lógico. 
 
Dacio de Souza Campos Neto (aparte) – Toni, aproveitando que você é uma pessoa tão 
conhecedora dessa Lei de Incentivo, que tem participado tão ativamente, gostaria de entrar mais no 
âmbito do Clube e não tanto do lado do TCU, das contas, etc., porque estou aqui defendendo o Clube, 
não o Brasil. 
 
Antonio Moreno Neto – E você é um atleta formado aqui, conhece bem a formação. 
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Dacio de Souza Campos Neto – Tudo que tenho devo tudo ao Clube, dos 11 aos 18 anos, fui formado 
pelo Pinheiros. Daqui fui estudar nos Estados Unidos e me tornei um atleta de ponta em função do 
Pinheiros, reconheço isso. Gostaria de aproveitar essa situação e te perguntar se poderia, por favor, 
trazer para todos nós, Conselheiros, os custos que cabem ao Clube efetivamente em função da Lei de 
Incentivo? Por quê? Porque a Lei de Incentivo, você sabe melhor do que eu, ela não permite 
aprovações de custos variáveis. Isso quer dizer o seguinte: quando há vários militantes aqui no Clube 
você tem uma série de partidas disputadas aqui dentro e as pessoas que vêm assistir a esses jogos 
são na maioria das vezes familiares, amigos das pessoas que não são sócias do Clube. O que está tudo 
certo. E essas pessoas, por sua vez, usam nossos banheiros, usam nossas dependências, isso gera um 
custo para o Clube. 
 
Presidente – Por favor, Conselheiro? 
 
Dacio de Souza Campos Neto – É uma pergunta para ele. Então, gostaria só que a gente pudesse ter 
os custos. 
 
Presidente – Estou dando liberdade para que amanhã ninguém diga que um assunto dessa 
envergadura não teve a discussão cabível. Mas nós temos que observar o Regimento, aparte é aparte, 
pronunciamento é pronunciamento. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Estou te perguntando se poderia fazer um estudo apurado de 
quanto direta e indiretamente isso custa para o associado, esquecendo TCU, CGU ou o que quer que 
seja, para termos do Clube, por favor. 
 
Presidente – Está feita a pergunta. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Está bom? 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Conselheiro, queria te dizer o seguinte: não sou nenhum especialista em 
nada, estou cada dia aprendendo mais. E falei TCU porque as contas são auditadas. Porque do jeito 
que estão colocando nas redes sociais parece que isso aqui é uma bagunça. E não é, isso aqui é uma 
Entidade séria e que faz seriamente. Então, as pessoas que fazem, o senhor sabe bem quem estava 
falando, estão colocando isso na rede social, tentando enganar o associado, ponto. Sobre a parte 
interna do Clube, acho super bem colocado, o senhor deve estar falando de algum alto rendimento, 
porque da idade menor até à idade maior, que é a equipe de ponta, nós temos mais militantes lá em 
cima, na ponta e, na formação nós temos muito mais associados. O senhor está dizendo das pessoas 
que vêm ao Clube, que usam o Clube. Não sei se o senhor está a par, mas todas as pessoas que vêm ao 
Clube pelo sistema que foi colocado pelo Planejamento e pela Diretoria Administrativa são 
identificadas com uma pulseirinha. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Não, não, não. 
 
Antonio Moreno Neto – Eu posso responder? 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Estou querendo saber custo, por favor, e não quem é. 
 
Antonio Moreno Neto – Estou falando ao senhor que há o controle, que isso que o senhor está 
colocando é uma coisa que não existe, que já existe um controle, que a pessoa tem hora para entrar e 
hora para sair, porque ela não volta mais ao Clube, primeiro. Segundo, quanto ao valor dessa 
despesa, sou um ex-Presidente, mas vou pedir à Diretoria que ela coloque esses custos que o senhor 
está perguntando, para esclarecê-lo. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Muito obrigado, agradeço sua consideração. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Mais do que isso, é preciso, Sr. Conselheiro, que o senhor estude 
o Orçamento do Clube, porque está tudo no Orçamento do Clube. 
 
- Tumulto. 
 
Presidente – Debates paralelos não posso permitir. 
 
Guilherme José Korte – O senhor me concede um aparte, Antonio Moreno? 
 
- Tumulto. 
 
Presidente – Vamos com calma, o Orçamento é dia 24, eu terei a honra de revê-los novamente. 
 
Guilherme José Korte – O senhor me concede um aparte? 
 
Antonio Moreno Neto – Pois não, nobre Conselheiro. 
 
Guilherme José Korte (aparte) – Com todo o respeito à sua pessoa, aos nobres Conselheiros aqui 
presentes, representamos os sócios, gostaria de fazer uma pergunta: o senhor acredita, do fundo do 
seu coração, que os 35 mil sócios, a elite nacional, a elite jurídica nacional está aqui presente neste 
Clube, a gente depende da Lei do Esporte, a gente depende de uma alteração de Estatuto de um Clube 
de 114 anos para formarmos os nossos atletas, com nosso histórico de participação, sem nunca 
depender disso? 
 
Antonio Moreno Neto – O senhor também está chegando agora ao Conselho e o Conselho se 
envaidece disso, mas vou lhe dizer o seguinte: estamos usando a Lei de Incentivo ao Esporte desde 
2007/2008, ou seja, já faz seis ou sete anos que estamos usando. Estamos utilizando e teve um 
benefício muito grande de desafogo em despesas principalmente com os associados. Primeiro, que 
não seria encargo dos outros associados. Em segundo lugar, todo mundo fala, eu também há muitos 
anos era contra esse alto rendimento. Todos os clubes que terminaram com o exemplo de alto 
rendimento acabaram com sua formação de atletas. E o Pinheiros, nos seus 114 anos tem o esporte 
como sua primeira atividade. E quando fizemos aquele edital de 1950 títulos para filhos e cônjuges, 
em que esperávamos que iam se inscrever 1200 filhos e 300 cônjuges e tiveram 1840 inscrições só 
de filhos, sendo 1200 de 0 a 6 anos, que não pagam o Clube e não precisam título, chegamos a uma 
conclusão, primeiro, família. Segundo, o esporte. O Pinheiros é o exemplo nacional do esporte 
brasileiro. E esses atletas, que uma vez várias crianças nadaram com o Cielo aqui, com a Poliana e 
com todos os outros atletas, ou viram o Giba jogar, eles são exemplos, eles seguem o esporte porque 
tem um ídolo. Todos nós, quando éramos jovens tivemos um ídolo para seguir. E hoje isso é 
importantíssimo na formação da criança. Não é só porque somos da classe média, classe média alta, 
isso não importa, o que importa é que o esporte é a base do Esporte Clube Pinheiros.  
 
Guilherme José Korte – Mais uma pergunta. 
 
Presidente – Não, não, não, não. 
 
Guilherme José Korte – Muito obrigado. 
 
Marcelo Favalli (aparte) – Eu lhe dirijo uma pergunta especialmente, porque o senhor já foi 
Presidente do Clube e com certeza saberá responder a minha pergunta, que é simples. O Clube 
Pinheiros tem atletas profissionais? Sim ou não, me responde a pergunta. 
 
Antonio Moreno Neto – O Clube Pinheiros tem atletas vinculados a contrato que são regidos pela 
Lei Pelé e pela Lei máxima do esporte brasileiro. Ele cumpre rigidamente o que a Lei permite que ele 
faça e faz conforme a Lei. 
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Marcelo Favalli – Portanto, são atletas profissionais? 
 
Antonio Moreno Neto – Não falei que são atletas profissionais, porque não me cabe classificar. O 
Pinheiros segue a Lei máxima do esporte brasileiro, que é comandada pelo Ministério do Esporte 
com relação ao que ele deve o tratamento de seus atletas. 
 
Marcelo Favalli – Portanto, o senhor não sabe me responder a pergunta? 
 
Antonio Moreno Neto – Sei responder, é só o senhor pegar qual é a normalização do vínculo de 
atletas do Ministério do Esporte quanto à Lei Pelé. 
 
Marcelo Favalli – Muito bem, um último esclarecimento. O artigo 4º, parágrafo 1º, na sua parte final, 
diz que só está vedada atividade futebolística profissional. Eu subentendo da leitura do parágrafo 
desse artigo de que será permitida a atividade esportiva profissional. 
 
Presidente – Isso já foi. 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Conselheiro Marcelo, isso que o senhor está falando já foi objeto de dois 
Conselheiros que me antecederam. E eles já colocaram uma proposta para correção desse artigo. 
 
Presidente – E eu vou colocar em votação. 
 
Marcelo Favalli – É que só não tive o prazer de ouvir da sua boca a resposta. 
 
Presidente – Nós vamos ouvir do Plenário. 
 
Antonio Moreno Neto – Ok, Presidente, muito obrigado.  
 
Presidente – Com muita honra. 
 
Marcelo Favalli – Fico agradecido. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sr. Presidente, retiro meu pronunciamento se o senhor pedir a um 
Membro da Comissão explicar como é feito o pagamento ao atleta, ainda antes da votação. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Muito obrigado. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente da Mesa, Dr. José Manssur, demais Membros da 
Mesa, Sr. Presidente da Diretoria, Dr. Luís Eduardo Dutra, demais Diretores, Conselheiros e 
Associados. Primeira questão importante é por que nos adaptarmos à lei? Bom, vamos lá, isso é para 
ter opção. Então, veja, temos um problema que é futuro. E aqui vou pedir aos Conselheiros eleitos 
que a gente tente extrapolar um pouco o que é a vida do Clube que já dura 114 anos. 
 
Presidente – 115. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – 115, olha aí, correu mais um ano e nem percebi. 115 anos e os 
Estatutos devem ter uma durabilidade razoável, então, veja, devemos deixar Administração o que é 
de Administração e que muda, ou pelo menos tem a possibilidade de mudança a cada dois anos. E o 
que é de Lei maior do Clube para ser discutido nesta Casa, mas com a visão de que a gente não faz a 
política esportiva ou a política diretiva com as alterações estatutárias, isso a gente faz no dia a dia 
junto à Diretoria. Então, veja, questão de adaptação à Lei. Nós temos um problema imediato e temos 
um problema futuro. Imediato, me parece óbvio, é quando a Diretoria aprovou um Orçamento no ano 
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passado tinha a durabilidade até o fim deste ano. Como disse o Dr. Toni, a gente recebe Lei desde 
2007, então, ele está nesse Estatuto. Obrigatoriamente se não se adaptar e houver valores 
bloqueados a gente terá que dar um jeito de pagá-los, porque com certeza, não adianta a gente ter 
ilusão que: não, demite os caras do Basquete que resolve. Não, porque os compromissos são 
assumidos e têm determinada durabilidade. E a questão principal não é essa, que essa é solúvel, é de 
um ano, que eu acho que a gente deve ter a opção de um receber ou não os valores da Lei. Se a gente 
não quiser receber os valores da Lei pode se adaptar, em algum momento fala: olha, vamos aumentar 
a escola de ginástica olímpica, não tem valor no momento, vamos pedir um dinheiro na Lei? A gente 
pode fazer. Não agora, daqui a 10 anos, mas a gente precisa estar adaptado a ela para poder fazer 
isso. Se não quisermos nos adaptar à Lei ou não queremos receber o dinheiro basta daqui a duas 
semanas pedir que seja retirado do Orçamento, fazer uma alteração. Provavelmente será necessário, 
como é grande, uma substitutiva. Faz, assina, a gente discute aqui e não recebe o valor da Lei. Não 
nos adaptarmos não me parece correto, porque a gente não perdeu nada até o momento com essa 
adaptação, a gente ganhou mais transparência nas contas, ou pelo menos na regra. Não vou discutir 
se a Administração faz ou não, pela regra ganhamos maior transparência nas contas. Legal, não 
perdeu nada. Vamos ganhar em tese autonomia no Conselho Fiscal. Legal, não perdemos nada. Os 
cônjuges e o Presidente da Diretoria não pode se reeleger mais do que uma vez. Legal, estamos 
adaptados, não perdemos nada. Então, veja, em linhas gerais a gente não perde nada e tem a 
possibilidade de receber ou não a Lei. Repito: se não quisermos receber, daqui a duas semanas fala: 
Diretoria, nós não queremos esse valor. Então, o que corta? Ah, é uniforme de atleta. Ah, tira o 
dinheiro que paga não sei quem para pôr aqui. Corta, fazer uma ginástica e não recebemos. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Usar como política contra a Diretoria, não aceitar essa adaptação 
não me parece o correto. Veja, nós não estamos aqui para durar até o fim desta Diretoria ou até o fim 
de cada um de nossos partidos. Este Clube aqui tem 115, esperamos que tenha mais 200. Acho que 
essa é a visão que a gente deve ter, então, primeira questão é essa. Segunda questão da Lei, veja, é 
muito importante ter a visão do seguinte, essa Lei, a principal, que é a Lei Federal não permite 
pagamento de atleta. Então, fazer uma ligação direta que nós vamos ter atleta profissional porque 
temos a Lei. Gente, não faz o menor sentido. Vai falar: não, mas recebe aqui, dá lá. Isso mesmo, 
alguma coisa nesse sentido acontece, tem um fluxo de caixa, alguma coisa entra de um lado, recebe 
antes. Pode acontecer o contrário, recebe pela Lei, paga. É lógico que não pode escutar um Ministro, 
mas é assim, alguma coisa pode-se compensar ou não. A gente sempre pediu que o sócio seja 
compensado, que é o que foi dito aqui, ou seja, podemos não gastar do dinheiro de Custeio do 
associado baseado na Lei. Isso significa que precisamos ter os 350 militantes que estão no Estatuto? 
Não, podemos ter nenhum. Veja, essa é uma política que podemos discutir e não ter absolutamente 
nada a ver com a Lei. Veja, a Lei pode auxiliar ou não, é uma decisão nossa, dos sócios do Clube 
através do Conselho, com gerenciamento da Diretoria, mas não há essa interligação direta. Então, 
veja, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla nessa questão. E, por último, para não me 
prolongar demais, o que está escrito lá no artigo 4º é exatamente a forma que me acostumei a ler o 
que estava lá: amador, competitivo não profissional. Veja, quando isso entrou no Estatuto do Esporte 
Clube Pinheiros Pelé ainda jogava bola, não tinha a Lei Pelé. Então, veja, o que queria dizer essas 
palavras? 
 
Aurea Lucia Ferronato – 2006 o Estatuto. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – O Estatuto não é de 2006 e não foi mudado no decorrer do tempo. 
Estou aqui há 24 anos, D. Aurea, isso já era assim. 
 
Presidente – Essa cláusula é bem antiga. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – É bem anterior. Então, veja, a interpretação exata disso era um 
Clube que não pode futebol profissional. E é por isso, Dr. Collet, que sou completamente contra tirar 



23/45 

 

justamente isso, porque o que nós propusemos é a exata leitura do que tinha lá, não é uma 
modificação. A Lei Pelé tem lá não profissional, perfeito. A Lei Pelé tem amador. Bom, amador tinha 
quando o Pelé fez, agora não tem mais. O que a gente faz? Muda então? Está lá que o não profissional 
é quem recebe valores, mas recebe por imagem, não tem contrato. Beleza. A gente sai daqui, faz 
Assembleia. No dia seguinte a D. Dilma programa uma nova mudança e põe: agora não escreve mais 
não profissional, agora escreve quase profissional. A gente chama todo mundo de novo e mexe? Ou 
passamos a ter o entendimento de que o não profissional é o que a gente quer, quando combina com 
a Lei a gente aceita, quando não combina a gente não aceita. Veja, é o que eu disse, o Estatuto é uma 
Lei geral, eu acho que essa é a clareza que temos. A clareza é essa, nós queremos fazer o esporte 
competitivo e não queremos em hipótese nenhuma o futebol profissional. É isso que herdamos, pelo 
menos eu, porque acho que quando nasci já devia ser algo muito próximo disso. Quando cheguei aqui 
há 24 anos já era assim, não foi mudado no decorrer do tempo. E por isso eu dou essa interpretação. 
Então, a mudança não é uma mudança, é um texto clarificador do que a gente faz.  
 
Presidente – Perfeito. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Eu tenho um problema de imagem de divisão pessoal e vou pedir 
auxílio dos dois Presidentes do Clube. Sentamos em reunião, conversamos longamente e nos 
mostramos muito preocupados com a questão de dinheiro do sócio com essa alteração, passar de 
alguma forma, apesar de todas as restrições, mesmo assim, de alguma forma passar a ser usado 
dinheiro de sócio para pagar atleta. De qualquer forma, contrato de trabalho, imagem, do jeito que 
for. E naquela reunião combinamos de comum acordo, todos os que estavam sentados lá, os 
proponentes, Dr. Guilherme, Dr. Paulo, todos os proponentes mais o Dr. Manssur e o Dr. Dutra, que 
não fariam isso independentemente de regulamentação, mas que a regulamentação viria ainda antes 
de o Dr. Luís Eduardo Dutra sair. Então, como isso foi combinado naquele momento... 
 
Presidente – É verdade. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ...e a gente nem sempre fala o que foi feito, já expliquei para 
algumas pessoas, o que combinam comigo entendo que é a verdade, já que tratamos de pessoas, 
mesmo discordando em muitos momentos. Então, gostaria, Dr. Manssur, que o senhor que pode 
confirmar, confirme da Mesa de que esse regulamento será feito, para evitar que qualquer dinheiro 
do associado seja empregado diretamente no pagamento de atletas, de profissionalismo. Dr. Dutra, 
por favor, aproveita e dá esse esclarecimento se está certo esse nosso combinado, aproveita e fala 
como se forma o pagamento por imagem, que acho que é mais fácil do que para o pessoal da 
Comissão. É isso. Obrigado. Boa noite.  
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – No início da sua manifestação o senhor se referiu a bloqueio de 
valor pelo Ministério do Esporte. Até onde saiba o Ministério do Esporte, depois que liberou não 
bloqueia. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de algum bloqueio de valores. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não tenho, falei, então, corrija, por favor, na Ata, a possibilidade de 
bloqueio. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Está bom, é isso. Obrigada. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Mas quem fala na Internet deveria dizer. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Não é bloqueio, é que temos que estar adaptados à nova Lei, por 
Assembleia, para liberarem os recursos que, porventura, nós teremos lá de incentivo fiscal. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – É uma questão administrativa, a questão mais importante é do 
Estatuto. É uma questão meramente administrativa, mesmo que o valor seja alto. Eu não vou discutir 
se tem o bloqueio ou não. Existe a possibilidade, se acontecer nós vamos ter que resolver como 



24/45 

 

sócios. O mais importante é a questão de que devemos ter a opção, querendo tê-la e saber como usá-
la. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – É o seguinte, você havia dito com uma simplicidade que 
poderíamos parar de obter recursos. Acredito que isso, de uma forma um pouquinho mais forte, cria 
até como um cheque especial. A partir do momento que deixarmos, hoje, de receber os recursos que 
já estão vindo, como pagaremos isso? Será que é tão pouco esse dinheiro? Nós temos em caixa 
dinheiro para cobrir uma eventualidade dessas? 
 
Presidente – A pergunta, Dr. Ivan? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Essa pergunta que estou falando. Só não sei se poderia ser uma coisa 
tão simplista deixarmos de receber esse dinheiro nas condições que estamos recebendo hoje. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – O senhor está falando para o ano que vem? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Estou falando hoje. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Hoje, pelo jeito não há bloqueio, não há retenção, não há nada no 
momento. 
 
Presidente – Não há nada. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Se há a Diretoria vai esclarecer. Se houver vai ter que resolver. 
Acho que não adianta a gente discutir isso, o que a gente tem que discutir, que é o que interessa é se 
para o futuro do Clube interessa estar dentro desta Lei ou não, é simples isso. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – É que acho um pouco difícil retroagir a partir de que esse passo seja 
dado, porque a soma é um pouco grande para arcarmos sem ter um Fundo Especial para isso. 
 
Presidente – Pois não? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Conselheiro, inicialmente quero cumprimentá-lo 
pela exposição muito precisa, mas queria só lhe fazer um questionamento, aparentemente ninguém 
levantou e é um aspecto absolutamente importante que estamos nos olvidando aqui nesse momento 
da adaptação, que é justamente o que estabelece a Lei, que se não fizermos a adaptação, isso que 
quero que V. Sa. confirme ou não, nós vamos perder a isenção do imposto de renda pessoa jurídica, 
da contribuição ao COFINS sobre as receitas próprias e a tributação diferenciada do PIS sobre folha 
de pagamento das associações sem fins lucrativos, é isso que está estabelecido na Lei. Porque a Lei se 
reporta não só a essa questão de benefícios e incentivos, mas ela se reporta à legislação tributária. 
Então, o que gostaria de colocar e saber se V. Sa. tem ciência, de que efetivamente se não fizermos 
essa adaptação vamos perder essas isenções. 
 
Presidente – As isenções fiscais. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – E qual é a consequência da perda da isenção? Somos um 
condomínio, vamos ratear e dividir, é isso mesmo, o senhor já tinha observado? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Me parece que é inevitável que seja isso. 
 
Presidente – Isso está na Lei. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não tenho a capacidade de dizer quais são os valores, se há 
bloqueio, se não há, sempre tenho que falar em tese, mas é lógico que vamos ter que pagar. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Vamos ter que pagar? 
 
Presidente – Está na Lei. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ou ficamos inadimplentes, acho que não há dúvida. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Era isso. Muito obrigado. 
 
Regina Helena Secaf – Queria um aparte, por favor? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Mas, veja, essa é a questão inicial. O Clube, como foi dito aqui, é a 
nata da sociedade, dinheiro é o que não nos falta, não sei o quê, então, o problema imediato, 
independentemente do tamanho, ele será resolvido, com algum tempo se resolverá. Minha 
preocupação maior, apesar da ciência de que em princípio a gente teria algum problema para fechar 
essas contas. Minha preocupação maior é com o futuro, então, do Conselho, que representa o sócio é 
sempre de futuro a visão principal. Talvez não seja isso que todos pensem, mas é assim que penso, 
acho que a visão principal é do futuro. 
 
Presidente – Perfeito, Conselheiro. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Você foi um dos que fizeram a proposta, né? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Com certeza. 
 
Regina Helena Secaf – Então, gostaria de saber por que na proposta não consta o que pede a Lei, 
não especificamente no artigo 18-A, que foi o último decretado pela Presidenta, as nossas 
publicidades de contas, está escrito na Lei: que se dê publicidade por qualquer meio   eficaz no 
encerramento do exercício fiscal ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 
Entidade, incluindo-se as Certidões Negativas de Débito, Instituto Nacional do Seguro – INSS, Fundo 
de Garantia, etc.; prestações de contas a serem observadas que determinarão, no mínimo, a 
observância dos princípios fundamentais de contabilidade às normas brasileiras de contabilidade. 
Então, queria te perguntar, por que é que na sua proposta não está essa especificação? 
 
Presidente – E quem é que disse que não está? 
 
Regina Helena Secaf – Estou lendo, não diz. 
 
Presidente – Então, vamos lá ver se não está. 
 
Regina Helena Secaf – Vamos lá ver.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Bom, se é para eu responder, vou responder de maneira bem 
simplista. 
 
Regina Helena Secaf – O aparte foi para você, não foi para o Presidente. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Vou responder de maneira bem simplista. Nós nos reunimos num 
grupo de cinco pessoas com vontade de acertar. Espero ter feito quase tudo, sempre escapa alguma 
coisa. Juntando com a proposta do Dr. Guilherme nós chegamos perto do máximo. Se falta alguma 
coisa, Regina, acho que quem questiona deveria ter feito. 
 
Regina Helena Secaf – Posso fazer mais uma pergunta então? 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Pode. Veja, existe um problema que é o seguinte, hoje está uma 
reunião bacana, que estamos defendendo um negócio importante do Clube, não queria enegrecer isso 
com minhas palavras, mas é assim: não foi feito porque ninguém propôs. 
 
Presidente – Me permita, Dr. Alexandre? 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Conselheiro, permite um aparte? 
 
Presidente – O senhor me permite, por favor? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Lógico, todo mundo que puder ajudar no caso deve apartear ou se 
inscrever. 
 
Presidente – Acredito que se a senhora der uma olhada no parágrafo 2º, do artigo 4º, inciso XI, do 
artigo 16, talvez sua preocupação seja superada. 
 
Regina Helena Secaf – Não estou com ele em mãos, o senhor pode ler para mim, por favor? 
 
Presidente – Vou ler. O parágrafo 2º diz que para realização dos objetivos do Clube sua 
Administração observará os princípios – Está no artigo 37 da Constituição Federal – os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, responsabilidade 
social e gestão democrática. E o inciso XI, do artigo 16, a cabeça diz que são direitos dos associados, 
obedecidas as disposições estatutárias e 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. 
 
Regina Helena Secaf – Isso eu sei. Posso fazer um aparte ao senhor, Presidente? 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis (aparte) – Ilustre Conselheira, talvez ajudasse o seu 
convencimento a leitura do artigo 83, tal como proposto pela Comissão, que diz assim: Além dos 
mecanismos de fiscalização e controle internos definidos neste Estatuto Social e nos demais 
ordenamento jurídico institucional, o Esporte Clube Pinheiros, visando o 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: III 
– cópia integral dos convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres realizados com os órgãos da Administração Pública, respectivos aditivos e relatórios 
finais de prestação de contas, nos termos da legislação aplicável. Eu entendo que com isso 
estaríamos atendendo.  
 
Presidente – Essa é uma questão de interpretação. 
 
Regina Helena Secaf – Queria fazer um aparte ao senhor? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Regina Helena Secaf – O senhor me citou aqui a Constituição... 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Então, não há mais apartes para mim. Obrigado. Boa noite.  
 
Regina Helena Secaf – O senhor citou a Constituição e a Constituição me parece que é uma Lei 
anterior à Lei Pelé. 
 
Presidente – Isso é óbvio. 
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Regina Helena Secaf – Então, gostaria de saber por que o Clube não mostra as contas de acordo com 
a Constituição que o senhor citou? 
 
Presidente – Acho que mostra, talvez a senhora não tenha visto melhor. 
 
Regina Helena Secaf – Não mostra. 
 
Presidente – Mas a senhora me aponta onde não mostra e nós tomaremos as providências. 
 
Regina Helena Secaf – Vou lhe apontar os contratos que pedi e não recebi. 
 
Presidente – Perfeito. O debate é muito fértil, é muito útil e ele deve ser incentivado, mas, enfim, vou 
deixar esse conceito para depois para não ter problema. Conselheiro Bergamo, por favor, 
posteriormente Conselheiro Arlindo Virgílio e Dr. João Benedicto. Após a fala do Dr. João Benedicto 
de Azevedo Marques, que acaba de se inscrever, vou consultar o Plenário se já está suficientemente 
esclarecido a respeito da matéria. O Conselheiro José Luiz Fernandes está indagando se há algum 
integrante da Comissão de Esporte. Dr. Reinaldo, se o senhor me permitir, Conselheiro Bergamo, o 
Conselheiro Reinaldo Campos, honrado e digno Presidente, pode esclarecer o Conselheiro. Ele fez 
uma indagação. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Conselheiro Luiz Eduardo, da mesma maneira que o nosso 
antecessor, o Alexandre Lomonaco sugeriu, na Comissão nós atuamos no formato da remuneração e 
assim entendemos. A forma como vai ser feita essa remuneração e o quanto é feita essa remuneração 
é ato de gestão. E compete à Diretoria dar esse esclarecimento. Se o senhor, como Conselheiro, quiser 
mais esclarecimentos, poderia fazer uma solicitação formal, como o senhor fez, até através dos 
uniformes do Basquete. E que nós, sem nenhum problema, entramos em contato com a Diretoria e 
pedimos explicações mais detalhadas sobre as suas dúvidas. 
 
Presidente – Está esclarecido. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Não está. Essa colocação que foi feita, porque um antigo Presidente da 
Comissão se manifestou aqui na reunião passada. Fui alertado por uma brilhante intervenção sua, 
pelo Conselheiro André, que o senhor está coberto de razão, quem deveria vir aqui seria a Diretoria. 
Convoca então o Presidente da Diretoria para dar esclarecimento, porque entendo ser uma questão 
que pode elucidar o voto dos Conselheiros. 
 
Presidente – Qualquer Conselheiro pode pedir a palavra do Presidente da Diretoria. Está pedindo 
formalmente, Presidente, ao final das manifestações dos Conselheiros Bergamo, Arlindo Virgílio e 
João Benedicto iremos ouvir o Presidente, está bom assim? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Muito obrigado. 
 
Clovis Bergamo Filho – ... Infelizmente, hoje, para mim é uma noite triste, porque todos nós ao 
adentrarmos de sócio do Clube, Esporte Clube Pinheiros, reparem na palavra, Esporte Clube 
Pinheiros, não nos associamos ao Clube Social Pinheiros, então, nos associados ao Esporte Clube 
Pinheiros. E o que está acontecendo aqui é uma temeridade, porque está se colocando em cheque o 
esporte, que há 115 anos é defendido e é administrado no Clube. O esporte, para ser desenvolvido 
têm seus ônus e seus bônus. Nós temos a oportunidade que o Governo deu de dar algum incentivo 
aos clubes que estão fazendo o papel nessa parte de formação do esporte. E agora eu fico 
tremendamente chocado que temos Conselheiros do Esporte Clube Pinheiros questionando o esporte 
no Esporte Clube Pinheiros. Isso para mim é uma temeridade, independentemente do artigo 1, inciso 
II ou qualquer que seja. Nunca pensei que isso ia ocorrer. Então, temos que ter cautela às vezes com 
as nossas posições, mas ninguém é obrigado a ser sócio do Esporte Clube Pinheiros, em nossa cidade 
têm outros clubes com outras características, que não tem a característica do Esporte Clube 



28/45 

 

Pinheiros. Acho que as pessoas que não entendem ou não compreendem qual é o papel do esporte na 
formação da família, fiz questão de vir aqui falar, porque minha filha tem 15 anos e só foi fazer 
ginástica olímpica porque o Esporte Clube Pinheiros teve a oportunidade de trazer a Daiane dos 
Santos, assim como minha filha, outras crianças participaram na ginástica olímpica e em outros 
esportes. Então, acho uma temeridade o que está-se fazendo, inclusive é uma coisa que nunca pensei 
que fosse ocorrer no Clube, porque é um Clube familiar e que defende o esporte. Como a gente pode 
vir aqui à Tribuna contra o esporte? Isso, em minha opinião, é inadmissível aos princípios da família 
pinheirense. Então, quem não pertence aos princípios da família pinheirense, por favor, têm outros 
clubes na cidade de São Paulo que não tem a característica de Esporte Clube Pinheiros. É isso que 
gostaria de falar.  
 
Marcelo Favalli – Sr. Conselheiro, um aparte, por favor? Ele não vai conceder aparte, então, me 
inscreva, por favor? Eu me sinto ofendido pela declaração do colega. 
 
- O Conselheiro Dacio de Souza Campos Neto manifesta-se fora do microfone. 
 
Presidente – Vamos com calma. 
 
- O Conselheiro Dacio de Souza Campos Neto continua se manifestando fora do microfone. 
 
Presidente – Dr. Dacio, por favor? 
 
- Tumulto. 
 
Marcelo Favalli – Esse sujeito está pensando que somos idiotas, é isso aí que ele está pensando? 
 
- O Conselheiro Dacio de Souza Campos Neto continua se manifestando fora do microfone. 
 
Presidente – Conselheiro, dá licença, pelo menos se o Presidente merecer seu respeito e somos 
amigos há muitos anos. Veja, já foi dito aqui por uma pessoa que está presente e é meu paradigma, 
que a liberdade de expressão é expressão maior da liberdade. Não é essa a frase que iria dizer de um 
homem que é paradigma. Aqui as pessoas, desde que não entrem em aspectos pessoais têm a livre 
manifestação do pensamento e são responsáveis pelo que falam, cada qual é responsável pelo que 
fala. 
 
- O Conselheiro Dacio de Souza Campos Neto continua se manifestando fora do microfone. 
 
Presidente – É regimental, Conselheiro, que ele não conceda o aparte. Se isso é democrático ou não 
fica ao foro íntimo dele. Ele é responsável pelo que fala e o juízo crítico os senhores o fazem. 
Conselheiro Favalli pediu para inscrevê-lo. Diante dessa exaltação eu vou até permitir que ele fale, 
não tem problema nenhum. Ele tem o direito de falar e tem o direito de negar aparte. Se ele falasse 
algo que fugisse ou que ferisse o decoro iria tomar, pelo direito que tenho de dirigir os trabalhos, esta 
providência. Apenas repito, de uma pessoa modelar, de uma pessoa paradigmática, aqui são todos 
maiores e capazes, que haverão de responder aqui ou fora daqui pelo que falam. Esta é a realidade, 
por isso cada qual meça bem as palavras que fala, só isso.  
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: e os atos. 
 
Presidente – Bom, os atos obviamente nem preciso dizer, quer aqui, quer fora daqui, esses atos eu os 
conheço bem, mas terão as respostas nos momentos adequados. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ... Às vezes, Sr. Presidente, a responsabilidade de 50 anos de 
Conselho me obriga a vir a esta Tribuna. Senhores Conselheiros, compreendo a exaltação, às vezes a 
indignação, a emoção, a paixão em se discutir a questão do futuro do Clube e desse trabalho feito por 
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esta Comissão, que foi, afinal, um trabalho conjunto. E quero dizer, Sr. Presidente, que assino 
embaixo em gênero, número e grau o que consta desse trabalho. Mas quero dizer aos Srs. 
Conselheiros que, em 1942, quando ingressei neste Clube pelas mãos do meu pai, vim aqui aprender 
lições de civismo, de cidadania através do esporte, porque o esporte forma o caráter da pessoa, o 
esporte é indispensável na formação da nossa família e dos nossos filhos. E o Esporte Clube Pinheiros 
nasceu sob o signo do esporte, se desenvolveu e se impôs no cenário nacional como o maior Clube 
esportivo da América Latina. Isso é alguma coisa que deve nos orgulhar e que devemos defender com 
unhas e dentes. Quero dizer também, Srs. Conselheiros, que admito opiniões divergentes e acredito 
que todos os senhores querem colaborar para termos um Clube ainda maior e ainda melhor, mas, 
mesmo na paixão devemos nos respeitar, porque é o respeito recíproco nesta Casa que a 
engrandeceu através dos tempos. Confesso, Sr. Presidente, posso estar errado, que se o Clube 
Pinheiros nasceu sob a égide do esporte não precisamos lembrar os nossos inúmeros e ilustres 
atletas, se ele nasceu sob a égide do esporte é importante e por que não, se existe um dispositivo de 
Lei Federal do Ministério do Esporte que permite repassar aos clubes esportivos recursos para 
formação dos nossos associados e dos nossos filhos, por que vamos abrir mão disso? Data venia 
daqueles que pensam o contrário eu acho que é um grave equívoco.  E como há momentos em que 
nós, não é, Ozon? Grande atleta Ozon, grande judoca, família Lima, uma família de esportistas, que a 
gente precisa tomar posição. Vim a esta Tribuna, em primeiro lugar, para pedir calma e, respeito, às 
opiniões divergentes. Em segundo lugar, para declarar meu voto favorável na sua inteireza, talvez 
com aquela observação do eminente jurista, o Collet, a respeito de vedada a atividade futebolística 
profissional, porque poderia dar a impressão ou abrir a porta justamente para aquilo que nós não 
queremos, que é o esporte profissional no Clube. Então, Srs. Conselheiros, essa é a minha posição, 
esse é o meu voto e esse é o meu pedido aos senhores, que aprovem o trabalho desta Comissão 
multipartidária, que foi uma Comissão de todas as tendências do Conselho do Esporte Clube 
Pinheiros. Muito obrigado.  
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Primeiro, concordar com suas palavras apaziguadoras e 
entender que quando alguém aqui acha que estamos aqui há horas discutindo um tema, e quem não 
está satisfeito que vá embora do Clube Pinheiros, essa pessoa sim fere o decoro desta Casa. É tudo 
pai de família aqui, empresário, ninguém está aqui brincando, todo mundo tem suas dúvidas. 
 
Queria saber sua opinião, se é lícito aos Conselheiros tirarem suas dúvidas na Casa do Conselho, que 
é a Casa para tirar as dúvidas?  
 
Presidente – Claro. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Exatamente, concordo com o Conselheiro em gênero, 
número e grau, esta é uma Casa para tirarmos nossas dúvidas e para conseguirmos chegar ao ponto 
comum, apesar das nossas divergências. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Concluindo, quero dizer que sou amigo de todos os 
senhores e quero que continuemos uma grande família, a família Pinheirense.  
 
Presidente – Muito bem. Conselheiro Guilherme Reis, em seguida Conselheiro Favalli e vou 
consultar o Plenário se já estamos suficientemente esclarecidos. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – ... Vim aqui como um dos autores da proposta de alteração 
estatutária e assumir aqui uma meia culpa, porque por um lapso meu e nunca dos demais 
componentes da Comissão, esqueci de incluir no parágrafo 1º, do artigo 4º, do Estatuto, a expressão 
educação ou educacional: bem como realizar atividades de caráter social, eu incluiria educacional. E 
justifico, estaríamos desta forma consagrando, referendando uma prática que há mais de 50 anos ou 
há quase 50 anos se faz aqui neste Clube, temos a Escola da Tia Lucy. 
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Presidente – Perfeito, bem lembrado. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – E com isso nós também atenderíamos a função da 
República, que diz em seu artigo 6º, que são direitos sociais, a educação, com isso estaríamos 
contemplando e introduzindo em nosso ordenamento a expressão educacional. Por isso, Presidente, 
eu não sei se o Regimento permitiria, encaminhar uma emenda de redação, no seguinte sentido, o 
parágrafo 1º, do artigo 4º, ficaria com a seguinte redação: 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, 
educativo, cultural, cívico, de saúde e de lazer, vedada a atividade futebolística profissional. É isso. 
Muito obrigado, Presidente.  
 
Presidente – Emenda de redação. Conselheiro Favalli, o senhor ainda pretende se pronunciar? 
 
Marcelo Favalli (fora do microfone) – Gostaria. 
 
Presidente – Mas dentro da linha do que estamos fazendo, por favor. 
 
Marcelo Favalli – ... Faço uso da Tribuna sem fugir da matéria que estamos a discutir, sugerir, nos 
termos do artigo 60, do Regimento Interno, que as alterações deverão vir apenas como emendas de 
redação, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Desculpe-me. 
 
Marcelo Favalli – Sugerir, fazer a proposição de que se subtraia do parágrafo 1º, do artigo 4º, o 
termo futebolística. 
 
Presidente – Só o termo? 
 
Marcelo Favalli – Tirar essa única palavra, para que não fique subentendido que é assim que eu 
enxergo, com respeito às opiniões contrárias, é claro, que só não se pode ter atividade profissional no 
Futebol, mas, permitida estaria a atividade profissional nos demais esportes. 
 
Presidente – Só para ficar claro. A proposta do Conselheiro Collet e do Dr. João Benedicto é a frase 
final inteira: vedada a atividade futebolística profissional. A proposta do Conselheiro Favalli, que 
pude entender, é só a ablação da expressão futebolística, então, ficaria: vedada a atividade 
profissional? 
 
Marcelo Favalli – Exatamente, porque aí excluiríamos de forma definitiva qualquer interpretação 
marginal, não pode ter atividade profissional. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Sr. Presidente, acho que o assunto já está totalmente discutido e 
sugeriria ao senhor colocar em votação, por favor. 
 
Presidente – Acho que nem vou precisar consultar. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Conselheiro Fasanaro, um Conselheiro pediu a oitiva do Presidente, isto é previsto 
regimentalmente. Então, vou dar a palavra ao Presidente para tecer suas considerações. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem, só iria pedir então que o Sr. Presidente se 
restringisse exclusivamente.  
 



31/45 

 

Presidente – Só isso. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – E não fosse dada oportunidade para novas perguntas, senão 
vamos iniciar uma nova série, porque aqui está interminável esse assunto. 
 
Presidente – Presidente, o senhor vai apenas e tão somente... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sr. Presidente, queria reforçar meu pedido e dizer que o assunto é 
importante, quem estiver cansado pode ir embora. 
 
Presidente – O Presidente irá responder à pergunta do senhor, só. E em seguida nós vamos fazer 
aquilo que a democracia determina, votar. Pois não, Conselheiro Lomonaco? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, eu pedi também da Tribuna que fosse confirmado o 
compromisso de regulamentação, antes de o Dr. Dutra deixar a Presidência. Obrigado. 
 
Presidente – Também o senhor pode dizer isso, porque estou corroborando. O senhor, por favor, se 
nos honrasse, há a resposta do Conselheiro Luiz Eduardo e há a confirmação daquilo que o 
Conselheiro Alexandre Lomonaco pedira, que é a respeito de um foro, ele vai explicar, está havendo 
um Plano Diretor de Esportes, suprapartidário, onde todos esses assuntos estão sendo tratados, mas 
eu gostaria que o Presidente falasse. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Então, só para confirmar, a pergunta é como é feito literalmente o 
pagamento? Em dinheiro, cheque, se ele assina recibo, eu queria que o senhor esclarecesse a nós, do 
Conselho, como a Diretoria, se é que ela faz, o pagamento? 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... Sua pergunta, Conselheiro, diz 
respeito a como é feito fisicamente o pagamento, é isso que o senhor está perguntando? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Literalmente, eu sou um atleta, o senhor é Diretoria, como o senhor me 
paga? Deposita em minha conta, me dá dinheiro vivo, manda uma ordem de pagamento? Como é feito 
esse procedimento? Eu assino um recibo? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sr. Conselheiro, eu precisaria consultar a Diretoria Financeira 
para saber. Como é que eu vou saber como é feito o pagamento? 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O senhor é o Presidente do Clube. 
 
Presidente – Debates não. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Todo pagamento do Esporte Clube Pinheiros é feito de forma 
absolutamente legal e tem seu recibo correspondente, é óbvio, porque não se paga nada que não se 
tenha o recibo daquilo que se pagou. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só queria saber como é. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – É feito com cheque, com depósito bancário, com TED, os 
documentos estarão à disposição na Diretoria Financeira. Aliás, acho que essa solicitação do 
Conselheiro não tem nada a ver com a discussão da adequação aqui do nosso Estatuto, que é uma 
necessidade e uma imposição necessária. E foi dito aqui pelo Conselheiro que muito mais do que a 
Lei de Incentivo ao Esporte são os incentivos fiscais que estamos sujeitos a perder, em razão da não 
adequação. 
 
Presidente – Claro. 
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Queria aproveitar, não sei se satisfiz sua resposta, mas, de toda 
forma, posso dizer ao senhor que é feito em cheque, via TED, sempre com recibo. 
 
Presidente – É feito sob as formas legais. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Legais, normais e contábeis, que podem ser verificadas. 
 
Presidente – Admitidas no comércio em geral. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Essa é a resposta que posso lhe dar. Agora, de onde provém o 
dinheiro? Das receitas... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – A pergunta não é nem que é ilegal ou de onde provém o dinheiro. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas isso que não entendi. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Existe uma rotina de pagamento dos atletas. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Existem várias rotinas. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Essa que queria conhecer. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Pode ser feito via TED, depósito bancário na conta corrente do 
atleta. 
 
Presidente – O senhor requeira ao Presidente e mandarei as respostas. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – É que estou insatisfeito com a resposta. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Os recursos, Conselheiro, são provenientes de valores de 
patrocínio. A partir do valor de patrocínio você tem arrecadação, faz o pagamento e a contabilidade 
contabiliza. Não entendi exatamente que ponto o senhor quer chegar. 
 
Presidente – Perfeito, Sr. Presidente. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Para todos os efeitos, queria aproveitar a oportunidade de 
corroborar àquilo que foi dito aqui pelo Conselheiro Lomonaco, para dizer o seguinte, talvez 
respondendo ao Conselheiro Ivan, que também há pouco se colocou dessa forma, falou em pesquisa. 
Acho que muito mais do que uma pesquisa, na verdade está se fazendo hoje, talvez até de forma 
inédita, porque a gente entende que o esporte tomou um vulto e um tamanho muito importante para 
um clube esportivo. E queremos saber qual é o tamanho que deve ser esse esporte, qual é o tamanho 
que vamos gerir, de que forma vamos colocar os breques e fazer os ajustes necessários. E para tanto, 
já na quarta ou quinta reunião de pessoas que participam, suprapartidária, temos feito algumas 
reuniões com o tema esporte. Que esporte devemos praticar? Qual o investimento que se deve fazer 
no esporte? Porque todo mundo quer grudar aqui no Pinheiros, ele tem essa história esportiva e isso 
atrai confederações, atletas, técnicos e todos querem aderir ao nosso sistema esportivo. E a gente 
tem que ter uma medida para isso. Em razão disso, estamos promovendo um fórum esporte, que vai 
fazer parte do Plano de Desenvolvimento do Clube como uma das células e as soluções que vamos 
tomar serão soluções absolutamente democráticas e participativas, com fóruns presenciais com a 
participação de todos os associados e fóruns online com mediadores. Espero que todos participem, 
tenham suas opiniões. E partindo dessas decisões nós vamos aplicar aquilo que for melhor para o 
Esporte Clube Pinheiros em termo esportivo. Dessa forma que a gente quer gerir, com a participação 
de todos e todos poderão opinar nesse momento oportuno. Hoje discutimos aqui uma necessária 
adequação estatutária. Então, é isso que queria dizer. Dizendo aquilo que foi discutido em reunião 
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que fizemos, da importância de que os nossos Regimentos e Regulamentos venham regular essa 
situação de como a gente deve fazer o esporte competitivo de rendimento e, se possível, que nossos 
Regimentos e Regulamentos o adequem para que seja de alto suficiente, ou alto sustentável, através 
de patrocínios e não com dinheiro do associado. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas não podemos deixar de dizer que o associado também é 
beneficiado, não só pelos valores de Leis de Incentivo ao Esporte ou com os valores que se gastam e 
que estão em nosso Custeio. Eu acho que nossa prestação de contas vai apresentar todas as 
informações. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Conselheiro Fein tem uma emenda de redação. 
 
Cândido Padin Neto – Presidente, queria só um aparte? 
 
Presidente – O Presidente não pode ser aparteado, por favor. Acabou. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Cândido Padin Neto – Calma, eu iria agradecer a presença do Presidente. 
 
Presidente – Acabou, acabou, acabou. A paciência tem certos limites, às vezes vai até o Líbano, às 
vezes não vai. 
 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, muito rapidamente, a emenda que quero propor vai na 
linha da emenda dos Conselheiros Collet e Favalli. Proponho que na segunda linha do parágrafo 1º, 
do artigo 4º, onde está escrito: prática da educação física e do esporte competitivo, eu proponho que 
entre a palavra esporte e a palavra competitivo se coloque a palavra amador. 
 
Presidente – Onde, desculpe-me, Conselheiro Fein? 
 
Andreas de Souza Fein – Na segunda linha, Presidente. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Andreas de Souza Fein – A redação ficaria: prática da educação física e do esporte amador 
competitivo, recreativo, e de formação de base e, por aí vai. Reforça, inclui e mata a questão se vai ser 
profissional. Obrigado. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Conselheiro Fein, por gentileza, só um minuto? Entendo sua 
manifestação, mas, apenas para esclarecer, particularmente não concordaria, imagino que 
estaríamos caminhando no mesmo sentido, mas talvez por caminhos paralelos. Em minha opinião, 
não deveríamos inserir a palavra amador. 
 
Andreas de Souza Fein – Concordo com o parecer do Conselheiro Collet e retiro então minha 
emenda, Dr. Manssur.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Obrigado, Fein. 
 
Presidente – Perfeito. Então, está encerrada a discussão. Sr. Jorge, vamos projetar. Como é que 
funciona proposta de alteração estatutária. A primeira discussão se feriu no dia 27, agora, tivemos 
longamente a discussão da segunda votação, debatemos minudentemente e vamos colocar agora 
aquilo que foi deliberado em primeira discussão. O senhor projeta. Vou ler artigo por artigo, 
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posteriormente, como todas são emendas de redação, até porque, para auxiliar os senhores, nesta 
fase só cabe como emenda de redação. Eu, num esforço, disse aí o Dr. Collet, hermenêutico, vou falar 
de interpretação, num esforço de interpretação vou receber tudo que se disse aqui como emenda de 
redação, para poder viabilizar, até sob o ponto de vista regimental, o que todos os senhores 
debateram até às 23h00, porque não seria de minha parte, agora, dizer: olha, tudo que os senhores 
falaram não pode nesta fase, porque estaria contrariando até princípios meus. Então, vou recebê-las, 
num esforço muito grande de interpretação, como emenda de redação. Então, por favor, seu Jorge, 
coloque o resultado da primeira discussão e vou ler artigo por artigo e depois vou discutir as 
emendas de redação, começando pela do Dr. Cimino. 
 
- É projetado resultado da primeira discussão. 
 
Presidente – Perfeito. Art. 4º - O Esporte Clube Pinheiros é uma associação para fins não 
econômicos constituída na forma do art. 53 do Código Civil, com personalidade jurídica distinta da de 
seus associados, os quais não respondem, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas 
pelo Clube. Os que estiverem de acordo com aprovação, em segunda votação desse artigo, 
permaneçam como estão. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Uma questão de ordem, Sr. Presidente? 
 
Presidente – Questão de ordem, estou violando qual artigo, Dr. Mattoso? 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Eu não saberia lhe informar exatamente qual artigo. 
 
Presidente – Então não é questão de ordem, acho que o senhor quer falar pela ordem e vou ouvi-lo 
pela ordem sim.  
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso (pela ordem) – A emenda precisa ser votada antes da 
proposta. 
 
Presidente – É regimental, no momento da redação nós vamos chegar onde o senhor quer. Eu só 
pediria, por favor, estou um pouco cansado, se os senhores me permitissem concluir os trabalhos. Os 
Conselheiros que estiverem de acordo com a redação do artigo 4º, permaneçam como estão. Os que 
forem contrários queiram levantar-se. Em segunda votação, o artigo 4º está aprovado por maioria. 
§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 a atividade futebolística 
profissional. Os que estiverem de acordo com essa redação, permaneçam como estão. Os que forem 
contrários queiram levantar-se. Por maioria, está aprovado. Depois nós vamos às emendas de 
redação para ferirmos os aspectos colocados. §2º - Para a realização dos objetivos do Clube, sua 
Administração observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade, eficiência, responsabilidade social e gestão democrática. Os que estiverem de acordo 
com a redação deste parágrafo 2º, permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram 
levantar-se. Aprovado por unanimidade. §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. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram 
levantar-se. Aprovado por unanimidade. §4º - O Clube caracteriza-se também como Entidade de 
Prática Esportiva, na forma da lei. Alguma divergência? Está aprovado por maioria. Art. 16 – São 
direitos dos associados, obedecidas as disposições estatutárias e do Regulamento Geral: (...) 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. 
Alguma divergência? Aprovado por unanimidade. Art.55 - O Regimento Interno da Diretoria, bem 
como o Regulamento Geral, aprovados pelo Conselho Deliberativo, regularão seu funcionamento, o 
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exercício dos poderes, as atribuições, obrigações e competências de seus membros. Alguma 
divergência? Aprovado por unanimidade. § 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. Alguém diverge desta redação? Aprovado por unanimidade. Art. 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, 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 - convocar o Conselho 
Deliberativo nos casos previstos no Estatuto Social; VI – verificar a 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. Alguma divergência ou posso dar como aprovado 
por unanimidade estes artigos da autonomia do Conselho Fiscal? Aprovados por unanimidade. §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. §2º - Os candidatos ao Conselho Fiscal concorrerão em chapa completa, 
independente e autônoma, cuja inscrição deverá ser feita pelo candidato à Presidência. Alguma 
divergência?  
 
- Manifestação do Conselheiro Andreas de Souza Fein fora do microfone. 
 
Presidente – Perfeito, a gente vê na redação. Por maioria, ambos os parágrafos estão aprovados. Art. 
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. Alguma 
divergência? Por maioria, está aprovado. Art. 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. §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. §2º - Todos os resultados financeiros 
auferidos pelo Clube, mesmo os correspondentes a superávit,...  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Vou chegar à redação, agora tem que ser como está, ou rejeitar. Na redação eu vou 
fazer a ablação deste aposto, até superávit. ...serão destinados integralmente à sua manutenção e ao 
desenvolvimento de seus objetivos sociais. Está aprovado por maioria. Art. 83 – Além dos 
mecanismos de fiscalização e controle internos definidos neste Estatuto Social e nos demais 
ordenamentos jurídicos institucionais, o Esporte Clube Pinheiros, visando o 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 realizados com os órgãos da Administração Pública, respectivos aditivos e relatórios 
finais de prestação de contas, nos termos da legislação aplicável. § único – Na 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. Alguma divergência com relação a este artigo? Está 
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aprovado o artigo 83, incisos e parágrafos por unanimidade. Art. 84 – Fica assegurada a alternância 
no exercício dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria estabelecida no Art. 50 deste 
Estatuto Social, vedando-se a eleição de cônjuge – Depois entra a do Dr. Evandro – e de parentes 
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por afinidade desses mandatários. Todos de acordo? 
Aprovado por unanimidade. Art.85 – As alterações estatutárias entrarão em vigor, na data de sua 
publicação, na forma da lei, revogadas as disposições em contrário. Alguma divergência? Por maioria, 
está aprovado. CAPÍTULO XI - Das Disposições Transitórias - Art. 86 - O prazo de convocação de 
Assembleia Geral, previsto, no § 2o do Art. 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 02/2005, 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. Todos de acordo 
com essa redação? Por maioria, está aprovado. Art. 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”, seus termos e referências, pela matéria, aos dispositivos 
constantes do mesmo Regulamento Geral. Todos de acordo? Por maioria, aprovado. Art. 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. Por maioria, aprovado. Art. 89 – Aprovado este Estatuto Social far-se-ão 
as adequações necessárias no Regulamento Geral e nos demais Diplomas normativos do Clube. 
Aprovado por unanimidade. Recebo aqui votos, depois vamos constar em Ata. Então, gostaria de 
comunicar aos senhores que, em segunda votação, foi aprovada a proposta de alteração estatutária. 
Podem deixar todos os votos por escrito aqui que vamos consignar esses votos. Pediria que os 
senhores me auxiliassem, principalmente os proponentes, como eu recepcionei como emenda de 
redação eu vou colocar. A primeira emenda de redação, pela ordem da apresentação, do Conselheiro 
Evandro Cimino. O Conselheiro Evandro Cimino – O senhor vai me corrigindo aí, Dr. Evandro – 
Parágrafo 4º do artigo 4º – O Clube caracteriza-se também como Entidade de Prática Desportiva 
(EPD), na forma da lei. Com todo respeito, tem até um livro da Associação dos Advogados, onde dá a 
origem da palavra esportiva e desportiva. Remeto os senhores à leitura, mas desportiva vem de uma 
prática que se fazia nos portos de Espanha, por isso que vem deportes. As pessoas que trabalham no 
porto, nos horários de lazer iam praticar deportes, esportes de pessoas do porto. Por isso que veio a 
expressão desportiva. As expressões são sinônimas, mas, como foi colocado, não é nenhuma 
erudição, remeto os senhores à origem da palavra deportes. A palavra deportes é a prática esportiva 
pelos obreiros nos portos de Espanha, que ao praticar esporte, eles praticavam esportes no porto, 
ficava deportes. Mas está aí a colocação do Conselheiro Evandro. Estamos colocando: O Clube 
caracteriza-se também como Entidade de Prática Desportiva, ao invés de, ao contrário de Esportiva, 
(EPD). Os que estiverem de acordo com essa alteração, permaneçam como estão. Os que forem 
contrários queiram levantar-se. Foi acolhida a emenda de redação.  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário, pedindo para perguntar de novo. 
 
Presidente – Vou perguntar de novo, em homenagem ao Vice-Presidente. A redação original é 
Prática Esportiva – Esqueça o que lhes dissera, embora a origem seja essa – Está escrito Esportiva. O 
Conselheiro Cimino pede para se colocar D à frente da palavra Esportiva, para ficar Desportiva 
(EPD). Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com esta alteração, permaneçam como estão. 
Os que forem contrários podem levantar-se. A alteração foi aprovada por maioria, ficou Desportiva. A 
próxima alteração é o parágrafo 1º do artigo 82. O Dr. Cimino sugere que se altere a conjunção 
aditiva – Lembrando do colégio, hein, Foschini? – Ele pede para que se altere a conjunção aditiva e 
pela conjunção alternativa ou. Muito embora o ou muitas vezes também se emprega como e, mas está 
aí a sugestão. Está Administração direta e indireta, o Conselheiro Evandro pede direta ou indireta. Os 
que estiverem de acordo com a sugestão para a alteração da conjunção e pela alternativa ou, 
permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram levantar-se. Vou inverter.  
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Presidente, posso propor? 
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Presidente – Pode. 
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – E/ou. 
 
Presidente – Não, esta figura no colégio não aprendi, esta não existe. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Dr. Manssur, para ajudar no encaminhamento, se o senhor me 
permitir? 
 
Presidente – Claro. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Como o senhor mesmo observou, a conjunção aditiva e refere-se 
aos dois, então é só essa consideração que gostaria de ser feita. 
 
Presidente – Mas é uma proposta, os senhores têm que interpretar, nos textos legais está 
Administração direta e indireta. E data vênia é um amigo dileto, um irmão. Data vênia, o fato de estar 
direta e indireta nos textos legais não significa que uma está inibindo a outra. Mas partiu de um 
Conselheiro, tenho que colocar. Vou pôr de novo. Os Conselheiros que estiverem de acordo com a 
redação original, mantendo a conjunção aditiva e, permaneçam como estão. Os que acharem melhor 
que conjunção alternativa ou queiram levantar-se. Está rejeitado, Dr. Evandro, ficou o aditivo e. 
Muito bem, temos que prestar atenção. Quando a Lei estabelece a vedação da reeleição, ela 
estabeleceu a reeleição, depois da primeira obviamente, do Presidente, do cônjuge e de parentes 
consanguíneos ou afins. O Dr. Evandro coloca união estável. No texto da Lei, mas não é porque não 
está no texto da Lei que ele não tenha razão, porque está na Constituição da República que união 
estável é erguida, está no 226 me parece, como entidade familiar. Então, já que estamos falando em 
cônjuges, parentes, acho que foi isso que o senhor enxergou, não é, Dr. Evandro? Que se acresça a 
união estável. Vai no vernáculo, porque também em latim não basta.  
 
Jorge Roberto Corrêa Zantut – Coisa que já é prevista em nosso ordenamento jurídico. 
 
Presidente – Também. Então, o que acresce não prejudica e com isso não está dando cacófato 
nenhum. Os que entenderem adequada esta inserção também da união estável, permaneçam como 
estão. Os que entenderem desnecessária queiram levantar-se. Está aprovada esta alteração por 
unanimidade, Dr. Evandro. E, finalmente, no artigo 86 – O prazo de convocação de Assembleia Geral, 
previsto, no parágrafo 2o do Art. 66, poderá ser prorrogado, pelo Conselho Deliberativo, de modo a 
submeter àquela. Ao se falar àquela está-se falando à Assembleia Geral. O Dr. Evandro está propondo 
que se extraia a expressão novamente à mesma Assembleia Geral e se use o pronome àquela. Os 
senhores estão de acordo? (Pausa.) 
 
Evandro Antonio Cimino (fora do microfone) – Tirar a vírgula. 
 
Presidente – Tirar a vírgula, porque é óbvio que não se pode separar o sujeito do verbo. Deve ter 
sido um lapso de redação, porque pela qualidade dos notáveis teriam visto isso antes. Está na cabeça 
do artigo 86, então, aquelas vírgulas estão a mais. Então, as emendas de redação do Dr. Evandro 
Cimino já foram votadas. Agora, nós temos e vou recepcionar como emenda de redação, do 
Conselheiro Collet, secundado pelo Conselheiro João Benedicto e pelo Conselheiro Mattoso.  
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Sr. Presidente, minha proposta é de retirada. 
 
Presidente – Então, vou começar pelo Dr. Mattoso, que se for aprovado prejudica-se os demais. O 
Conselheiro Mattoso pede para que seja extirpada, excluída, eliminada da redação original do 
parágrafo 1º do artigo 4º por inteiro, que os senhores estão visualizando. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Artigo 4º inteiro, Sr. Presidente. 
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Presidente – Mas isso já não é emenda de redação. 
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso – Não é emenda de redação, pedi que fosse votado e se 
for negada aprovação, que permaneça qual está, é isso. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Dr. Manssur? 
 
Presidente – Sim. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – O Dr. João Mattoso propôs que a gente votasse contrário à 
aprovação do artigo 4º, não é uma emenda. 
 
Presidente – Perfeito. Nós já votamos pela aprovação, então, está prejudicado. Vamos agora às 
emendas dos Conselheiros Collet, João Benedicto, me permita chamá-los assim, pela honra da 
amizade. Do Favalli vou fazer como emenda da Mesa também, bem alertado aqui, porque se tirarmos 
só a expressão futebolística, fica vedada a atividade profissional. Então, se o senhor me permitir eu 
colocaria aqui vedada a atividade esportiva profissional, para não se pensar que qualquer atividade, 
do cabeleireiro também é vedada. O senhor me permita, Conselheiro? É uma honra poder trazer essa 
contribuição ao senhor.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Nós podemos aprovar em segunda instância algo que foi recusado 
na primeira? 
 
Presidente – Agora é de redação, os Conselheiros estão pedindo, apenas para não dar uma 
incoerência, Conselheiro Lomonaco. Conselheiros João Benedicto e Collet que na parte final do 
parágrafo 1º seja eliminada por inteiro a expressão vedada a atividade futebolística profissional. Os 
Conselheiros que estiverem de acordo... 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Sr. Presidente, desculpe-me? Poderia 
repetir, por favor? A proposta do Conselheiro Collet, secundada pelo Conselheiro... 
 
Presidente – Dr. João Benedicto, é para tirar a parte final: vedada a atividade futebolística 
profissional. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – A outra até lazer, ponto, é isso? 
 
Presidente – Parar no lazer. O Conselheiro Lomonaco, pelas lúcidas razões colocadas, todos os 
senhores foram lúcidos, uso os adjetivos, pelas lúcidas razões, é contrário a esta eliminação. Aqueles 
Conselheiros que entenderem que a redação do parágrafo 1º deva terminar com ponto após a 
expressão lazer, portanto, eliminando-se o término vedada a atividade futebolística profissional, 
permaneçam sentados, ou seja,  aqueles que estiverem de acordo em que se interrompa este 
parágrafo na expressão lazer, permaneçam como estão. Aqueles que entenderem que deva continuar 
até a palavra profissional, mantendo-se, portanto, a frase vedada a atividade futebolística 
profissional, queiram levantar-se. Vou repetir. Os Conselheiros que estiverem de acordo com as 
propostas formuladas pelos Conselheiros Collet e João Benedicto, no sentido de ser suprimida a 
parte final do parágrafo 1º, onde está vedada a atividade futebolística profissional, permaneçam 
como estão. Os que forem contrários a que seja eliminada esta parte final, queiram levantar-se. Está 
aprovada a retirada da expressão final vedada a atividade futebolística profissional. O parágrafo 1º 
terá a seguinte redação: O Clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados a prática da 
educação física... 
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- Conversas paralelas. 
 
Presidente – O parágrafo 1º ficaria assim redigido: 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. Isto é o que acabamos de aprovar. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Presidente, pela ordem? 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Para nesse ponto, porque se tirarmos atividade futebolística 
estaríamos vedando todas as atividades anteriores a ser profissional. 
 
Presidente – É o que vamos votar agora. 
 
Sr. Roberto Gonçalves La Laina – Só acho que teve uma confusão, as pessoas não entenderam o que 
foi deliberado, tenho certeza disso. 
 
Presidente – Percebi, porque alguns levantaram, aí alguém chamou atenção, mandou sentar. Vi o 
senhor falando. Por isso que estou pedindo um pouco de atenção, porque os senhores estão apenas e 
tão somente votando alteração estatutária de um Clube de 115 anos de idade, é só isso que os 
senhores estão votando.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (pela ordem) – Presidente, com licença, pela ordem? Estou com 
um pouco de preocupação, depois que o Conselheiro Lomonaco falou, porque pelo texto, 
simplesmente pelo português, tirando toda essa parte que bem ou mal foi votada, o que essa parte 
está dizendo atualmente? Que o Clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados a prática 
da educação física e do esporte competitivo, etc., menos a atividade futebolística profissional. Isso já 
foi votado e aprovado. Tudo bem, manter isso poderia dizer que outras práticas profissionais poderia 
ter entendimento que poderia estar sendo liberado outras práticas. Agora, tirando isso, todas estão 
liberadas. Então, está alterando o artigo, isso não é redação. 
 
Guilherme José Korte – Sr. Presidente, levando em consideração o que o senhor falou agora, nós 
estamos alterando o Estatuto. Olha nossa responsabilidade neste momento, pelo adiantado da hora, 
as pessoas estão votando uma alteração estatutária. Pediria, não sei se cabe? 
 
Presidente – Cabe. 
 
Guilherme José Korte – Uma nova revisão para ser votado numa outra sessão, é extremamente 
grave o que estamos fazendo. 
 
Presidente – Todos nós temos responsabilidades institucionais, estamos aqui desde às 20h30. 
Permiti um amplo debate. Todos estão cansados, talvez não tanto quanto eu, mas estão. Agora nós 
temos que votar, nem se vararmos a noite nós vamos votar hoje. O processo está em votação, não 
pode ser encerrado. 
 
Guilherme José Korte – Não pode ser solicitado, após revisão? 
 
Presidente – Não, nós vamos votar hoje. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Dr. Manssur, pela ordem? 
 
Aurea Lucia Ferronato – Gostaria de perguntar, Sr. Presidente, se a proposta do Conselheiro Favalli 
vai à votação? 
 



40/45 

 

Presidente – Vai à votação. Eu vou colocar novamente... 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Perdão, Dr. Manssur? 
 
Presidente – Sim. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Apenas houve um Conselheiro, acho que o Conselheiro Guilherme, 
que sugeriu que se inserisse educacional. Obrigado. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: É quase meia-noite. 
 
Presidente – Em votação não há limites. 
 
Cândido Padin Neto – Dr. Manssur, o senhor entende que essa votação e a exclusão disso foi só um 
item de redação? Entendo que não. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Dr. Manssur, não seria apropriado, se me permite, no intuito de 
colaborar, repetir isso, porque muitas pessoas não entenderam o que está em votação ainda, só para 
evitar uma votação inadequada. 
 
Presidente – É o que ia fazer. Ia fazer ponto por ponto, mas já vou colocar também a emenda de 
redação do Conselheiro Guilherme Reis. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Dr. Manssur, em meu entendimento, nós teríamos que aceitar a 
redação ou do Marcelo ou do Dr. Cimino? 
 
Presidente – O Dr. Cimino nessa parte não opinou. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Se ficar vedada a atividade profissional... 
 
Presidente – Vedada a atividade esportiva profissional. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Tem que pôr esportiva profissional, é isso que queria entender. 
Obrigada. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Dr. Manssur, não quero importunar, sei do apuro e da dificuldade 
de conduzir esses trabalhos, eu só quero expor um negócio, porque está havendo uma confusão após 
os debates. Da maneira que está escrito: vedada a atividade futebolística profissional indiretamente 
estaríamos aprovando que não estariam vedadas as outras práticas desportivas. O Clube é uma 
entidade que se submete a princípios administrativos, por isso mesmo que fizemos inclusive 
inserção da questão da gestão pública que consta da Constituição. O Clube só pode fazer aquilo que 
está autorizado, então, é esse o esclarecimento, senão fica uma discussão. Mencionando a questão 
profissional estaríamos aprovando contra vontade, pelo que presumo da maioria dos Conselheiros, 
demais esportes profissionais. O Clube Pinheiros só está autorizado a fazer aquilo que seu Estatuto e 
Regulamento preveja expressamente e autoriza. É isso, Dr. Manssur. Muito obrigado, desculpe-me a 
interrupção. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Dr. Manssur, me permita? Entendo data vênia que não há presunção numa 
atividade expressa no Estatuto Social. Então, da leitura fica claro que o Clube tem por finalidade 
proporcionar aos seus associados. E não se presume que ficou aberto a estranhos. Então a redação 
está clara, como a vontade de votar. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Presidente, se me permite? Se tirar futebolística veda toda 
atividade profissional, e acabou. 
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Presidente – É a proposta do Conselheiro Favalli. Vou colocar aos senhores, porque isso é uma coisa 
muito séria, como tudo aqui... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Claro. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Na reunião passada eu propus, fui voto vencido, trocar a palavra 
futebolística por esportiva, ficaria vedada a atividade esportiva profissional. 
 
Presidente – Nós vamos colocar agora. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O senhor me permite recolocar a proposta? 
 
Presidente – Eu já havia colocado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Porque eu propus isso. Obrigado. 
 
Presidente – Pois não, Conselheiro Flaquer? 
 
Francisco Flaquer Filho – Se for votado primeiro a proposta do Favalli, porque caso seja aprovada a 
proposta do Favalli a outra estaria rejeitada? Ou não? 
 
Presidente – Eu vou colocar as duas. 
 
Francisco Flaquer Filho – Mas antes a do Favalli, é isso que estou dizendo. 
 
Presidente – Eu vou colocar pela ordem, Conselheiro Flaquer, e depois coloco a do Favalli, porque 
dependendo do resultado da primeira, pelo que senti aqui, ela não inibe a colocação da do Dr. Favalli, 
com o acréscimo que sugerimos. 
 
Francisco Flaquer Filho – Está bom. 
 
Presidente – Vou sugerir uma coisa aos senhores, se eu fosse rígido rejeitaria In limine Dr. Collet. 
Porque isso não é emenda de redação, isso já foi aprovado em primeira e segunda votações, da forma 
como está. Mas há um princípio que diz que quando há dois há dois princípios igualmente aplicáveis 
há de se optar por aquele de maior espectro, de maior alcance social. Então, aqui há dois princípios 
de largo alcance. O primeiro de que votada em primeira e segunda discussões esta matéria,  já não 
caberia mais emenda de redação. E há um segundo princípio, de que os senhores representam o 
corpo associativo e que isso poderia, dependendo da votação, trazer o anseio associativo. Eu vou 
optar por este, mas a minha convicção é que isso não é emenda de redação, isso é alteração do que se 
foi votado, mas como estamos buscando em tudo o bem do Clube, porque na minha epiderme o bem 
do Esporte Clube Pinheiros está acima de todos nós, porque nós passamos, mas a Instituição fica, eu 
vou colocar em votação. Mas a grosso modo, para que fique marcado nos Anais, para que não se 
pense que este Presidente permitiu que se discutisse em emenda de redação alteração de mérito, de 
fôlego, de fulcro, de núcleo de uma matéria já aprovada em duas votações, eu vou colocar em 
votação, pelo bem do Clube, que está acima do formalismo regimental.  
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Antonio Moreno Neto – Apesar de não ser propriamente hora de falar isso, gostaria de colocar uma 
sugestão que pudesse talvez esclarecer. O Clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados 
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a prática da educação física e do esporte competitivo, recreativo, e de formação de base, olímpico e 
paraolímpico... cultural, cívico, de saúde e de lazer. 
 
Presidente – Eu vou chegar, saúde, educação, é o que o Guilherme falou, porque está na 
Constituição. 
 
Antonio Moreno Neto – Deixe-me só dizer. Ponto. No caso dos esportes citados seguem a 
regulamentação de decreto que rege o esporte olímpico e paraolímpico brasileiro, ponto. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não, não. 
 
Presidente – Por favor, olha a educação! 
 
Antonio Moreno Neto – Alguém quer se manifestar aí? 
 
Presidente – Deixe-me apenas dizer uma coisa, todos os Conselheiros aqui merecem respeito. 
 
Antonio Moreno Neto – Eles querem ser respeitados e não respeitam ninguém. 
 
Presidente – De acordo com as convicções de um ou de outro, aquele que for à Tribuna e merecer a 
repulsa do outro, nós não vamos conseguir concluir os trabalhos. Daqui a dez dias todos estaremos 
jantando. Aliás, os senhores já estão convidados para o dia 5. Espero que todos venham. 
 
Antonio Moreno Neto – Só que na última frase, que é: no caso específico da modalidade Futebol, ela 
é proibida em qualquer posição. 
 
Presidente – Conselheiro, o momento de apresentação de emenda e redação já passou. Estamos na 
votação, não é possível. Vou repetir, em homenagem ao Dr. Roberto, que me pediu. Pelas emendas 
dos Conselheiros Collet e João Benedicto, eu vou fazer o ponto final no lazer, ficaria. Vou colocar a do 
Dr. Guilherme, que tem previsão constitucional. 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, educacional – Educacional é 
o que o doutor colocou, porque tem previsão no artigo 6º e a Escola da Tia Lucy há 50 anos faz isso. E 
isso traz benefício ao Clube. É tudo isso que estou colocando aos senhores. Os senhores não pediram 
explicação do Presidente, mas ele está dando.  – bem como realizar atividades de caráter social, 
educacional, recreativo, cultural, cívico, de saúde e de lazer. Essa é a proposta dos Conselheiros 
Collet, Guilherme Reis e João Benedicto, eliminando-se o restante da expressão: vedada a atividade 
futebolística profissional. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo em que este parágrafo se 
encerre com um ponto final após a palavra lazer, permaneçam como estão. Os que forem contrários, 
que deva prosseguir a frase por inteiro, queiram levantar-se. Esta alteração está aprovada. Agora, 
nós vamos colocar a do Conselheiro Favalli junto com a do Conselheiro Guilherme Reis: 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, educacional, recreativo, cultural, cívico, de saúde e de lazer, vedada a 
atividade esportiva profissional. Os que estiverem de acordo com a proposta do Conselheiro Favalli, 
secundada por outros, de se manter esta redação, simplesmente substituindo a expressão 
futebolística pela expressão esportiva, permaneçam como estão. Os que forem contrários, e aí 
permaneceria a redação até a palavra lazer, queiram levantar-se. Está aprovada então a redação 
original, com as emendas propostas pelos Conselheiros Collet e João Benedicto. 
 
Dacio de Souza Campos Neto – Cabe uma contagem. 
 
Presidente – Vou repetir. Os Conselheiros que estiverem de acordo com a emenda do Conselheiro 
Favalli, em que o parágrafo esteja redigido como se encontra, apenas com a substituição da 
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expressão atividade futebolística profissional por atividade esportiva profissional, permaneçam 
sentados. Os que entenderem que esta proposta não deva ser aprovada queiram levantar-se. Pode 
olhar, Conselheiro Dacio. 
 
- Manifestação de Conselheira no plenário: tem muitas pessoas sentadas aqui atrás. 
 
Dacio de Souza Campos Neto (fora do microfone) – Cabe uma contagem. 
 
Presidente – Antes de contar, se o senhor me permitir, com sua máxima licença, vou inverter. Os 
Conselheiros que entenderem que deva permanecer o parágrafo 1º, como aprovado antes, com as 
emendas dos Conselheiros João Benedicto e Collet, com acréscimo do Guilherme, queiram levantar-
se.  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 
 
Presidente – Peço desculpas, é o cansaço. Os Conselheiros que entenderem que deva permanecer a 
redação como aprovada, com as alterações dos Conselheiros Collet e João Benedicto, permaneçam 
como estão. Os que entenderem que deva ser aprovada na forma sugerida pelo Conselheiro Favalli 
queiram levantar-se. Vou fazer a contagem. Os Conselheiros que vão votar na posição. Ninguém mais 
pode sair nem entrar, isto é o que se chama verificação de voto. Isso não é votação nominal, é 
verificação de quem votou, não entra e nem sai mais ninguém. Por favor, vamos sentar todos, que o 
Secretário vai fazer a chamada. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Dr. Manssur, se me permite? 
 
Presidente – Sim. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Todas as pessoas que estão naquela parte do Auditório têm 
competência? 
 
Presidente – Os Conselheiros que assinaram a lista, Conselheiro Roberto. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Mas só na fileira do meio, perfeito? 
 
Presidente – Os Conselheiros que assinaram a lista e que estão em condições de votar não sai nem 
entra ninguém. O quesito é o seguinte:  
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Senão os senhores não vão saber votar e eles vão ficar bravos lá em cima. 
 
O quesito é o seguinte: Os Conselheiros que estiverem de acordo em que a redação se termine na 
palavra lazer vão responder “Sim”, os Conselheiros que entenderem que deva continuar com a 
emenda Favalli atividade esportiva profissional vão dizer “Não”, está entendido? Perfeito. 
 
- O Sr. Primeiro Secretário procede à chamada para verificação de voto. 
 
Presidente – Estamos contando. Vou proclamar o resultado: - Votaram “Sim” – 56 Conselheiros; - 
Votaram “Não” – 41 Conselheiros.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (fora do microfone) – E uma abstenção. 
 
Presidente – E uma abstenção. Fica redigido assim então o parágrafo 1º do artigo 4º – O Clube tem 
por finalidade proporcionar aos seus associados a prática da educação física e do esporte 
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competitivo, recreativo, e de formação de base, olímpico e paraolímpico, bem como realizar 
atividades de caráter social, educacional, recreativo, cultural, cívico, de saúde e de lazer. Esta é 
aprovação do parágrafo 1º do artigo 4º. Finalmente, há um pedido de redação, também de alteração, 
formulada pelo Conselheiro Renato Zuccari. Essa é simples. O patrimônio do Esporte Clube Pinheiros 
é constituído de bens móveis, imóveis e intangíveis, incluindo suas marcas, símbolos, troféus, 
doações, contribuições de seus associados, e assim vai. O Conselheiro Renato pede para que haja um 
desmembramento desta cláusula, que passaria a ser assim: O patrimônio do Esporte Clube Pinheiros 
é constituído de bens móveis, imóveis e intangíveis, incluindo suas marcas, símbolos e troféus. As 
receitas do Esporte Clube Pinheiros são constituídas por doações, contribuições de seus associados, e 
assim vai. Os senhores entenderam? Aqueles que estiverem de acordo com a proposta original da 
Comissão de Redação, permaneçam como estão. Os que entenderem que é melhor o 
desmembramento, acolhendo a proposta do Conselheiro Renato Zuccari queiram levantar-se. A 
proposta original da Comissão de Redação está aprovada. Não há mais nenhuma emenda de redação. 
Os trabalhos estão encerrados em razão do adiantado da hora.  
 
- Registre-se que o Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes apresentou declaração de “Voto contrário à 
Aprovação – Alteração Estatutária CD-25/214”.  
- Registre-se que também apresentaram declarações de voto os Conselheiros José Luiz Fernandes 
Junior, Alvaro Rafael Mendes Latorre, Aurea Lucia Ferronato, Ana Claudia Alves de Sá, Marina 
Passalacqua Frota de Godoy Sitchin, Graziela Pedreschi Oria Carneiro, Marcio Luiz Moraes Barros de 
Campos Filho, Regina Helena Secaf, Flavia Ferronato, Guilherme José Korte e Roberto Gonçalves La 
Laina, todas com idêntico teor, nos seguintes termos: “São Paulo. 10 de novembro de 2014. À Mesa 
da Presidência do Egrégio Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. At. Ilmo. Pres. Dr. José 
Manssur. Ref. Item 3 da Ordem do Dia da 639ª Reunião Extraordinária (Processo CD-25/2014). 
Prezados Senhores, Nos termos do que dispõe o artigo 83 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo deste ECP, venho, pela presente, solicitar que sejam inseridas na Ata desta 639ª Reunião 
Extraordinária as razões que fundamentaram meu voto contrário  à aprovação da matéria deliberada 
no item 3 da Ordem do Dia (i.e apreciação do processo CD-25/2014), nos termos a seguir transcritos: 
“Vota-se contrariamente à aprovação da matéria deliberada ao Item 3 da Ordem do Dia da presente 
Reunião (i.e apreciação do processo CD-25/2014) pelos seguintes motivos: (a) a Proposta de 
Alteração Parcial do Estatuto Social do ECP contém inconsistências e supostas irregularidades 
na sua formação e aperfeiçoamento, o que poderá comprometer a validade e eficácia do ato 
jurídico, conforme alertado em correspondência enviada por quatro conselheiros à Mesa da e. 
Presidência deste Conselho Deliberativo previamente à realização da 638ª Reunião 
Extraordinária;  (b) as alterações porpostas afetam, de modo indevido, a natureza, a finalidade, 
os objetivos sociais, as características, a essência e a existência desta centenária Associação e 
contrariam interesses dos Associados; (c) as alterações foram propostas sem apresentação de 
qualquer estudo ou trabalho específico que apontasse o custo-benefício para o Clube e seus 
Associados e as contingências e pontenciais contingências que a implementação dessas 
condições gerarão ao ECP, sobretudo em razão do Clube assumir novos compromissos, deveres e 
responsabilidades que são (originariamente) de competência do Poder Público, como, por 
exemplo, prover assistência médica, odontológica, psicológica e educacional a ‘atletas de base’, 
ou seja, a adolescentes ‘não-associados’; (d) não foi promovida qualquer ‘audiência pública’ ou 
‘fórum de discussão’ junto aos Associados  – nem previamente nem no decorrer do processo 
deliberativo – para que os Associados pudessem ser explicadas as mudanças, esclarecidas as 
dúvidas, discutidos os conceitos e revelados os efeitos e as consequências concretas que o 
processo causará, de modo democrático, transparente e em conformidade com os deveres de 
proteção, boa-fé e lealdade para com os Associados, dada a relevância da matéria e o fato do 
ECP ser uma ‘associação’, ou seja, uma entidade privada sem fins lucrativos; (e) não houve 
qualquer ‘plebiscito interno’ ou ‘referendum’, tampouco qualquer ‘pesquisa eletrônica’ para se 
saber previamente se a vontade declarada de uma parcela importante dos integrantes é 
favorável, favorável com as restrições ou totalmente contrária à utilização de verbas públicas 
pelo Clube nos moldes atualmente estabelecidos, independentemente dos riscos e das potenciais 
contingências que tal prática gerará ao Clube; (f) a possibilidade das alterações estatutárias 
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não serem suficientes para atender integralmente os requisitos impostos pela denominada Lei 
Pelé, sobretudo ao considerar as recomendações feitas em documento específico por integrante 
do Ministério Público Federal ao Ministério do Esporte e ao Clube – doucmento  este que em 
momento algum durante processo deliberativo foi divulgado aos integrantes do Conselho 
Delberativo e que representa o “motivo determinante” das alterações estatutárias propostas – 
caso contrário não haveria necessidade de se alterar, às pressas, o Estatuto Social; (g) a 
Diretoria deixou de contratar profissionais independentes, especializados e qualificados para 
assessorar o Clube na condução e desenvolvimento desse processo, o que seria fundamental; e 
(h) a possibilidade de aumentar a quantidade de pessoas que ingressam, circulam e frequentam 
diariamente o Clube, especialmente aquelas que não são associadas, assim como a possibilidade 
de tornar as (já saturadas) instalações físicas do Clube (e.g. piscinas, qudras, vestiários, 
restaurantes) ainda mais comprometidas – o que representará prejuízos  e danos aos 
Associados que atualmente encontram dificuldades e restrições para usufruir do patrimônio e 
dos serviços do Clube oferece em razão da excessiva quantidade dos denominados “militantes” e 
“agendados”, categorias essas que inclusive não se encontram previstas no Estatuto Social.”” 
 
 
- Encerra-se a sessão 00h25. 
 
 
Antonio Moreno Neto – Já passou da meia-noite, é seu aniversário, deveríamos cantar parabéns 
pelo seu esforço.  
 
Presidente – Obrigado. 
 
- Os Conselheiros cantam parabéns ao Presidente José Manssur.  
 
Presidente – O melhor presente que poderia receber é ter concluído esse trabalho, que espero esteja 
em prol do Esporte Clube Pinheiros.  
 
Dacio de Souza Campos Neto – Muito bem. Em matéria de Presidente do Conselho nós estamos 
muito bem servidos, nobre Presidente.  

 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 640ª Reunião Ordinárias do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 24 de novembro de 2014. 
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