
ATA RESUMIDA DA 642ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e três de fevereiro do ano dois mil e quinze, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeiro Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Segundo Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceiro Secretário “ad hoc” Antonio Aloi 

 
 
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 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheira a Associada Maria Luísa Amando 
de Barros, Suplente do Grupo B pela Chapa Transparência Nova Tradição. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Em nome da Mesa, apresentou ao plenário, tendo sido aprovadas 
as seguintes proposições: votos de pesar: 1) pelo falecimento da Associada Sonia 
Georgina Neves Granieri, Assessora da Mulher, esposa do ex-Conselheiro Sergio 
Roberto Granieri e prima do Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri; 2) 
pelo falecimento da Associada Vilma Lenci Pousada, esposa do Associado João 
Pousada e tia do Primeiro Secretário, Antonio Alberto Foschini e do Conselheiro 
Antonio Carlos Foschini; 3) pelo falecimento do ex-Conselheiro e Assessor da 
Presidência da Diretoria Diego Mendes Castro, informando sobre a Missa de 
Sétimo Dia; votos de pronto restabelecimento dos Conselheiros Paulo Palo, 
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Diretor Adjunto de Veteranos, e Mario Marrese. Comunicou a data da Missa de 
Trigésimo Dia de Falecimento do ex-Conselheiro Fernando Pinheiro Lima. Propôs 
voto de pronto restabelecimento do Associado Miguel Paschoal Vicente Malato, 
pai do Conselheiro Eduardo Luiz Malato. Submeteu ao Conselho as seguintes 
propostas de voto de louvor: 1) formulada pela Comissão de Esportes, aos 
seguintes destaques esportivos das Seções de Badminton, Futsal, Ginástica 
Artística, Handebol, Natação, Saltos Ornamentais e Tênis, conforme relação 
disponibilizada no portal do Conselho; 2) apresentada pelo Conselheiro Luís 
Alberto Figueiredo de Sousa, a saber: a) à Diretoria de Basquete, pelo trabalho 
feito com as categorias de base, consagrando-as campeãs nas modalidades sub 
12 e sub 15, bem como por ter conseguido formar as equipes com associados e 
filhos de associados; b) ao Associado Guilherme Gaia, por ter concluído a 
concluiu a Maratona de Tóquio com o tempo de 03h13, no último dia 22; 3) de 
autoria do Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto / Diretor Adjunto do Bowling, 
às atletas Stephanie Martins e Roberta Rodrigues, do Boliche competitivo, que se 
classificaram para representar o Brasil nos Jogos Pan-americanos de Toronto, no 
Canadá. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontram à disposição dos Conselheiros, 
na Secretaria, carta da Diretoria comunicando reconduções e alterações de 
cargos de Diretores e a sua composição atual, e o Relatório de Acompanhamento 
Mensal do mês de janeiro de 2015. 
 
Presidente – Reiterou convite enviado pela Diretoria aos Conselheiros, para o 
coquetel de lançamento do Livro “Uma trajetória de sucessos e vitórias”, a 
história de 115 anos do Esporte Clube Pinheiros, no próximo dia 5 de março. 
 
Lucia Helena Vieira Gherardi – Propôs voto de louvor à Diretoria, em virtude das 
medidas que vêm sendo tomadas visando a economia de água nessa época de 
escassez de chuvas, as quais elencou. Voto aprovado. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Na condição de Presidente, relatou as atividades 
desenvolvidas pela Comissão de Esportes no período de junho a dezembro do 
ano passado. Alfinal, informou a composição da Comissão, a saber: Vice-
Presidente - Fernando Silva Xavier Filho, Membros - André Perego Fiores e 
Marcelo Fincato Liberado, e Secretário - Rodrigo Ferreira Lara. 
 
Clovis Bergamo Filho – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à Escola de Samba 
Vai Vai, Campeã do Carnaval de São Paulo em 2015, integrada por vários 
pinheirenses, dentre eles o Conselheiro Francisco Flaquer Filho; 2) ao atleta 
Bruno Adami Serine, filho do Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, Diretor 
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Adjunto de Fitness, pela conquista do título de Campeão Pan-americano Geral de 
Ginástica Artística. Proposta aprovada. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Primeiro, comentou que fazia uso da tribuna do 
Conselho pela última vez, pois está indo estudar no Exterior, sem previsão de 
retorno ao Brasil. Referindo-se aos setores que nos seus quatro anos e meio de 
mandato o trouxeram com mais frequência às reuniões, propôs votos de louvor, 
a saber: 1) ao Conselheiro Carlos Alberto Costa de Oliveira, Diretor da Área de 
Comunicação e Marketing, que vem trazendo melhorias tanto na TV Pinheiros 
quanto na Revista. Tecendo comentários, defendeu o retorno da Palavra do 
Editor; que haja uma seção destinada às Notícias do Conselho Deliberativo; que 
as diversas comunicações sejam melhor divulgadas e que seja criado um canal 
forte com o associado, através do Facebook. 2) a Conselheira e Diretora Maria 
Helena Cruz McCardell, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente 
da Área Cultural; 3) ao Presidente José Manssur, pela seriedade e paciência com 
que conduz esta Casa tão conflituosa, ao qual pediu que se empenhe para 
preservar o mosaico português na Alameda Principal. Finalmente, apelou ao 
próximo Presidente da Diretoria que faça um projeto sério, direcionado aos 
jovens do Clube, que no seu entender vem perdendo espaço nos últimos anos, 
não existem mais atividades para eles e não aceita a justificativa de que a Balada 
Pinheiros supre esse problema, pois pela primeira vez está sendo divulgada nos 
murais do Clube com a classificação etária de 12 a 17 anos. E os jovens de 18 a 35 
anos? Não temos mais uma Diretoria Jovem. Estendeu o voto de louvor ao 
Conselheiro Roberto Augusto Muzzi Além, pelo trabalho que vem realizando na 
Presidência da Comissão de Jovens, que também tem falta de um diálogo direto 
com a Diretoria competente. Fora a Bateria Pinheiros, extinta com a Diretoria 
Jovem, os instrumentos estão jogados em algum lugar do Clube. Total descaso. A 
promessa da Hamburgueria, no Bar da Piscina, como espaço jovem até agora não 
se viu. “Esse é meu último discurso nesta Casa, gostaria de agradecer mais uma 
vez a todos vocês que partilharam esses últimos quatro anos e meio comigo 
dentro deste Conselho. Aprendi muito com todos vocês. Um agradecimento 
especial ao meu tio, André Fiore, e ao meu avô Oswaldo Fiore, que me ajudaram 
muito durante esse período aqui. Entrei nesta Casa aos 19 anos, ainda na 
faculdade e com muitos sonhos. Saio hoje, aos 24, formado, experiente e podem 
ter certeza que vocês todos fizeram parte dessa evolução, desse processo da 
minha vida. Amo este Clube e vou sentir uma falta enorme daqui e de cada canto 
que guardo com tanto carinho em meu coração. Renuncio ao cargo com a mente 
leve, tranquila, com a certeza que sempre tentei fazer o melhor para nossa 
comunidade. Boa sorte aos que ficam! Clube Pinheiros acima de todos nós, 
sempre! Obrigado e boa noite. Votos aprovados. 
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Presidente – Conselheiro Fiore, gostaria de em meu nome, com certeza em nome 
de toda Casa e o espocar das palmas está a referendar o que vou dizer. Foi uma 
honra e um privilégio para o Conselho contar com um homem da sua estirpe, que 
para muitos de nós, acredito até a totalidade, não é surpresa, sabedor da família 
da qual o senhor provém. O senhor seja muito feliz em sua nova empreitada. Só 
vou fazer um reparo: este é talvez o penúltimo discurso que o senhor faz nesta 
Casa, porque tenho certeza que quando do seu regresso, o senhor que 
representa a seiva jovem, que há de assumir os grandes compromissos desta 
Instituição, esta Casa estará sempre de braços abertos para recepcionar e ter 
como integrantes homens da sua envergadura moral, apesar dos seus jovens 24 
anos. Seja feliz, que Deus o acompanhe e tenho certeza que esta Casa estará 
sempre aberta para tê-lo como um de nós. Muito obrigado.  
 
Edgard Ozon – Destacou o empenho do Clube, das federações internacionais, da 
confederação brasileira e da federação paulista em preparar os atletas do Judô 
para Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Propôs voto de louvor ao judoca 
Phelipe Pelin, da categoria até 60 Kg, Medalha de Bronze no Grand Prix, em 
Düsseldorf/Alemanha. Mencionou uma atleta do Rio de Janeiro, que conquistou 
Medalha de Ouro na mesma competição. Proposta aprovada. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Propôs voto de louvor à Presidente do 
Departamento de Assistência Social – D.A.S, Vera Catani Dutra Rodrigues, 
parabenizando-a por atividades promovidas em prol dos funcionários, como o 
Encontro Pais e Filhos, em que os funcionários trazem os filhos para conhecer o 
Clube; cerca de 80 a 100 crianças que ficam aqui o dia inteiro, desde o café da 
manhã, almoçam, conhecem o Clube, as atividades, assistem palestras, 
participam de oficinas; e o programa de teatro, com destaque à peça 
Chapeuzinho Vermelho, apresentada em dezembro do ano passado, com a 
participação do Grupo de Teatro Atrapalhados em Ação, formado por 
funcionários, sob a direção de Fernanda Catani, som e luz de Claudionor Pucci, 
elenco: Ana Carolina Navarro, que trabalha no DAS; caçador, Firmino Antonio 
Gonçalves, que é um jardineiro; o Lobo Mau, Demétrio Trindade, que é 
coordenador dos aprendizes da seção de Tênis; mãe, Eloá Silva, que trabalha no 
CAD, caçador, Firmino, Luiz Gonzaga Oliveira, jardineiro; caçador, Firmino Neto; 
Luiz Simões de Melo, jardineiro e a vovozinha, Valmir Lima, que trabalha no 
bilhar. Propôs, ainda, voto de louvor à Diretoria de Esportes, Seção de Handebol, 
extensivo ao Diretor Adjunto, técnicos, funcionários e atletas de todas as 
categorias, pelos resultados alcançados em 2014, tanto Masculino quanto 
Feminino. Destacou que que o Handebol é a modalidade que tem mais 
associados inscritos. Aprovado. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Ratificou o voto de louvor consignado a 
Guilherme Gaia, que já participou de 15 maratonas, sempre defendendo as cores 
do Clube, comentando que em 1998 o atleta participou da Maratona de Nova 
Iorque, sendo que tinha quebrado o pé três semanas antes e concluiu a prova. 
Aproveitou para sugerir que todo pinheirense que vá participar de uma 
competição internacional ostentando as nossas cores, que receba pelo menos 
uma camiseta cedida pelo Clube, em forma de homenagem, com alguns Pins do 
Clube para divulgação.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Prestou homenagem ao Diretor Médico Luis 
Fernando Imperatriz, extensiva à Coordenadora da Área, Andreya Pereira 
Antunes, elogiando o trabalho diferenciado realizado no atendimento de atletas 
e associados em geral, incluindo saunas; exames médicos; a parte de avaliação 
física para atletas; biometria; acompanhamento nutricional, um trabalho de uma 
equipe multidisciplinar fantástica, não só com acompanhamento de médicos, 
como de pessoas que são ligadas ao esporte, aspectos importantes para o 
trabalho desenvolvido pelo Clube junto aos atletas. Aproveitou para agradecer ao 
Dr. Imperatriz pela confiança e apoio que recebeu durante sua gestão como 
Diretora Adjunta da Sauna Feminina, ampliando e melhorando as condições de 
atendimento às associadas. Votos aprovados. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Ratificou o voto de louvor consignado ao 
Departamento Médico. Prosseguindo, tendo em vista a atual necessidade de se 
reduzir o consumo de água, propôs que seja estudada a imediata utilização de 
descartáveis nos bares e restaurantes do Clube. Solicitou que seja providenciada 
a remarcação dos três circuitos de caminhada, de cooper: de médio, longo e 
curto, que existia há alguns anos, quando começaram as grandes obras no Clube, 
que já foram concluídas. Reportou reclamações de associados, com relação a 
escorregões na piscina infantil reformada no ano passado. Comentou que 
consultou alguns fornecedores e soube que existe cerâmica para piso, para 
lateral, borda e área externa, todas com características diferentes. Dirigindo-se à 
Mesa do Conselho, comentou que tentou acessar a Ata da 617ª Reunião e não 
conseguiu, tendo sido informado que algumas Atas contêm assuntos que não 
podem ser divulgados. Em compensação, na Ata da 638ª Reunião, no item 4 
existe uma saída que existe uma observação: matéria de divulgação restrita. 
Então, a proposição é que daqui para frente seja isso e talvez retornar para essas 
que estão fechadas, porque às vezes queremos ver um pronunciamento e não 
tem condição. Aprovado o encaminhamento da primeira parte da matéria à 
Diretoria. 
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Clovis Bergamo Filho – Considerando que o Pinheiros é um dos maiores 
forjadores de atletas, e que a partir de maio do ano que vem acontecerá o 
revezamento da tocha olímpica, que percorrerá todas as capitais de estado do 
país, sugeriu que seja encaminhado um ofício ao Comitê Olímpico, solicitando 
que o Presidente do E. C. Pinheiros seja indicado como um dos condutores da 
tocha olímpica.  
 
Presidente – Comentou que o representante do Comitê Olímpico Brasileiro em 
São Paulo, o Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri, que estava 
presente, certamente já tinha em mente esta homenagem. Aprovado o 
encaminhamento da primeira parte do pedido à Diretoria. 
 
Dante Pellegrino Avanzi – Reivindicou que as raias sejam recolocadas na piscina 
externa de Polo Aquático nos finais de semana, possibilitando que os associados 
que praticam natação possam fazê-lo de forma mais adequada. Prosseguindo, 
considerando que a inscrição de oradores para falar no item “A Voz do 
Conselheiro” é muito concorrida, pois o Conselheiro tem que chegar mais cedo 
no Clube para conseguir se inscrever, e que muitos associados acabam não tendo 
a representação adequada no Conselho, sugeriu que seja aumentado de quatro 
para oito o número máximo de inscrições e reduzido de 10 para 5 minutos o 
limite de tempo para cada orador. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que atualmente podem falar quatro 
Conselheiros, cada um por 3 minutos. A proposta é muito bem-vinda, mas 
depende de alteração regimental, que tem rito próprio. Entretanto, o orador 
poderia apresenta-la, acompanhado de mais 49 Conselheiros; é uma nova 
legislatura - isso já foi apresentado em legislaturas anteriores - que mandará 
processar e a soberania do Conselho irá deliberar a respeito. 
 
Dante Pellegrino Avanzi – Agradeceu. Aprovado o encaminhamento da primeira 
parte do pedido à Diretoria. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – “Boa noite a todos, Sr. Presidente do Conselho, Sr. 
Presidente da Diretoria, Diretores, Conselheiros e Associados. Hoje venho a esta 
Tribuna, pois gostaria de tratar de três assuntos. O primeiro assunto são os 
armários dos vestiários. Como todo mundo está ciente há uma longa fila de 
espera para conseguir armário nos vestiários, inclusive sendo relatada espera de 
anos para conseguir esses armários. 
 
Presidente – Em qual vestiário, só para eu anotar, doutora? 
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Ana Claudia Alves de Sá – Especialmente no da piscina, não que nos outros não 
haja isso. 
 
Presidente – Claro. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Ocorre que embora haja essa espera, existem diversos 
armários sem uso, vazios, com as portas escancaradas ou amarradas com amarril, 
o que faz com que o Clube não tenha controle algum sobre o que está sendo 
guardado nesses armários e nem quem está usando e pagando por eles ou não 
pagando por eles. Sugiro que esse uso dos armários passe a ser controlado com 
mais rigor, que os armários sem uso sejam trancados com cadeados e que suas 
chaves fiquem em poder da Administração, até que sejam usados pelos 
associados que estiverem regularmente inscritos. E no caso de falta de armários 
ainda, que sejam substituídos por armários menores. Os atuais têm 27 x 92 de 
altura e no vestiário feminino do terceiro andar do Poliesportivo a gente tem 
também os armários menores, que tem a metade dessa altura. Então, o que 
acontece é que daria para a gente colocar o dobro de armários nos vestiários, o 
que ia atender muito mais gente. Então, finalizando, se os armários maiores 
forem substituídos por esses menores teremos o dobro de armários disponíveis e 
a fila pode andar mais rápido. A segunda reivindicação que tenho é referente ao 
atendimento nos restaurantes. Todos aqui reconhecem, não é dos mais ágeis. 
Muitos associados têm reclamado do tempo que demoram a ser atendidos, 
levando às vezes 30 minutos para receberem a conta ou para receberem o que 
estão pedindo. Embora o treinamento da equipe de atendimento possa melhorar 
muito, a minha sugestão é que se coloque um sistema eletrônico para chamar os 
garçons, como interruptores eletrônicos instalados embaixo das mesas, que 
acionados indique quem está chamando através de um monitor instalado na 
parede do salão. Não acho necessário emitir som, porém, apenas indicar o 
número da mesa que está chamando. E o terceiro ponto se refere aos lacres de 
latinhas de refrigerante. A gente tem um associado aqui que recolhe sempre 
esses lacres, passando nas mesas. A questão é que muitas vezes esse associado é 
destratado, porque muita gente não sabe que esses lacres vão para o Rotary. E 
depois de certo número de garrafas pet cheias desses lacres a entidade troca por 
cadeira de rodas, que são depois doadas. Minha sugestão é que sejam instalados 
recipientes para que esses associados depositem, eles mesmos, os lacres em 
lugares estratégicos e dessa forma contribuam com essa ação beneficente. É só 
isso que tenho a dizer.” Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da ata da 641ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

26 de janeiro de 2015. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada conforme 
apresentada.  
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-21/2014, referente à primeira discussão 

e votação de proposta formulada por cinquenta e quatro 
Conselheiros, de inclusão de um parágrafo, sob o nº 11, no artigo 
6º, do Regulamento Geral. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite regular da matéria, 
explicando que a proposta pretendia estabelecer uma forma de revogar a 
honraria daquele Honorário que viesse a competir contra o Clube. Três 
Conselheiros apresentaram emendas: Gesualdo Di Nieri, estabelecendo um prazo 
de 12 anos, dentro do qual o associado Honorário ficaria impedido de disputar 
qualquer competição esportiva contra o Clube, podendo fazê-lo depois deste 
prazo; Severiano Atanes Netto, condicionando a participação do associado 
Honorário a uma prévia autorização do Conselho, mediante requerimento 
aprovado; Alexandre Perrone Lomonaco, criando uma forma restritiva da 
concessão da honorabilidade, que não se lastreasse apenas nas conquistas 
esportivas da pessoa a ser agraciada. Lamentou que a pertinência temática da 
emenda Conselheiro Lomonaco estivesse prejudicada, porque se o Conselho ia 
discutir um critério de revogação da honorabilidade, caso o Honorário 
competisse contra o Clube, como a Presidência poderia colocar em discussão um 
critério para a não concessão? Entretanto, como tem por formação de muitos e 
muitos anos rever pontos de vista, franquearia a palavra ao Conselheiro 
Lomonaco, para que o convencesse do contrário, preservado, também, o 
princípio da reserva de Plenário 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira (fora do microfone - pela ordem) – Disse que não 
entendeu porque o Sr. Presidente não tinha desde logo colocado a matéria em 
discussão. 
 
Presidente – Respondeu que abriria a discussão, mas se o fizesse sem essa 
explicação, haveria a discussão, inclusive sobre a emenda do Conselheiro 
Lomonaco, e, quando chegasse na votação, levantaria essa preliminar e o 
Plenário poderia perder todo esse tempo da discussão. Então, fiel ao princípio do 
contraditório, concederia a palavra ao Conselheiro Lomonaco, para que tentasse 
explicar sua emenda. Comentou que estudou o assunto, para verificar se a 
emenda seria aglutinativa, aditiva, supressiva, modificativa, mas estava indo para 
o caminho da substitutiva, e, neste caso, não seria mesmo votada, porque não 
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veio acompanhada de vinte assinaturas. Em seguida, abriria a discussão da 
matéria como um todo. Por ora, e para sua justificativa, de boa prudência ouvir-
se o Conselheiro Lomonaco. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Disse que o que se discutia era a limitação aos 
direitos do sócio Honorário. O Conselheiro Fiore – e por isso havia subscrito a 
proposta - com clareza identificou um sentimento claro dos associados: 
recebemos alguém em nosso Clube, damos-lhe um título, o direito de frequentar, 
pelos seus resultados esportivos; depois de um mês de publicado seu nome 
dentre aqueles que receberam a honorabilidade – no Conjunto Poliesportivo - ele 
muda de Clube por motivos profissionais ou outros, e vem disputar contra o 
Pinheiros. O que se pretende é impedir que ele venha a competir contra o Clube. 
E a solução que encontramos na proposta original não é a correta, a meu ver. E é 
por isso que propus a emenda e acho que ela é pertinente. A solução é voltar ao 
que se fazia antigamente: não conceder mais o título por resultados atléticos, 
porque não temos como controlar isso. Então, como base para simplesmente 
resolver a questão colocada é fazer uma alteração com o mesmo objetivo, 
atingindo o resultado com outra mudança. Por isso substituí uma coisa pela 
outra. Informou que caso sua emenda fosse recebida, voltaria a discutir a 
questão. 
 
Presidente – Lembrou que o orador tinha usado o verbo substituir. Substituir a 
proposta principal pela emenda cairia em uma Substitutiva, e sendo assim, não 
estaria em termos regimentais. Na verdade, o Conselheiro Lomonaco buscava 
substituir a emenda principal, porque, com razão, pretendia estabelecer que o 
critério de associado Honorário não pode se lastrear apenas nas conquistas 
esportivas do pretendente. A proposta principal objetiva tirar do associado 
Honorário que, porventura, viesse a disputar direta ou indiretamente uma 
competição contra o Esporte Clube Pinheiros o título Honorário a ele já 
concedido. Pode-se, em tese, abrir-se um grave precedente se, num esforço 
dialético de interpretação muito forte, recepcionar a emenda como aditiva, como 
um parágrafo isolado, de nº 11, e depois viria a principal, como outro parágrafo, 
de nº 12. Só que a respeito da criação deste parágrafo não houve manifestação 
da Comissão de Esportes, nem da Comissão Jurídica, e ele, Presidente, ficava 
neste impasse. O Conselheiro Lomonaco brilhantemente colocou: eu viso a 
substituir a proposta; é a própria proposta substitutiva. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – É a modificação da ideia, na realidade é uma 
solução para modificar a ideia. 
 
Presidente – Dentro dos meus princípios, vou colocar à apreciação da soberania 
da Casa. 
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Francisco Carlos Collet e Silva – Ponderou alguns aspectos que entendeu 
relevantes para o equacionamento da questão, defendendo que a emenda do 
Conselheiro Lomonaco tinha manifesta expressa relação temática com a 
proposta principal. Disse que hoje em dia, de um modo geral no mundo jurídico, 
o excesso de formalismo tem sido substituído para um caráter de maior 
instrumentalidade dos processos em geral, inclusive dos processos legislativos, 
quer dizer, todas as Casas têm procurado manter uma dinâmica que permita, 
ainda que sejam cometidos alguns excessos, algumas pequenas variações, que 
sejam apreciadas emendas propostas como aditivas, normalmente de uma 
maneira como aditivas. 
 
Presidente – É o que eu acho, para podermos votar as duas. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Exato. E nessa questão, que é muito específica, 
não acho que trará um precedente temerário aqui para a Casa, quer dizer, não 
permitirá que propostas substitutivas sejam apresentadas de inopino, sem a 
subscrição de vinte Conselheiros, mas, tendo em vista neste caso em especial, 
que não caracterizaria um precedente, exceto se nos defrontássemos com uma 
situação semelhante ou idêntica, o que seria muito raro, pelo menos é uma 
situação que vejo neste momento, com todos os anos que frequento o Conselho, 
que é pontual. Realmente, o Sr. Presidente mesmo disse que teve que fazer uma 
reflexão grande nesse aspecto. Vejamos. A proposta do Conselheiro Lomonaco 
refere que não se deve dar título honorífico apenas em função do desempenho 
por atleta, ao passo que a proposta inicial restringe o uso do título, também é 
restritiva, à medida que impede aquele que recebeu o título honorífico de 
competir direta ou indiretamente por outro clube, salvo perdendo o título 
honorífico. Então, na verdade neste particular as duas propostas são muito 
próximas. Uma perde se for competir por outro clube, a outra não permite dar. 
Particularmente, acho que a proposta do Conselheiro Lomonaco faz muito mais 
sentido. Não poderíamos dar títulos honoríficos sob condição ou de caráter 
precário, que seria um mau caminho. Neste aspecto, a emenda além de ter a 
mesma questão temática, também diz respeito a uma restrição ao título 
honorífico. E acho que a continuidade da emenda do Conselheiro Lomonaco, que 
diz que os atletas serão beneficiados apenas com títulos Beneméritos, de certo 
modo é aquela inteligência que já consta do Regulamento. Então, Sr. Presidente, 
entendo perfeitamente a sua consideração jurídica, porém, acredito que não 
estaríamos transgredindo nenhuma norma do Regimento apenas tendo 
entendimento com maior elastério da questão. Encaminhou a matéria no sentido 
de que a emenda fosse recebida como aditiva e a própria Comissão de Redação, 
se viesse a analisar o assunto, corrigisse eventualmente questões de parágrafos.  
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Presidente – O que havia colocado é justamente que a única forma que 
poderíamos, em tese, a soberania vai decidir, e fui buscar em Plácido e Silva o 
conceito de emenda aditiva: é aquela que acresce não à proposta, mas venha 
aumentar o alcance da proposta. Seria a única forma pela qual que permitiria 
eventual deliberação Plenária. E quando se aprova uma emenda que, em tese, 
seria modificativa, ele falou, depois substitutiva, mas fiquemos na modificativa, 
ela prejudicaria a principal. Então, aprovando a emenda não votaríamos a outra. 
Então, estou tentando num esforço e, agora acompanhado pelo senhor se 
votarmos a principal, o Conselho vai decidir, e também a do Conselheiro 
Lomonaco, que é de uma pertinência cabal, porque não basta apenas a vitória 
esportiva, há outros requisitos fundamentais objetivos e subjetivos para que ele 
venha receber essa, que é uma das maiores, senão a maior distinção do Clube, é 
fundamental. E votaríamos como aditiva. Criaríamos um parágrafo, caso ela 
venha ser aprovada, outro para concessão e outro parágrafo para revogação. 
Não poderia colocar sem essa discussão enriquecida pelos conceitos dos 
senhores, porquanto amanhã abriria um precedente de qualquer vir e apresentar 
uma substitutiva ou uma emenda de outra natureza, dizendo: Anteriormente, lá 
no caso do Honorário teve essa possibilidade. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – O que, comentou, não seria - como nós dois 
concordamos – precedente; estaríamos apenas dando maior elastério ao 
entendimento. 
 
Presidente – Que isso fique bem claro: não estamos aqui criando um precedente, 
tendo em vista a magnitude do que o Conselheiro Alexandre apresentou. 
 
Clovis Bergamo Filho (aparte) – Pediu ao orador que esclarecesse a diferença dos 
benefícios do Honorário e do Benemérito. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu ao Conselheiro Bergamo pelo aparte, 
esclarecendo que há definição estatutária, regimental, no Regulamento estão as 
diferenças. 
 
Presidente – Reportando-se ao Conselheiro Bergamo, esclareceu que Atletas 
Beneméritos são os que inscritos no departamento esportivo com exemplar 
comportamento e participando de competições oficiais de modalidades 
esportivas competitivas, defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira há sete anos 
ininterruptos, ... Honorários são os que estranhos ao quadro social hajam 
recebido ou venham a receber esse título em virtude de serviços excepcionais 
prestados ao Clube ou ao esporte amador do Brasil. Então, o Atleta Benemérito é 
aquele que competiu inscrito durante sete anos e chegou à glória olímpica ou 
pan-americana, até o segundo lugar, desde que ele já não tenha participado em 
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competições anteriores. Enquanto o Honorário é aquele que estranho ao quadro 
tenha prestado relevantes serviços ao esporte amador ou ao Clube propriamente 
dito. Esta é a diferença. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Disse que não era contra o conceito, mas 
tinha uma dúvida técnica que o preocupava: se a partir do momento em que se 
concedesse o título para um atleta, depois o retirasse, isso não se tornaria um 
direito adquirido. 
 
Presidente – Respondeu que sim, mas a proposta passaria a viger a partir da data 
da eventual aprovação. Doravante, aquele que quisesse, se passasse emenda 
Lomonaco, deveria fazer a comprovação não só pelos títulos, como subjetiva e 
objetivamente também. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Mas cassar posteriormente? 
 
Presidente – Não, foi concedido o título em benemerência. Agora, se o indivíduo 
pratica um ato de enfrentamento contra a entidade que o agraciou, ele corre o 
risco de ter revogada essa concessão, isso em qualquer lugar, porque não fere o 
direito adquirido. Há previsão. Vamos supor, argumentando com o conceito de  
Atleta Benemérito. Ele vem e pratica um ato desabonador de conduta dentro do 
Clube, quem deu a ele o título tem o direito de, havendo uma proposta e 
garantido o devido processo legal, discutir e deliberar pela revogação desse título 
sem qualquer ferimento ao ato jurídico perfeito e acabado, que é cláusula pétrea 
da Constituição. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Pediu licença para encerrar a sua manifestação, 
já que os esclarecimentos estavam sendo solicitados à Mesa. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Disse que em uma sessão posterior até 
aprovaria a emenda do Conselheiro Lomonaco, mas nesta oportunidade não 
concordava com a interpretação mencionada pelo orador. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Explicou que utilizou o termo elastério como 
uma análise axiológica - de alcance maior. Aparteado pelo Conselheiro André 
Franco Montoro Filho se sua ideia era que a emenda do Conselheiro Lomonaco 
fosse, por exemplo, o parágrafo 12, disse que não saberia dizer o número. 
 
Presidente – Esclareceu que a emenda seria recepcionada como parágrafo 11, 
porque é um antecedente. Se porventura viesse a ser aprovada, isso seria 
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atribuído à Comissão de Redação. E a revogação do título objeto da proposta 
principal, se aprovada, seria o parágrafo 12. Perguntado, respondeu que se 
aprovada a emenda do Alexandre Lomonaco, desapareceria o 11º. O objetivo da 
proposta principal era estabelecer que aquele que já tivesse recebido o título de 
Honorário se, porventura, competisse contra o Clube se sujeitaria a perder essa 
honorabilidade. A emenda do Conselheiro Lomonaco, que no seu primeiro 
estudo, por isso que abriu a palavra para ser convencido, buscava que para 
conceder não bastariam apenas as conquistas esportivas. ... A emenda Lomonaco 
estava querendo regulamentar um critério de concessão; a proposta dos 
cinquenta e quatro Conselheiros, estabelecer um critério de revogação. Por isso 
achei uma antinomia, uma colisão entre o que o Conselheiro Lomonaco quer. 
Perguntado pelo Conselheiro Montoro se o Conselho aprovaria as duas, 
respondeu que ainda consultaria o Plenário se a emenda do Conselheiro 
Lomonaco seria ou não objeto de votação. 
 
André Franco Montoro Filho – Entendi que seriam as duas. No caso, claro, 
votado, respeitado o Plenário, se for essa uma situação possível, ter as duas 
juntas acho que não pode. 
 
Presidente – Explicou que, como havia falado desde o início, se viesse 
isoladamente a proposta do Conselheiro Lomonaco na forma regimental, ela 
seria discutida como o aparteante colocara. Veio isoladamente apenas a 
proposta dos Conselheiros. É de fácil intelecção que uma está, com a devida 
vênia, em oposição à outra, porque enquanto Lomonaco regulava um critério de 
concessão, a outra regulava um critério de revogação. Então, se o Conselho 
entendesse que a emenda viesse a ser discutida e, se eventualmente a 
aprovasse, seria o parágrafo 11, pela ordem lógica, que é um critério de 
concessão. Doravante, os Honorários - e aí respeitando o ato jurídico – 
receberiam o título somente após análise de suas condições esportivas e também 
objetivas e subjetivas, isso para conceder. Parágrafo 12: Para revogar a 
concessão, se a proposta for aprovada, ficarão impedidos de jogar contra o 
Clube, ou aguardarão 12 anos, como propõe o Conselheiro Gesualdo, ou deverão 
pedir autorização do Conselho, como prevê a emenda do Dr. Atanes. As duas, 
sem essa explicação de ser emenda aditiva, porque veio em forma de emenda, a 
meu primeiro sentir lógico está tendo um ponto de colidência, que o senhor 
enxergou, que enxerguei ao longo de toda essa semana. Mas hoje a pauta está 
mais leve, abri a discussão, porque tenho o artigo 47, que me faculta, considero 
prejudicada a emenda, porque, segundo o termo regimental, ela seria 
impertinente. Não é o caso, ela não teria uma coerência lógica com a proposta 
apresentada. 
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Regina Helena Secaf – No caso da proposta do Lomonaco, perguntou quais 
seriam esses outros requisitos para o atleta receber a honraria. 
 
Presidente – Por exemplo, ele é atleta, mas se ele tem uma boa conduta social, 
não apresenta nenhuma nódoa comportamental. 
 
Regina Helena Secaf – Comentou que seria importante deixar isso escrito. 
 
Presidente – Concordou que isso deveria ficar expresso se aprovada a emenda, 
acreditando que, a exemplo da admissão de associados, a Comissão de 
Sindicância examinaria as propostas de concessão para comprovar que o 
agraciado reúne os requisitos necessários para receber a honraria. 
 
Regina Helena Secaf – Agradeceu. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima (aparte) – Ponderou que já é feita essa avaliação para 
que se conceda esse título; é óbvio, ele passa por esse critério. Principalmente 
por isso também entendia que estava prejudicada a emenda do Conselheiro 
Lomonaco. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Discordou que a emenda Lomonaco estivesse 
prejudicada. 
 
Presidente – Informou que colocaria em votação se o Plenário aceitava discutir e 
deliberar sobre a emenda do Conselheiro Lomonaco. Isso se chama Reserva de 
Plenário; não queria, unilateralmente, decidir que a emenda estava 
simplesmente prejudicada, vamos às duas, porque não é do seu feitio. Quero ver 
isso aqui aflorar em assuntos de muita importância ao Clube. Esse o é. Estamos 
em fase de preliminar. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Defendeu que o que em pauta era a proposta 
formulada por cinquenta e quatro Conselheiros, que visava criar um 11º 
parágrafo no artigo 6º, do Regulamento Geral. Essa proposta encabeçada pelo 
Conselheiro André Fiore previa uma revogação. Ao passo que a brilhante 
proposta criada pelo Conselheiro Lomonaco se referia à concessão. Então, era 
uma questão temporal: uma tratava de passado, outra tratava de futuro. A 
proposta que o Conselho estava para analisar era futura, ou seja, o título tinha 
sido concedido. Então, então não estamos apreciando requisitos para a 
concessão e, sim, para a revogação da concessão. É brilhante demais a emenda 
do Conselheiro Lomonaco, só que não é pertinente no momento, porque no 
momento discute-se se revoga-se ou não a concessão que foi dada. E o 
Conselheiro Lomonaco pede mais um requisito para concessão. Então, entendo 
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que ela não pode ser examinada nessa fase, pode sim numa outra proposição, 
encabeçada por cinquenta Conselheiros, e criamos mais um requisito para 
concessão. Era só isso que queria colocar.  
 
Presidente – É assim que vou colocar em votação. 
 
Cândido Padin Neto – Referindo-se a determinada menção do Conselheiro Ivan 
Castaldi, pediu mais paciência e que as manifestações não sejam levadas para o 
lado pessoal, pois simplesmente estamos vendo o que é melhor para o Pinheiros. 
 
Presidente – Lembrou que sempre é preciso medir as palavras. 
 
Carlos Augusto de Barros e Silva (aparte) – Na esteira do entendimento do 
Conselheiro Toloza, com relação ao manifestado pela Presidência desde o 
princípio, ponderou que a análise dos dois aspectos era absolutamente 
irreconciliável, impossível. Estava-se tratando de uma revogação de um ato 
regulamentar, no sentido de revogar uma concessão. A concessão é ato 
praticado, é ato existente. Não havia a menor possibilidade de se analisar como 
se faz a concessão neste momento, neste foro.  
 
Presidente – Concordou, dizendo que proposta e emenda eram colidentes. 
 
Carlos Augusto de Barros e Silva – Aduziu que entendia perfeitamente a forma 
como o Conselheiro Ivan Castaldi procurou enunciar esse ponto de vista, que 
adotava e endossava. Não havia como fazer qualquer coisa que harmonizasse 
uma coisa com a outra. Nesta oportunidade teríamos de decidir a revogação, em 
outro momento, com profundidade, aproveitando a contribuição importante do 
Conselheiro Lomonaco, apreciaríamos como se faz a concessão, embora 
considerasse difícil, num âmbito de enfoque absolutamente esportivo, avaliar, 
enfim, atributos outros de conduta, de procedimento, de caráter, que a pessoa 
possa eventualmente não revelar, mesmo porque as aparências enganam. 
Agradeceu.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – ... Confessou-se um pouco surpreso com a 
proposta, porque na realidade o que está no nosso Estatuto, nos Regimentos já 
resolve o problema. Não sei qual é o problema que temos, porque é diferente de 
um título de Atleta Benemérito, que é concedido a um atleta ligado ao Clube, 
que disputou pelo Clube, ele pode ser revogado se ele disputar contra o 
Pinheiros. Mas isso já é da natureza do título de Atleta Benemérito. Agora, o 
Honorário, ninguém se propôs a ser associado Honorário do Pinheiros; é o 
Pinheiros que está fazendo essa concessão. Como é que você vai fazer depois? 
Deu o título de associado Honorário a um atleta campeão olímpico de ginástica, 
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medalha de ouro nas Olimpíadas. O Pinheiros achou que deveria fazer 
homenagem a esse atleta e dá o título de atleta Honorário para ele. Mas foi o 
Pinheiros que achou. Agora, ele vai deixar de jogar, de competir contra o 
Pinheiros. 
 
Presidente – Esclareceu que a sustentação do orador era quanto ao mérito, e 
naquele momento discutia-se se o Conselho deveria ou não apreciar a emenda 
do Conselheiro Lomonaco. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Concordo, mas esta análise também é a 
discussão preliminar, porque no meu modo de entender não tem que ter 
proposta nenhuma, não tem que ter modificação nenhuma, você tem no seu 
Estatuto a figura do associado Honorário. Eu não sei se os senhores sabem, o 
major Sílvio de Magalhães Padilha é associado Honorário, porque o Pinheiros, 
pelos serviços prestados ao Comitê Olímpico achou que deveria dar. 
 
Presidente – Informou que quando da discussão de mérito colocaria em votação 
a proposta, se a manifestação do orador fosse acolhida, a proposta seria 
rejeitada e tudo permaneceria como está. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que sua colocação nesses aspectos 
preliminares era de que não cabe nenhuma proposta de mudança da categoria 
de associado Honorário; não cabe acrescentar nada. 
 
Presidente – Explicou que como se tratava de uma proposta formulada por 
cinquenta e quatro Conselheiros; a ele, Presidente, compete, como em outros 
casos que fez e que não entenderam bem, apenas e tão somente recepcionar e 
dar o trâmite previsto no Regimento. O Conselho soberanamente é que, na 
apreciação de mérito, decidiria se era válida ou não a proposta regulamentar 
formulada. O que não podia era indeferir liminarmente; não tem essa 
competência. A competência que tem é: preenchido os requisitos objetivos de 
uma proposta regulamentar, e estavam, dar-lhe o trânsito adequado e colocar à 
deliberação do Plenário. O Plenário tinha ouvido a manifestação do orador, e no 
mérito iria decidir. Se ele entendesse de acordo com a sua colocação, rejeitaria e 
a matéria estaria encerrada. Se não entendesse, iria, evidentemente, examinar as 
outras questões. Como o assunto estava suficientemente esclarecido, pelo 
princípio de reserva do Plenário, submeteu a matéria à votação.  
 
Deliberação 
Por maioria de votos, o Conselho decidiu considerar prejudicada a emenda do 
Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco. 
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Wilma de Almeida Gonçalves – Acreditando ser a única a discordar dessa 
punição aos Honorários, ponderou que hoje em dia o atleta que recebe essa 
honraria é de alto nível, é um profissional. E sendo um profissional, ele tem um 
valor financeiro. E em determinado momento é convidado e tentado pelo 
dinheiro, porque é uma subsistência, e muda de Clube. Isso não quer dizer que 
ele deixa o Pinheiros por qualquer motivo. Além de tudo, durante cinco, seis, 
sete anos nos deu alegrias, sofreu, teve contusões, mas deu ao Clube títulos 
nacionais, internacionais. E não é justo que por uma mudança de entidade ele 
venha realmente competir contra o Clube e seja punido dessa forma. Durante 
muitos anos ele nos deu alegrias, pódios, vitórias, e perdendo essa honraria, para 
voltar para o Pinheiros ou tem que ser convidado de um dos Conselheiros ou de 
um associado e pagar para isso. Manifestou-se contra a proposta, por um 
sentimento de gratidão, dizendo que devemos sempre estimar e querer que esse 
atleta entre no Clube de cabeça erguida e com seu título de Honorário 
permanentemente dentro do seu coração. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima (aparte) – Concordou plenamente, dizendo que pelo 
trabalho, por todo sacrifício de um esportista de uma atividade que hoje é 
considerada, sim, profissional, deve ser mantido o título, porque nós que demos 
o título. Qualquer outra profissão, se o advogado trabalha 20 anos numa 
empresa e sai dessa empresa para outra, ele não pode também ter essa 
consideração. É uma profissão hoje. Comentou que como professora de 
Educação Física, a exemplo da oradora, sabe muito bem o que é trabalhar com 
esses atletas, para uma formação digna dentro do Clube. Temos que conceder e 
não retirar o título que foi honrosamente concedido a esse profissional, é um 
profissional a vida dele, nem ficar 12 anos fora. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Respondeu que só quis frisar que hoje o atleta de 
alto nível ou o atleta profissional tem que seguir sua carreira e ser sempre 
recebido como aquele atleta glorioso que nos deu alegrias, títulos. E de repente 
vai perder esse título?  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Só uma constatação. A senhora está dizendo que 
foi atleta, nunca fui atleta, mas estamos em concordância, então, numa coisa 
muito importante: que temos atletas profissionais. Acho importantíssimo que 
isso seja dito no Conselho. 
 
Presidente – Interveio, lembrando que o aparte deve ser feito em dois minutos, 
sobre alguma dúvida. Se a oradora pretendesse se manifestar, a inscreveria e ela 
teria 10 minutos para fazer suas considerações na Tribuna. 
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Regina Helena Secaf – Dispensou a inscrição. Em aparte, perguntou se a oradora 
entendia que perder o título dado pelo Clube para qualquer atleta que recebeu 
essa gratidão deveria ser feito para todos ou só para alguns? 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Em resposta, disse que quando um atleta chega a 
receber essa honraria é porque mostrou ao mundo, não só ao Pinheiros, que é o 
melhor, é um atleta de alto nível, tem um valor também profissional. Hoje em dia 
não existe isso de que o atleta compete - perdoem-me, como competiam meu 
marido e outros tantos atletas aqui, que às vezes tinha somente uma bolsa de 
estudos ou uma refeição. Hoje em dia o atleta vale ouro, e esse valor dele é 
disputado por outras entidades, mas isso não quer dizer que não tenhamos a 
gratidão daquele tempo em que o atleta permaneceu em nosso Clube; que 
continue com a honraria. Dar uma honraria e tirar, isso é uma maldade. 
 
Severiano Atanes Netto – Referiu que sua emenda estava colocada desde que a 
proposta fosse aceita. Disse acreditar também que os associados Honorários 
fizeram pelo Clube uma participação de tal grandeza que nós simplesmente 
oferecemos esse título, que é maior láurea que poderemos dar a uma pessoa. 
Posteriormente, ao retirarmos, de fato estaremos cometendo possivelmente 
uma grande injustiça. E aí está muito claro, se por acaso, se for viável essa 
retirada a emenda que colocou era muito simples, ela não ocorrerá se antes de 
ser inscrever em qualquer outro Clube o Associado Honorário solicitar 
autorização ao Conselho Deliberativo, justificando essa futura inscrição e sua 
solicitação for aceita. É óbvio que isso se limita a títulos concedidos a atletas. 
Temos hoje 15 sócios Honorários, entre eles o Capitão Sílvio de Magalhães 
Padilha, a professora da nossa escola, a Lucy Araújo Lima, um funcionário antigo 
da Casa, o Jorge Pinto e o outro que teve uma participação muito grande junto à 
Diretoria, que foi o Nicolau Biccari. Aí temos em torno de quatro ou meia dúzia 
de Honorários que não são atletas, a maioria é atleta, como Maria Esther Bueno, 
Manoel dos Santos, Gustavo Borges, Cesar Cielo Filho, o Leandro Guilheiro, Felipe 
França, esses últimos são pinheirenses mais recentes e que tiveram uma 
participação no Clube até recentemente. Então, qual é a razão da emenda? De 
repente, se for viável aceitar-se que nossos Honorários possam perder o título 
pelo fato de participarem de outra instituição esportiva, antes de entrar nessa 
instituição esportiva, é claro, querendo manter seu título Honorário, pois é uma 
láurea muito importante, ele vai fazer o pedido ao Conselho Deliberativo, 
justificando as razões. Uma delas seria simples, é o indivíduo que tem de mudar 
de praça por razões familiares ou por outras questões e para continuar dentro da 
área esportiva precisa participar de outro clube. É como se fosse um indivíduo de 
Minas Gerais que participasse da equipe de Minas e viesse para São Paulo e de 
repente viesse participar no Clube Pinheiros ou vice-versa. É claro que se essa 
emenda seria discutida no momento que as colocações muito bem postas, por 
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exemplo, pelos Conselheiros que me antecederam e já procuram desde o início 
evitar que essa láurea seja retirada, de repente não for considerada vitoriosa. 
Então, é simplesmente uma emenda que corrigiria eventual injustiça.  
 
Presidente – Para evitar que houvesse uma confusão do que o Plenário estava a 
discutir, acautelou-se em esclarecer que o artigo 6º do Regulamento Geral, no 
qual se busca inserir mais um parágrafo, diz o seguinte: o Clube se constitui de 
associados distribuídos nas seguintes categorias: 1) Benemérito, o Presidente que 
terminou o mandato, depois de três anos se concede o título; 2) Honorários, 
vejam o que o legislador pinheirense define como Honorários: Os que estranhos 
ao quadro social hajam recebido ou venham a receber esse título em virtude de 
serviços de excepcional relevância prestados ao Clube ou ao esporte amador do 
País. Estamos a discutir hoje aqui a eventual revogação, de acordo com 
determinado critério, da concessão de título de honorabilidade aos que 
estranhos ao quadro social tenham recebido esta honorabilidade. Outra coisa 
completamente diferente é o Atleta Benemérito, que como lera antes, é aquele 
que, atleta, que inscrito no departamento esportivo com exemplar 
comportamento e participando de competições oficiais e modalidades esportivas 
competitivas, defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira há sete anos 
ininterruptos, no mínimo tenham nesse período conquistado medalha de ouro 
nos Jogos Pan-americanos organizados pela Organização Desportiva Pan-
americana ou a medalha até o 3º lugar em Jogos Olímpicos promovidos pelo 
Comitê Olímpico Internacional ou em campeonato mundial na categoria de 
adultos promovido por Federação Internacional ou ainda hajam se sagrados 
recordistas mundiais na categoria de adulto, desde que homologados os 
recordes. O parágrafo 4º deste dispositivo, estabelece para o Atleta Benemérito 
que, tendo recebido o seu título de honra, ao inscrever-se em outro clube e vier a 
participar direta ou indiretamente de competição contra o Esporte Clube 
Pinheiros perderá os benefícios previstos no parágrafo 4º, do artigo 15. 
Obviamente, observado o devido processo legal. Então, já há para o Atleta 
Benemérito a previsão que estes cinquenta ilustres Conselheiros buscam trazer 
agora para o associado que recebeu o título de Honorário. Aqui falou-se muito 
em Atleta Honorário. Pode até ser, mas não precisa ser necessariamente apenas 
Atleta Honorário. Uma pessoa que não sendo atleta e prestou relevantes serviços 
ao esporte amador pode vir a receber a honorabilidade. O que buscou-se, eu 
acredito, como intérprete, indo ao encontro do que cinquenta e quatro 
Conselheiros fizeram, é criar para o Honorário a mesma restrição ao Atleta 
Benemérito.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Ponderou que a natureza dos títulos é 
diferente. 
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Presidente – São títulos diferentes. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O Esporte Clube Pinheiros cria um título de 
honorabilidade se ele quiser dar, é uma decisão dele de dar. E aí impõe-se 
restrições para dar? 
 
Presidente – Já foi afastada a emenda do Conselheiro Alexandre, que assim 
pretendia. Agora estamos discutindo a possibilidade de revogar, mas não para 
um senhor que recebeu a honorabilidade, a menos que ele pratique um ato de 
total repreensão social. Agora, se o atleta e há atletas que receberam título de 
Honorário, se este atleta vier a competir, sendo ele Honorário, e tenho dois 
exemplos, não vou citar o nome, se ele vier a competir contra o Clube poderá vir 
a Plenário, com a garantia do devido processo legal, uma proposta eventual de 
revogação. É isso que estão a pedir e é isso que estamos a discutir. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira (pela ordem) – Comentou que em princípio estava 
levantando uma nova ideia, mas não deixava de estar de acordo com o 
Presidente Arlindo, porque são coisas completamente diferentes. Atleta 
Benemérito é aquele sócio ou militante que consegue títulos ao Clube, tem o 
direito estatutário de receber o título. Honorabilidade é aquele título máximo 
que o Clube por suas excelsas qualidades e bondades para o Clube recebe o título 
de honra, não é Benemérito, não é militante, não é atleta. Pode até ser. Então, é 
completamente diferente, é uma honra, é o título máximo que o Clube oferta aos 
estranhos ao quadro social. 
 
Presidente – Está perfeitamente claro, é isso que o senhor colocou. É que como 
para o Atleta Benemérito existe a figura do parágrafo 4º, que é a revogação se 
ele competir contra o Clube e como o que recebeu a honraria pode ser atleta e 
eventualmente também, nada obstante à honraria que lhe fora concedida, vir a 
disputar uma partida ou uma competição esportiva direta ou indiretamente 
contra o Clube, o que busca a proposta – e certamente - é estender também para 
o Honorário que, porventura, seja atleta e que, porventura, venha a disputar 
uma partida contra o Clube, busca também um dispositivo análogo ao do 
parágrafo 4º, ao Atleta Benemérito, é isso. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Então, estamos chegando à conclusão que o 
título de honra pode ser desonrado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (fora do microfone) – Revogado. É um título de 
honra. 
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Presidente – Não sou eu que posso dizer, é uma proposta e tenho que trazê-la a 
este colegiado soberano, independente e autônomo. Não posso, sozinho, dizer: 
uma coisa não existe, está rejeitado. Não é da minha formação. Cinquenta e 
quatro Conselheiros, inclusive da Comissão de Esportes, propuseram. Não posso 
rejeitar in limine, tenho que trazer. Se os senhores entenderem na linha dos 
Ilustres Conselheiros Pedro Paulo e Arlindo Virgílio, votem pela rejeição. Se os 
senhores não entenderem dê-lhe trânsito, o que não pode é esta Presidência, 
monocraticamente, dar uma decisão liminar, dizendo: não tem discussão, rejeito 
a proposta formulada na forma regimental com mais de cinquenta assinaturas, 
sem coloca-la em discussão. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (pela ordem) – Com essa proposta Fiore, vamos 
ouvi-lo, estamos criando sim um sistema de concessão, que bate com o que o 
Lolo pretendia também, porque, tudo bem, se está estranho ao quadro social, ele 
pode estar competindo já por algum clube que joga contra nós. Com essa 
alteração a gente não vai conceder. Então, estamos criando critério de 
concessão, até bateria, daria espaço com a emenda Lolo. 
 
Presidente – Se bem entendi o que o senhor colocou é que poderia haver a 
hipótese de algum atleta que recebeu a honraria estar competindo hoje contra o 
Clube. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (fora do microfone) – Hoje em dia existe. 
 
Presidente – Hoje em dia. Se esta norma for aprovada basta apenas fazer o 
requerimento e evidentemente que o Conselho, respeitado o contraditório, 
venha apreciar. 
 
Dulce Arena Avancini – Acho que se o sócio Honorário competisse contra o 
Pinheiros deveria receber uma advertência, mas não tirar o título dele. 
 
Presidente – Explicou que isso era mérito. Está vendo porque não poderia 
rejeitar liminarmente? Porque têm várias propostas nessa linha, é uma questão 
de condução dos trabalhos. 
 
André Perego Fiore – Como primeiro subscritor da proposta, disse que o motivou 
a ingressar com essa mudança foi uma regulamentação na categoria sócio 
Honorário com o que já analogamente existe na categoria Atleta Benemérito. Da 
mesma que foi feito nessa categoria de Atleta Benemérito, viso aqui proteger a 
nossa Instituição Pinheiros e vou explicar mais além. Quando agraciamos um 
indivíduo com a láurea de Honorário, e o artigo 6º aqui é bem claro, diz: em 
virtude de serviços de excepcional relevância prestados ao Clube ou ao esporte 
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nacional. Acompanhado do raciocínio do Conselheiro Arlindo, de fato existem 
duas naturezas aqui. Primeira, de serviços de excepcional relevância prestados ao 
Clube. Aí não se engloba nada do que diz respeito à área esportiva. É importante 
enfatizar que o artigo 6º, no inciso II deixa bem clara a existência de duas 
naturezas: 1) serviços de excepcional relevância prestados ao Clube; 2) ao 
esporte amador nacional. Enfatizou que estava discutindo não a questão de se o 
indivíduo prestou serviços, como o Sr. Jorge e tantos outros exemplos, mas no 
aspecto puramente esportivo, o que já analogamente existe com a categoria de 
Atletas Beneméritos. Nada mais justo do que fazer com a categoria de Associados 
Honorários o mesmo que fazemos com os Atletas Beneméritos. Aí vão dizer: ah, 
mas o Honorário é maior que o Atleta Benemérito? Não sei, é uma questão de 
juízo de valor, os dois são títulos dados por nós, só que um a gente tira, o outro 
não pode tirar. Por que não? O indivíduo está lá competindo por outro Clube, 
sendo nosso adversário direto, por muitas vezes fazendo com que percamos um 
evento, uma disputa de algum campeonato. E, pior, esse indivíduo volta aqui nos 
fins de semana e usa nossa churrascaria, nosso Clube e passeia pelas nossas 
alamedas. Em alguns casos pode até tripudiar da gente: está vendo, ganhei o 
campeonato e ainda estou usando seu Clube! É muito claro, se a gente já faz isso 
com o Atleta Benemérito, por que não fazer com o Honorário? É muito claro, os 
dois têm caráter único e exclusivamente esportivo. Agora, claro, isso faço 
questão de deixar bem claro aqui, a nossa maior láurea, a nossa maior honraria é 
o título de sócio Honorário, isso não tem a menor dúvida. 
 
Carlos Augusto de Barros e Silva (aparte) – Entendendo que a proposta 
pretendia criar um subgrupo dentro do Honorário, porque falava só no aspecto 
esportivo, perguntou, então, se a revogação só ocorreria no aspecto esportivo e, 
no outro aspecto, não. 
 
André Perego Fiore – Explicou que o que quis dizer foi que o título é concedido 
em duas circunstâncias. A primeira delas, por serviços prestados. A segunda, para 
o esporte amador nacional. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho (aparte) – Poderia dentro dessa sua 
proposta, eventualmente, se tornar associado regular comprando um título? 
 
André Perego Fiore – Respondeu que obviamente que sim. Continuando, disse 
que com o advento da Lei de Incentivo ao Esporte, hoje o esporte tem 
movimentado muito dinheiro, patrocinadores, empresas e principalmente a 
mídia, fazendo com que atletas mudem de clube, sem dúvida em função de 
ganhos maiores. Acontece que com esse envolvimento maior da mídia, é natural 
que os atletas que mudem de clube, até por imposição do novo contrato que ele 
assina, ele pode fazer declarações à imprensa, como: “agora esta é minha nova 
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casa. Hoje sou muito mais feliz nessa agremiação do que era no passado. 
Somente aqui consegui meus grandes resultados, o que não conseguia no clube 
anterior.” Ele enaltece a nova agremiação e, obviamente, por conseguinte, 
deprecia a nossa. Não acho isso justo, porque existe essa declaração à imprensa, 
hoje é comum. E hoje alguns clubes exigem, por força contratual, que eles 
enalteçam sim o novo clube. Sem contar que esse atleta, repito, ele passa a ser 
adversário direto da nossa agremiação. Quer dizer, um indivíduo que é sócio 
Honorário, a maior das honrarias, passa a ser nosso adversário direto. No mais, 
queria deixar muito claro, senhores, que sou 100% a favor do esporte no Clube, o 
meu DNA é esportivo, venho de uma família de esportistas, então, vou sempre 
defender o esporte custe o que custar, jamais deixarei de defender o esporte. E 
como a Conselheira Wilma bem disse, nossos atletas merecem todas as honrarias 
do mundo, quanto mais, melhor. Aliás, o título de sócio Honorário deveria ser 
dado somente a atletas, porque para mim é a essência do nosso Clube, é o nosso 
DNA, é o que a gente tem que defender aqui, é o esporte e os atletas que estão 
envolvidos nesse esporte. Reportou que em determinado momento propôs ao 
Conselho uma homenagem ao Clube, assim como fazia hoje, uma proteção ao 
nome do Clube. No passado, após às Olimpíadas de Pequim, no ano de 2009, 
propôs que fosse estampada na Bandeira do Pinheiros uma estrela dourada em 
homenagem ao único ouro olímpico conquistado pelo Esporte Clube Pinheiros 
nos seus 115 anos de história. Continuou: Por que conquistado pelo Esporte 
Clube Pinheiros? Porque esse ouro olímpico, apesar de ter sido conquistado por 
um atleta da Natação, nós que forjamos esse ouro. O atleta merecidamente 
recebeu a sua honraria de Associado Honorário. Merecidamente, porque é um 
grande atleta. Que homenagem o Pinheiros recebeu? Nenhuma. Nós forjamos 
esse atleta, lhe demos estrutura esportiva, psicológica, nutricional, biomecânica, 
enfim, uma estrutura completa a esse indivíduo. Nem sequer o Conselho 
Deliberativo prestou uma homenagem ao Clube, aos dirigentes da área esportiva 
e à Presidência do Clube. Não foram homenageados. O atleta merecidamente 
recebeu a homenagem e o Pinheiros, que forjou esses atletas? Infelizmente, 
minha proposta não foi aprovada, mas quero dizer que hoje tenho a mesma 
intenção que tinha no passado, de proteger o nosso Clube, para que não 
tripudiem aí fora, dizendo que “o clube que estou agora é melhor do que o que 
competia no passado, que a estrutura que tenho hoje é melhor da que tinha no 
passado”. E depois vem aqui ao Clube para usar nossa piscina, para nadar e 
comer em nossos restaurantes. Isso não é justo. Sou 100% a favor que os atletas 
sejam homenageados ... jamais tiraria isso de um atleta. Muito pelo contrário, os 
atletas têm que ser cada vez mais homenageados. Agradeço muito ao Presidente 
Manssur, que a todo o momento traz esses atletas para serem homenageados. 
Infelizmente isso não ocorre com mais frequência, gostaria que ocorresse em 
todas as sessões, porque isso é o que tem valor no Clube, é o esporte. Por fim, 
gostaria só de dizer que são dos grandes atletas que este Clube é feito. Cito 
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alguns aqui: Manoel dos Santos; Gustavo Borges; Cesar Cielo; Rafael Baby; 
Leandro Guilheiro, esses são os operários, pessoas que construíram a história 
esportiva do Clube, merecedores de tudo o que este Clube tem em termos de 
homenagem. No entanto, quero deixar muito claro, essas pessoas se vão, mas o 
Clube fica, é perene, eterno, então, ele é mais importante do que tudo. Então é 
ele que tem que ser preservado, mais até do que os atletas, a despeito de 
admirar todos eles. 
 
Roberto Cappellano (aparte) – Corroborando com o raciocínio do orador, com 
relação aos últimos agraciados com o título de Honorário desde que é 
Conselheiro, sempre foram atletas. E se tornaram Honorários porque não tinham 
condições de ser Atletas Beneméritos, porque não tinham sete anos de Clube. 
Conquistaram o título, um foi campeão olímpico, outro foi recordista mundial, 
hoje estão no Corinthians e estão falando o que o orador disse. E eles não tinham 
condições de ser Atletas Beneméritos; o Clube queria dar o título, e falou: então 
vou te dar Honorário. Aí esse atleta sai do Clube, e além de largar o Clube, tem o 
privilégio de não acontecer nada. E o atleta que ficou sete anos aqui e fez tudo 
igual ao Honorário ou até mais, se ele competir antes... 
 
Presidente – Pediu ao orador que formulasse seu aparte. 
 
Roberto Cappellano – Perguntou ao orador se, como ele, aparteante, entendia 
que na concessão do título de Honorário para atleta deveria haver o mesmo 
critério para o Atleta Benemérito, porque os últimos concedidos foram colocados 
como Honorários, porque não tinham condições de ser Atletas Beneméritos. 
 
André Perego Fiore – Agradeceu pelo aparte, mas disse que a colocação do 
Conselheiro, que achava interessantíssima e com a qual concordava plenamente, 
fugia do objeto da sua proposta. 
 
Clovis Bergamo Filho (aparte) – Perguntou se o orador não achava 
extremamente relevante as crianças do Clube terem oportunidade de conviver 
com os atletas Honorários, mesmo que pontualmente ou circunstancialmente 
pela característica do mundo desportivo hoje, participando de uma competição.  
 
André Perego Fiore – Respondeu que aquela situação era interessante, mas que 
na prática não funciona, porque é impossível que esse atleta seja, por exemplo, 
do Corinthians e o Corinthians o autorize a vir ao Pinheiros dizer as nossas 
crianças que ele é um grande atleta olímpico, que defendeu as cores do 
Pinheiros. Ele corre o risco de perder imediatamente o salário e o seu contrato 
com o Corinthians. Então, ele não faria isso nunca. 
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Presidente – Interferiu, para evitar debate paralelo. 
 
André Perego Fiore – Concluindo, disse que esses mesmos indivíduos que 
construíram nossa história: Manoel dos Santos, Gustavo Borges são passageiros, 
o Pinheiros que fica. Alguns deles, não posso ser injusto, porque a maioria dos 
nossos atletas sócios Honorários são grandes pessoas, frequentam o Clube, são 
nossos amigos e defendem as nossas cores até hoje, que é o caso de Manoel dos 
Santos, Gustavo Borges e os exemplos são vários. Outros não fizeram isso. Então, 
uns prestam grandes serviços ao Clube e outros, um desserviço. Sobre as 
emendas, disse que gostaria de compreender melhor porque dos 12 anos da 
emenda do Conselheiro Gesualdo. Pretendeu abordar a emenda do Conselheiro 
Lomonaco, mas o Sr. Presidente informou que estava prejudicada. Entendeu que 
a emenda do Conselheiro Atanes era a melhor de todas, talvez mais completa 
que a sua. Quer dizer, eu faria uma proposta onde poderia eventualmente estar 
retirando um título de alguém que se encaixasse nessas condições, mas colocaria 
isso em Plenário e o Conselho referendaria essa questão.  
 
Antonio Moreno Neto – Reportou que embora tenha subscrito a proposta 
principal e debatido muito o assunto, teve sempre muita dúvida. Assim, colocou-
se contra a proposta, entendo que quem pegou mais nessa história foi o Cesar 
Cielo. Há outros casos, só que o Cesar Cielo nós tivemos oportunidade de ver, em 
2008 bateu o recorde de 100 metros, em Roma, na Itália. Foi um atleta que teve 
a medalha de ouro olímpica e todas as competições que ganhou em outros 
lugares nas Olimpíadas e também no Pan-americano. Era atleta do Pinheiros e 
pôs o nome dele, o nome do Pinheiros e o nome do Brasil lá e, complementando, 
tivemos a felicidade de ele bater o recorde nos 50 metros em nossa piscina, que 
foi auditada e oficializada pela FINA. Ele ter recebido o título de sócio Honorário 
com esse serviço prestado ao Pinheiros não podemos tirar nunca.  
 
Presidente – Explicou que não existe deliberação retroativa. 
 
Antonio Moreno Neto – Esclareceu que se referia mesmo à frente, entendendo 
que não podemos ter uma situação conceder um título de Honorário, discutido 
no Conselho por todos os Conselheiros, e depois retirar, por ele ter saído do 
Clube. A despeito de o Conselheiro Fiore ter dito que frequentam e usufruem o 
Clube, ponderou que são poucos, oito talvez, isto é, oito famílias frequentando o 
Clube? E nem frequentam, porque saem do Clube. Não podemos tirar o título de 
atletas como Gustavo Borges, Manoel dos Santos, nem nos casos futuros.  
 
André Perego Fiore – Disse que como amante do esporte, assim como o 
Conselheiro Moreno, um dos Presidentes que mais apoiaram o esporte neste 
Clube, concordava 100% com o que disse sobre Cesar Cielo, talvez o maior 
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nadador desde País e do mundo. O mesmo quanto a Manoel dos Santos, Gustavo 
Borges, Leandro Guilheiro, Rafael Baby, etc, pelos quais tem respeito 
imensurável. Disse que jamais propôs que nenhum título fosse retirado. Muito 
pelo contrário, que estudemos caso a caso e que isso seja aprovado, como disse 
o Conselheiro Atanes, com o crivo do Conselho, se vale ou se não vale. É isso que 
estava propondo. Perguntado pelo Conselheiro Moreno se existia algum caso que 
o Clube deveria tirar o título, disse que não acha que deveria, mas houve um caso 
de uma alteta da Natação, que também tripudiou. Ela pode não vir ao Clube, usar 
nossa churrascaria e tripudiar da gente, mas é uma situação incômoda.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Pediu ao Plenário que considerasse que quem 
fosse dizer as mesmas coisas do mesmo modo não se pronunciasse. 
 
Presidente – Como os inscritos seguintes já tinham se pronunciado por uma vez, 
e outros abriram mão da palavra, pretendeu encerrar a discussão, mas o 
Conselheiro Lomonaco pediu a palavra. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Argumentou que o que interessa é que o texto 
que regula a concessão do título de Honorário não se refere especificamente à 
questão de atletas, já mostrou a questão de serviços, é bem mais amplo. Aduziu: 
As pessoas falaram rapidamente sobre quem são os Beneméritos. Acabei 
olhando lá no mural do Poli, cheguei tarde para olhar no Pró-Memória, mas no 
mural do Poli tem o que a gente interpretava quando se começou a falar de 
Honorário. Então, o primeiro Honorário foi Lineu Prestes, ... Pelo que vi no 
Google, foi reitor da USP e Prefeito de São Paulo. Basicamente não foi atleta, 
então, realmente era uma figura pública. Esses títulos Honorários nasceram por 
outro motivo. Depois, visualizando como a importância de atletas demos para 
Maria Esther Bueno, que nunca foi atleta do Clube, que se encaixa exatamente 
naquilo que o Conselheiro Arlindo falou, a questão de querermos convidar 
alguém para vir ao Clube. Depois tivemos Manoel dos Santos, que foi a primeira 
homenagem a atleta do Clube, mas à época, veja, ganhar uma medalha olímpica, 
não que hoje não seja difícil, mas o aspecto e raridade disso à época, em 1960, 
era enorme. E depois, Sílvio de Magalhães Padilha, que foi um grande atleta, mas 
que é conhecido pelo que fez administrativamente no COI, no COB e não 
diretamente pelos resultados atléticos, que era amplo. Depois passamos quase 
20 anos sem dar um título de Honorário. Viemos a conceder novamente a 
Douglas Vieira, medalhista de prata, em 84. Depois só tivemos Lucy, que foi pela 
Escolinha; Jorge, 50 anos de trabalho pelo Clube. E aí a outro atleta olímpico, 
Gustavo Borges. Depois Nicolau Biccari, seguido de Cesar Cielo, um atleta 
olímpico de 2008. É importante essa visão pelo seguinte: foram oito ou nove 
nomes em quase 50 anos. Depois demos para Cesar Cielo, atleta olímpico, não 
vou discutir a qualidade; Poliana Okimoto; Leandro Guilheiro; Felipe França; 
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Rafael Silva e acho que André Brasil, esse não está na relação, que é 
paraolímpico. Passamos a conceder, na verdade, como criando um costume de 
que o medalhista mundial e o medalhista olímpico teriam direito ao título 
Honorário. Ou seja, acho que de alguma forma o Plenário, representando o sócio, 
fugiu da ideia inicial do que era Honorário. E, ao mesmo tempo, na mesma 
corrente, que é outra forma específica de atleta ganhar, quando os primeiros 
atletas ganharam, até o Douglas tenho certeza, para ser Atleta Benemérito 
precisava ter resultado sul-americano e tinham as outras regras, que eram sete 
anos de sócio e não disputar contra o Clube. A minha visão, o que queria dizer, e 
por isso minha insistência, acho que o Conselheiro Arlindo tem uma base da 
razão da regra: não tem um problema na regra, tem um problema no que 
fizemos com ela, que é não reconhecer que não queremos que os atletas que 
recebem um título no Clube tenham sete anos de Clube e não disputem contra o 
Clube. Podemos continuar a conceder? Podemos não mexer em nada e 
continuarmos fazendo, mas de alguma forma saímos da linha mestra do que 
deveria fazer com o texto que estava escrito. Então, no último que recebeu, o 
Baby, conversando com alguém da área esportiva, disse: poxa, estou achando 
que estamos nos excedendo. A resposta foi: como assim? Ele tem direito. Tem 
direito? Nada aqui diz que tem direito. Já para o Atleta Benemérito o direito é 
claro. E por isso, não queria falar da proposta, que acabei nesse raciocínio 
prestando a visão, então, acho que o problema não são os que receberam, o 
problema é que talvez tenhamos nos excedido nas concessões. Acho que 
podemos não mexer na regra, mas demos mexer em como a gente tem encarado 
isso. Essa é minha visão. Quanto a todas as propostas, sou frontalmente contra 
dar uma honorabilidade e tirar. Concedemos ou não concedemos. Nem faria 
sentido, porque o título de Atleta Benemérito antes podia ser cassado, hoje, na 
realidade quem disputa contra o Clube vira contribuinte. Essa proposta foi 
minha. E não faria sentido propor que o Honorário simplesmente fosse, 
pensando lá para trás, André, até peço desculpas, não discutimos isso direito, 
mas acho que não faz sentido passar. Mas principalmente temos um problema 
do que temos feito com Honorário e não com a regra.  
 
Presidente – Para que o Plenário tivesse compreensão do que o Conselheiro 
Lomonaco falou e trouxe a contribuição, esclareceu que o parágrafo 4º, do artigo 
6º, ao cuidar do Atleta Benemérito, por proposta dele, aprovada aqui, estabelece 
que o Atleta Benemérito que recebeu a benesse, ao inscrever-se em outro clube 
– Igual o que estamos falando aqui – perde os benefícios previstos no parágrafo 
4º, do artigo 15, que é a isenção de pagamento de anuidade que têm os Atletas 
Beneméritos, os Associados Beneméritos, Honorários, Remidos e Veteranos. E se 
pertencentes à classe familiar, este direito estende-se apenas aos respectivos 
cônjuges ou companheiros. Então, o que o Conselheiro Lomonaco quis dizer é 
que o parágrafo 4º, do artigo 15, que perde o Atleta Benemérito se, porventura, 
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competir contra o Clube, a competição deste Benemérito contra o Clube não o 
faz perder a benemerência, mas faz perder a isenção, a consequência melhor do 
título, que é o não pagamento das anuidades e tudo mais. 
 
Gesualdo Di Nieri – Pediu a retirada da emenda que havia apresentado. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda (fora do microfone) – Lembrou que a retirada 
tem que ser aprovada pelo Conselho. 
 
Presidente – Submeteu o pedido à votação, tendo o Plenário concordado com a 
retirada da emenda do Conselheiro Gesual Di Nieri. Declarou encerrada a 
discussão e passou à votação. 
 
Votação / Deliberação: 

No encaminhamento da votação manifestou-se o Conselheiro Eduardo Ribas 
Oliveira Machado. 
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu rejeitar, 
em primeira discussão, proposta formulada por cinquenta e quatro Conselheiros, 
pretendendo incluir um parágrafo, sob o nº 11, no artigo 6º, do Regulamento 
Geral, para estabelecer que o Associado Honorário que se inscrevesse em outro 
clube e viesse a participar direta ou indiretamente de competições contra o 
Esporte Clube Pinheiros, perderia seu título honorífico. 

 
 
Item 4 - Várias. 

Regina Helena Secaf – Reclamou das condições dos azulejos da piscina, que estão 
se soltando há três anos no mínimo, uma situação extremamente perigosa, que 
vem sendo tratada de uma forma desleixada. Dirigindo-se à Mesa do Conselho, 
perguntou se há alguma maneira mais igualitária, como um rodízio talvez, de se 
se inscrever no item A Voz do Conselheiro, pois fica impraticável estar aqui às 
16h00 na fila, se inscrevem sempre os mesmos e os demais Conselheiros têm 
reivindicações de associados para apresentar. Com relação à Balada prevista para 
o dia 14 de março, perguntou se o número de ingressos é compatível com alvará; 
se o Alvará dos Bombeiros e de funcionamento estão na porta; se a organização 
é terceirizada e, em caso positivo, se no contrato existe algum item que exima o 
Clube de responsabilidades; se existe segurança do Clube na rua que proteja os 
menores de venda de bebidas, drogas e de possíveis furtos enquanto aguardam 
para entrar; se há existe lucro; se tem patrocínio; se há um parecer do Sindi-
Clube, que é bem preciso nessa questão de eventos para não associados e a sua 
relação com isenções fiscais. Disse que os vestiários estão abandonados em sua 
manutenção. A limpeza do Bar da Piscina, que não funciona as segundas, fica a 
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cargo de quem? Aliás, é um absurdo que esse Bar feche às 19h00 e não funcione 
as segundas-feiras em pleno verão. Outra coisa que não deve mais acontecer é 
passar em nossas televisões programas, como “Cidade Alerta”. Deveríamos nos 
ater aos esportes. Temos criança por perto. E, finalmente, gostaria de tocar 
novamente na questão da segurança interna: câmera já! 
 
Presidente – Com relação ao rodízio proposto para inscrição no item A Voz do 
Conselheiro, informou que depende de alteração regimental, à qual dará trânsito 
e será apreciada pelo Conselho caso venha a ser apresentada. 
 
Walter Silva – Requereu a proibição do uso do patinete nas dependências do 
Clube, inclusive no novo Estacionamento e na Lanchonete da Piscina, onde já 
presenciou uma criança atropelando uma idosa. Caso a Diretoria não proíba, que 
destine alguma dependência para essa atividade.  
 
João Vicente Roberto de Queiros Mattoso (aparte) – Complementando, 
comentou que reclamou com o encarregado da piscina e foi informado que essa 
prática é proibida nos bares e restaurantes. Mencionou uma ocorrência em que a 
Segurança orientou um associado e não foi atendida e outra, de atropelamento 
de um garçom. Recomendou que a atividade seja permitida, mas dentro das 
quadras que não estejam em uso. 
 
Presidente – Informou tratar-se de ato de gestão, que a Diretoria apreciaria. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Reportando ocorrência havida com um 
associado em janeiro, transmitiu sugestão da Conselheira Ligia, de uso de 
pulseiras ou algum tipo de identificação fácil de carregar durante a prática 
esportiva. Para que casos como aquele não se repitam, recomendou o uso da 
biometria, com acesso ao cadastro eletrônico com dados médicos dos 
associados, adultos e crianças. Reiterou providências com relação ao uso da 
biometria para crianças que adentram o Clube desacompanhadas dos pais nas 
portarias. Reivindicou espaços livres e gratuitos, onde o associado possa fazer 
alguma atividade em dias de chuva, enquanto se aguarda uma resposta da 
Diretoria à proposta feita pela Conselheira Maria Elisa Cappellano, para que haja 
descontos progressivos nas atividades. Comentou que existe um espaço na Pista 
de Atletismo, com barra, prancha de abdominal, mas não tem nenhum 
colchonete. No calor fica insuportável e na chuva obviamente inutilizado. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Como teve dificuldade para conseguir tal 
informação, sugeriu que a relação dos Associados Honorários e Atletas 
Beneméritos seja disponibilizada para consulta, com fácil acesso, em alguma 
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dependência e no site do Clube, até para que todos saibam quem 
homenageamos.  
 
Cândido Padin Neto – Pediu explicações da Diretoria com relação à ociosidade do 
campo de futebol de grama sintética, que poderia ser melhor aproveitado para 
atendem às escolinhas, pois há reclamação de pais que não conseguem inscrever 
seus filhos. 
 
Sérgio Moura Paula – Reivindicou maior controle do uso de crachá pelas babás, 
que é obrigatório. Reportou que no último domingo acidentou-se na Pista de 
Atletismo, ao utilizar uma prancha de madeira que estava com uma lateral 
deteriorada, tendo, inclusive, lavrado um registro de ocorrência por orientação 
da Segurança. Comentou que recebeu um e-mail em resposta da Diretoria, 
informando que tomaria as devidas providências. 
 
José Paulo de Camargo Mello – Solicitou à Diretoria que divulgue para os 
associados o cronograma das diversas obras em andamento, sugerindo a 
colocação de um quadro relacionando todas elas, com data de início e previsão 
de término. 
 
Presidente – Informou quantos Conselheiros assinaram a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 23h45. 

 
 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 643ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 30 de março de 2015, com as alterações já delas constantes. 
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