
ATA RESUMIDA DA 643ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Segundo Secretário “ad hoc” Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

Terceiro Secretário “ad hoc” Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho 

 
 
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) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou o atraso do Vice-Presidente José Luiz Toloza Oliveira 
Costa, que estava retornando de viagem, bem como justificou a ausência do 
Segundo Secretário José Roberto Coutinho de Arruda. Desde logo, propôs ao 
Plenário, que concordou que o Terceiro Secretário Luiz Fernando Pugliesi Alves 
de Lima ocupasse a Segunda Secretaria e o Conselheiro Ruy Cardozo de Mello 
Tucunduva Sobrinho, a Terceira Secretaria “ad hoc”. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Prestou homenagem póstuma e propôs voto de pesar pelo 
falecimento do Associado Veteranos Arthur Magalhães Andrade, que foi 
Conselheiro, Vice-Presidente do Conselho, Vice-Presidente da Diretoria, Membro 
do Conselho Fiscal e Presidente da Comissão Financeira. Propôs, ainda, voto de 
pronto restabelecimento do Conselheiro Paulo Palo, Diretor Adjunto de 
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Veteranos, e do Associado Alvaro Padin, irmão do Conselheiro Cândido Padin 
Neto. Submeteu ao Plenário proposição do Conselheiro Ricardo La Terza, aos 
engenheiros que compõem a nova Diretoria do Instituto de Engenharia de São 
Paulo, eleita para o biênio 2015/2017; bem como propôs voto de congratulações 
com o Associado Ruy Martins Altenfelder Silva, pela publicação do livro 
“princípios fundantes da cidadania, Saúde, Educação e Família”, de sua autoria. 
Votos aprovados. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de fevereiro de 
2015. 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário proposta do Conselheiro Efetivo Alberto 
Fasanaro, no sentido de consignar em ata voto de pesar pelo falecimento da Sra. 
Terezinha Gentil Fagundes, viúva do ex-Conselheiro e Diretor Carlos Antonio 
Camargo Fagundes, tendo se associado ao voto a Conselheira Dulce Arena 
Avancini. Submeteu ao Plenário e foram aprovadas as seguintes propostas de 
votos de louvor: 1) de autoria da Mesa, à funcionária Maria de Lourdes Fonseca 
(Lurdinha), que completa 30 anos de serviços prestados ao Clube; 2) de iniciativa 
do Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, Diretor Adjunto de Bowling, à equipe 
Principal de Boliche – Primeira Divisão, que pela sexta vez consecutiva 
conquistou o Campeonato Paulista da modalidade, bem como à Equipe da 
Segunda Divisão, que conquistou o Título Paulista pela primeira vez, com 
destaque aos atletas Roberta Rodrigues, Celso Azevedo, Igor Pizzoli, Felipe 
Rezende, Eduardo Issa, Coca Camargo, Nilson Wada, Renato Kim, Bira Teodoro e 
Sérgio Sá; 3) de iniciativa do Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin, Diretor de 
Relações Esportivas, ao Departamento Médico, na pessoa do Diretor Médico Luis 
Fernando Imperatriz, extensivo ao Dr. Bruno, ao fisioterapeuta Tiago e à equipe 
do Vita Care, comandada pelo Dr. Guilherme Garofo, pelo tratamento cirúrgico 
dispensado à atleta Isabella Brazolin, da Seção de Voleibol; 4) formulada pelo 
Conselheiro Renato Bernasconi Zuccari, aos seguintes destaques da Seção de 
Tênis: categoria 45 anos, Mônica Yanagi, que conseguiu o feito brilhante de ser a 
primeira do mundo; Camila Bocchi e Henrique Nogueira, Vice-Campeões do 
Banana Bowl e da Copa Gerdau de Tênis 
 
Walter Silva – Propôs voto de louvor à Diretoria, pela reforma do Boliche, 
aproveitando a oportunidade para solicitar algumas correções, como a mesa 
onde se senta o juiz, que não dá para ver os pinos; o caso do número de cadeiras 
aos jogadores, pois no painel há dez lugares para jogadores e existem somente 
oito lugares para os jogadores sentar; modificaram o balcão onde normalmente 
as senhoras guardam as bolsas, que ao invés de ficar para dentro, onde estão as 
pessoas, ele está para fora, questão de segurança.  
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Presidente – Acrescentou a necessidade de se corrigir a altura do último degrau, 
tendo o orador comentado que sua esposa se incidentou naquele degrau. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Na qualidade de Presidente da 
Comissão de Sindicância, antecipou agradecimentos pelo apoio sempre recebido 
do Presidente José Manssur, do Presidente da Diretoria Luís Eduardo Dutra 
Rodrigues e do Diretor Administrativo, Oswaldo Fontana Filho, estendendo o 
agradecimento aos funcionários José Mario Marotta, Carlos Alves e a Maria 
Helena Maestrini. Destacou a dedicação dos demais integrantes da Comissão, a 
saber: Eduardo Ribas Oliveira Machado, Rita Olivia Amaral Vellosa, Antonio 
Carlos Foschini e Roberto Olsen. Relatou as atividades da Comissão no período de 
16/06/2014 a 23/03/2015, completando 25 reuniões e entrevistas, uma média 
de 3 reuniões ao mês, com 1040 processos examinados, sendo 499 relativos a 
menores; foram entrevistados 516 candidatos adultos e 25 militantes. Disse que 
durante as entrevistas a Comissão sempre procura sondar ao máximo possível, 
por isso reduziu para 20 o número de entrevistados por sessão, para poder saber 
mais do candidato e apresentar da melhor maneira o Clube, sempre partindo 
para pesquisar seus interesses particulares, os hábitos, as experiências pessoais 
e, por que não, as profissionais. Muitos perguntam se a Comissão reprova algum 
candidato; pode-se dizer que sim. Obviamente não reprova durante a entrevista, 
mas com as próprias exigências que a Comissão vai fazendo aos candidatos que, 
não cumpridas, ele por si só acaba abandonando o processo. Caso de reprovação 
durante a entrevista houve apenas um. Isso mérito de toda nossa Comissão. 
Óbvio que, por sigilo, até regulamentar, não declinaria o nome da pessoa. 
Acrescentou: Somos muito rigorosos, especialmente quanto à união estável. A 
união estável hoje, diante de certa forma o alto custo das nossas taxas para 
ingresso no Clube, quase que R$60 mil, fora o título, determinadas pessoas 
chegam, fazem união estável, no dia seguinte já querem se associar ao Clube. A 
Comissão, com muito rigor, tem feito diligências, tem questionado, pesquisado o 
candidato, a ponto de dois casais com grande interesse de ingressar no Clube, 
moravam em lugares separados, mantinham união estável e acabaram se 
casando e apresentaram a certidão de casamento, para, finalmente serem 
aprovados. Concluiu, dizendo que a Comissão zela e procura fazer tudo para que 
tenhamos em nossa agremiação o que deseja a coletividade pinheirense. 
 
Presidente – Comunicou que nesta data foi publicado o Edital de Abertura de 
Inscrições para as chapas que pretendam concorrer aos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da Diretoria e de Membros do Conselho Fiscal para o biênio 
2015/2017, cuja eleição realizar-se-á no dia 27 de abril. O encerramento das 
inscrições será no dia 17 de abril. Porquanto o Regimento estabelece e o Estatuto 
também que as inscrições se encerram com 10 dias de antecedência e é uma 
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sexta-feira, véspera do feriado prolongado que antecede a reunião plenária do 
dia 22, destinada à apreciação das contas da Diretoria do exercício findo de 2014. 
Por esta razão, pediu a compreensão dos eventuais candidatos no sentido de que 
se inscrevam o quanto antes, para que a Mesa possa receber a documentação 
necessária prevista no artigo 7º, do Regimento Eleitoral e analisar as 
candidaturas com maior antecedência, porque atualmente há uma série de 
certidões a serem apresentadas com o requerimento, que necessitam desse 
exame. Referiu que na segunda quinzena do mês de abril haverá duas reuniões 
ordinárias: a primeira, para exame das demonstrações financeiras do exercício 
findo, como dia 15 é prelúdio desse feriado prolongado, só houve possibilidade 
de convocar os Conselheiros para o dia 22, porquanto 21, que é o feriado do 
mártir da Independência, é uma terça-feira, dia 20, segunda, provavelmente 
haverá o alongamento deste feriado. Assim, a reunião para as demonstrações 
financeiras, escrevi isso na Revista e hoje repito aqui, será realizada em uma 
quarta-feira, dia 22 de abril de 2015. E posteriormente, aí sim em dia normal de 
segunda-feira, 27 de abril, teremos a eleição para Presidente e Vice-Presidente e 
para o Conselho Fiscal. 
 
Dulce Arena Avancini – Externou seu sentimento de mágoa, pois ficou surpresa 
com a nova gravação do Hino do Esporte Clube Pinheiros, muito bonita, mas, 
francamente, contrataram profissionais para executar nosso Hino, quando temos 
um Coral maravilhoso, que está fazendo grande sucesso.  O canto por 
profissionais é bem diferenciado dos amadores, mas devemos prestigiar o que 
temos na Casa. 
 
Presidente – Disse que imaginava que a oradora fosse se manifestar a respeito, 
acrescentando que na próxima reunião o Hino voltaria a ser tocada a gravação do 
Hino feita pelo Coral do Clube. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Lucia Helena Vieira Gherardi – Formulou as seguintes reivindicações: 1) 
colocação de uma barra para deficientes e idosos nos toaletes do Restaurante 
Social e do CCR; 2) que sejam realizados exames periódicos de glicemia para 
associados diabéticos, a exemplo das medições de pressão arterial, isso porque o 
controle e prevenção evitam inúmeras doenças ligadas ao diabetes; 3) que a 
mureta entre as mesas internas e o resto do Boliche seja reduzida, para que as 
pessoas que estão nas mesas internas tenham visão do que acontece nas 
quadras; 4) providências com relação ao novo elevador do Conjunto Desportivo, 



5/49 

 

que está sempre em manutenção, e uma solução para ventilação do elevador, 
que é insuficiente. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Reivindicou a inserção de uma nova seção na 
Revista Pinheiros, intitulada “Acontece no Conselho”, na qual seriam publicadas 
as matérias que serão objeto de deliberação e votação do Conselho Deliberativo. 
Para que os associados possam atuar de forma proativa perante seus 
representantes é necessária disponibilização dessas informações de forma clara e 
objetiva, divulgando previamente ao corpo associativo as matérias que serão 
objeto de aprovação nesta Casa Legislativa. Hoje os associados, quando muito, 
tomam conhecimento após consolidada a decisão, de forma que lhe basta 
apenas lamentar ou reclamar, retirando toda e qualquer autonomia de atuação 
perante o Conselho Deliberativo, para que este possa então fazer valer a vontade 
dos associados. Desta forma, por exemplo, um pedido de autorização do fundo 
de investimento para determinada obra seria de conhecimento dos associados 
antes de vir para o Conselho, possibilitando a manifestação dos representados 
perante seus representantes. Se existisse esse procedimento, a reunião de hoje, 
por exemplo, teria sido publicada na Revista de março e, nós, Conselheiros, 
teríamos recebido as diversas opiniões do corpo associativo e poderíamos votar a 
matéria em discussão com a certeza de estarmos legitimamente defendendo os 
anseios reais do corpo associativo. Com o atendimento desta proposta o Clube 
estará efetivamente respeitando e aplicando os princípios da publicidade e da 
transparência necessários à boa execução dos objetivos da sua Administração.  
 
Presidente – Adiantou que, em estrito cumprimento ao que estabelece o 
Regimento a Ordem do Dia é publicada, portanto, o princípio da publicidade é 
cumprido às inteiras em todos os quadros disponíveis para que se tenha através 
da leitura dos éditos, dos proclamas ou da Ordem do Dia, porque são três 
expressões sinônimas, por todos os Conselheiros e por todos os associados. Sem 
embargo desta publicidade, também mandamos aos Conselheiros a tempo e 
hora a Ordem do Dia. Vamos examinar a dificuldade, por exemplo, recebi a 
Revista do mês de abril hoje em casa e ainda não tenho – Claro que agora tenho, 
porque a Ordem do Dia eu acabei de dizer, é apreciação de Contas e Eleição, mas 
tirante essas hipóteses, quando da circulação da Revista e ela tem um prazo para 
sua confecção, eu ainda não tenho concebido qual o item que integrará a Ordem 
do Dia. Por exemplo, este que o senhor fala da pista, vim a receber esta 
manifestação, e está; não é mérito nenhum, é obrigação, o Conselho está 
rigorosamente em dia com todos os assuntos do Conselho, não há um processo 
sequer que esteja em condições de vir à deliberação dos senhores que esteja 
guardando, enfim, alguma data. Todos que estão em condição estão zerados. 
Desde quando começamos a gestão, depois de algum tempo todas as matérias 
do Conselho estão zeradas, o Conselho está zerado. Veio esta comunicação, que 
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é um assunto relevante, vários dos senhores de todas as vertentes aqui tinham 
como anseio, eu imediatamente chamei até em convocação praticamente de 
urgência todas as Comissões e obtivemos, a pauta praticamente foi 
confeccionada quando a Revista já tinha circulado. É esta a dificuldade temporal, 
mas partido de um homem da sua envergadura a Mesa e eu iremos examinar 
com muito carinho, mas queria deixar essas explicações para que não se pense 
que o princípio da publicidade e da eficiência, que é o artigo 37 da Constituição 
da República, que o senhor pode inserir em sua proposta, não estivesse 
observado em todas as Portarias do Clube, absolutamente em todas os éditos 
estão publicados a tempo e a hora, como também distribuído aos Srs. 
Conselheiros, informando a Ordem do Dia. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Tenho certeza disso, Sr. Presidente. E justamente 
o pedido dos associados é no sentido de manifestar a facilidade de acesso às 
informações. 
 
Presidente – Não tenha dúvida. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – É óbvio que o Clube trata essas informações com 
toda a preocupação. 
 
Presidente – E sem embargo do que o senhor disse, no próximo modesto escrito 
que eu farei, escreverei na Revista, como convidei para que viesse no dia 22 nas 
contas e na Eleição do dia 27, escreverei também algumas pequenas linhas no 
sentido de pedir, enquanto não viabilizamos isso, para que todos leiam nos 
quadros do Clube a Ordem do Dia, porque este é o órgão de representação do 
associado. E me empolgo e fico muito feliz quando vejo um grupo de associados 
presente a esta reunião. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – E diante da dificuldade que o senhor bem 
apontou, caso não seja realmente possível a operacionalização desse processo na 
Revista em vista dessa dificuldade operacional, os associados também, num 
pedido subsidiário, se referiram à publicação no site de endereço eletrônico do 
Clube, que facilitaria muito o acesso a essas informações. 
 
Presidente – Informou que a publicação dos editais já é feita no portal do Clube, 
confirmando isto com a Secretaria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Disse que durante o estudo da matéria, 
analisando o Regimento Interno do Conselho, no artigo 37-A, no seu parágrafo 
4º, o texto se refere ao seguinte conteúdo: a Diretoria ou a Mesa do Conselho 
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Deliberativo, conforme o caso, deverá se manifestar no prazo estabelecido no 
inciso X, do artigo 77, do Estatuto Social. 
 
Presidente – Que são trinta dias. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Quando na verdade é do Regulamento Geral, 
porque o artigo 77, do Estatuto, se refere à Bandeira do Clube. É só verificar a 
necessidade de se corrigir.  
 
Presidente – E há outros equívocos que já vi nesse Estatuto, era um anseio meu 
de fazer a consolidação. O que vale é o princípio, é do Regulamento Geral, que 
são trinta dias, a resposta é trinta dias, eu darei essa resposta ao senhor em 24 
horas. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Agradeceu. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Mesa do Conselho. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Transmitiu reivindicação de associadas, no 
sentido de que seja feita uma reforma no salão de beleza da Sede Social, que 
está com o mobiliário estragado, quebrado, equipamento já fora de uso, falta de 
ar condicionado. (A Conselheira Dulce Arena Avancini, fora do microfone, 
acrescentou que o preço está elevado). Reportou que existe apenas um 
problema: o Clube só é dono do espaço; ali tem uma empresa concessionária, 
então, o Clube precisa agir profissionalmente, chamar a concessionária e impor 
metas, exigir a troca do mobiliário, ar condicionado, pintura geral, equipamentos 
e dar um prazo. Se a concessionária não tiver interesse em fazer isso, então que 
se proceda uma nova licitação; há várias empresas querendo trabalhar aqui 
dentro. Agora, associada tem que ter o melhor e pelo menor preço. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Peter Alfredo Burmester – Reivindicou a alteração do itinerário dos carrinhos 
elétricos, pois hoje os dois saem da portaria principal, o primeiro mantendo o 
roteiro tradicional, e, o segundo da portaria principal para a portaria do 
shopping. Considerando que hoje o trânsito de associados naquela área, com 
compras, etc, é muito elevado, pede-se para que talvez houvesse uma alteração 
de um dos carrinhos, para melhorar o trânsito interno. Pediu providências com 
relação à Seção de Tênis, como o sistema de comunicação, que foi parcialmente 
resolvido, pois constantemente há pessoas passando pelas quadras, 
atrapalhando os jogos, quando o Tênis exige certo silêncio para concentração; há 
nove lâmpadas queimadas na quadra 19; existe quadra ainda sem as telas, as 
bolas caem nos jardins e o pessoal pula sobre as flores para pegar; quadra 
coberta com vazamento; forte dificuldade na iluminação, que as pessoas não 
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sabem operacionalizar, está incompleta e dando muita confusão nas reservas 
dessas quadras, que anteriormente nas quadras antigas inexistiam; associados, 
principalmente pais, que agora dão aulas sem acanhamento, com sacos de bolas 
de Tênis próprias. Ora, se mudou o esquema de Tênis, não foi comunicado; 
associado jogando com trajes inadequado - calça tipo jeans, levantada, com 
sapatênis. Não há controle, são jovens, não têm experiência, não tem a condição 
de proibir. O setor é gerido por cinco Diretores, o que fazem? Temos que fazer 
uma revisão muito séria e rápida. Além disso, calor muito intenso, já se foi feito 
algum trabalho, o saibro está com níveis, não é a única, a 19, 24 e outras, precisa 
haver uma manutenção mais séria no momento. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório  (pela ordem) – Propôs inversão da Ordem 
do Dia, parra que se apreciasse, depois do item 2, o item 4, seguido do item 3. 
 
Presidente – Submeteu a proposta ao Plenário, tendo a mesmo sido aprovada. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 642ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

23 de fevereiro de 2015. 

Presidente – Submeteu a ata à votação, com retificação solicitada pela 
Conselheira Ana Claudia Alves de Sá, que não interferia no seu conteúdo, tendo a 
mesma sido aprovada. 

 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-04/2015, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor de R$1.489.999,00 (Hum milhão, 
quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove 
reais), para contratação de empresa especializada para reforma da 
Pista de Atletismo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Pratico corrida há muitos anos, sou usuária 
da pista e amiga de muitos corredores que me sinto quase na obrigação de votar 
a favor da aprovação da verba para sua reforma. Desde que li que esse tema 
seria pauta na reunião de hoje passei a prestar mais atenção no piso, observando 
durante minhas corridas seus defeitos, remendos e bolhas. Eu mesma travei meu 
pé outro dia e quase caí numa dessas bolhas que descolam do chão. Para quem 
não corre talvez a pista não careça de reforma. E confesso que mesmo eu me 
peguei muitas vezes em dúvida se isso seria mesmo necessário. Até meu marido, 
também corredor, quando comentei o assunto, comentou: Precisa? Enfim, a 
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dúvida é menos pelos defeitos, porque estes existem e devem ser reparados, 
mas pela situação financeira do nosso Clube, que até agora, mesmo com a 
Comissão montada não nos esclareceu o déficit no capital de giro. Ora, como 
aprovar uma verba de quase R$1 milhão e meio, se não sei o que é esse buraco, 
certamente maior que os buracos da pista. Outro ponto que deve ser destacado 
é o péssimo estado de conservação de vários calçamentos no Clube, a maioria 
das alamedas é tão utilizada pelos corredores e caminhantes quanto a pista de 
atletismo, sem mencionar os sócios em geral, mães com carrinhos e portadores 
de necessidades. Em minha opinião, esses locais estão muito piores do que a 
pista e essa verba deveria ser usada para sua troca, preservando claro o pouco 
mosaico que restou e o restaurante. Me sinto em uma posição muito 
desconfortável, porque apesar de querer a reforma não acho que ela seja uma 
prioridade no momento. E não tenho informação técnica que justifique a reforma 
ou uma troca completa do piso, que é o que será feito. Caso aprovada a verba, 
apenas lembre da catástrofe que foi a primeira reforma da pista há uns dez anos, 
quando ela teve que ser totalmente refeita, porque foi um serviço, desculpe-me 
a palavra, um pouco porco. Que tenhamos aprendido com este erro para não 
mais cometê-lo.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... a ideia é que essa reforma da pista 
também contemple, ainda que em orçamentos separados a retirada das quadras 
de Tênis conforme a proposta original da Presidência, que formulou a instalação 
das quadras de Tênis na pista. Trago à memória deste Conselho que na ocasião 
da instalação daquelas pistas 950 associados aproximadamente manifestaram-se 
contra a instalação daquelas quadras provisórias. Esse era um número 
interessante de se guardar, porque em pesquisa anterior relacionada ao Plano 
Diretor do Clube a Diretoria atestava que a opinião de 850 associados seria 
equivalente, para termos uma amostra estatística de validade do corpo 
associativo. Então existia uma manifestação de intensidade equivalente 
estatisticamente válida ao corpo associativo, que se manifestava contra 
instalação daquelas pistas, gostaria das quadras. Gostaria de resgatar esse tema 
aqui e solicitar à Diretoria que seja apresentado o plano de remoção dessas 
quadras, sendo que o orçamento para isso deve ser colocado no custo da 
garagem e não no custo da pista. O custo da pista, do que está se falando agora é 
de uma reforma, uma reforma necessária, como a Conselheira Graziela falou 
agora há pouco, a pista realmente está num estado que para a maioria dos 
nossos associados, que quando corre não levanta o pé adequadamente, ele corre 
risco de cair. E uma queda na pista pode ser danosa não só para quem cai, mas 
para quem vem junto dele. Peço também à Diretoria que ao reformar a pista leve 
em consideração os cuidados que devem ser feitos com a pista de grama, que 
está ao lado. Para quem pratica corrida e usa a pista de grama como uma forma 
regenerativa já vê que a pista de grama necessita, o termo que se fala 
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corriqueiramente é penteada. Não sei se tecnicamente é esse, já sumiu tudo que 
tem de borracha embaixo e a grama está deitada, reduzindo significativamente o 
efeito de amortecimento, que é o efeito terapêutico que se busca para esse tipo 
de cobrimento que temos lá. Então, Sr. Presidente, essas eram as demandas, 
declaro-me favoravelmente à aprovação desta obra, dado ser o equipamento de 
talvez maior utilização do Clube, depois das catracas de entrada e saída do Clube, 
é o equipamento mais democrático, utilizado por todas as modalidades 
esportivas e é onde também o corpo associativo tem a condição de se encontrar 
com atletas de altíssimo desempenho que se mesclam e não tem nenhum tipo de 
preconceito de ensinar as técnicas aos jovens que se dedicam ao atletismo. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – Apenas salientar, a recomendação 
da Comissão Permanente de Obras no sentido de que seja iniciada a obra apenas 
quando forem encerradas outras obras que estão ocorrendo no Clube. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário, dizendo: Não. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Então, pediria que a Comissão de Obras 
esclarecesse, porque li o parecer da Comissão de Obras, ela sugeriu que essa 
obra, numa eventualidade de ser aprovada, seja iniciada após o término de 
outras obras que estão ocorrendo no Clube. 
 
Presidente - Se o senhor me permitir, até talvez não seja nem um aparte, se 
estiver essa recomendação vou colocar na votação, o senhor não tenha nem 
dúvida. Recomendação: a Comissão de Obras entende que tal obra deve ter início 
condicionado ao término das seguintes obras: Brinquedoteca, piscina olímpica e 
nova piscina infantil. ... Assim o farei. 
 
Clovis Bergamo Filho – ... Vou falar sobre a morfologia do meu pronunciamento 
para não gerar nenhuma questão de ordem. Então, primeiramente, vou 
endereçar o meu voto e depois vou falar sobre minhas considerações que 
fundamentaram meu voto. Sou extremamente favorável à reforma da pista, pois 
tive oportunidade de estar também participando do grupo que culminou o Clube 
Pinheiros ter a primeira prova de corrida de rua externa. E a nossa pista é um 
equipamento para os sócios que gostam dessa prática desportiva. E hoje em dia é 
uma prática não só corrida, caminhada, muito apropriada para a saúde de todo 
corpo associativo. As considerações que fundamentaram meu voto são baseadas 
no parecer da Comissão de Obras, o qual num item da Comissão de Obras fala 
que a última intervenção nesse ativo foi há nove anos. Então, desses pontos 
devemos tirar algumas lições. Vou dar um exemplo, recentemente aprovamos 
aqui e a Diretoria executou a troca do campo B, então, minha sugestão é que 
todos ativos do Clube tenham de forma formal definidos o tempo de vida útil. O 



11/49 

 

que significaria isso? Vamos supor que o campo B teria mais sete anos de vida 
útil. Um ano antes de completar a vida útil já iria uma sugestão na previsão 
orçamentária, uma linha reposição de ativos, porque o administrador já teria 
uma visão de todos os ativos que estão com a vida útil expirada. E aí ficaria mais 
fácil até ao administrador e ao Conselho, quando viesse o pleito de uma 
reposição de um ativo que teve sua vida útil expirada, uma coisa mais natural. E o 
administrador não precisaria ficar de certa forma justificando, porque ele teria 
um laudo que indicaria a vida útil. É essa minha consideração, que acho 
importante a gente também estar avaliando esse tipo de situação, porque 
tivemos a seguinte situação, nosso Clube passou por um grande período sem 
estar atualizando os ativos. E aí a gente se depara com essa situação de ter muita 
reposição e revitalização de ativos, que são endereçadas conforme o Regimento 
do Clube para o Conselho aprovar. Então, acho que se tivesse um procedimento 
mais linear nessa situação, na parte da previsão orçamentária, que seria 
investimento teria uma linha, o qual seria reposição de ativos e com o valor 
estimado e aí a Administração teria a relação dos ativos que são passíveis de 
reposição, pois a vida útil teria expirado. É essa a consideração, porque amanhã 
ou depois o campo B que foi trocado ontem vai surgir a mesma demanda, vai ter 
que trocar. Tem uma vida útil, que devem ser sete anos ou mais, mas vai surgir a 
mesma demanda. Era essa minha consideração. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Em setembro de 2006 foi feito um 
processo para troca do piso da pista, no dia 25 de setembro houve uma reunião 
em que foram feitas duas propostas e se chegou à conclusão que não estava em 
condição de ser aprovado. Foi devolvido à Diretoria, sendo que deveria ser 
apresentado até 13 de outubro, para que entrasse na reunião, que foi aprovado 
em 30 de outubro de 2006, com os recursos de R$1 milhão e 800 mil, que foi a 
troca total do material da pista e daqueles acessórios, a pista para salto com 
vara, aquela de alongamento, aquela obra toda, sendo que na reunião de 
setembro foi aprovada indicação do Conselheiro Carlos Miller, para acompanhar 
o processo, já que ele estava a par de todo assunto. Naquela época a 
recomendação do fabricante, a recomendação que tínhamos é que no prazo 
máximo de cinco, a não mais de seis anos fosse feito o reparo, fosse feita a 
manutenção completa. Então, era isso que queria colocar, para justificar o que 
estamos fazendo agora, com nove anos depois. Praticamente com relação a 
prazos, existe um documento que não está no processo, mas verifiquei na 
quinta-feira na sala do Conselho, mas está no processo, a Comissão de Obras 
pedia para fazer umas indagações à Diretoria quanto a prazo e origem do 
material. Quanto à origem de material foi informado que é importado e que 
praticamente uns 60 dias de prazo para importação. Isso é o item 6 no parecer da 
Comissão de Obras. E no item 7, que o prazo previsto para execução é de 60 dias 
após o recebimento do material. Isso está bem justificado. Não sei se alguém da 
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Diretoria vai fazer alguma explanação no fim, queria saber se vai ter outra 
licitação, porque ficou claro que a licitação que houve era puramente para fazer 
um balizamento do valor que fizemos em 2014. 
 
Presidente - Então lhe pergunto: o senhor quer ouvir a Diretoria? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Gostaria de ouvir. 
 
Presidente - Requerendo um Conselheiro a oitiva da Diretoria, o pedido é 
deferido e ao término o Diretor Presidente ou quem ele indicar haverá a 
explanação cabível. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Para não acontecer o que tivemos com a 
grama do campo B. Com relação aos prazos e com essa recomendação da 
Comissão de Obras, a Diretoria vai poder falar, mas que na Brinquedoteca já 
existem os cartazes que vai ser inaugurada agora no dia 8 de abril. E a piscina 
olímpica, a informação que a gente tem é que agora no mês que vem também vai 
ser inaugurada. Então, praticamente o prazo de 60 mais 60 cobriria tudo isso daí. 
E uma recomendação que queria deixar, que já está escrito aí, que vão ser 
colocadas a numeração quando fizerem o último item dos trabalhos, que vão ser 
a pintura das raias, numeração, que se colocasse, como tinha no passado, o 
comprimento de cada raia. A raia número 1 tem 400, a última tem 437. Então 
que fossem colocadas essas demarcações também, são importantes ao pessoal 
que treina. 
 
Presidente - Essa última recomendação do senhor não consta do parecer? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Não consta, essa é uma recomendação 
minha agora. 
 
Presidente - Então o senhor faz uma recomendação? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Só da pintura, que é o último item da 
execução da nova demarcação das raias, que fosse feita também a demarcação 
do comprimento das raias.  
 
Luis Eduardo Pinheiro Lima – ... Venho a esta Tribuna para dizer que participei, 
era Presidente da Comissão de Esportes na primeira reforma dessa pista há nove 
anos. E o preço que pagávamos àquela época, houve diversos problemas, ficou 
em R$1 milhão e 200. Verifico que depois de nove anos de se pagar R$1 milhão e 
800 não é um aumento muito grande. Não entrei no mérito do orçamento, mas 
só fiz essa pequena comparação. Acho que é necessária essa reforma na pista, 
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uma vez que os associados a utilizam muito nas suas práticas tanto competitivas 
quanto recreativas. É uma pista de nível 5, classificado pela IAA, é uma pista mais 
para treinamento, não uma pista de velocidade e se adequa perfeitamente as 
nossas características. No entanto, vejo o seguinte, nesses nove anos o que foi 
proposto para essa pista é que tivéssemos incentivo do esporte competitivo de 
associados, principalmente nas categorias de base. Nesses nove anos nós 
somente temos uma equipe principal, por sinal muito boa, mas toda ela 
profissional, são atletas que chamo de contratados, não foram atletas formados 
dentro do Clube e sinto a carência de se dedicar o atletismo para as categorias de 
base. Até o ano passado não competimos em nenhuma competição da Federação 
Paulista de Atletismo nessas categorias de base, somente tínhamos a 
participação desses atletas adultos. Vejo que com uma instalação desse teor 
temos que ter um trabalho de incentivo ao associado para praticar o esporte, 
que é o esporte mais antigo que se pratica no Pinheiros. E vejo também que não 
temos técnicos para incentivar essa garotada, não temos horário. Ultimamente 
estabeleceu-se um horário, depois das 16h00, 17h00 de uma garotada que está 
iniciando, mas, no entanto, houve uma inscrição muito baixa, 25 atletas somente. 
Então, peço que a Diretoria ou a futura Diretoria que intensifique esse trabalho 
de base, uma vez que, existia uma máxima dentro do Clube e os antigos sabem, 
que somente teríamos o esporte de nível adulto de alto rendimento se 
tivéssemos preenchido todas as categorias de base, o que não acontece com o 
atletismo. Então, vejo válida essa reforma da pista, mas que se intensifique o 
trabalho do incentivo ao associado, ao filho do associado a participar desse 
esporte. 
 
Marcelo Favalli – ... Gostaria, a par de alguns questionamentos que já foram 
feitos aqui na Tribuna esclarecimentos adicionais da Diretoria com relação a esse 
pedido formulado pela Diretoria no seguinte sentido: a Diretoria lança um valor, 
aqui pede ao Conselho aprovar para reforma da pista e gostaria, antes de 
qualquer coisa saber donde partiu este valor. Presumo, por aquilo que leio, Sr. 
Presidente, que a Diretoria já fez a licitação, PAT-308/2014. Se já a fez deveria 
nos apresentar efetivamente o orçamento daquela empresa que participou da 
licitação e a venceu. 
 
Presidente - Vai esclarecer. 
 
Marcelo Favalli – Se não a fez nós partimos de números totalmente aleatórios 
para custeio dessa reforma. Se necessário ou não, particularmente acho que não 
precisaria fazê-lo, mas é apenas a minha individual opinião. O que não gostaria 
de ver, Sr. Presidente, é um custo da obra lá no fim superior àquele que já vimos 
numa obra recente, que custou mais do que o dobro. É bastante interessante e 
gostaria de recomendar à Diretoria que ao apresentar propostas dessa natureza, 
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que tenho certeza que é com a melhor das intenções, porque melhora de um 
modo geral as nossas instalações que providenciasse antes a licitação desse 
mesmo serviço com a cláusula expressa nessa licitação, que os orçamentos 
apresentados por cada um dos proponentes serão posteriormente avalizados por 
nosso Conselho, porque aí não corremos mais o risco de amanhã ver uma obra 
realizada a um preço muito maior do que aquele que aprovamos a verba. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Justamente indo na direção do que você falou, às 
vezes me acho: o que estou fazendo aqui? Quer dizer, estamos tentando aprovar 
algo que já foi praticamente feito, porque já cansamos de pedir à Diretoria que 
não faça licitações de algo que não foi aprovado pelo Conselho, mas continua-se 
fazendo isso. Quando vai se terminar isso, Presidente do Conselho, Dr. Manssur? 
 
Presidente - Não estou sabendo se foi feita a licitação ou não, quando o 
Presidente vier nós vamos perguntar. 
 
Marcelo Favalli – Porque nós estamos fazendo papel de bobo aqui, porque fico 
perdendo tempo. 
 
Presidente - Perdão, papel de bobo aqui ninguém faz, porque são pessoas 
ilustres, por favor. 
 
Cândido Padin Neto – Está certo. Mas não é coisa que se faça também, estamos 
cansados de pedir transparência dos atos da Diretoria e vejo que nada muda. 
 
Presidente - Antes de pré-julgar, vamos ouvir as explicações do Presidente da 
Diretoria, vamos avaliar se está inserido no ato de gestão, se é ato de 
competência de um órgão de deliberação, vamos examinar. 
 
Cândido Padin Neto – Mas pediria uma diligência nesse sentido. 
 
Presidente - Fique tranquilo, já foi requerida a oitiva, Conselheiro Padin, ele vai 
falar e na hora vamos fazer. 
 
Cândido Padin Neto – Agradeceu. 
 
Presidente - Perfeito, Conselheiro Favalli? 
 
Marcelo Favalli – Agradeceu. 
 
Nelson da Cruz Santos – ... Mais uma vez vamos aprovar ou autorizar... 
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Presidente - O pedido é de autorização. 
 
Nelson da Cruz Santos – Aqui é sacramentação, porque pelo que estou vendo 
tudo já foi feito, mas de qualquer modo me preocupa que seja pedida uma obra 
que é necessária, não duvido que não seja necessária e que seja muito 
importante, mas o que me preocupa é que uma série de obras para trás e, nisso 
pela primeira vez parabenizo a Comissão de Obras disse que deveria ser feito 
depois que as outras obras terminassem, está-se aprovando um gasto, um valor 
que não é pequeno para ser utilizado nos próximos 60 dias. E me parece 
nenhuma das obras que estão ainda sem serem completadas serão terminadas 
neste período. Particularmente, em relação à obra para uns, maravilhosa, para 
mim, danosa, do novo Estacionamento, cujo terceiro andar até hoje não foi 
utilizado, salvo para os funcionários de alta escala deste Clube estacionar lá 
embaixo, um grande prejuízo para os associados que praticavam e praticam 
Tênis, até hoje ainda uma das quadras não foi terminada. As quadras cobertas 
apresentam sérios problemas de não drenagem adequada de água. A iluminação 
não está perfeita, enfim, esta obra tão cara custou R$52 milhões ao que consta, 
não está terminada. Outras obras também não estão terminadas e agora está-se 
pedindo uma nova verba, que volto a repetir, é importante e necessária, mas que 
deve essa obra ser feita no bom senso de que só seja executada e, ao mesmo 
tempo, o dinheiro dessa obra seja disponível quando as obras que estão para trás 
sejam terminadas, porque senão o bolo de obras e de atos não terminados acaba 
gerando um valor tão elevado que para todos nós, associados, vai ficar difícil 
corrigir. Já temos aí um valor de R$18 milhões que vai ser jogado, vamos ter bom 
critério, não estamos em condições de jogar dinheiro fora, vamos ter bom 
sentido de aprovar este valor sim, é preciso sim, mas para ser aplicado e utilizado 
nessa obra quando houver disponibilidade e não de imediato, como parece. Até 
porque parece que já foi feita uma licitação. Se foi feita uma licitação, desculpe-
me, não é essa a proposta do Conselho. O Conselheiro aprova verba para 
consentir de ser feito. Se tudo já foi feito pela Diretoria, até a própria licitação 
estamos aqui só para homologar, só para dizer Amém. Não é isso que me parece 
que o Conselho deve fazer. 
 
Antonio Carlos Fiore – ... Venho tentar acrescentar algumas informações a 
respeito da nossa reforma da pista. Em primeiro lugar, acho que vale a pena 
destacar que estamos aqui discutindo a autorização para que a Diretoria proceda 
a sequência ordinária que ela deve ter para execução dessa obra. Dito isso, 
queria fazer alguns comentários, também sou, como o Luís Figueiredo comentou, 
favorável à remoção das quadras de Tênis assim que a pista for reformada e que 
todas as quadras de Tênis também estejam disponibilizadas para os usuários. 
Vale destacar, conforme comentou o Conselheiro Novaes, que o prazo de 
validade da nossa pista, segundo informações do fabricante de há muito já 
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venceu. A não reforma da pista neste momento, continuando seu desgaste 
certamente implicará num desembolso muito maior num futuro próximo por 
conta de problemas que acontecerão no contra piso inclusive. O estado da pista 
hoje é deplorável, a pista não é usada apenas por atletas de alto nível, a pista é 
usada por atletas amadores do Clube, a pista é usada por caminhantes, a pista é 
utilizada por pessoas em recuperação de saúde. Existem muitos idosos, 
certamente mais idosos do que eu que se utilizam dessa pista e com o nível de 
bolhas que hoje são apresentadas o risco de um acidente é muito grande. Não 
gostaria de me responsabilizar por um acidente que possa vir a ocorrer com um 
idoso caminhando pela pista. Falando a respeito de orçamento, acho importante 
destacar e entender duas coisas. Existe uma Comissão Especial Financeira que foi 
criada no fim do ano passado para análise do capital de giro de custeio da nossa 
Entidade. Esse trabalho está em andamento, tenho a honra de fazer parte do 
grupo, juntamente com outros cinco Conselheiros. Antes dessa reunião 
estávamos reunidos discutindo esse tema. Acredito que nos próximos dias estará 
finalizado. Falei isso justamente para informar que a verba solicitada é para 
utilização do orçamento de investimentos, que nada tem a ver com orçamento 
de custeio. O orçamento de investimentos tem seus recursos vindos de 
atividades e locais próprios, taxas de transferência e títulos sociais 
eventualmente vendidos. Portanto, a verba de investimentos existe. Existe um 
saldo de investimentos perfeitamente visível nas nossas demonstrações 
financeiras. Finalmente, gostaria que também a Diretoria nos informasse a 
respeito de perspectivas e previsões da execução da obra. Isso é um detalhe que 
também havia esquecido. Nas reuniões anteriores de aprovações de verbas a 
maior crítica que a gente ouviu aqui sempre foi de que a Diretoria não 
apresentava orçamentos com um pouco mais de detalhes e na hora que 
apresenta, a Diretoria é acusada de ter feito licitações. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – “Não vou discutir a questão da 
necessidade da reforma e da melhoria da pista. Minha questão é financeira. No 
parecer da Comissão Financeira é colocado que em 31/12 havia saldo de R$6,5 
milhões. Tenho dúvidas a respeito deste saldo. Mas, esse é o dado que está no 
balanço. Ora, uma série de outras obras já foram feitas, inclusive aquelas citadas 
pela Comissão de Obras. Minha pergunta é: Entraram novos recursos que 
permitem ou não om Clube assumir estes compromissos.” 
 
Antonio Carlos Fiore – Esses recursos de investimento de 31 de dezembro 
estavam em conta específica de aplicação de investimentos. Em janeiro 
obviamente parte desses recursos foram consumidos e parte desses recursos 
supridos através de taxas e transferências que também ocorreram no período. 
Janeiro e fevereiro o saldo existente em 31 de dezembro praticamente não se 
alterou, os recursos obtidos e os recursos despendidos foram bastante 



17/49 

 

semelhantes. Então estou bastante seguro de que o saldo que necessitamos para 
autorizar a Diretoria a reformar a pista continua existindo dentro de nossas 
contas de investimento. E as nossas contas de investimento continuam 
acompanhando o orçamento de investimentos, no qual a pista era um dos itens 
elencados. 
 
Presidente - Por favor, Sr. Presidente, há requerimento, é regimental que se ouça 
V. Sa, com a palavra, por favor, para os esclarecimentos de acordo com as 
manifestações dos Conselheiros. 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... Queria aproveitar a 
oportunidade e antes de entrar propriamente neste assunto, para dizer que o 
Hino do Clube, da mesma forma que o Conselho não alterou, também para nós é 
uma surpresa. Mas imagino que tenha sido trocada alguma fita na hora da 
apresentação, D. Dulce, está presente a D. Dulce? Mas, enfim, vamos retomar e a 
gente presta muita atenção no trabalho que é feito pelo Coral e a gente tem que 
louvar esse trabalho desse Coral tão bonito que tem aqui no Clube e fazer essa 
modificação na próxima oportunidade. Aproveitar também para dizer que as 
quadras de Tênis, que foi dito aqui por um Conselheiro, elas não devem mesmas 
ser utilizadas por pessoas que não estiverem devidamente uniformizadas, já falei 
com o Diretor De Luccia para que preste mais atenção. Também no Futebol não 
pode usar jeans, não é só no Tênis, porque o Conselheiro se referiu que lá não é 
Futebol e Futebol também não pode, é uniformizado, como em outros locais e o 
Clube Pinheiros tem que preservar até utilização dos seus espaços. Com relação 
ao assunto em pauta, acho que uma das questões mais polêmicas que está sendo 
levantada hoje aqui nesse pedido de aprovação talvez seja o fato de a gestão ter 
realizado a licitação antes de pedir aprovação. E ao longo desses ensinamentos 
que tivemos aqui no Conselho Deliberativo aprendemos e, agora com a gestão, 
que por vezes aquilo que se aprovava aqui e dou minha mão à palmatória 
também, porque no início da gestão talvez tivéssemos trazido alguns assuntos 
aqui e que os valores não estavam absolutamente esclarecidos. Disse agora 
pouco o Conselheiro Fiore que tivesse relatado os valores e o cronograma físico-
financeiro, de tal forma que é importante dizer que quando trazíamos aqui 
aprovações sem o devido cuidado de enumerar e relatar, após aprovação, 
quando íamos fazer licitação todos os fornecedores já sabiam o valor que 
tínhamos aprovado, é contrário aos interesses da gestão inclusive, porque a 
gente noticiava o valor apresentado. Aqueles que apresentavam era pelo valor 
limite da aprovação e que não era interessante. E não há nenhum dispositivo 
nem no Estatuto nem no Regimento Interno da Diretoria que desautorize a 
Diretoria a fazer a licitação de forma antecipada. Apresentamos no edital de 
licitação o escopo de forma detalhada. Recebemos as propostas, mas não há 
contratação de ninguém, só vai se contratar após aprovação deste Conselho 
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Deliberativo e com poder, agora sim, de pós-equalização das propostas 
aprovadas, poder negociar aquilo que se pretende realizar. Então, não vejo 
nenhum problema e acho que isso já ocorreu em outras ocasiões, a gente tem 
uma vantagem sim na negociação e é importante que se faça licitação para 
mensurar e pedir o valor correto, que é aquilo que é melhor ao Clube, pode ter 
certeza que é melhor ao Clube. É assim que entendo e não há nenhum tipo de 
contrariedade estatutária nesse sentido. Aproveitando e começando pelo fim, ao 
Conselheiro que falou do saldo, aquele saldo que eventualmente é de dezembro. 
Recebi informação aqui que o saldo em fevereiro já era de R$8 milhões, então, 
com as novas entradas, os eventuais editais e transferências de títulos hoje e 
com todas as obras que estão em andamento e estão sendo entregues antes do 
início da reforma da pista com certeza, que devemos inaugurar agora, está 
publicado na Revista, a Brinquedoteca no dia 8 de abril. A piscina infantil em 
meados de abril e a piscina olímpica ao final de abril. Como essa obra que 
estamos hoje trazendo aprovação depende de material importado, que virá pós-
contratação, pós-aprovação deste Conselho Deliberativo, em menos de 120 dias 
ela não estará iniciada. Ou talvez daqui a 60 iniciada e não menos de 120 dias 
estará pronta. Então, esses são alguns dos esclarecimentos, se tiver mais alguma 
dúvida. Queria dizer também à Conselheira que esteve aqui na Tribuna, que o 
Clube tem que cuidar dos seus próprios sim. A pista já estava prevista sua 
execução e reforma em 2014 e não foi possível realizar. Está agora em 2015 e 
colocamos aqui para aprovação. E as alamedas têm que ser conservadas, como a 
pista tem que ser conservada, como nossos prédios, edifícios têm que ser 
conservados. A gestão tem que ir para vanguarda, se a gente ficar aguardando e 
não passar para frente, nós temos que preservar nosso patrimônio. 
 
Marcelo Favalli (aparte) – Tenho três perguntas, Sr. Presidente. O senhor para 
apresentar o valor de R$ 1.489.999,00 já fez a licitação ou fez apenas uma 
tomada de preços?  
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Foi feita licitação e está em nosso ofício de 
solicitação de aprovação. 
 
Marcelo Favalli – Quer dizer que esse número que consta aqui nos 
esclarecimentos é da licitação já feita? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – É licitação já feita. 
 
Marcelo Favalli – O senhor pode nos dizer qual foi a empresa que venceu? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Não posso dizer, porque não foi feita a 
equalização ainda e nem a negociação. 
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Marcelo Favalli – O que quer dizer equalização, Sr. Presidente? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – A Comissão de Licitação eleita para fazer a 
verificação e para nomeação da empresa vencedora vai verificar o edital, os 
aspectos técnicos e os aspectos financeiros e fazer a equalização de valores e 
saber se todas as empresas que estão participando atendem os requisitos 
técnicos e financeiros. Foram quatro participantes, apresentaram valores de 
certa forma similar. Também não posso declinar o nome nem das empresas nem 
dos valores, o que disse no começo, para que possa fazer uma boa negociação. 
 
Marcelo Favalli – Não consigo tecnicamente compreender que feita uma 
licitação ou a convite ou aberto a todos, espero que todas as empresas do ramo 
sejam convidadas. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – São convidadas aquelas que participam do 
edital. 
 
Marcelo Favalli – Obviamente que preenchendo os requisitos básicos ao bel 
critério da Diretoria, não pode participar por esse ou aquele motivo, mas todas as 
empresas do ramo possam participar e, considerando os requisitos mínimos de 
expertise, etc., se aprove a licitação que melhor preço apresentou. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Nem sempre, Conselheiro. 
 
Marcelo Favalli – Ou o senhor está querendo nos dizer que esse valor pode 
variar? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Só para baixo. 
 
Marcelo Favalli – O que passar disso aqui? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Só se não tiver sido contemplado naquilo que foi 
solicitado, que venha acontecer algum caso fortuito durante a obra, não é 
normal, mas pode vir a acontecer. Mas a rigor, aquilo que foi apresentado no 
edital, só aproveitar e explicar ao senhor como funciona. Hoje trabalhamos com 
o sistema de edital eletrônico, então, é colocado em nosso site e as empresas 
mediante sua capacidade técnica se inscrevem e mandam uma proposta nos 
prazos previstos nesse edital. Na data marcada abrem-se as propostas e nesse 
momento verifica e equaliza as empresas sob o ponto de vista da oferta técnica 
que ela está fazendo em relação ao edital apresentado e os valores. Esse 
momento da equalização ainda não chegou, então recebemos as propostas. 
Abrimos. Estamos esperando aprovação e após aprovação vamos fazer a 
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equalização. Feita a equalização vamos para negociação pelo melhor preço e com 
a melhor técnica. 
 
Marcelo Favalli – Uma última pergunta: para esse caso específico da reforma da 
pista o senhor convidou algumas empresas específicas ou abriu a todas? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O site ficou em aberto e aquelas que se 
inscreveram nos prazos previstos, não fizemos distinção. 
 
Marcelo Favalli – O senhor tem de memória quantas empresas se apresentaram? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Quatro empresas. 
 
Marcelo Favalli – Agradeceu. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – ... Talvez não seja o senhor a melhor 
pessoa para responder, afinal de contas sua gestão está terminando, mas você 
falou de manutenção de alameda, manutenção do Clube como um todo. O que 
posso dizer é que as alamedas têm muito mais de dez anos que estão num 
estado lamentável. O Poliesportivo, quando você anda pela escadaria tem ferro 
aparente, um monte de portas que não funcionam, então, acho que seria 
interessante, gostaria de saber se existe alguma previsão, existe algum plano, 
porque acho muito importante reformar a pista, mas acho que têm coisas que 
estão sendo muito negligenciadas em relação à manutenção aqui dentro.  
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Não concordo com a negligência, mas concordo 
que está faltando manutenção, ela tem que ser melhor encarada. Talvez em 
razão de outros acontecimentos, enfim, não posso especificar exatamente quais, 
nós temos diversas ordens de serviço, porque as áreas vão remetendo à área de 
patrimônio e à medida do possível tem o plano de manutenção. Esse plano de 
manutenção é atendido, tem processos, tem indicadores. Quer dizer, tem todo 
sistema. Agora, nem sempre o sistema anda adequadamente. Concordo que 
precisamos melhorar algumas coisas, mas lembrando também que a nossa área 
de construção é grande e precisa ser melhor adequada. Mas só não concordo 
com aquilo que a senhora falou no início, de que a gente tem que dar prioridade 
a alguma coisa e não dar atenção a outras coisas. Acho que tudo a seu tempo. 
Mas concordo com a senhora que temos que melhorar nossa manutenção. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Estou muito preocupado com um negócio que 
está acontecendo lá na portaria do Clube. Tem que aproveitar este momento. 
Temos uma árvore lá na portaria do Clube, é até bom você esclarecer a todo 
mundo o que está acontecendo. 
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues – É flamboaiã. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima - O flamboaiã está rachado e se vier sofrer algum 
problema vai ser muito sério. Só queria saber qual foi a atitude que vocês 
tomaram. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Já temos o laudo do técnico, até para que a 
gente não incorra em eventuais erros, algumas pessoas até ficaram 
incomodadas, aproveito a oportunidade, para a poda que foi feita naquelas duas 
árvores do campo de futebol, que não me agradou ver aquelas árvores podadas 
de forma radical, mas seguimos a receita e o laudo do técnico. Da mesma forma, 
com relação a esse flamboaiã estamos muito preocupados. E não só 
preocupados, como já estamos contratando o serviço. A árvore está amarrada 
com uma cinta de aço própria e tem risco de queda. Nós, Conselheiros, 
precisamos informar que às vezes as podas são necessárias e quando fizeram 
aquela poda, que as pessoas vão entender que não estamos cortando nossos, 
como dizem no meio ambiente na Prefeitura, os indivíduos arbóreos, mas que a 
gente está fazendo o necessário. O parque de árvores aqui é muito importante, 
muito bonito e a gente tem que preservar. Mas tenha certeza de que as 
providências desse tipo já estão sendo tomadas. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – ... Voltando ao assunto da apresentação dessa 
verba para ser aprovada, conceitualmente temos um escopo definido do que 
deve ser feito na pista. A partir disso, pelo que foi dito, quatro empresas foram 
convidadas a participar, se interessaram e apresentaram... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Elas se inscreveram. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – Se inscreveram e apresentaram a proposta. A 
primeira dúvida que tenho é se essas propostas foram analisadas, porque você 
chegou a afirmar que elas precisam ser equalizadas ainda. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Isso. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – Num processo de aprovação, pelo menos eu 
esperava que fosse nos trazido para análise um quadro de concorrência já 
aprovado. E até aproveito e pergunto se a Comissão de Obras... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Como podemos aprovar a licitação antes da 
aprovação da própria proposta? 
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Alvaro Rafael Mendes Latorre – Não é questão disso, você tendo o escopo, 
tendo as propostas, equalizado... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Não está equalizada ainda. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – Tendo o escopo, recebido as propostas, 
equalizado pelo setor de engenharia... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – É o setor de suprimentos. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – Negociado, temos um preço proposto aqui, tem 
uma classificação, primeiro, segundo, terceiro e, no caso aí, quatro proponentes 
numa ordem de preços. Aí sim poderia ser encaminhado, acredito eu, para a 
Comissão de Obras poder avaliar, porque pelo entendi, está claro que a Comissão 
de Obras não avaliou esse quadro de concorrência, porque a minha expectativa, 
como Conselheiro participante, é que pudesse ver o quadro de concorrência aqui 
projetado e pudesse entender perfeitamente o que está sendo feito e como será.  
Porque não sei o percentual que foi considerado de mão-de-obra, de obras 
terceirizadas, custo de mão de obra própria, essa formatação que precisa 
definitivamente ser equalizada para, nós, Conselheiros, analisar. Nós estamos 
aqui, desculpe-me o termo, mas num voo cego. Outro questionamento que 
gostaria de fazer ao Conselheiro Fiore, é que em 31 de dezembro tínhamos um 
sado de R$6 milhões e pouco na conta de investimento e uma série de obras que 
foram propostas, que acredito eu que tenha um valor que foi estimado para que 
se fosse gasto isso durante o ano de 2015. Muito bem, foi se comentado que em 
janeiro, fevereiro esses valores não se alteraram e agora em fevereiro parece que 
está em R$8 milhões. Muito bem, deu entrada... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Qual é a pergunta? 
 
Presidente - Conselheiro, por favor, seu aparte? 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – É o que falo, essa variação não foi projetada, 
outra vez estamos num voo cego. 
 
Presidente - Formule. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – Um momento só. Isso que estou dizendo é feito 
em qualquer construtora, em qualquer lugar de uma forma organizada. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
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Presidente - Sem tumulto, por favor. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – Estamos aqui polemizando... 
 
Presidente - Deixe-me explicar em homenagem ao senhor. Há inscritos, o aparte 
é regimental, é de dois minutos e o senhor está aparteando o Presidente, que 
permitiu, se ele não permitisse seria outro problema. Já disse ao senhor e com 
máximo respeito repito, não há receio nenhum de se usar aquela Tribuna, aliás, é 
o local mais sagrado deste Plenário quando é reunião do Conselho. As pessoas 
devem se inscrever, Engenheiro, irem lá, o senhor terá dez minutos para 
apresentar essas considerações, como fizeram os Conselheiros. E o Presidente 
está aqui pelo Conselheiro Novaes, que fez a exposição e formulou sua dúvida. O 
que não posso e o Plenário “reage” no bom sentido e recebo essa reação como 
uma crítica, o senhor não pode em termos de aparte, que são dois minutos, fazer 
uma manifestação, que seria apropriada na Tribuna por dez minutos, 
prorrogáveis até por mais cinco, porque fica realmente uma situação 
desconfortável para a Mesa na direção dos trabalhos. O senhor deve se inscrever, 
tem todas essas lúcidas e razoáveis objeções e dúvidas, colocá-las, ele anota e 
responde. Se ele não responder, aí o senhor faz o aparte. Agora, o que é difícil é 
conceder ao senhor o aparte e ele concedeu, e o senhor fazer uma manifestação 
que é própria de discussão na Ordem do Dia.  
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – O quadro concorrente foi apreciado e aprovado 
pela Comissão de Obras? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Não. 
 
Alvaro Rafael Mendes Latorre – Muito obrigado. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas preciso complementar sua questão, dizendo 
o seguinte: em primeiro lugar se analisa as propostas de forma técnica, porque se 
você não tiver a equalização técnica não consegue ir para a equalização 
financeira. Não tem voo cego nenhum, aliás, estamos com um voo com um piloto 
que está dando a informação precisa e foi feita uma licitação para poder trazer 
aos Conselheiros. Além do que, de forma analítica apresenta aqui todos os 
valores em cada uma das etapas, aliás, com o cronograma. Não vejo qual é a 
dúvida. Além do que, dizer ao senhor, Conselheiro, que este é o Conselho 
Deliberativo. É isso. 
 
Antonio Moreno Neto (pela ordem) - Sr. Presidente, com licença? ... Acho que 
todas as explicações, aliás, a proposta foi muito bem fundamentada, só queria 
fazer uma observação rápida, que é o seguinte: nós temos um Estatuto e um 
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Regimento Interno que têm quais são as atividades e obrigações do Conselho e 
da Diretoria. Estamos discutindo aqui uma parte executiva que cabe, por Estatuto 
e por Regimento, à Diretoria. Queria colocar ao senhor uma questão de ordem. ... 
A matéria está suficientemente debatida e que seja colocada em votação.  
 
Presidente - Vou fazer. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Obrigado, Presidente. 
 
Presidente - Declaro encerrada a discussão e vamos à parte de deliberação, com 
algumas explicações para que os senhores possam bem analisar o que vai ser 
votado. O pedido da Diretoria tem como objeto uma solicitação de autorização 
para utilização de recursos do Fundo Especial – Fundo Especial depende do 
Conselho autorizar – no valor de R$1.489.999,00, para contratação de empresa 
especializada para reforma da Pista de Atletismo. Esse é o pedido da Diretoria. A 
Comissão de Obras, que é órgão de assessoria da Diretoria e do Conselho 
formulou uma recomendação. Desnecessário dizer aos senhores que 
recomendação, segundo os léxicos, quer dizer aconselhar, indicar, ação de 
lembrar, então, a Comissão de Obras indicou, aconselhou, lembrou, não fez uma 
emenda, porque emenda, de acordo com o Regimento, é uma proposta que visa 
alterar em parte ou no todo, uma solicitação principal, ela não formulou uma 
emenda, ela formulou uma recomendação. E esta recomendação, como bem 
lembrou o Conselheiro, Dr. Moreno, é feita pela Comissão, que é órgão de 
assessoria, para que a gestão, que é independente, embora deva ser harmônica 
com o Conselho, mas é independente, observe esta recomendação, caso venha 
ser aprovado. Então, vou juntar a proposta da Diretoria com a recomendação, 
para que não tenhamos dupla votação, para dizer aos senhores o seguinte. 
Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido de autorização à 
Diretoria para utilização do Fundo de Reserva Especial de quantia no montante 
de R$1.489.999,00, para contratação de empresa especializada para reforma da 
Pista de Atletismo, com a recomendação que ele poderá observar, porque é ato 
de gestão, de que dê início ao término das obras Brinquedoteca, nova piscina e 
piscina infantil, que é ato de gestão, permaneçam como estão. Os que forem 
contrários queiram levantar-se. Por boa maioria, a proposta de autorização, com 
a recomendação da Comissão de Obras, para que se dê início a esta obra quando 
terminadas as em curso está aprovada pelo Conselho.  
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Item 3 - Apreciação do processo CD-27/2014, referente à primeira 

discussão e votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho 
Deliberativo, de alteração do artigo 61 do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre Trata-se de proposta apresentada 
pela Mesa do Conselho, pretendendo alterar o artigo 61 do Regimento Interno 
desta Casa para evitar repetições de Conselheiros na tribuna, e às vezes isso 
compromete a celeridade das nossas reuniões, a fim de que tenhamos uma 
melhor racionalidade no debate propriamente dito das emendas e das propostas 
que são apresentadas. No prazo regimental, foram apresentadas emendas pelo 
Conselheiro Emérito, Presidente do Conselho até ontem, Dr. Paulo Cesar de 
Arruda Castanho, Conselheiro Clovis Bergamo Filho e pelo Conselheiro Andreas 
de Souza Fein. Manifestou-se a Comissão Jurídica, e os Srs. Conselheiros 
receberam previamente todos os trabalhos. A matéria está em discussão.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Sr. Presidente, não poderia deixar de vir a 
esta Tribuna, porque é um assunto que gosto bastante de discutir, que é 
justamente o andamento das reuniões do Conselho Deliberativo. Eu que já tive 
inclusive oportunidade de ser Vice-Presidente desta Casa quando o Presidente à 
época era o Conselheiro Efetivo Paulo Cesar de Arruda Castanho, querido amigo 
que está aqui conosco, inclusive apresentou uma emenda. A proposta da Mesa 
do Conselho, de acordo com a exposição de motivos visa justamente dar mais 
celeridade, mais efetividade às reuniões do Conselho. Essa proposta é de 
alteração do artigo 61, do Regimento Interno do Conselho, vazada nos seguintes 
termos, como já foi dito aqui pelo Presidente. A proposta visa em que quando o 
Presidente da Casa entender que o assunto em debate está devidamente 
esclarecido, por determinação do Presidente do Conselho ou a requerimento de 
qualquer Conselheiro, desde que três Conselheiros a favor já tiverem se 
manifestado e três Conselheiros contra, a discussão da matéria será encerrada. A 
emenda do Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho é justamente no sentido 
de que a discussão da questão só vai se encerrar quando o Plenário de forma 
soberana assim decidir, ou por colocação do Presidente do Conselho ou por 
requerimento de qualquer Conselheiro. Já a segunda emenda, que é do 
Conselheiro Clovis Bergamo Filho, na realidade vai muito ao encontro da 
proposta do Conselheiro... 
 
Presidente – É igual. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ...que determina também da mesma maneira 
que o Plenário que deve decidir se a discussão da matéria será ou não encerrada 
naquele momento. A última emenda é do Conselheiro Andreas Fein, uma 
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proposta interessante, ele faz inclusive uma alusão, como a proposta da Mesa do 
Conselho faz uma alusão ao Regimento Interno do Senado, que o nosso 
Regimento Interno do Conselho foi baseado no Regimento Interno do Senado, o 
Conselheiros Andreas de Souza Fein traz aqui uma emenda em que vai muito ao 
encontro daquilo que já prevê o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Diz o Conselheiro Andreas de Souza Fein que o Conselho Deliberativo é a voz do 
associado. Como no Direito Constitucional todos nós sabemos que o Senado 
Federal é composto pelos senadores que são representantes dos estados, quer 
dizer, cada estado da Federação tem obrigatoriamente três senadores de forma 
igual. Já a Câmara dos Deputados representa o interesse do povo. Diz o 
Conselheiro Andreas de Souza Fein que no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados existe o encerramento da discussão obviamente quando há ausência 
de oradores ou também quando há requerimento de encerramento da discussão, 
será submetido pelo Presidente à votação, desde que o pedido seja subscrito por 
5 centésimos dos membros da Casa. Então, basicamente o Conselheiro Andreas 
de Souza Fein sugeriu que para ser encerrada a discussão da matéria pelo menos 
dez Conselheiros deveriam subscrever a proposta da Mesa do Conselho ou dez 
Conselheiros sozinhos. Particularmente, Sr. Presidente, entendo que o objetivo, a 
boa intenção da Mesa do Conselho ao apresentar essa proposta e evidentemente 
também as respectivas emendas que foram apresentadas, mas acredito que hoje 
nosso Regimento Interno do Conselho já prevê, já tem essa determinação de que 
quando o Plenário entende que está satisfeito na discussão da matéria, quando 
algum Conselheiro requerer ou mesmo por recomendação da Mesa do Conselho, 
é colocado em votação e se o Plenário assim entender que a matéria já está 
devidamente debatida, o projeto vai ser colocado em votação imediatamente. 
Portanto, com todo respeito à Mesa do Conselho, ouso democraticamente 
discordar da proposta e recomendar que seja rejeitada. Acho até que o Clube 
precisa cada vez mais de discussão, seja no Conselho Deliberativo. Aliás, é nossa 
obrigação e o Conselho nunca se furtou a discutir os grandes temas que afligem o 
Clube, temos que aprofundar, quanto mais debate melhor e não vejo nenhum 
problema em relação a isso. E acho que temos que ir além, quando ouvimos falar 
pelas alamedas do Clube de grandes obras, etc., é claro que o Conselho é o órgão 
que delibera, isso é previsão estatutária, do Regulamento Geral e também do 
nosso Regimento Interno, é nossa obrigação deliberar, aprovar grandes projetos 
aqui, inclusive relacionados a obras, mas acho que precisamos aprofundar os 
debates no Clube com associado, através de audiências públicas, isso é muito 
importante, quanto mais debate melhor, não só aqui na Casa, mas também com 
os associados. Eu me lembro, num passado recente o Pinheiros realizou o Fórum 
Pinheiros 2000, a primeira vez foi na gestão, salvo engano, do Presidente Arlindo. 
 
Presidente – Fórum 2000. 
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Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Fórum 2000. E depois na gestão do Presidente 
Calil foi realizado também esse novo fórum, que deu oportunidade não apenas 
aos Conselheiros participarem, mas, sobretudo, aos associados a discutir grandes 
temas que afligiam o Clube. Acho que agora que estamos próximos de uma 
eleição para Presidência da Diretoria sugiro realizarmos mais uma vez esse tipo 
de fórum, para contar não só com a participação dos Conselheiros, mas, 
sobretudo, dos associados. Então, Sr. Presidente, encaminho minha sugestão, 
com todo respeito a V. Sa., que, aliás, age de uma maneira absolutamente 
democrática e tentando realmente dar mais celeridade e efetividade ao Conselho 
Deliberativo, mas, hoje, por entender que já temos uma previsão no nosso 
Regimento Interno nesse sentido, voto contra e recomendo voto contra essa 
proposta. 
 
Presidente – Apenas faço uma consideração, como é proposta da Mesa, claro 
que não irei à Tribuna para defender, mas só vou dar as explicações, mas me 
curvo as suas considerações. Tenho notado ao longo desse tempo que às vezes 
há vários inscritos, Conselheiro, nós tivemos na semana passada, hoje mesmo 
também, onde há repetição dos mesmos argumentos. Veja o senhor que nós da 
Mesa não colocamos, até nos louvamos, como o Dr. Fein fez e como nós o 
fizemos, em Regimentos que tem força de lei, nós colocamos após a oitiva de três 
postulando uma tese e três de outra, acho que no sétimo será muito difícil ele 
trazer um argumento, e isso nós fazíamos em outro Conselho, que o senhor sabe 
qual é, tão nobre quanto este e de vocação cívica, já se colocava em votação para 
que pudesse se chegar ao ápice da reunião, que é a votação, porque às vezes 
ficam rebarbativas as discussões e demandam cansaço e tempo. Não pedimos 
para encerrar, mas para ouvir três e três. A outra coisa que me preocupava e o 
que me louva é uma resolução, que começou quando de uma determinada obra, 
deu uma enorme discussão e se lavrou uma resolução, que tem força normativa, 
de que estando ainda vários Conselheiros inscritos, se um levanta e pede o 
encerramento, o Presidente tem que colocar em votação. E se, porventura, a 
maioria constituída aprovar, aí é que não terá a discussão. Veja o alcance, não 
estou induzindo ninguém a votar, até porque o que o Dr. Cardia coloca é muito 
precioso, nós estamos colocando aqui que isto só pode ocorrer depois de seis 
manifestações, porque do jeito que está hoje pode haver duas manifestações, 
um Conselheiro levanta e fala: Sr. Presidente, consulte o Plenário se está 
esclarecido. Eu consulto. A maioria constituída fala que está. Aí vai a preocupação 
do senhor, é aí que não haverá discussão. Enquanto que pela proposta no 
mínimo vamos ouvir seis, enquanto não se ouvir seis não se poderá fazer a 
consulta ao Plenário. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Outra ressalva, Sr. Presidente, se me permite, 
esqueci de mencionar aqui na Tribuna, que também me incomoda um pouco na 
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proposta, com a devida vênia, é com relação à determinação pela Mesa do 
Conselho. 
 
Presidente – Aí o senhor está com a razão, erramos e assumo este equívoco. 
Jamais o Presidente poderia encerrar sem consultar o órgão que dirige 
soberanamente os trabalhos e sou um mero condutor. O que quero colocar ao 
senhor e é dentro do moderno conceito de processo civil, da mesma forma como 
o estado juiz não é mero expectador do processo, mas ele é parte atuante, a 
Mesa também não é mera expectadora dos debates, ela é atuante. Mas ela tem 
que sempre consultar o Plenário se entende ou não suficientemente esclarecido, 
equívoco da proposta que eu iria ao final e ao cabo dizer que se for, porventura, 
aprovada, que eu seja, como o eminente Conselheiro Paulo Cesar de Arruda 
Castanho encaminhou, juntamente com os Conselheiros Fein e Bergamo, no 
sentido de se consultar o Plenário. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Agradeceu. 
 
Marcelo Favalli (aparte) – Na verdade, querido Cardia, ao Presidente que o 
aparteou com ótimos esclarecimentos. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sem dúvida. 
 
Marcelo Favalli – Sr. Presidente, considerando a proposta de alteração em seu 
item 3º, que pelo menos três Conselheiros a favor e três contra já deverão ter 
falado sobre a matéria nós nos inserimos no campo da subjetividade, porque até 
que ponto um, dois, três ou mais Conselheiros foram a favor ou foram contra, 
isso pode causar inclusive mais problema do que solução. 
 
Presidente – O Senado da República fala a mesma coisa, mas concordo com o 
senhor, o Regimento Interno do Senado, trouxe aqui. 
 
Marcelo Favalli – Não é nem necessário, Sr. Presidente, para não tomar mais seu 
tempo. 
 
Presidente – Está aqui, marcada a página, porque sabia que viria à baila ou à 
balha. Do encerramento da discussão: encerra-se a discussão, obviamente: 1 – 
pela ausência de oradores; 2 – por deliberação do Plenário, a requerimento de 
qualquer senador, quando já houverem falado pelo menos três senadores a favor 
e três contra. 
 
Marcelo Favalli – Nesse sentido, Sr. Presidente, facilitaria muito mais que a 
cláusula, a proposta de alteração viesse com o conteúdo de: ouvidos seis 
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Conselheiros, não importa se é a favor ou contra. Consultada a Mesa e o 
Conselho, etc., se deliberasse pelo encerramento. 
 
Presidente – Lamento apenas que o senhor não tenha feito uma emenda nesse 
sentido, mas por emenda de redação talvez. 
 
Marcelo Favalli – Não abri o envelope a tempo de apresentar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
 
Marcio Zanettin de Paschoal (aparte) – É dúvida. Como ele falou que é no 
mínimo seis a proposta, para não ficar o que houve na última reunião do 
Conselho, que foi um tema e foi até 23h30. 
 
Presidente – Tivemos 20 oradores e depois do 4º, 5º já eram repetitivos. 
 
Marcio Zanettin de Paschoal – Pergunta ao Cardia. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sim. 
 
Marcio Zanettin de Paschoal – Nesse dia tinham temas ou poderiam ter temas 
para o Clube resolver do que um único tema e ficar até 23h30. Com essa 
limitação de seis, consulta-se a Casa. Ok, está esclarecido. Vota. O Pinheiros tem 
muito mais coisas para votar do que ficar discutindo. Concordo que tem que se 
expor os temas, perfeito, só que para ter discussão tem que estar bem exposto, 
bem redigido e temos que ter base para falar. Um ótimo exemplo seria expor 
nesse mega telão que a gente tem o que vamos falar ou com ideias ou com 
projetos. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Não vejo nenhum prejuízo a Cassa e tenho 
certeza nem V. Sa. nem nossos colegas Conselheiros de ficarmos aqui discutindo 
exaustivamente grandes temas que foram trazidos ao Conselho. 
 
Marcio Zanettin de Paschoal – Isso ok, mas desde que a gente tenha base para 
discussão. 
 
Presidente – E que os assuntos não sejam repetitivos. 
 
Marcio Zanettin de Paschoal – Aquele dia eu acho que 20 pessoas falaram até 
23h30 de um único tema. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Por isso já existe a previsão no artigo 61, do 
Regimento Interno, quando, por exemplo, o senhor sentir que o Plenário já está 
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devidamente esclarecido qualquer Conselheiro pode requerer o encerramento 
da discussão.  
 
Oscar José Horta (aparte) – Nesse caso teríamos que também mudar a inscrição 
para falar, que seriam ouvidos os três primeiros a favor, os três primeiros contra 
e as dúvidas, porque senão entram seis falando a favor. 
 
Presidente – Não, se sempre estiver falando a favor, pela proposta teria que se 
ouvir. 
 
Oscar José Hora – Teria que mudar a maneira da inscrição. 
 
Presidente – Estava conversando com meus Pares da Mesa, tentamos fazer isso 
com objetivo apenas de agilizar. Se o Plenário entender que está muito bom do 
jeito que está, retiramos a proposta e deixamos como está. Vou dizer, 
sinceramente, não tenho pejo ou vergonha nenhuma de dizer se está equivocado 
ou não, até porque é mais sábio hoje o homem que reconhece eventual equívoco 
do que ontem aquele que o praticou. Move-me o melhor dos princípios, na linha 
do que o ilustre Conselheiro falara, nós ficarmos das 21h00 às 23h30 debatendo 
o mesmo assunto. Não legislo para mim, a Mesa, legislo para o futuro. Amanhã 
pode haver algo que se chama obstrução. Então, segui o exemplo de um 
Regimento que é considerado como lei. Conversei com o Dr. Paulo, apresentou 
uma emenda primorosa, mas se os senhores entenderem que como está 
também colocarei essa proposta se entendem pela rejeição, permanece como 
está. 
 
Evandro Antonio Cimino (fora do microfone) – Vou ser ouvido? 
 
Presidente – Claro que o senhor vai ser ouvido, não tenha dúvida. 
 
Cândido Padin Neto – Dr. Cardia? 
 
Presidente – O Desembargador vai nos trazer muitas luzes, se o senhor permitir 
que ele fale para depois fazer o aparte. 
 
Cândido Padin Neto – Com certeza. 
 
Presidente – Dr. Cardia, o senhor concluiu? 
 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Concluí, Sr. Presidente. Obrigado. 
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Presidente – Temos o Dr. Luís Alberto, Dr. José Roberto e Dr. Evandro Cimino. O 
Dr. Evandro Cimino, todos sabem, presidiu o Tribunal de alçada criminal, deve ter 
se deparado com essa situação. Consulto o Dr. Luís Alberto, Dr. José Roberto, 
sem embargo da relevância extraordinária sempre nos pronunciamentos dos 
senhores.  Dr. Fasanaro está depois do Dr. Cimino. Se nós poderíamos ouvir, Dr. 
Novaes, o Dr. Cimino agora. Então, por favor, Dr. Luís Alberto Figueiredo estava 
inscrito antes, Dr. Cimino. É uma honra ouvi-lo, Dr. Luís, por favor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Com todo respeito pelo Dr. Cimino, a 
minha atitude é muito mais, se existem regras vamos cumpri-las. Sou muito 
favorável a isso, nós temos uma origem germânica neste Clube e se existe algo 
que diferencia o povo germânico do resto do mundo na atualidade é a 
capacidade de cumprir regra. Não apresentei nenhuma emenda, ainda que por 
vontade e por discussão, porque no meu entendimento, Dr. Manssur, existe uma 
coisa que a gente deve fazer primeiro as coisas que estão ao alcance da mão, isso 
é pauta básica do que se faz um engenheiro. E o engenheiro coincide com 
advogado quando o advogado fala: festina lente: apressa-te devagar. Se a nossa 
pressa é de tornar as reuniões breves, eu acho que tem muita coisa que a gente 
precisa fazer com relação a início de horário de reunião, com relação de 
treinamento da conduta dos Conselheiros que aqui estão.  
 
Presidente – Isso mesmo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E o senhor brilhantemente, lembro-me, antes 
da 1ª reunião fez questão de mostrar o que é o Conselho, como ele funciona, isto 
devemos premiar. Porém, quando tentamos trazer algo que fala como uma cópia 
do Congresso nós devemos levar em conta que no Congresso existem Comissões 
Mistas. Aqui em nosso Clube existem Comissões que representam uma linha de 
pensamento somente, nós contamos hoje no dedo desta mão, este dedo – Estou 
levantando o dedo certo, câmera, não é o outro, ok, dedo indicador – para contar 
uma Comissão que existem pessoas de linhas diferentes trabalhando em prol do 
Clube. A unanimidade não representa inteligência, haja vista uma aprovação que 
começou com R$27 milhões, acabou com R$60 e um grupo menor, dizendo: há 
alguma coisa que sinaliza um estouro. Precisamos saber e nunca foi aceito. A 
unanimidade não representa o melhor senso para um ambiente como este. Julgo 
por isso, Sr. Presidente, de maneira respeitosa aos seus anseios de tornar a 
reunião mais breve que devemos fazer a lição de casa das coisas básicas. E 
quando digo nós eu não estou dizendo a Mesa, não estou dizendo ao Presidente 
do Conselho, mas digo a Casa como um todo. Desta forma, Sr. Presidente, 
entendo que essa proposição deveria ser retirada de pauta. 
 
Presidente – Vou colocar em votação. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Por isso, respeitosamente, reconheço seu 
esforço de desde antes de a pessoa se tornar e vir aqui assumir o seu posto como 
Conselheiro, o seu esforço em educar, fazer conduta, essa é a origem do verbo 
educar, ensinar a conduta. Então vejo que existem os dois lados. Existe uma 
parte de Mesa? Sim. Existe uma parte de Conselho? Sim. Vamos fazer primeiro o 
que está ao alcance das mãos, para depois, se na mão não é suficiente, pensamos 
na melhor forma. E vamos lembrar, Senado têm Comissões Mistas, nós não 
temos. Por isso que no Senado se colocam três a favor e três contra. Aqui nesta 
Casa a Comissão é de uma única linha de pensamento. É isso que queria dizer, Sr. 
Presidente.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (Em aparte) – Conselheiro Luís, quis fazer um 
aparte, aproveitando a oportunidade. Quando você coloca essa necessidade de 
agilizar as reuniões e que para isso é preciso que a gente atue em outros campos, 
um deles é que, nós, Conselheiros, não me refiro a V. Exa., conheçamos bem os 
Diplomas legais que têm no Clube, porque senão perdemos muito tempo 
também por isso. Quer dizer, então é preciso conhecer o Estatuto, Regimentos 
da Diretoria, do Conselho e Disciplinar, porque sem dúvida economizaremos, 
como estou de acordo com V. Exa. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeço e reitero que nesse sentido o 
reconhecimento ao trabalho que o Dr. Manssur tem feito aos novos 
Conselheiros, que vai nesse sentido, deve ser premiado. Em troca de eventual 
Presidente, se o outro Presidente não tiver disponibilidade para isso, 
recomendaria que fosse mantida a tradição pelo próprio Dr. Manssur, que o faz 
com maestria.  
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Foi brilhante seu pronunciamento, nós todos 
nutrimos aqui pelo Dr. Manssur um respeito fora do comum e vivenciamos 
nesses anos de Conselho essa preocupação. Isso vem numa hora que acredito 
que seja muito propícia, mas acho que devemos ver essa situação. Essa situação 
às vezes seria ótima, como disse o Conselheiro, quando houvesse no Conselho as 
comissões suprapartidárias, coisa que venho me batendo, mas não consegui até 
hoje fazer com que qualquer comissão fosse suprapartidária. Então, nessa esteira 
de raciocínio, acredito que esteja correto e gostaria de ouvir nosso ilustre 
Conselheiro, Dr. Cimino. 
 
Presidente – Vamos fazê-lo. O próximo inscrito é o Dr. Novaes. O Dr. Novaes 
cede a palavra ao senhor. Depois o Dr. Novaes falará, em seguida Dr. Alberto 
Fasanaro e finalmente Conselheiro Lomonaco. Só não proponho já a retirada de 
pauta, porque nos moveu, como sempre, a melhor das intenções, em 
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homenagem aos Conselheiros que se inscreveram, principalmente aqueles que 
apresentaram emendas.  
 
Evandro Antonio Cimino – ... Segundo a exposição de motivos da proposta 
consigno ipsis litteris o seguinte: a presente proposta é formulada por analogia 
ao que consta do Regimento Interno do Senado Federal, diploma que inspirou a 
elaboração do nosso Regimento Interno atual, bem oportuna a inspiração. O 
Regimento Interno do Senado Federal dispõe de itens ou letras que 
complementem o artigo? Entenderam os autores do Regimento Interno do 
Senado Federal que havia necessidade de completar o artigo? Por que 
acrescentar três itens ao artigo, como consta da proposta? Os iluminados do 
Senado Federal agiram escorreitamente, porque o artigo não enseja qualquer 
acréscimo, ele é pleno por si mesmo ao enfatizar, ouvindo sempre o Plenário e 
destaco o advérbio, sempre. Como se vê há um respeito extremo à soberania do 
Plenário e, no caso, do Esporte Clube Pinheiros ao Conselho. A inserção do item 1 
no nosso Regimento Interno, máxime em no artigo 61 constitui uma inutilidade. 
Diz ele: a discussão será encerrada pela ausência de oradores. É o óbvio ululante. 
Se não considerarmos os precedentes da Casa, se não houver oradores 
inegavelmente não haverá discussão. Oradores são aqueles que se inscreveram, 
como também aqueles que quiserem fazer uso da palavra são oradores. Ora, 
inexistindo oradores indiscutivelmente não haverá discussão. Já inúmeras vezes 
neste Plenário não havia Conselheiros inscritos, entretanto, apregoada 
apreciação do item da pauta alguns Conselheiros fizeram uso da Tribuna. 
Portanto, não pode o nosso Diploma legal hospedar um item tal como proposto 
sob pena de atentarmos contra a consciência daqueles que foram incumbidos de 
elaborar esse modelo de legislação que rege a nossa Associação. Ainda assim, 
inexistindo oradores o Plenário será sempre consultado. O item 2 segue em outra 
linha mais grave ainda. Diz esse item: a discussão será encerrada quando o 
Presidente entender que o assunto está devidamente esclarecido. Notem que 
esse item confere exclusivamente ao Presidente, ou seja, quando ele entender 
que o assunto está devidamente esclarecido encerrará a discussão. É dar um 
mandato ao Presidente que com a devida vênia não lhe foi outorgado. E nem 
consta dos Diplomas que regem esta modelar Instituição. O Presidente deve 
consultar sempre o Plenário para assegurar o direito intangível dos Conselheiros. 
Não se pode cassar a palavra dos Conselheiros que dada sua constituição 
cosmopolita tem as ideias as mais díspares, podendo não raras vezes acrescentar 
algo mais às propostas. Portanto, não cabe ao Presidente do Conselho 
Deliberativo esponte própria julgar que o assunto está devidamente esclarecido. 
Esta conclusão é prerrogativa irrenunciável do nosso órgão maior, um respeito 
extremo à soberania do Conselho se impõe que não se confunde com a opinião 
de um único de seu integrante. O Presidente deve consultar sempre o Plenário 
para assegurar o direito intangível dos Conselheiros. Como a liberdade de 
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expressão é assegurada em nossa carta magna não se pode no nosso Clube 
restringir a manifestação dos seus Conselheiros. Melhor sorte não merece o item 
3 da proposta. Depreende-se da leitura atenta do item 3 da proposta 
apresentada que, pelo julgamento de qualquer Conselheiro após audiência de 
três Conselheiros a favor e três Conselheiros contra, a matéria será colocada em 
votação. Como só ia acontecer, cada Conselheiro que faz uso da Tribuna, após 
sua sustentação emite o seu voto. Como chegar ao resultado de três a favor e 
três contra a proposta? São somente seis Conselheiros que devem ser ouvidos e 
devem emitir os seus votos? E dentre esses seis necessariamente três terão que 
ser a favor e os outros três contra? Pergunta-se: quantos Conselheiros poderão 
ser ouvidos na Tribuna? Somente seis? Porque acima desse número não se chega 
ao resultado alvitrado. E se seis Conselheiros ouvidos, quatro votarem contra e 
dois a favor, como encerrar a discussão? Esta prossegue, nunca se atingirá o 
preconizado na proposta, ou seja, três a favor e três contra. E se seis 
Conselheiros votarem contra a proposta encerra-se a discussão? O que se 
pretende com o enunciado do item 3 da proposta? É cercear o direito dos 
Conselheiros de discutir a matéria? Não se pode reservar a um Conselheiro o 
julgamento para que a matéria seja colocada em votação, uma verdadeira 
aberração, porque tira o sacrossanto direito do Plenário de ser consultado se já 
se encontra plenamente esclarecido. O Plenário tal como previsto no Regimento 
Interno do Senado Federal deve ser sempre consultado. Finalmente, no que 
concerne ao problema de Várias, inverta-se a pauta, imponha-se um número de 
Conselheiros para falar e estabeleça-se um tempo razoável para posicionar 
melhor esse item, mas tirar o direito dos Conselheiros de emitirem suas opiniões 
e serem consultados é ir ao encontro do que é mais salutar em nossa Instituição, 
a liberdade de pensamento e a democracia. Assim encerro o meu voto, sendo 
contra a proposta. 
 
Paulo Cesar de Arruda Castanho (fora do microfone) – Sr. Presidente, como não 
está em vigor ainda, o senhor poderia consultar o Plenário se já se encontra 
suficientemente esclarecido? 
 
Presidente – Só vou responder ao Dr. Cimino, porque são colocações em relação 
à Mesa. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Se V. Sa. me permitisse a manifestação na 
Tribuna acredito que poderia interpretar o pensamento da Mesa e fazer minha 
ponderação. 
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Presidente – Mas só vou responder ao Dr. Cimino, porque foi muito contundente 
e queria dar um esclarecimento a V. Sa. Em primeiro lugar, sou obrigado a dizer 
que a discussão está encerrada pela ausência de oradores, porque eles não estão 
sabendo se está presente ou não. Não há inscritos para discussão da Ata, preciso 
dizer que não há inscritos e coloco em votação. Aqui também para o item 1º sou 
obrigado a consultar o Plenário, para dizer: não há oradores, a discussão está 
encerrada, isso pode abrir oportunidade para alguém levantar e falar: quero me 
manifestar. Vou para a segunda do senhor. Quando o Presidente entender que o 
assunto está devidamente esclarecido. Antes da contundência das suas críticas, 
mas que as recebo com altivez, havia dito que a emenda do Conselheiro Paulo 
Cesar estava correta no sentido de se consultar a soberania do Plenário, a qual a 
Mesa e todos nós temos que nos curvar, já havia reconhecido isso antes mesmo 
da manifestação de V. Sa. A questão de requerimento de qualquer Conselheiro, 
quando já houverem falado pelo menos três Conselheiros a favor e três contra, 
no exemplo que o senhor dá de seis a favor, evidentemente que ainda não está 
formado aquilo que o senhor fez a vida toda, que é o chamado princípio do 
contraditório, que é princípio constitucional também, enquanto não estiver 
formado o princípio do contraditório não iria evidentemente ser submetido, 
mesmo quatro contra dois ainda há oportunidade de se ouvir. O princípio que 
nos moveu foi simplesmente de buscar uma maior racionalidade do trabalho. E 
quando o senhor fala em Várias, me permita, está havendo uma contradição, 
quando o senhor diz: imponha-se limitar o número de Conselheiros. Lá antes o 
senhor disse: estamos cerceando a palavra limitando três e três, mas em Várias, 
que é a manifestação livre do Conselheiro para expressar aquilo que o corpo 
associativo quer o senhor pede para se limitar o número de Conselheiros, o que 
não é bom. E nem é bom a inversão, porque não podemos legislar para o dia de 
hoje e nem para um Plenário consciente como este. Amanhã, daqui a 20, 30 anos 
certamente aqui não mais estarei, alguém pode, começando Várias, há um 
assunto importante na Ordem do Dia, em Várias eles colocam 15, 20 para falar, 
porque não há limitações e com isso se chega àquilo que se chama obstrução de 
Plenário. Por isso que até hoje, já houve várias tentativas de se inverter para se 
iniciar com Várias, até o Conselheiro Luiz Fernando recentemente fez essa 
proposta e a resposta dada foi essa: se inverte para começar com Várias, vários 
Conselheiros quererão com razão usar da palavra e isso pode trazer prejuízo para 
a Ordem do Dia. É por isso que até hoje, desde 85 aqui estou, nunca se conseguiu 
inverter Várias. Mas limitar o número de Conselheiros em Várias vai de encontro 
e não ao encontro, vai de encontro ao que o senhor dissera com relação ao item 
anterior, no sentido de limitar o número, seria o cerceamento, aí sim, da palavra 
do Conselheiro, que em Várias tem o direito de se manifestar em nome do corpo 
associativo. Mas o senhor tem toda razão quando diz, foi um lapso da Mesa e o 
lapso é meu, porque a redigi, de não se consultar o Plenário. Mas jamais iria 
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permitir e iria fazer esse esclarecimento, que sempre há de se consultar o 
Plenário, o que quisemos evitar é que 15, 20, como na assentada anterior, falem 
sobre o mesmo assunto repetitivamente. Foi só essa intenção, mas jamais 
cercearei a palavra de quem quer que seja, porque sou daqueles que posso não 
concordar com aquilo que dizem, mas defenderei até a morte o direito de a 
pessoa expressar aquilo que pensa. 
 
Paulo Cesar de Arruda Castanho (fora do microfone) – O senhor poderia, por 
favor, consultar se o Plenário está suficientemente esclarecido? Pedi isso 
primeiro. 
 
Presidente – Se o senhor concordar só em ouvir o Dr. Fasanaro, por favor. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Primeiro vou consultar o Plenário, Dr. Alberto, porque estão 
insistindo, é regimental. É uma pena não poder ouvi-lo, mas estão insistindo. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente, evidentemente que a 
deliberação do Plenário é soberana, mas é justamente, como estamos dentro de 
um tema que é efetivamente com relação à possibilidade desse cerceamento ou 
não, gostaria de me manifestar e pediria até vênia aos colegas todos aqui. 
Prometo que não vou gastar mais do que três minutos. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, vamos seguir nossa carta e 
consultar, por favor. 
 
Presidente – Eu vou consultar. Os Conselheiros que estiverem de acordo em que 
seja retirada a proposta, porque foi essa a sugestão que se fez, alguém está 
pedindo a retirada, é regimental que consulte... 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente, me perdoe, a primeira 
pergunta que deve ser feita é se todo mundo está satisfeito. 
 
Presidente – Me perdoe. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Senti essa pressão do momento. 
 
Presidente – Peço desculpas. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Regimentalmente tem que ser adotado o 
procedimento correto. 
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Presidente – Moveu-nos a melhor das intenções e a contundência de algumas 
palavras de quem compartilhou comigo esse trabalho ao longo dos anos, no 
estado em que me encontro me deixou um pouco tenso, peço desculpas pelo 
equívoco. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo em que dê-se por 
encerrada a discussão, porquanto o Plenário já estaria suficientemente 
esclarecido, permaneçam como estão, por favor.  Entendo que está encerrada a 
discussão. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (pela ordem) – Poderia fazer a inversão da 
votação anterior? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário, dizendo: Não. 
 
Presidente – Dr. Ribas, até agradeço, mas deu para se perceber... 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Por respeito à pressa de alguns eu retiro. 
 
Presidente – Eu já havia declarado. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (fora do microfone) – Obrigado. 
 
Presidente – Ela virá pelos doutos muito mais bem aperfeiçoada, sem a 
necessidade de uma crítica um pouco mais severa. A Mesa concorda em retirar 
de pauta?  Aqueles que estiverem de acordo em que seja retirada, porque é 
regimental que se consulte, permaneçam como estão. Os que acharem que não 
deva ser retirada de pauta queiram levantar-se.  Com agradecimento dos 
senhores, pedindo escusas pela demora, mas nos moveu a melhor das intenções, 
a matéria está retirada de pauta. Apenas gostaria de dizer que há um célebre 
teatrólogo inglês que todos os senhores conhecem, que diz que das coisas tristes 
colhem-se bons frutos. Eu colhi um enorme bom fruto com a discussão desta 
matéria na noite de hoje. Agradeço aos senhores.  
 
 
Item 5 - Várias. 

Marcelo Grassi – ... Nossa proposta para Presidente tem o comprometimento, o 
foco do servir ao sócio em primeiro lugar. Por isso faço aqui dois 
questionamentos e gostaria que o nobre Presidente encaminhasse à Diretoria. 
 
Presidente - Com muita honra será encaminhado. 
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Marcelo Grassi – O primeiro deles sobre agregados, muito se fala, muito se diz, 
mas gostaríamos de saber o que realmente são agregados, quantos são e quem 
são, mesmo porque agregados só é bom para a Diretoria numa receita extra, mas 
em qualquer número que seja é mal para os sócios titulares, privados em seus 
espaços. Segundo questionamento, sobre militantes. Em Plenário aqui o ex-
Presidente, Sr. Antonio Moreno Neto, falou do número entre 380 e 400 
militantes. Isso quer dizer que sistematicamente, ou desde a Diretoria dele e 
agora, com a do Sr. Dutra, o Estatuto tem sido desrespeitado, que permite no 
máximo 350. Gostaríamos de saber quem são esses militantes, qual é o número 
de militantes e que o senhor, em suas obrigações e como Presidente do Conselho 
levasse à Diretoria e imponha, por Estatuto, que se adeque as nossas leis. Mas 
gostaria de citar, lembra que falamos sócio em primeiro lugar? Os militantes são 
contratados e têm tudo, então, vamos citar dois exemplos aqui de sócios atletas. 
Por exemplo, no Tênis, se quer as equipes têm uniforme digno. O imposto pela 
Diretoria é, hoje uso eu, amanhã D. Maria, amanhã seu José, mas o pior de tudo, 
o lamentável de tudo é estarmos nós numa final de Interclubes Primeira Classe 
no Paulistano, esquentando, batendo bola dentro de quadra e as camisas, os 
uniformes não chegaram. Ou seja, imagina no Tênis, perder por WO, que é 
ausência, estando dentro da quadra, a maior humilhação para o Pinheiros e 
principalmente para mim, que estava lá e nossa equipe. Outro item sobre o sócio 
em primeiro lugar. O sócio atleta é uma das únicas coisas que tem, pois paga 
tudo e, como citamos aqui, nem uniforme digno às vezes tem, um campeão sócio 
atleta se contundiu. Ligou para avaliação, foi atendido cinco dias depois. Após 
avaliação, pediram Raio X. se consultou o Clube se teria um convênio. Ficou 
sabendo que não. E ao marcar fisioterapia, questionado que horário poderia, e 
respondeu: é emergência faz-se em qualquer coisa. Bom, estamos lotados, foi o 
que ouviu, e o senhor entra na lista de espera. Perguntou: que lugar da lista de 
espera? Ah, o senhor é o 15º. Ok, isso é atual e essa esperando esse 
agendamento de fisioterapia há sete dias. Como prestadora de serviços, o sócio 
em primeiro lugar, teríamos pesquisa perene de satisfação, demanda, anseios 
para reequacionar esse atendimento, que em nosso ponto de vista deve ser 
prioritário aos associados. Segundo, saúde financeira: como administradora do 
nosso dinheiro, diferentemente da visão atual, que é zerar e o apresentado foi 
que perdemos e tivemos um rombo de R$8 milhões, a visão e o planejamento 
nosso seria de provisão. Ou seja, o quê? Sempre termos uma provisão ou sempre 
termos caixa para qualquer eventualidade: um patrocínio que precisamos ou 
algum comemorativo que seja. Por exemplo, do nosso planejamento vamos 
gastar só 90% do nosso dinheiro e vamos ter 10% de provisão, que hoje mais ou 
menos significaria R$20 milhões, ou seja, com essa atitude jamais viveremos um 
rombo como apresentado por esta Diretoria. Isso é um comprometimento 
cauteloso e responsável. Além disso, apresentaremos nossas ideias e ideais que 
junto com ideias e ideais de todos do Conselho deverão ser discutidas e 



39/49 

 

logicamente aprovadas neste Conselho. Falamos do que acho que estamos 
necessitando urgentemente, temos muitos planos aqui de reestruturação, de 
obras, não sei o quê, mas o que estamos precisando é de um plano diretor de 
gestão, que irá coibir, cessar o que vem sendo praticado e norteará quem venha 
a nos dirigir. Um plano diretor de gestão para impor limites, então será o fim dos 
aumentos abusivos imputados pela Diretoria, mas na verdade a Diretoria está na 
dela e o maior responsável somos nós que aprovamos. Fim das obras que vêm 
mastigadas e aprovadas por X, custarem dois a três X. Acredito que não 
possamos errar tanto. Fim dos contratos para nós antiéticos, além da vigência de 
gestão, praxe do grupo. Vejam os contratos que hoje aparecem na última página 
da Revista, que não é diferente. Que o Sr. Dutra também tem vários contratos 
além; está tudo lá. Com confiança queremos implantar, conforme Roberto Wong, 
em seu livro “O sucesso está no equilíbrio”, que recomendamos a todos, que com 
confiança queremos instalar aqui o genuíno interesse. O que é genuíno 
interesse? 
 
Presidente - Conselheiro Grassi, o senhor me permite, com o máximo respeito? 
 
Marcelo Grassi – Temos mais sete e o tempo regimental do senhor se escoou. 
Vou lhe dar mais um minuto, por favor, para completar. São 23h30, tem que 
terminar meia-noite e temos mais sete pessoas para falar. Por favor, para suas 
considerações finais, com máximo respeito. 
 
Marcelo Grassi – Já se foram os dez minutos? 
 
Presidente - Sim, senhor, acabou de tocar aqui. 
 
Marcelo Grassi – Só para terminar. Com confiança queremos instalar o genuíno 
interesse, que diferentemente do interesse particular de cada um de nós 
privilegia o interesse de todos nós. Muito tinha para falar, tinha que falar sobre 
comunicação, mas como o tempo nos vence, mas como falamos um pouco e 
iríamos falar ainda mais, vamos terminar com um velho ditado chinês, que diz 
“Somos senhor do que não dissemos e somos escravos do que dissemos.” 
 
Presidente - ... Com relação às colocações do senhor referentes aos agregados e 
militantes encaminharei o inteiro teor à Diretoria, esteja certo disso. E o senhor 
terá a resposta. 
 
Marcelo Grassi – Muito obrigado. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Lamentavelmente, mas vou falar sobre um 
assunto sobremodo relevante, importante aqui para o Clube Pinheiros, pelo 



40/49 

 

menos no meu entender e o Plenário já se esvaziou. Até pensei em desistir de me 
manifestar agora, para aguardar melhor oportunidade, eventualmente numa Voz 
do Conselheiro, mas, enfim, vou falar neste momento, talvez as próximas não nos 
permitam ter A Voz do Conselheiro. Colegas, há alguns anos fiz uma proposta de 
emenda que foi aprovada e implicou na alteração do Regimento Interno da 
Diretoria e o Clube apropriou o instituto do Pregão, ..., inclusive o Pregão 
eletrônico para licitações, como uma modalidade de licitação, para compra de 
bens e serviços. Essa modalidade, pela alteração procedida, consta também do 
Regimento Interno, uma disposição, dizendo que ela deve ser preferencialmente 
observada em relação às demais modalidades de licitação. Isso é muito 
importante, porque o Pregão, ele utilizado em outras entidades, inclusive 
públicas, sobretudo Pregão eletrônico, implica numa redução muito grande, 
substantiva, sensível de custos. Inclusive na Prefeitura de São Paulo, quando 
adotado o regime do Pregão eletrônico implicou na redução de 30% de seus 
custos na compra de bens e serviços. Pois bem, aqui no Esporte Clube Pinheiros 
existe a previsão já normatizada do Pregão, inclusive do Pregão eletrônico. No 
entanto, não se observa, não por má fé ou alguma outra questão, não se observa 
inteireza dessa disposição, por quê? O Pregão eletrônico é precedido de convites 
para as empresas interessadas ou fornecedoras daquele bem ou serviço buscado. 
Submeta o universo para quatro, cinco, seis empresas e nessa hipótese esse 
sistema de Pregão é o pior possível, porque ele favorece, sobretudo, a formação 
de cartel para ditar preço, informar. O que sugiro é que o Clube Pinheiros passe a 
utilizar sites eletrônicos, que são destinados ao Pregão eletrônico, inclusive há 
sites de órgãos públicos, aí poderíamos ter não apenas quatro, cinco 
fornecedores de determinado produto, mas centenas de fornecedores. Isso seria 
importante porque reduziria o preço. Há necessidade evidentemente do 
treinamento do pessoal de compras, para que possa nos seus editais que seriam 
publicados em sites de Pregão eletrônico, para definir e descrever 
adequadamente o produto ou o serviço almejado. Isso talvez necessite de algum 
treinamento para possibilitar apresentação de propostas no site. E lembro que 
todos esses sites já têm os seus fornecedores avaliados pelos próprios 
compradores de bens e serviços, quer dizer, fornecedores que mereçam uma 
nota boa ou aprovação pelos compradores de bens e serviços são os mais 
procurados e os mais considerados dentro desses sites. Isso vem tudo informado. 
Essa questão poderia colaborar, porque a norma tem que ser interpretada não 
apenas sobre seu aspecto meramente formal, mas, sobretudo, sobre seu aspecto 
material, a intenção da aprovação quando o Conselho Deliberativo aprovou essa 
modalidade de Pregão eletrônico é que ele fosse adotado em sua inteireza, para 
que servisse para compra de bens e serviços do Esporte Clube Pinheiros. A 
questão de bares e restaurantes em meu modo de entender poderia ser reduzido 
nosso déficit que costumeiramente acontece na conta de bares e restaurantes 
talvez por esse sistema de compra, de modo que se pudesse ter maior 
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amostragem de produtos, provavelmente conseguiríamos melhor preço e 
também poderia facilitar atividade de política de estoques, gerenciando 
estoques, evitando eventuais desperdícios, como a compra de quantidades de 
bens consumíveis, maior do que o necessário em determinado período, que 
implicaria em desperdício, em jogar fora. Por exemplo, um caminhão de abacaxi 
maduro, se fosse utilizado antes de apodrecesse apenas 50% do caminhão, os 
outros 50% seriam jogados no lixo. Então, para evitar esse tipo de problema 
talvez fosse através desses procedimentos licitatórios, melhor regulado o 
estoque. Queria aproveitar o ensejo, Dr. Manssur, e também ponderar outro 
aspecto que acho de muita relevância. O Esporte Clube Pinheiros, consta que 
teria um plano de cargos e salários aqui para funcionários. Já tive oportunidade 
de ser Diretor Jurídico do Esporte Clube Pinheiros e não vi esse plano de cargos e 
salários, embora tivesse me interessado, não consegui ver. Talvez exista, acredito 
que sim, há referência a esse cargo de planos e salários. Ora, temos aqui 
atualmente um pouco mais de 1.500 funcionários, tivemos nos últimos dez anos 
um aumento muito grande de funcionários aqui no Esporte Clube Pinheiros. Acho 
que deveremos, senão tivermos plano de salários proceder à elaboração de um 
plano de cargos e salários, sob orientação de profissional especializado, que isso 
talvez e provavelmente sim mitigaria o número de reclamações trabalhistas que 
o Clube Pinheiros experimenta, inclusive acima de uma média de mercado. Acho 
também que o Clube Pinheiros deveria convocar uma consultoria para essa 
questão de emprego, porque por maior que seja o Esporte Clube Pinheiros talvez 
não justifique a existência de 1.500 funcionários. Isso teria que ser analisada de 
uma maneira melhor e tudo que o valha. Outra questão é verificar se o banco de 
horas que funciona aqui no Clube Pinheiros é o melhor sistema para questão de 
hora extra, Dr. Manssur, aqui no Clube Pinheiros. Há outros sistemas mais 
modernos, talvez haja conveniência de ser mudado esse banco de horas. São 
essas as considerações que queria fazer, meus colegas, e peço à Mesa que 
encaminhe. 
 
Presidente - O inteiro teor encaminharei à Diretoria. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu. 
 
Marcelo Favalli – Sr. Presidente, colegas. Verifiquei no Centro Poliesportivo a 
construção do novo elevador. ... Foi adicionado aos dois elevadores já existentes 
o elevador que fica defronte às escadas. Me disseram que não estava 
funcionando, Sr. Presidente, apesar de ter sido instalado há poucos dias. Não 
acreditei. Fui lá e o elevador está parado. É lamentável, é inexplicável, é 
insuportável uma situação dessa natureza. Não sei qual é a empresa que se 
propôs a fazer instalação do aparelho, ele não funciona. Os dois outros 
elevadores, Sr. Presidente, um deles está quebrado ou fechado para 
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manutenção. Portanto, o Centro Poliesportivo que alcança o Fitness, que hoje é a 
seção mais frequentada do Esporte Clube Pinheiros tem apenas um elevador 
para servi-lo, no quinto andar. E o mais curioso de tudo, Sr. Presidente, e aqui vai 
uma veemente crítica de minha parte, é que quando aprovamos há alguns 
poucos meses a verba para instalação deste terceiro e novo elevador, o croqui 
que nos apresentaram era para que as portas dos elevadores que hoje estão de 
costas uma da outra ficariam paralelas àquele novo elevador e não vi isto. E pela 
situação física de como está o prédio acho que essa ideia foi esquecida. Quer 
dizer, aprovamos uma verba para fazer uma obra e a Diretoria vem e faz o quê? 
O que bem entender. Não vou admitir que pessoas esclarecidas, como os 
Membros componentes da Diretoria se escusem de alguma forma de não ter 
cumprido aquilo que se propuseram a fazer e nós aprovamos a verba para tal, 
nenhum tipo de explicação: Ah, não deu, não cabe, isso para mim não serve, isso 
a gente vai contar noutro lugar, no boteco da esquina para alguém que esteja lá, 
não para o associado e Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros. Quero um 
pronunciamento da Diretoria, que esclareça o associado por escrito ... o motivo 
pelo qual não deu cabo à proposição que referendamos aqui no Conselho. 
Gostaria também de considerar, Sr. Presidente, tratando já de outro assunto, 
aproveitando este calor que me traz, mais uma vez criticar o serviço de bares e 
restaurantes deste Clube Pinheiros, o metro quadrado mais caro do Brasil tem o 
serviço mais deplorável do Brasil. A comida não vou nem dizer, porque, Sr. 
Presidente, a comida do Clube Pinheiros, salvo honrosas e raras exceções, para 
ser ruim tem que melhorar bastante. Mas digo mais, Sr. Presidente, trago aqui 
também uma receita para os senhores, quando os senhores quiserem se livrar de 
algum cliente que os incomoda, que não paga pontualmente, que reclama 
demais, que pede relatórios semanalmente é simples se livrar dele, é só trazê-lo 
para almoçar no Clube Pinheiros, com certeza esse cliente vai embora. 
 
Presidente - Vou encaminhar, ia pedir, mas o senhor pediu por escrito, 
encaminharei para o senhor ter a resposta por escrito. Conselheira Graziela. 
Pediria, por favor, para que todos sejam ouvidos, Conselheira, faltam 16 minutos 
para meia-noite, depois da senhora, o Dr. Moreno não está mais, Dr. Atanes, que 
vai apresentar o relatório da Comissão Médica e o ilustre Conselheiro Guilherme 
Korte, cujo nome me faz me lembrar de figura a quem eu muito quero, que é o 
Dr. Gustavo. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Desde que a reforma da Brinquedoteca 
começou o Clube perdeu um espaço que era usado para as festas infantis, o 
Cirquinho. A reforma, para variar, atrasou e apesar de o Clube oferecer outros 
locais, como o Bar da Piscina, os pais ficaram meio órfãos de um espaço bacana 
para alugar. Em vista disso, gostaria de sugerir ao Diretor responsável pela área 
que estude novas propostas de locação de espaços no Clube para realização de 
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festas dos associados a um preço menos oneroso do que é cobrado hoje. Por 
exemplo, o Karaokê custa cerca de R$2 mil e o Cirquinho custava cerca de R$750, 
queria saber por que essa diferença tão grande. Outra sugestão que foi trazida a 
mim por duas associadas seria o uso daqui do cinema como é feito nas redes 
Cinemark e UCI, onde acontecem as seções de aniversário, seria mais uma opção 
aos pais. O outro assunto que trago é referente ao uso de descartáveis neste 
momento de crise hídrica. Segundo o Instituto Akatu, que é uma ONG que 
trabalha pela conscientização e mobilização para o consumo consciente, para se 
produzir um copo de plástico são necessários três litros de água. Certamente é 
mais do que o usado na lavagem de um copo de vidro. Para completar, ainda que 
este copo venha a ser reciclado, ele vai ser lavado novamente, então você acaba 
gastando duas vezes. As opções duráveis, em regra, são sempre melhores que as 
descartáveis, salvos algumas exceções. Então, optar por algo que não precisa ser 
substituído rapidamente evita que mais recursos naturais sejam usados para 
produzir um novo item. É fato que a conta de água do Clube diminuiria, mas, no 
final das contas o que é melhor ao planeta? Ainda dentro do assunto plásticos, 
noto que é prática comum aos garçons oferecem canudo sempre junto com as 
bebidas servidas no copo longo e acho que esse ato deveria ser repensado, 
porque é mais plástico e lixo gerado. Apenas se o sócio solicitar deveria ser 
fornecido. São pequenas atitudes, mas elas podem contribuir muito. Essas ações 
deveriam ser comunicadas com mais frequência aos associados, através de um 
departamento de sustentabilidade mais ativo.  
 
Maria Elisa Cappellano (aparte) – ... É o seguinte, só para complementar: 
acredito que o Clube Pinheiros é maior do que muitas cidades deste País, do 
Estado de São Paulo inclusive. E um estudo ambiente vem muito a calhar para 
este Clube, porque nós somos uma sociedade formadora de opinião, então, 
atitudes como essa de preocupação ambiental, de verificar qual é o impacto de 
um canudo vai ser muito bom para nossa sociedade. E a gente pode mostrar 
inclusive aos outros clubes essa iniciativa, não só o canudo, o copo de plástico e 
ver quanto custa isso para a sociedade. É isso. 
 
Presidente - Perfeito. Presidente, tudo que for reciclável, por favor. 
 
Severiano Atanes Netto – ... Queria me manifestar durante o momento em que 
um dos Conselheiros falou a respeito do cabeleireiro da Sede Social, isso foi na 
Voz do Conselheiro e fui cobrado pelos demais Membros da Comissão para que 
me manifestasse sobre o assunto, porque o Conselheiro trouxe uma solicitação à 
Diretoria, baseado na informação de associados, reclamando do salão de 
cabeleireiro. Fizemos uma visita ao salão de cabeleireiro, atendendo pedido de 
um dos Conselheiros. Fizemos um relatório dessa visita e entregamos ao Sr. 
Presidente do Conselho, para que encaminhasse ao Conselheiro que havia 
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solicitado uma visita ao salão de cabeleireiro e que também encaminhasse à 
Diretoria. Esse relatório foi feito em 23 de fevereiro e encaminhado ao 
Presidente do Conselho. Em resumo, essa cobrança foi feita pelos demais 
Membros lá da nossa Comissão, o Dr. Francisco Giordano Neto, Dr. Plínio Luiz 
Montagna, Dr. Paulo José Szeles e Dr. Mauro Caffaro Giuzio. Então, tomei a 
liberdade de vir, apesar de achar um momento pouco oportuno, já que estamos 
aqui com um número muito pequeno de Conselheiros e no momento em que 
esse assunto foi abordado estávamos com a Casa cheia. Mas, atendendo à 
solicitação do Conselho Deliberativo, a pedido de um de nossos Conselheiros nós 
visitamos, pela Comissão de Saúde e Higiene as instalações do cabeleireiro 
feminino, localizado no segundo andar da Sede Social. A impressão inicial em 
relação aos cuidados do salão onde se realiza o grande atendimento de 
cabeleireiros e manicure foi boa. Itens que chamaram atenção e para a qual 
alertamos a Diretoria para providência imediata e em médio prazo. Sala de 
podóloga: capa de proteção de maca de podóloga com manchas aparentemente 
sem condições de remoção, sugerindo-se troca da mesma. Ar condicionado com 
instalação exposta e aspecto ruim, aparelho velho, em mau estado, sugerindo-se 
troca. Ainda na sala de podóloga: móveis descascados e parede necessitando de 
pinturas. Sala de depilação: aparelhos para derreter a cera estavam velhos e mal 
conservados... 
 
- Conversas paralelas entre Conselheiros. 
 
Severiano Atanes Netto – Estão me incomodando, vocês conversando aqui não 
consigo me manifestar. Sala de depilação: aparelhos para derreter a cera 
estavam velhos e mal conservados. Armários compartilhando talheres, alimentos, 
bolachas e utensílios profissionais, sugerindo-se as substituições necessárias do 
material e orientação do responsável quanto à gravidade de misturar material 
profissional com alimentos. Salão principal: aspecto razoável, alguns 
equipamentos e poltronas apresentando rasgos, necessitando os devidos 
reparos. Armários em sala anexa ao salão principal, que guardam creme e 
material de pintura de cabelo em péssimo estado de conservação, necessitando 
serem trocados. Copa e vestiário dos funcionários: encontramos recipientes de 
lixo cheios às 9h00 da manhã, devendo haver orientação para o rápido 
procedimento de limpeza do local. As paredes, teto, as janelas têm aspecto 
deteriorado, necessitando manutenção e pintura. Também os armários em 
péssimo aspecto, necessitam serem trocados. O tamanho do local, o movimento 
e o grande número de funcionários, aproximadamente trinta, além de falta de 
sanitário para funcionários, são obrigados a usarem um local muito distante, 
atrás do Restaurante do Ponto, no andar debaixo, ainda há falta de acesso a 
cadeirantes, a única maneira é através de elevador e passagem pelo Restaurante 
da Sede por uma porta, que no dia da visita estava trancada e sem uma chave 
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disponível, nos obriga a sugerir uma grande ampliação, reforma ou estudo de 
outro local, para atender as exigências de serviço de cabeleireiro do Esporte 
Clube Pinheiros. A seguir visitamos a barbearia da Sede, ao lado, aí verificamos 
boas condições de higiene e boa aparência. É isso que queria trazer, no momento 
oportuno não foi possível, porém, me manifesto neste momento em respeito aos 
demais Membros da Comissão. 
 
Presidente - É perfeitamente válido e irei enviar ao Presidente o inteiro teor. 
 
Severiano Atanes Netto – Agradeceu. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – O cabeleireiro feminino da Sede é 
terceirizado, não é? 
 
Severiano Atanes Netto – É. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Queria só fazer essas ponderações. Entendo 
perfeitamente, concordo com todas as suas observações, ou seja, o lugar do 
cabeleireiro demanda reformas, obras urgentes, inclusive recolocação de ar 
condicionado e tudo mais. Mas pergunto: o Clube vai fazer um investimento sem 
ônus para a exploradora do espaço? No meu modo de entender, não sei se seria 
essa equação, para ser sincero nem certeza eu tenho se o cabeleireiro é 
terceirizado, mas se for terceirizado entendo, Dr. Atanes, não sei qual é sua 
opinião, mas entendo que isso deveria ser suportado pela beneficiária do espaço 
nobre do Clube Pinheiros, que ela tem o salão e clientes do Esporte Clube 
Pinheiros, então, pergunto: se não seria o caso de ela também, já que é 
beneficiária de tudo isso, participar dessa reforma toda? Essa é minha pergunta. 
 
Severiano Atanes Netto – Foi exatamente essa a conclusão que o Conselheiro da 
manifestação na Voz do Conselheiro, que deveria ser cobrado do grupo que hoje 
está responsável pelo salão de cabeleireiro a incumbência dessa reforma. A 
reforma é muito grande, se inclusive nós pensarmos, é uma área relativamente 
nobre do Clube e pelo tamanho do salão de cabeleireiro, pela procura que existe 
na área é quase inviável que se possa fazer ali uma reforma que se atenda da 
melhor maneira os associados do Esporte Clube Pinheiros. Porém, 
provisoriamente, se há necessidade de se fazer total reforma naquela área é 
claro que o Clube deveria cobrar seja do atual ou do futuro usuário as reformas 
necessárias. 
 
Presidente - Pois não. Podemos ouvir mais um, Dr. Atanes, porque tenho de 
encerrar, por favor, faltam cinco minutos. 
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Severiano Atanes Netto – Eu já terminei. 
 
Presidente - Conselheiro Guilherme Korte e ouvirei também, Dr. Padin, mesmo 
que ultrapasse um pouquinho os minutos, o senhor está aguardando, em 
respeito à sua presença nós vamos ouvi-lo. Dr. Guilherme. 
 
Guilherme José Korte – ... Hoje é com certo pesar que venho aqui neste 
momento nesse horário refletir o que escutamos hoje aqui, ginásio com goteiras, 
prédios com goteiras, lavadores que não funcionam, pistas recém reformadas 
com defeito na elite da elite do Brasil. O que estamos vendo aqui? Estamos 
cegos, o rei está nu e ninguém vê? Os Conselheiros sentados em suas poltronas, 
eleitos por sócios de uma elite brasileira vendo o que estamos vendo hoje. 
Estamos cegos? Com goteiras, buracos e se aprova, se faz, se gasta mais, não se 
termina. O que se termina não está bom. É só ver, amanhã ou depois se lê a Ata e 
vê o retrato. E a gente simplesmente aceita essas coisas. Cabe aqui minha 
indignação, que fica escrito e que se pense sobre o que está acontecendo no 
Clube, está acontecendo no Estado de São Paulo, no Brasil, esse é um retrato do 
que se passa no País, é o que está se passando no Clube e as pessoas continuam 
sentadas, ouvindo uma elite embevecida por algum momento da história. 
Existem pinheirenses, como ocorreu no passado quando quiseram tirar o terreno 
que ocupávamos no Palmeiras. Tiraram e ficou para o Palmeiras. Aqui queriam 
tirar e dar ao São Paulo. Não tiraram. Existem pessoas que os urubus e corvos 
deste Clube, não subestimem os pinheirenses aqui presentes. Existem pessoas 
que veem as coisas, as alamedas deste Clube centenário ouvem e sabem da 
verdade. Isso o tempo prova e assim será. Muito obrigado.  
 
Presidente - Conselheiro Padin, enquanto ele se aproxima, registro que cento e 
oitenta e quatro Conselheiros estiveram presentes. E após a manifestação do 
Conselheiro Padin vou declarar encerrada a sessão, até pelo horário, convidando 
a todos para o dia 22 de abril, que é uma quarta-feira. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Sr. Presidente, por gentileza, pela ordem? 
 
Presidente - Claro. 
 
Aurea Lucia Ferronato (pela ordem) – Queria deixar consignado também o 
número de Conselheiros presentes no encerramento da sessão. 
 
Presidente - São quarenta. Para a senhora ter uma ideia, Dra. Aurea, contamos, 
agora nem mais quarenta tem, não é, Dr. Toloza?  Nem quorum para deliberação 
haveria, mas faz parte. 
 



47/49 

 

Aurea Lucia Aurea Ferronato – Poderia deixar registrado em Ata? 
 
Presidente - Claro, a senhora já falou, estará consignado completamente. Por 
favor, Conselheiro Padin. 
 
Cândido Padin Neto – ... O Conselheiro que me antecedeu disse que realmente 
não devemos ficar cegos. Não estamos cegos, estamos aqui, estou cansado, mas 
aqui. Vejo e hoje foi claro, foi cabal tudo que foi falado no Clube, ouvi até da 
própria Diretoria, o Fiore dizer estado deplorável da pista, palavra dele, não 
minha. Os outros Conselheiros também que me sucederam aqui, goteiras na 
quadra de Tênis, que nos sei quanto gastamos nas quadras de Tênis. Mas é triste 
ouvir isso tudo e tantos outros que falaram. Nós ouvimos isso aqui. Como 
engenheiro eu posso perceber que estamos querendo fazer obras, mas não 
estamos querendo olhar o que temos que manter, recuperar, refazer, é obra por 
obra, R$1 milhão, R$1 milhão e meio, R$2 milhões. O Conselheiro Favalli disse 
que o elevador não funciona, está parado. Realmente está, não me ative a saber 
se foi executado de acordo com o aprovado aqui, obras que são feitas e nunca 
terminadas no prazo, isso é notório, sabido. Gostaria de saber uma que foi feita 
no prazo, então, como engenheiro, isso me entristece, porque é uma coisa tão 
simples. Eu falei dos orçamentos dessa que veio hoje para ser votado. As coisas 
podem ser feitas de várias maneiras e estamos votando um orçamento e esse 
orçamento numa obra de engenharia é o mais barato que existe. Você tem a 
infraestrutura, super estrutura, mas o orçamento é o básico de tudo, é o início, é 
o mais barato. Se trouxermos aqui um orçamento, qualquer que seja, ele tem 
que estar totalmente balizado e o custo é baratíssimo, porque existem tantas 
empresas especializadas em orçamento, principalmente esses banais de 
reformas, que vão dar uma diferença de no máximo 10%. E com esse valor, a 
Diretoria também se baliza ao fazer a aferição dos valores que foram ofertados 
pelas próprias empresas que vieram e entregaram seus orçamentos. Não há 
discussão, eu não vejo esse critério de vão discutir com as empresas para 
adequar o valor, não tem que adequar nada, nós já fizemos o orçamento, o preço 
é aquele. As questões técnicas das empresas são resolvidas antes, com a 
documentação das empresas, só participa da licitação aquelas que realmente 
têm condições, isso já é um pressuposto para ela participar, ela não entra numa 
licitação se não tem essa documentação, não tem auferido no gabarito de suas 
obras, que isso vai ser conferido depois inclusive pelas outras que entraram e não 
foram agraciadas, elas também vão verificar, isso faz parte do processo. Então, 
primeiro é a documentação, se fez a documentação, todas estão aptas para 
poderem dar seu valor e participarem é o primeiro processo. O segundo é o 
valor: ah, então vocês agora vão participar da licitação e dar o valor, porque 
estão aptas. E saber ou não do valor não me importo, por quê? Porque o nosso 
valor é o correto e foi feito de acordo com o memorial descritivo e com as 
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plantas que pagamos para as empresas que achamos que têm condições de fazer 
o próprio orçamento. Vou terminar. Várias, Dr. Manssur, é a coisa melhor que 
existe neste Clube, ... 
 
Presidente - E hoje observamos. 
 
Cândido Padin Neto – ...porque o que o senhor falou antes, é o amor ao debate, 
à discussão, ouvir o que os outros têm a merecer e a gente aprende muito. Eu 
aprendi muito no Conselho. E até, alguns estão fazendo, para tentar inverter 
alguma ordem, sugiro, Dr. Manssur, porque tentei muito fazer diferenças na 
Diretoria, nunca consegui, mas acho que nesta Casa consigo com o senhor. 
 
Presidente - Obrigado. 
 
Cândido Padin Neto – Quem sabe podemos fazer uma comissão suprapartidária, 
Dr. Manssur, para analisarmos tudo isso que o senhor quis fazer aqui e acabou 
não conseguindo. 
 
Presidente - Irei nomear. 
 
Cândido Padin Neto – Estarei a seu dispor para poder ajudar nisso. 
 
Presidente - Tenho como intenção consolidar o Estatuto, o Regulamento Geral, 
há muitas coisas que precisam ser organizadas e me move essa melhor intenção 
e farei. 
 
Cândido Padin Neto – E precisamos fazer isso, Dr. Manssur. 
 
Presidente - Se a saúde ainda me permitir e o tempo que me resta. 
 
Cândido Padin Neto – Vai permitir e estamos dispostos a ajudar em que for 
preciso. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Dr. Manssur? 
 
Presidente - Senhora. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Quando fizer esse trabalho não se esqueça de definir o 
que é um ato de gestão. 
 
Presidente - A reunião praticamente está encerrada, só estou respondendo à 
ilustre Conselheira, por quem tenho muito respeito. Artigo 88: a Diretoria fica 
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investida de poderes para administrar o Clube e decidir sobre toda e qualquer 
matéria de interesse administrativo, não podendo transigir, renunciar direitos, 
alienar, compromissar, hipotecar, empenhar, contrair empréstimos, leasing, 
arrendar ou de qualquer forma onerar bens sociais sem prévia autorização do 
Conselho. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Definição, que diz que a Diretoria só pode tomar 
providências administrativas e que não pode sair dos trilhos, não é, Dr. Manssur? 
 
Presidente - Isso todos nós. Deu por encerrados os trabalhos aos dez minutos do 
dia 31 de março de 2015. 
 

 
 
 

*** 
 
 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 644ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 22 de abril de 2015, com as alterações já delas constantes. 
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