
ATA RESUMIDA DA 652ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO, REALIZDA NO DIA 26 DE OUTUBRODE 2015. 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de outubro do ano dois mil e quinze, em segunda convocação, às vinte horas e 

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

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

Segundo Secretario: José Roberto Coutinho de Arruda 

Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 

3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte 

Clube Pinheiros.  

 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 

4) EXPEDIENTE 

Presidente – Disse que deveria iniciar os trabalhos convidando o Sr. Presidente da Diretoria, 

para por si ou por quem indicar, utilizar-se pelo tempo regimental, para se manifestar, por sua 

iniciativa, sobre o desenvolvimento do Plano Diretor. Entretanto, verificando que nem todos 

os Conselheiros tinham acorrido à reunião, passou às comunicações da Mesa. Prosseguindo, 

submeteu ao Plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: votos de louvor: 1) de 

autoria da Comissão de Esportes, aos seguintes destaques esportivos: Atletismo: CIRCUITO 

(categoria Adulto – Porto Alegre/RS - 16/08/2015): Rafael Santos de Novais – 3º Lugar na 

prova Circuito de Longevidade; Esgrima: Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro 

(categoria Cadete 15 anos – Rio de Janeiro/RJ - 15/08/2015): Taís Morais Rochel – 1º Lugar 

– categoria Livre; Ginástica Artística: Campeonato Estadual (categoria Adulto - Aracaju/SE - 

02/08/2015): Arthur Nory Oyakawa Mariano – 2º Lugar na prova Solo; Glauco Aparecido 

Camargo Garrido – 2º Lugar na prova Salto; Péricles Fouro Silva – 3º Lugar na prova 

Individual Geral e 3º Lugar na prova Cavalo com Alças; Judô: Campeonato Paulista 

(categoria Sênior – São Paulo/SP - 15/08/2015): Nádia Bagnatori Merli – 2º Lugar na prova 

70Kg; 2) de iniciativa da Mesa, ao Grupo de Teatro Amador do Esporte Clube Pinheiros, 

aproveitando para convidar os Conselheiros para assistirem à peça Duets Vem Cantar 

Comigo, de 5 a 8 e 12 a 15/11/2015; votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho, pelo 

falecimento do ex-Conselheiro Antonio Maria Vicente Verrone, e pelo falecimento da Sra. 

Odila Biagiolli Cruz, mãe da Conselheira Maria Helena Cruz McCardell, informando sobre a 

Missa de Sétimo Dia. Informou, ainda, sobre a Missa de Um Ano de Falecimento do 

Conselheiro Ernesto Julio Santos Corrêa Scheleir. 
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Primeiro Secretário – Colocou à disposição para consulta os seguintes documentos: o 

R.A.M. – Relatório de Acompanhamento Mensal de setembro de 2015; informou que o 

Associado Marcelo Grassi renunciou à condição de Suplente, tendo sido convocado para esta 

Reunião o Suplente subsequente da Chapa Transparência Nova Tradição; comunicou o 

recebimento de cartas da Diretoria, dando conhecimento de alterações em sua composição no 

biênio 2015/2017. 

 

 

5) EXPLANAÇÃO SOBRE O PLANO DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 

Presidente – Concedeu a palavra ao Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, que havia 

lhe solicitado formalmente um espaço no início desta reunião, para transmitir aos 

Conselheiros informações sobre o andamento dos trabalhos do Plano Diretor de 

Desenvolvimento e próximas etapas. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Agradeceu ao Presidente José Manssur, 

desde logo designando para fazer a exposição do Conselheiro Heitor Ferreira Tonissi, Diretor 

Adjunto de Planejamento e Projetos, coordenador do Plano Diretor. 

 

Presidente – Como se tratava de matéria de interesse do Clube, concedeu à Diretoria dez 

minutos para fazer sua exposição. 

 

Diretor Adjunto de Planejamento e Projetos, Heitor Ferreira Tonissi – Utilizando-se de 

projeção no telão, fez uma explanação detalhada sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento.  

 

 

6) RETORNO AO EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Plenário, que aprovou proposição de iniciativa da Conselheira 

Claudia Nemoto Matsui, consignando votos de congratulações aos participantes das provas 

Corrida de Rua, Maratona de Buenos Aires e Iron man do Havaí. 

 

Peter Alfredo Burmester – Dando detalhes da competição, propôs votos de louvor a 

associados tenistas pela organização do Torneio Internacional Tennis Federation, extensivo à 

Diretoria de Tênis, assessores, à Promotora de Eventos Koch Tavares e a todos os 

funcionários da Seção, especialmente ao Supervisor Técnico Evanildo Mondeck, que também 

disputou a competição defendendo as cores do Clube, jogando em simples e duplas. Atletas 

homenageados e resultados: Adriana Feliciano – vice-campeã de dupla, categoria 35; Monica 

Yanagi – vice-campeã de simples e campeã de dupla, categoria 45; Neusa Longarco Mendes 

– campeã de simples e dupla, categoria 50; Mari Yada – campeã de dupla, categoria 50; Inez 

Mendonça – vice-campeã de dupla, categoria 55; Mariangela Drouet Feliciano – campeã de 

dupla, categoria 55; Andiara Maria Roessle Guimarães – vice-campeã de dupla, categoria 70; 

Fabio Pedroso – campeão de dupla, categorias 50 e 55; Ricardo Schutt – campeão de dupla, 

categorias 50 e 55; Paulo Eduardo Pardini – vice-campeão de simples e campeão de dupla, 

categoria 60; Henrique Avancine – campeão de dupla, categoria 60; Antonio Franco Salgado 

– campeão de dupla, categoria 65; Dietmar Frank – campeão de dupla, categoria 70 e Luiz 

Eduardo Gonçalves – campeão de simples e dupla, categoria 70. Elogiou o novo formato da 
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Festa da Cerveja, neste ano realizada na área junto à lanchonete da piscina, como um destino 

futuro para inúmeros eventos dessa natureza e grandeza, independentemente da atividade que 

for realizada.  

 

Célio Cássio dos Santos – Propôs voto de louvor à Diretoria Médica, especialmente aos 

Diretores Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo, Nelson da Cruz Santos e ao Dr. Samir, pela 

parceria feita com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, que no dia 

10/11 promoverá um Seminário sobre suplementos e cuidados com o doping, tendo como 

palestrantes o Dr. Roberto Teixeira Marinho, diretor médico do Comitê Olímpico Brasileiro, 

do COB, Dr. Eduardo Henrique De Rose, da Agência Internacional Antidoping e também o 

Dr. Carlos Werutsky, da Associação Brasileira de Nutrologia. Aproveitou para informar que 

por conta dessa parceria os associados tiveram 50% de desconto na inscrição do 27º 

Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício do Esporte, do qual participou o Dr. Cooper, 

fundador do método do cooper de ginástica e atletismo. Propôs um segundo voto de louvor à 

Diretoria Médica, em virtude do pronto atendimento prestado a uma associada de 81 anos, 

que se acidentou na Pista de Atletismo no dia do evento Outubro Rosa. Votos aprovados. 

 

Renato Bernasconi Zuccari – Propôs votos de louvor a atletas da Seção de Esgrima, que no 

último fim de semana conquistou três medalhas de ouro e sete vice-campeonatos no 

Campeonato Brasileiro Infantil até 15 anos, realizado no Tênis Clube Paulista. Associando-se 

aos votos de louvor consignados à Seção de Tênis, estendendo os votos à Diretora Adjunta de 

Tênis, Marilena Queiroz e ao Conselheiro Mário dos Santos Guitti, Diretor de Esportes 

Coletivos e Raquetes, aduzindo que esse Torneio de Seniors fez parte de uma série de eventos 

de Tênis, nesta semana terá início Juvenil, depois um torneio profissional e, finalmente o 

Challenger, que inaugurou as quadras cobertas no ano passado. Convidou os Conselheiros 

para assistirem ao evento. Votos aprovados. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Disse que a nova gestão está fazendo escola. Comentou que 

havia proposto e foi consignando voto de louvor ao Diretor da Sauna, que diferente dos 

anteriores começou a pagar a frequência à Seção, da mesma forma que a Diretora Adjunta do 

Fitness, a Conselheira Maria Angélica Leite Souza, que também está pagando a inscrição 

para frequentar a Seção, à qual também propôs voto de louvor, que foi aprovado. Desde logo, 

concitou os demais Diretores a seguirem o mesmo exemplo, contribuindo não só com seu 

trabalho diário, mas também financeiramente para a Agremiação.  

 

Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Associou-se aos votos de louvor aos atletas que 

participaram dos Jogos Mundiais Militares, aduzindo que pela relevância do campeonato e 

pelos resultados obtidos mencionaria seus nomes, para que os medalhistas recebessem uma 

justa homenagem: Franciela Krasucki; Andrea Morais e Rosangela Silva, do Atletismo; 

Charles Chibana, Leandro Guilheiro e Nádia Merli, do Judô; Henrique Rodrigues, Ana Carla 

Carvalho, Guilherme Guido, Manuella Lyrio, João Luis Gomes Junior e Evaristo Oliveira, da 

Natação e Veridiana Fonseca, do Vôlei. Fez uma homenagem especial ao esgrimista Renzo 

Agresta, seu amigo pessoal, que sagrou-se Campeão Mundial Militar, medalha inédita para a 

Esgrima Brasileira. Propôs, ainda, votos de louvor à Diretoria Social e à Diretoria de Bares e 

Restaurantes, pelos eventos dos shows do Skank e pelo Esquenta, realizado antes do Skank. 

Votos aprovados. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Edgard Ozon, 

que nesta semana apareceu nos meios de comunicação em São Paulo, pois vai carregar a 

Tocha Olímpica, o que é uma justa homenagem a quem sempre defendeu o esporte no Clube, 

praticamente o criador da Seção de Judô, acompanhado do saudoso Conselheiro José de 

Barros, fundador e criador da Federação Paulista de Judô, fundador e criador da 

Confederação Brasileira de Judô, um grande pinheirense e incentivador do Judô. Voto 

aprovado. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – Associou-se ao voto, mas o Sr. Presidente informou que 

consideraria o voto do Plenário como um todo. Acrescentou que o Conselheiro Edgard Ozon 

será sempre um exemplo para todos. 

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Elogiou e propôs votos de congratulações ao 

Grupo Oficina de Menestréis, que é integrado por associados do Clube, acompanhado do 

Grupo do Candé Brandão, que é o grupo de teatro que ministra cursos aqui há quatro anos, 

pela atuação em espetáculo exibido no dia anterior, estendendo o voto à Diretoria Cultural 

dirigida pelo Conselheiro Afonso Ferreira de Figueiredo e aos Diretores Adjuntos da Área, 

pelo empenho que vêm empregando na gestão do Clube. Reiterou o convite para a 

apresentação do Grupo Teatral Duets, composto só de pinheirenes. Finalmente, associou-se 

ao voto de pesar consignado pelo falecimento do ex-Conselheiro Antonio Maria Vicente 

Verone, um dos iniciadores do Futebol Menor do Clube. Votos aprovados. 

 

Arnaldo Osse Filho – Pretendeu se manifestar a respeito do parecer emitido pela comissão 

de Obras com relação á obra do Cirquinho, mas o Sr. Presidente o informou que a matéria 

constava da Ordem do Dia, quando o orador poderia abordar o tema. 

 

José Ricardo Pinheiro Lima – Propôs voto de louvor à Orquestra do Esporte Clube 

Pinheiros, que tem levado o nome do Clube a outras associações e clubes, para a qual 

solicitou especial atenção da Diretoria Cultural e da Presidência. Voto aprovado. 

 

Dulce Arena Avancini – Também elogiou a atuação da Orquestra e agradeceu ao Diretor 

Cultural Afonso de Ferreira Figueiredo pela atenção que tem dedicado à mesma, bem como 

parabenizou as cantoras que se apresentaram com a Orquestra, Ana Taglianetti, Catarina 

Marrese e Rita Valente. Convidou os Conselheiros a prestigiarem as apresentações do Coral e 

da Orquestra do Esporte Clube Pinheiros. 

 

Presidente – Antes de encerrar o Expediente, sentiu-se no dever de trazer ao conhecimento 

de todos uma comunicação sobre matéria que tramitou pelo Conselho, portanto, de interesse 

dos Conselheiros e do próprio Esporte Clube Pinheiros e das pessoas envolvidas no 

procedimento. Reportou que tramitou por esta Casa um procedimento administrativo 

apreciado pelo Conselho e que ensejou por parte de Conselheira o questionamento do 

procedimento como um todo perante o Poder Judiciário de São Paulo. A ação tramitou 

perante a 44ª Vara Cível e na sexta-feira, próxima passada, às 18:03 horas, ocorreu o registro 

dessa Sentença de Primeiro Grau, Sentença que houve por bem julgar improcedente a ação 

proposta pela Sra. Conselheira contra o Esporte Clube Pinheiros, contra o Diretor-Presidente 

de então e contra este Presidente. A controvérsia cingia-se ao questionamento da legalidade 

do procedimento administrativo aqui instaurado e que mereceu a apreciação dos senhores. A 
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respeitável sentença após citar lições de doutrina do Ministro Peluso e de outros, diz que 

ilegalidade ou violação às regras internas do Clube, réu, que é o Pinheiros, não é, todavia, o 

que se tem nestes autos. Disse mais, que verificou não haver violações as regras do 

Regulamento do Esporte Clube Pinheiros em relação à representação formulada pelo então 

Presidente contra a senhora autora da ação. Estabelece mais a sentença, que o Estatuto que 

rege a relação jurídica entre as partes, que qualquer sócio tomando conhecimento de uma 

infração disciplinar pode fazer a respectiva representação, observando os requisitos previstos 

nos regramentos institucionais da Casa. Disse mais, que na ação específica e de acordo com 

os documentos juntados pela própria senhora autora, tem que se quando o ajuizamento da 

ação todas as etapas haviam sido regularmente cumpridas. Disse mais, que a representação 

está alicerçada sobre fatos determinados e que foi proposta dentro do prazo legal, que houve 

ciência da Mesa Administrativa, da Comissão Permanente Jurídica, pelo Presidente do Clube 

sobre as razões da sua representação. Na sequência e isso diz respeito a nós, foi nomeada uma 

Comissão Processante por esta Presidência, com designação de três Conselheiros, bem como 

de audiência, ao que de tudo a senhora autora da ação restou ciente, tanto que pretendeu tutela 

antecipada para obstar o andamento do feito e não colheu êxito já no pedido liminar. No que 

diz respeito ao mérito da representação isso poderá ser objeto de perquirição em via própria, 

cabendo ao Judiciário apenas e tão somente o exame da legalidade e da garantia do devido 

contraditório ao procedimento. E concluir, desse modo, são inexistentes os vícios apontados e 

que embasam a nulidade aventada, que a autora não logrou êxito em demonstrar, não havendo 

qualquer mácula no procedimento, observado o devido processo legal previsto no Estatuto e 

na lei. De rigor, portanto, a improcedência da ação. Esta Sentença é de Primeiro Grau, ela 

ainda não transitou em julgado, mas como é de conhecimento dos senhores e por várias vezes 

ventilada nesta Casa, senti-me no dever funcional de trazer ao conhecimento dos senhores 

esta primeira decisão do Poder Jurisdicional do Estado. Era o que me cumpria dizer. Não 

posso deixar de me referir às palmas. Eu preferiria, com todo respeito, não ter dado a notícia 

que ensejou as palmas. Eu não mereceria o que aconteceu, mas infelizmente houve. 

 

 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Carlos Alexandre Brazolin – Leu um manifesto de diversos associados, reivindicando um 

aspecto de extrema importância para 140 crianças e seus pais, aqui representados: a 

reintegração ao quadro de professores do Sensei Raphael, que foi vítima de denúncias 

infundadas, que resultaram em seu desligamento prematuro do Clube, denúncias estas que se 

mostraram infundadas e a Diretoria reconhece que houve um equívoco no desligamento. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Silvia Schuster – Reivindicou o seguinte: 1) ampliação, melhoria da ventilação e da 

iluminação e remodelação dos vestiários da Esgrima; 2) prorrogação do horário de 

funcionamento da Lanchonete do Boliche, de acordo com os jogos; 3) providências com 

relação ao depósito existente atrás do prédio do CCR, onde são lançados os restos de 

alimentos do restaurante, pedindo que os alimentos serem ensacados e armazenados de 

maneira melhor. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
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Eneida Perez Garcia de Carvalho – Reiterou as reclamações de associados que havia 

apresentado na reunião de 27/7, relacionadas a Bares e Restaurantes, no que diz respeito a 

bares e restaurantes, pois em 25/08 recebeu uma resposta a Diretoria, informando que tomaria 

medidas para resolver os problemas, contratando uma consultoria especializada para o 

diagnóstico da situação, mas até agora nada foi feito. Pediu as seguintes informações a 

respeito: 1) qual empresa foi contratada para fazer a consultoria mencionada na carta-

resposta; 2) quanto está sendo gasto com essa empresa, caso já esteja em funcionamento, 

segundo a carta-resposta; 3) há alguma justificativa em fazer economia baixando a qualidade 

dos alimentos, mesmo tendo sido aumentados os preços em um Clube do porte do Esporte 

Clube Pinheiros, o maior Clube da América Latina; 4) se a qualidade dos alimentos ficar pior 

do que está poderão os associados trazer a sua comida feita em casa, ou estarão sujeitos a um 

BO; 5) quanto a esse questionário que começou há uns quatro dias via internet, que vários 

associados já vêm recebendo, quanto tempo para apurar o resultado e se tomar as medidas. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Maria Angélica Masagão Prochaska – Referiu-se a um pedido de associados que reportou 

ao Conselho na Reunião de agosto, sobre comentários duvidosos feitos nas redes sociais, 

pertinentes à eficácia da atual gestão ao dirigir o Clube, e recebeu uma resposta da Diretoria, 

no sentido de compartilhava do mesmo sentimento de repúdio às publicações desabonadoras 

que são postadas nas redes sociais, mas deve obediência às regras de direito, principalmente 

em face da responsabilidade cível e criminal a que cada um está sujeito pelas declarações que 

fizer, e que por intermédio do seu Departamento de Marketing vem estudando a melhor 

forma de conscientizar o Corpo Associativo quanto ao uso responsável dessa ferramenta, bem 

como os limites do exercício de liberdade de expressão, esperando sempre que prevaleça o 

bom senso. Considerando que esses pronunciamentos e críticas continuam e cada vez mais 

acentuados, e tendo sido novamente procurada por associados querendo saber a verdade dos 

fatos divulgados, solicitou à Diretoria que agilize os procedimentos prometidos em sua carta, 

devido mais as postagens da Conselheira Regina Secaf, ao convidar os associados para 

comparecerem à Reunião de hoje, sob o argumento de que o Clube está enfrentando um 

momento muito difícil de transição, que está sucateado, sem manutenção, cheio de vícios de 

gestão e com um déficit grande, alegações que ela, oradora, entende injustas e não sabe de 

onde a Conselheira Secaf tirou essas conclusões. Reportou algumas manifestações postadas 

com relação do Plenário, de que o Conselho continua nas mãos de uma maioria que vota em 

bancada, chegando ao ponto de olhar para “os chefes” na hora de sentar ou levantar. Muitos 

não estão lá para defender o sócio ou o próprio Pinheiros. Disse que isso foi uma humilhação 

para o Conselho e desrespeito aos Conselheiros, esclarecendo que não é contra as pessoas 

falarem o que pensam nas redes sociais, e nem podemos cercear o direito de crítica ou da 

liberdade de expressão. Entretanto, todo e qualquer assunto de gestão do Clube dever ser 

pronunciado no item A Voz do Conselheiro, no Expediente ou em Várias. Mas é preciso ter 

coragem para isso e não se refugiar num grupo de Facebook para incutir dúvidas na cabeça de 

sócios mais desavisados.  

 

Regina Helena Secaf – Tendo sido citada nominalmente, defendeu-se dizendo que realmente 

falou o que lá estava escrito; jamais negaria essa questão de que já viu muitas vezes as 

pessoas realmente olhando para trás para saber como votar. Quanto ao que disse sobre o 

Clube sucateado, sem manutenção, etc, disse que a oradora não precisa realmente defender a 

atual gestão, porque foi como esta atual gestão encontrou o Clube. 
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Presidente – Ressaltou que o exercício do contraditório tinha sido observado no item “A Voz 

do Conselheiro”, apenas porque houve uma menção que merecia, ao entender da Conselheira, 

resposta. 

 

 

Item 2 - Apreciação da Ata da 651ª Reunião Extraordinária, que funcionou em 

Sessão Permanente iniciada no dia 28 de setembro de 2015. 

Presidente – Informou que a reunião ainda não tinha encerrado, com o próximo encontro 

convocado para o próximo dia 9 de novembro, motivo pelo qual a ata não seria apreciada 

nesta oportunidade. 

 

 

INVERSÃO DA ORDEM DO DIA 

Presidente – Prosseguindo com a condução dos trabalhos, propôs que primeiramente fosse 

apreciada a concessão de título honorifico e, em seguida, o recurso contra a decisão da 

Presidência. Proposta aprovada. 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-07/2015, referente à proposta formulada pela 

Diretoria, em cumprimento à Resolução do Conselho Deliberativo nº 17/2015, 

de 27/07/2015, de concessão do título de Atleta Benemérito a Tiago Henrique 

Oliveira Camilo, da Seção de Judô 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Disse que a concessão de honraria no Conselho tem sido meio 

que automática. Em que pese a matéria ser analisada por Comissões e as conquistas dos 

agraciados, ninguém questiona. Ora, se não precisasse o Conselho falar qualquer coisa não 

haveria necessidade de vir para cá, poderia só requerer e automaticamente ser concedida a 

honraria. Disse que concordava com os pareceres das Comissões e não fazia juízo de valor 

sobre a pessoa que receberia a concessão, porque não a conhece pessoalmente, entretanto se 

declarou impedido de votar, porque ser autor de uma sindicância, porque paira dúvidas sobre 

o que está acontecendo no Judô. 

 

Presidente – Interrompeu o orador, dizendo que ele estava desbordando do assunto. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Discordou, dizendo que existe uma sindicância no Judô, que 

versa até sobre desvios de verbas públicas. E estava se declarando impedido de participar 

dessa votação enquanto não recebesse o resultado da sindicância. 

 

Antonio Moreno Neto – Lembrou que em junho de 2008, quando era Presidente da 

Diretoria, o então Diretor de Esportes, Reinaldo Lima, o chamou para uma conversa com o 

atleta Tiago Camilo, que pretendia ingressar no Clube por estar vindo morar em São Paulo. À 

época colocou que seria injusto contratá-lo, pois ele era atleta da SOGIPA e estavam às 

vésperas das Olimpíadas. Ele concordou na hora, porque além de ter um caráter excepcional é 

um atleta exemplar. Depois das Olimpíadas ele começou a participar do Judô do Pinheiros, 
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com muito orgulho para todos. Por isso que a homenagem só pôde ser feita depois de 

setembro, quando ele completou sete anos de inscrição no Departamento Esportivo, que é o 

prazo regulamentar. Ressaltou que Tiago Camilo, além de ser uma pessoa que colocou as 

cores do Pinheiros em todas as suas atividades, tem aqui sua família formada com dois filhos. 

Ele merece todas as homenagens que pudermos fazer, porque é um atleta exemplar, um 

campeão, de formação militar e com certeza ama o Esporte Clube Pinheiros. 

 

Presidente – Submeteu a matéria à votação, que foi aprovada. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-19/2015, referente ao Recurso interposto em por 

cinquenta e dois Conselheiros, contra decisão proferida pelo Presidente do 

Conselho Deliberativo, que negou seguimento a uma proposta de alteração de 

dispositivo do Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo, que havia sido 

formulada por Conselheiros, entendendo que a matéria demandava alteração do 

Estatuto Social. 

Presidente – Por se tratar de recurso interposto contra a Presidência, declarou-se impedido 

para dirigir os trabalhos, desde já registrando sua abstenção de voto, e que, com fundamento 

no artigo 15, do Regimento Interno do Conselho, como recorrido, no momento oportuno, 

após as razões que, porventura, viessem a ser sustentadas, se pronunciaria a respeito do 

recurso interposto. 

 

- Assume a Presidência o Vice-Presidente José Luiz Toloza Oliveira Costa. 

 

Presidente em exercício (José Luiz Toloza Oliveira Costa) – Prestou esclarecimentos sobre 

a matéria e abriu a discussão. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Manifestou-se dizendo que que gostaria de defender 

o que entende ser melhor para o Clube, no caso que não houvesse mais que uma reeleição 

consecutiva para Presidente de Conselho e passasse a valer de imediato, porém, não está fácil 

ser Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros.  

Este é meu primeiro mandato. Eu assumi orgulhoso e querendo aprender para contribuir. No 

entanto, encontrei nesta Casa a partir de 2012, quando ingressei, um debate tão politizado e 

polarizado sobre qualquer assunto, de mais relevante que fosse até as coisas mais banais, que 

empobrecia a discussão de mérito e de conceito. Problemas sérios foram levantados nesse 

tempo e até hoje, dos que escutei, poucos aqui puderam ser endereçados e gostaria muito de 

mudar isso. Para quem se norteia por análises, conceitos e quer sempre o melhor para o Cube, 

a minha experiência foi um tanto frustrante. Após 18 meses estava preocupado e recebi com 

alegria a oportunidade de servir a Diretoria na área que mais gostava, podendo ser mais 

prático na minha contribuição para um Clube melhor e permaneci fora do Conselho por 

outros 18 meses. Retornei em maio. Imaginei que com a alternância de poder, resultado da 

eleição para Presidente e as consequências imediatas desse resultado, que trouxeram uma 

diminuição nas coordenações políticas partidárias, passaríamos a ter a oportunidade de um 

melhor ambiente para o debate. Junto a alguns amigos Conselheiros que tinham o mesmo 

perfil analítico e as mesmas frustrações resolvemos nos unir em um grupo que fosse pró 

Esporte Clube Pinheiros, independentemente de quem está no poder, aprovando o que fosse 

bom, propondo melhorias, influenciando o debate de forma positiva, antecipando tendências, 
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riscos, análises e buscando reflexão, fazendo, enfim, o melhor uso do nosso mandato e 

servindo ao Esporte Clube Pinheiros. Apesar de procurarmos agir assim, o Conselho ainda 

está polarizado e assusta perceber a dificuldade de adotar medidas que fortaleça os 

Regimentos e favoreça o Clube. Há um debate político camuflado, envolvido por questões 

legais e muito técnicas, que fogem ao domínio da maioria dos Conselheiros e tornam muitas 

discussões intermináveis e, portanto, enfadonhas. Isto, quando não parecem casuísticas. Na 

última reunião, na semana passada, acabei sendo um pouco veemente em minha última 

colocação. Embora tenha procurado me manter no conceito e não ofender ninguém, peço 

desculpas se incomodei ao me manifestar. A emenda sendo discutida nem era tão relevante, o 

que me incomodou, após ficar escutando um longo debate jurídico, que inclusive já havia 

sido travado em encontros anteriores, foi ver na última emenda sendo discutida mais uma vez 

levantada hipótese de alguém recorrer à justiça comum, para anular algo que viesse a ser 

decidido por este Conselho, poder soberano, que representa a voz de nossos mais de 38 mil 

associados. Percebam bem, eu não sou contra o ponto levantado, o direito de qualquer pessoa 

ou grupo de pessoas de recorrer à justiça comum ou aos órgãos públicos competentes quando 

necessário e relevante é alienável. Em um País com a nossa cultura esse risco sempre irá 

existir, até por isso ele nem precisaria ser levantado, porém, também é alienável o direito da 

nossa entidade comum de buscar se auto regulamentar, assim como a obrigação dos sócios de 

se ajustarem a um Estatuto e Regimento Interno do Clube, que pagam e frequentam por 

liberalidade, porque querem. Estatuto e Regimentos centenários e exemplares, que sempre 

serviram a seus propósitos, sendo ajustados anualmente para adequar-se a novos costumes, 

necessidades ou leis quando preciso. A discussão é válida. Pertenço ao mundo corporativo há 

mais de 25 anos e ela é a mesma em todo lugar no Brasil e deveria ser pautada pelas melhores 

práticas. Um risco pode ser remoto, possível ou provável. Todos podem até ser aceitos, mas é 

recomendável que riscos prováveis sejam evitados. Os riscos possíveis devem ser 

acompanhados, mas não impedem uma ação que vise corrigir, adequar ou melhorar algo. E 

riscos remotos chamam atenção, mas não devem ser considerados, ocorrendo sempre outro 

risco, que é o de não fazer nada com receio do incontrolável. A frequência com que a 

hipótese de recorrer a esferas fora do Clube para resolver problemas internos do nosso Clube 

é defendida, fortalecendo posições que não conseguem se impor no campo do conceito e do 

mérito realmente me incomoda, até porque já vivemos essa realidade. Nosso Clube sofre com 

ações de associados, que defendendo interesses particulares ou se revestindo de autoridade 

para falar por outros, recorrem a órgãos externos para questionar Regulamentos e legislações 

internas, sem considerar o prejuízo que tais situações podem causar ao bem comum e a 

coletividade. Foi assim no caso dos uniformes de babá. A sócia que recém comprara seu 

título e provavelmente nem conseguiu se inteirar das regras do Clube ou da nossa cultura 

interna antes de comprá-lo, resolveu denunciar o Clube por discriminação ao Ministério 

Público, expondo e denegrindo a todos na mídia ao confundir tudo. Será que não tinha outro 

caminho? Não poderia ter procurado entender motivos e intenções do Regulamento antes de 

emitir juízo ou agir? Em uma época em que as pessoas se mostram centradas em si mesmas 

isso está virando rotina. Recentemente um grupo de sócios que descumpriu um Regulamento 

interno e teve um RO aberto contra eles por isso, defendeu-se com o argumento de que o 

Regulamento do Pinheiros contrariava lei federal e violava seus direitos constitucionais. Não 

teria sido melhor buscar entendimento com a Diretoria ou tentar mudar o Regulamento 

Interno antes de descumpri-lo? O que será deste Clube e do nosso convívio se cada um de nós 

buscar seu direito em prejuízo ao que é o comum a todos nós? E o que isso diz sobre nós? O 

Esporte Clube Pinheiros, que sempre foi exemplo de convívio de coletividade, parece hoje se 
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transformar em um triste reflexo do que assistimos fora dos nossos muros e copia alguns dos 

piores vícios e defeitos da nossa sociedade. Nós, Conselheiros e Diretores devemos dar o 

exemplo e somos os primeiros a defender nossos Estatutos, Regimentos Internos e o nosso 

direito enquanto entidade privada se auto regulamentar. Mais do que isso, exigir que todos 

nós, sócios, busquemos esgotar procedimentos e recursos internos antes de considerarmos a 

justiça lá fora ou se valer dela para descumprir regras, até para garantir que essas situações se 

limitem apenas a situações dos temas realmente excepcionais. Mas não é isso que fazemos, 

em nosso Conselho, a hipótese de alguém ir à justiça comum ou a órgãos públicos virou 

argumento de sustentação de posição política, está sendo banalizada, usada a torto e direito 

seja no debate ou mesmo na defesa de uma emenda ou de um recurso, como ouvimos desse 

recurso. Seu uso deixa todos os demais Conselheiros não familiarizados com temas jurídicos 

desconfortáveis e com dificuldade de fazer o certo, pelo medo de um risco de certa forma 

simples. Como podemos pedir aos nossos associados que não exponha o Clube e seus sócios 

antes de explorar internamente todos os recursos, que possibilitariam entender porque algo 

funciona de um jeito. Ou pleitear a modificação de algo que entenda errado se nós mesmos 

usamos dessa hipótese para evitar mudanças ou influenciar o debate sem nem mesmo focar 

em coerência, quando defendemos posicionamentos políticos. Ora, veja, o mesmo argumento 

levantado em Tribuna para impedir que as modificações aprovadas no novo Regimento 

Eleitoral entrem já em vigor na eleição de 2016 e assim evitar que alguém recorra lá fora, não 

parece ser considerado quando se propõe que a emenda de reeleição do Presidente do 

Conselho por mais de uma vez seja votada e aprovada pelo Conselho antes da próxima 

eleição para Presidente no próximo exercício. Corre-se o risco de ser consertada lá fora, mas 

o risco existe ou não? Como pode ser impeditivo em um caso e não ser no outro? E porque o 

Clube pode se auto regulamentar, o que nos permitiria aprovar o Regimento no Conselho, a 

emenda do projeto eleitoral que propõe que a mesma já passe a valer a partir do ano seguinte, 

mas não parece ser a mesma condição para proibir também pelo Regimento mais do que uma 

reeleição de Presidente de Conselho. Parecem riscos similares, ambos precisam ser cobertos 

pelo Estatuto e para minimizar a hipótese de alguém recorrer à justiça comum. E enquanto 

não forem estarão a risco. As duas hipóteses parecem remotas, a de reeleição à Presidência e 

Vice então me parece que quem só lesado, interessado, poderia recorrer. Além disso, teremos 

cinco anos para ajustar o Estatuto. Por que um risco pode ser corrido e o outro não pode? Fica 

muito difícil para o Conselheiro comum entender o que parece ser uma grande incoerência. 

Assim, passamos a viver na prática a judicialização do Estatuto e Regimentos Internos, seja 

por atitudes de sócios questionando os regulamentos lá fora, ou usando de argumentos 

constitucionais para não cumprir regras, ou pelo receio de modificar o que está errado ou 

deveria ser melhorado em benefício da coletividade dessa nossa entidade que é comum a 

todos nós e acabar com alguém recorrendo à justiça contra o Esporte Clube Pinheiros. Com 

isso podemos desistir de mudanças, desaceleramos iniciativas válidas e por vezes até mesmo 

deixamos de discutir o que é melhor para nós. Abdicamos da auto-regulamentação para 

defender interesses próprios de pequenos grupos e não necessariamente alinhados com o que 

é melhor para nosso Clube e seus associados. Entendo que é hora de mudar de postura e 

enfrentar a questão, deixando para levantar essa hipótese de forma mais responsável em 

questões realmente relevantes, onde haja um quadro de conceito jurídico ou pelo menos uma 

clara tendência que faça dessa hipótese de recurso à justiça uma probabilidade, porque senão 

passa de uma possibilidade pequena ou remota não deveria nem ser levantada. O Conselho 

deveria poder debater mérito e conceitos, aprovando o que faz sentido e é melhor para a 

maioria dos sócios e para o Clube, sempre que não houver o consenso jurídico ou o risco de 



11/32 

descontentar alguém exista de um jeito ou de outro, mas não seja provável e muito menos 

remoto. Por isso, sugiro que nossas Comissões Permanentes passem a analisar não só 

adequação ou mérito de seus pareceres, mas também o quanto uma questão é provável, 

possível ou remota de acontecer, quando necessário, permitindo a este Conselho seguir em 

frente em suas deliberações sempre que possível. Nesse momento, não sendo advogado e com 

o casuísmo que entendo ter ocorrido em situações recentes, sinto-me totalmente 

desconfortável em recomendar uma coisa ou outra, mesmo tendo comigo a certeza que do 

ponto de vista de conceito tanto aplicação do novo Regimento Eleitoral com a proibição de 

mais do que uma reeleição para o Presidente do Conselho, já em 2016, soa melhor ao Esporte 

Clube Pinheiros  

 

Vicente Mandia (aparte) – Elogiando a retórica explicativa, disse que o Esporte Clube 

Pinheiros tem competência para fazer tudo que o orador deseja, é só o senhor fazer através de 

uma solicitação ao Conselho. Não adianta vir à Tribuna e falar, o pedido tem que ser 

formalizado. O senhor é uma pessoa brilhante, sabe o que quer, o senhor faça uma emenda, 

peça o que quiser. Agora, fazer uma retórica longa, dizendo que uma eleição do futuro 

Presidente ou não reeleição, isso é um problema a posteriori, e temos que atuar atualmente. 

Perguntou o que queria o orador. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Respondeu que quer parem de colocar o Conselho 

como refém, usando de argumentos jurídicos que deixa receosa a maior parte dos 

Conselheiros, que não os entendem, fazendo com que não se consiga votar o que quer. 

Confessou que não se sente confortável para votar em nada, porque claramente, se um 

argumento foi usado na semana passada de um jeito e agora é usado de outro no recurso, 

ficou sem entender se tem risco ou não e qual é, se é remoto, provável ou possível. Não 

posso, na minha competência de Conselheiro, recomendar algo ao Pinheiros. 

 

Presidente em exercício – Entendeu que o orador não se manifestava nem pelo provimento 

nem pelo improvimento do recurso. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Confirmou o entendimento do Sr. Presidente, apesar 

de ser a favor pelo conceito. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Dirigindo-se ao Conselheiro que o antecedeu, 

observou sempre defendeu que é muito importante que esta Casa seja o centro das discussões 

dos problemas do Esporte Clube Pinheiros. É claro que o Conselheiro que me antecedeu, não 

posso desconhecer como advogado o direito de petição que todos temos, mas o ideal sempre 

que possível é discutirmos dentro do Conselho. E para que isso ocorra, precisamos fortalecer 

a independência e a soberania da Casa. Com relação ao recurso, chamou atenção, em 

primeiro lugar, para a Lei Federal 12.868, de 15/10/2013, que em resumo pretende e dá as 

linhas mestras da democratização dos clubes esportivos. Os clubes esportivos não são mais 

feudos, não são propriedade de ninguém e existem para servir ao associado e não 

eventualmente para que alguém se sirva do clube esportivo. Com relação especificamente ao 

recurso, o que originou esse recurso basicamente foi uma proposta de emenda ao Regimento 

Eleitoral do Clube, formulada por uma dezena de Conselheiros, que em síntese diz o seguinte, 

da mesma maneira como o Estatuto diz claramente que o Presidente, artigo 38, tem o 

mandato de dois anos, podendo ser reconduzido uma única vez, ele ao longo do Estatuto não 
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toca na questão do mandato do Presidente do Conselho. Então, esta proposta diz que para a 

situação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho deve ser aplicada a mesma regra que é 

aplicada à Diretoria Executiva. O Presidente Manssur, ao analisar fez um longo e 

fundamentado despacho, três dias depois do pedido, entendendo que o pedido não era cabível, 

já que para haver reforma do Regimento Eleitoral haveria necessidade de convocação de 

Assembleia Geral. Os Conselheiros que haviam feito a proposta recorreram da decisão, no 

sentido de que seria possível fazer essa modificação, já que ela não ensejaria nenhuma 

agressão ou ofensa aos dispositivos estatutários. Estamos discutindo hoje, então, uma questão 

política e uma questão jurídica. Jurídica, para saber se interpretando o Estatuto seria possível 

apresentar essa proposta sem violação do Estatuto. O Presidente Manssur entende que não é 

possível. Data máxima vênia, do respeito e da estima do ilustre Presidente Manssur, aprendi 

desde a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o mestre da hermenêutica jurídica 

Carlos Maximiliano, que a interpretação da norma, no caso dessa norma, deve ser sempre 

sistemática, precisa se ver o conjunto dos Estatutos. Como não vi no conjunto estatutário 

nenhum dispositivo que vede a possibilidade desta proposta, não vejo porque não se possa 

aprová-la, até porque no mérito ela pretende basicamente que o Presidente do Conselho e o 

seu Vice-Presidente, da mesma forma que o Presidente da Diretoria e seu Vice-Presidente, só 

possam ter uma reeleição. E esta disposição da proposta atende a um dispositivo de Direito 

Constitucional e é um dispositivo político eleitoral, chama-se alternância de poder, há de 

haver a alternância de poder. Então, analisando e meditando na proposta, em que pesem os 

argumentos jurídicos, não encontrei um dispositivo no Estatuto que proíba a proposta 

representada, razão pela qual entendo que houve um equívoco do Presidente, ao indeferir. E 

desse equívoco houve o recurso e hoje estamos aqui para decidir. Quem vai decidir são os 

senhores. Entendo que o recurso é procedente, deve ser acolhido, para que no Clube também 

só haja uma reeleição para a Presidência do Conselho Deliberativo. Em rápida síntese, esses 

são os meus argumentos, não sou o dono da verdade, mas estou plenamente convencido que 

este recurso, se provido, vai aperfeiçoar, melhorar o Clube e por isso que estou defendendo 

essa posição, ainda que respeite aqueles que pensem de modo contrário. 

 

Antonio Moreno Neto (aparte) – Independentemente do mérito, cada um tem sua posição, 

também concordo com a posição técnica, mas queria fazer uma pergunta ao senhor, porque na 

última reunião saímos daqui meia-noite e meia e a discussão era que não poderia se fazer uma 

mudança estatutária antes de um ano da aprovação por causa de termos de cumprir a 

legislação constitucional e agora está se colocando para essa eleição: como que explica essa 

dubiedade de conceitos? 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Não há dubiedade, na verdade essa proposta é 

antiga e, simplesmente, como foi indeferida, os proponentes usaram do recurso estatutário de 

recorrer a Casa, que é soberana. E não encontro um artigo no Estatuto que proíba. 

 

Antonio Moreno Neto – Mas a votação é hoje e ela acaba depois de um ano. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Tenho a mesma dúvida, na verdade, que 

ainda não está respondida para mim. O pedido inicial é datado de julho. Houve uma rejeição 

por parte do Presidente e houve o recurso agora. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – A proposta inicial. 
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Francisco Antonio Vassellucci Filho – Não estamos cumprindo um ano da legislação 

federal. Por que na semana passada não podíamos, estendemos a discussão até que a reunião 

se encerrasse para que não se votasse algo, porque criaria um enorme problema jurídico se 

votássemos algo e colocássemos em vigor antes da próxima eleição e agora pode? Eu não 

entendi. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Lembrou que recebeu um processo em que há uma 

proposta de Conselheiros. Há um despacho do Presidente do Conselho indeferindo essa 

proposta. Há um recurso e tudo fluiu este ano e por isso que estamos decidindo nesta sessão o 

recurso. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Mas ele entra em vigor... 

 

Presidente em exercício - Já foi respondido seu aparte, Conselheiro, faz favor. 

 

Roberto Gonçalves La Laina (m aparte) – Independentemente do que o Conselho decidir, o 

senhor é a favor que entre em vigor já ou que se espere um ano para entrar em vigor? 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – O problema aqui não é da vigência, o problema é do 

deferimento ou do indeferimento do recurso. Se deferirmos o recurso, estamos entendendo 

que é cabível a proposta de alteração do Regimento Eleitoral e então, sendo cabível, é só 

permitida uma reeleição para Presidente e para Vice-Presidente. 

 

Roberto Gonçalves La Laina – Entendi, mas não é essa minha pergunta.  

 

Presidente em exercício - Disse que o aparte tinha sido respondido, como o Conselheiro La 

Laina entendeu que não tinha, pediu que ele se inscrevesse para falar. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut (aparte) – Essa questão da vigência dessa norma parece que 

o senhor não conseguiu definir bem se é a favor de que ela passe a viger na próxima eleição 

ou só na de 2018, mas a minha questão não é essa. Já foi debatido aqui e o senhor não deixou 

isso definido. A minha questão é a seguinte: o senhor quer que o Regimento Eleitoral de 

Conselho altere uma questão de Presidência do Conselho Deliberativo, quando o mesmo 

assunto com relação ao Presidente da Diretoria é simplesmente tratado no Estatuto Social, 

então o senhor quer dar dois pesos e duas medidas para dois... 

 

Presidente em exercício - Conselheiro, qual seu esclarecimento? 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Meu esclarecimento, Presidente, é que entidades, órgãos do 

mesmo nível, um tenha uma distinção no Estatuto e outro seja rebaixado para Regimento. 

 

Presidente em exercício - Conselheiro, isso não é aparte, é uma manifestação. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Fiz a explanação e estou pedindo para ele esclarecer, 

Presidente. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Volto a repetir, existe um recurso contra uma 

decisão da Presidência do Conselho. A proposta não foi acolhida, houve o recurso e isso que 

estamos julgando aqui hoje, o recurso. Qual é a consequência do recurso, é isso que o senhor 

quer saber? ... Como advogado o senhor deve saber qual é a consequência. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Não é isso que quero saber. O senhor sabe muito bem o que 

quero saber. 

 

Presidente em exercício - Eu me sinto na obrigação de fazer um esclarecimento, Conselheiro 

João Benedicto. A decisão proferida pelo Presidente do Conselho Dr. Manssur, em sete 

laudas, em momento algum ele adentrou ao mérito, se cabe ou não a reeleição da Mesa do 

Conselho, ele entende que a proposta via alteração de Regimento Eleitoral não é cabível, 

porque entende que a questão é estatutária, é só isso que eu queria colocar. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Sr. Presidente, foi exatamente isso que eu disse. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Se fizermos alteração do Regimento 

Interno de Eleições do Conselho e não fizermos a alteração no Estatuto Social, qual matéria 

vai valer no caso? Porque, veja bem, estamos fazendo uma alteração da legislação 

infraconstitucional do Clube. Então, gostaria que o senhor me esclarecesse se no caso da 

mudança da legislação infraconstitucional vai poder alterar ou vai poder ser seguida ou 

mantida a legislação constitucional com o nosso Estatuto? 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Respondeu que sim, porque o Estatuto só tem um 

dispositivo, que é o artigo 38, que diz que os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 

Diretoria tem o mandato de dois anos, com uma reeleição. Com relação à Presidência do 

Conselho o Estatuto é omisso. Daí, tem um dispositivo nas competências do Conselho, que 

diz que o Conselho é que interpreta o Estatuto e, o Conselho, que é soberano, o Conselho é 

que vai decidir. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Tendo em vista que estamos discutindo na 

realidade um recurso que se refere à discussão se pode fazer uma alteração no Regimento 

para questão de apenas dois mandatos para Presidência do Conselho Deliberativo, mas que há 

uma inquietação sobre a discussão da sessão anterior, pergunto se com sua experiência no 

Conselho e nos meios jurídicos, o senhor entende essa questão constantemente aventada de 

que se entra em vigência agora ou entra em vigência em um ano, não lhe parece que caso em 

um caso seja decidido de um jeito, do outro será do mesmo jeito? 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Exatamente, o que importa e a introdução do 

princípio. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Foi discutida aqui a questão e, considero 

intempestiva a discussão com relação ao mérito da proposta, isso porque estamos discutindo 

nesta noite o recurso apresentado por Conselheiros em razão do indeferimento de plano da 

Presidência do Conselho com relação à proposta, aí sim, de mudança do nosso Regimento das 

Eleições para que, da mesma forma como é estabelecido para o Presidente da Diretoria, se 

estenda também ao Presidente do Conselho apenas uma reeleição subsequente. Então, essa 
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discussão que foi colocada aqui, ela é intempestiva, porque no momento oportuno essa 

discussão cabe, sem dúvida. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – A vigência é outra coisa. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Mas não é agora. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Estamos discutindo se cabe ou não o recurso. Em 

termos de esclarecimento, o Conselho tem que responder se o recurso cabe ou não cabe, 

exclusivamente, neste momento. 

 

Presidente em exercício - Se pode ser discutida a questão via alteração de Regimento ou via 

alteração estatutária. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Exatamente. 

 

Aurea Lucia Ferronato (aparte) – Há um ano mais ou menos, o Estatuto foi alterado por 

conta de um entendimento de uma recomendação do Ministério Público. Anteriormente, o 

entendimento que reinava nesta Casa é que o Clube tinha um sistema jurídico uniforme, onde 

o Estatuto, Regimentos e Regulamentos se auto completavam, não havendo hierarquia entre 

esses diplomas. O senhor entende que por este recurso e pela última alteração estatutária e 

essa distinção que se faz agora, mudou o entendimento de que a nossa Associação tem um 

sistema normativo com vários diplomas sem hierarquia entre eles. Porque se existe hierarquia 

entre eles, e começamos a tratar de matérias estatutárias e infra estatutárias, temos que fazer 

uma revisão de todo nosso sistema normativo, uma vez que existem dispositivos infra 

estatutários que afrontam nosso Estatuto. Agora, se a gente entender que temos um sistema 

normativo único e que não tem hierarquia entre os diplomas e que se integram 

automaticamente aí essa discussão... 

 

Presidente – Conselheira, o pedido de esclarecimento, por favor. 

 

Aurea Lucia Ferronato – A pergunta é exatamente essa. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Se compararmos com a situação política de 

qualquer país, inclusive do Brasil, nós temos uma Constituição e leis. As leis precisam 

obedecer aos princípios constitucionais. Aqui temos um Estatuto e Regimentos. Os 

Regimentos não podem contrariar o dispositivo do Estatuto. Evidentemente, nem o Estatuto 

do Clube nem os Regimentos podem ter dispositivos que contrariem a legislação nacional. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – É uma dúvida. 

 

Presidente em exercício - Então espera só o Conselheiro se manifestar, que o senhor não vai 

fazer pedido de esclarecimento. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Talvez o Conselheiro João Benedicto possa esclarecer. 

 

Presidente em exercício - A dúvida é ao Presidente ou ao orador? 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Deixo a ambos. 

 

Presidente em exercício - Porque aí o orador passa a palavra ao outro, porque temos mais 

quatro inscritos. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Nós estamos hoje julgando se é aceito o recurso 

apresentado ou não, não estamos julgando o mérito? 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Exatamente. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Na possibilidade de aceitar-se o recurso esta matéria 

voltará numa outra ocasião? 

 

Presidente em exercício - Sem sombra de dúvida, vai seguir todo rito que V. Sa. conhece 

muito bem. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Exatamente. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Obrigado. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Estamos julgando hoje, vou repetir, os Srs. 

Conselheiros vão ter que votar se são favoráveis ao recurso ou se não são favoráveis ao 

recurso. 

 

Presidente em exercício - Vou só repetir, todos os Conselheiros receberam o material do 

item 3º da Ordem do Dia. Houve uma proposta de alteração do inciso II, do nosso Regimento 

Interno Eleitoral. A Presidência exarou uma decisão, em sete laudas, entendendo que essa 

proposição deveria ser por reforma estatutária e não via mera alteração de Regimento, é isso 

que nós vamos julgar, se o Presidente do Conselho tem razão com relação a essa decisão ou 

se os proponentes têm razão em propor uma alteração estatutária via alteração de Regimento 

Eleitoral. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Agradeceu ao plenário pela atenção.  

 

Luiz Eduardo Fernandes – Concordo com tudo que foi falado aqui, só me inscrevi porque 

quero dar uma opinião. Com relação à judicialização que o penúltimo Conselheiro citou, eu 

também gostaria muito que todo mundo botasse a mão na consciência. Há 10, 15 anos eu fui 

processado por Diretor, eu, mais 50 Conselheiros. Ganhamos a ação. Mais recentemente vi o 

ex-Conselheiro, Diretor Miller, ser processado por um ex-Presidente. Também ganhou. 

Recentemente também vi o ex-Presidente processar umas quatro mães. Levar à delegacia. 

Acho um absurdo isso tudo. Eu mesmo mandei uma questão ao Conselho e fui orientado por 

um ex-Presidente a procurar a justiça comum. Os senhores podem acreditar, um absurdo total, 

um ex-Presidente do Conselho falou que se eu não estivesse contente procurasse a justiça 

comum. Com relação ao tema de hoje queria endossar as palavras do João Benedicto, embora 

não seja advogado, pelo que entendi o que estamos discutindo é o recurso, não tem nada a ver 
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com o mérito. Eu estou de acordo. Retirei minha palavra, porque entendia dessa forma, só 

comentando do Vassellucci e estou de acordo com o João Benedicto. 

 

Presidente em exercício - Nós temos mais um inscrito, por favor, só lembrando que após a 

manifestação do recorrido, ou seja, qualquer manifestação ouve-se um lado, escuta-se o outro, 

não tem retorno. 

 

Sergio Lazzarini – Vou tentar e quero iniciar minha fala pedindo desculpas, porque a 

maioria deste Conselho não tem obrigação de conhecer questões jurídicas e decidir 

juridicamente. Mas é que houve uma decisão jurídica, um rescaldo de política, que vem à 

tona e que os senhores vão ter que decidir. Eu vou procurar tentar ser um pouquinho mais 

didático, para que os senhores possam votar pelo menos com conhecimento de causa, porque 

teses jurídicas variam e há respeitosamente opinião de um lado e de outro e os senhores vão 

ver que uma hora dá empate. Queria lembrar aos senhores que certa feita há anos a Mesa 

Diretora apresentou um projeto de proibir a reeleição de Membros da Diretoria. O projeto foi 

aprovado por nós, só que adveio, quero lembrar aos senhores, a questão da Lei Pelé. A Lei 

Pelé, essa lei cujo número tem sido citado, ela diz que os clubes esportivos, associações 

poderão receber recursos, verbas da Lei de Incentivo ao Esporte desde que não tenham mais 

do que uma reeleição, é o que diz a lei. Se eu puder fazer um paralelo aos senhores, vejam, 

existe a lei, a Constituição e o Estatuto do Clube Pinheiros. Do outro lado existem os 

Regimentos Internos dos clubes, das associações desportivas. O entendimento jurídico, que 

acho que até o Dr. Manssur concorda comigo é que para alterar os Estatutos do Clube tem 

que convocar Assembleia Geral. O que é Assembleia Geral? Tem que chamar os nossos 35 

mil sócios para vir votar se querem isso ou aquilo. Isto é alteração de Estatuto por Assembleia 

Geral. Por outro lado, se for para alterar Regimentos Internos e nós temos Regimento 

Eleitoral, Regimento Esportivo, Regimento Jurídico, Regimento de Veteranos, para isso não 

precisa de Assembleia Geral, pode e dever ser votado por este Conselho, que é quem 

representa os associados. Então, nós temos uma diferença para mudar o Estatuto e 

Assembleia Geral, para mudar Regimentos não precisa de Assembleia Geral. Muito bem, o 

que aconteceu com o Clube? Votamos no Conselho alteração do Estatuto Social, para impedir 

a reeleição e, por favor, quando nós vamos votar, vamos abstrair as pessoas, a minha pessoa 

que vos fala, a pessoa do Dr. Manssur, a pessoa do Presidente da Diretoria, do ex-Presidente 

da Diretoria, nós não estamos votando pessoas aqui, nós estamos votando em princípios para 

serem aplicados por nosso Clube, então, vamos abstrair as pessoas se não a gente pega certa 

simpatia ou antipatia e passa a votar errado. Vamos votar exclusivamente nos interesses do 

Clube. Quando o Clube aprovou a inclusão da proibição de reeleição para a Diretoria alguém 

no Ministério dos Esportes, não foi no Ministério Público, Ministério dos Esportes exigiu que 

alterássemos o nosso Estatuto também. Então, o que fez nosso Presidente? Convocou uma 

Assembleia Geral, colocando essas disposições que já tínhamos votado para alterar o Estatuto 

pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral compareceu num sábado de manhã. Foi o dia 

inteiro de votação. No final do dia a alteração do Estatuto foi feita. Proibimos, está no nosso 

Estatuto, a reeleição dos Membros da Diretoria. Agora, a questão que se põe aqui é por que a 

mensagem para a Assembleia Geral, mudando o Estatuto, foi só para a Diretoria? Por que só 

a Diretoria pode ter uma reeleição só e por que a Presidência do Conselho, abstraindo quem 

quer que seja, pessoal, por que o Conselho pode ter três, quatro, cinco reeleições? O que fez 

este grupo de 70 e tantos Conselheiros? Fez um projeto de alteração do Regimento Eleitoral, 

aproveitando o gancho que estamos reformando o sistema eleitoral inteiro do Clube. E ao 
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invés de fazer uma emenda, como estamos votando toda vez as emendas, fizeram uma 

proposta autônoma, separada, mas que nada mais é do que uma alteração do Regimento 

Interno Eleitoral do Clube. E vão dizer: mas se é Estatuto não precisa de Assembleia? Se é 

Regimento não precisa? O nosso Estatuto é omisso, não existe em nosso Estatuto nenhum 

artigo, a não ser esse da Lei Pelé que fizemos agora, que se refira à Presidência do Conselho 

não existe. Então, o entendimento que foi feito nesta proposta é que não precisamos de 

Assembleia Geral, nós podemos alterar o Estatuto mediante um projeto de alterar um artigo 

do Regimento Eleitoral através do qual também vamos equiparar a Mesa do Conselho à Mesa 

da Diretoria, para ficar tudo igual, é tudo que se quer, não interessa que pessoas, já que a 

Diretoria só pode ter uma reeleição nós queremos que no Conselho só possa ter uma 

reeleição, nada mais isonômico, nada mais igual, é assim que foi feita essa proposta. 

Acontece que o nosso Presidente da Mesa no entendimento jurídico respeitado dele indeferiu 

liminarmente a proposta apresentada, dizendo que temos que alterar o Estatuto por 

Assembleia Geral. E este recurso é contra a decisão do Presidente, que indeferiu 

liminarmente o assunto sem submeter a este Conselho alteração do Regimento Eleitoral. E o 

que nós sustentamos, os recorrentes: se podemos mudar o sistema eleitoral inteiro, nós 

estamos diminuindo o número de vagas de candidatos, de suplências, de sistema eleitoral, de 

como votar, de como apurar, se nós podemos fazer tudo isso, por que não podemos colocar 

no nosso Regimento Eleitoral que os Membros da Mesa só podem ser reeleitos por uma vez? 

No Estatuto não existe nenhum artigo que vede isso. Se não existe nenhum artigo que vede 

isso, simplesmente não precisamos ir para Assembleia Geral, este é o argumento, insistimos 

em votar alteração de nosso sistema eleitoral.  

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Não é aparte, mas é relativo à matéria. Quando o 

senhor falou que nos Estatutos nós fizemos uma alteração para que a Diretoria houvesse uma 

única reeleição, mas eu me recordo que muito antes da Lei Pelé e não sei nem porque 

fizemos, porque já existia no Estatuto do Clube há muito tempo para a Diretoria só. 

 

Sergio Lazzarini – Não proibição para reeleição, ela só diz o que o Estatuto dizia. Nosso 

Estatuto era omisso. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Mesmo para a Diretoria? 

 

Sergio Lazzarini – Mesmo para a Diretoria. É que havia uma praxe, um costume e o Estatuto 

diz: a cada dois anos haverá eleição alternadas, e tal, então, se o Estatuto já tivesse isso o 

Ministério dos Esportes não pediria para fazermos uma alteração. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Essa é uma dúvida histórica, Conselheiro, porque me 

recordo nos antigos Presidentes que só poderiam ter uma reeleição. Acho que se houve uma 

alteração... 

 

Presidente em exercício - Conselheiro, é melhor V. Sa. se inscrever, porque isso não é aparte 

e nem pedido de dúvida. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – É uma dúvida histórica. 
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Sergio Lazzarini – De qualquer maneira, queria dizer o seguinte, a partir de 2014 fizemos 

uma Assembleia Geral e constamos o Estatuto e isso ficou constando expressamente, só que 

não ficou constando pelo Conselho. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Está esclarecido. Muito obrigado. 

 

Presidente em exercício - V. Sa. ainda tem mais um minuto e meio, vou conceder mais um 

minuto, mas entendo que um esclarecimento deva ser feito, porque eu, o Conselheiro Arruda, 

o Conselheiro Cardia e mais sete Conselheiros fizemos parte dessa Comissão de Alteração do 

Regimento Eleitoral e uma das proposições era a extinção da categoria de Veteranos para 

uma categoria única, só que isso foi expressamente vedado por nós, porque implicava numa 

alteração estatutária. Eu só queria fazer essa colocação, porque V. Sa. está falando 

genericamente e me sinto na obrigação de fazer essa mera correção. 

 

Sergio Lazzarini – Concordo plenamente, se tem algum artigo do Estatuto que tem que ser 

modificado tem que ser por Assembleia Geral, qualquer artigo do Estatuto. Se não consta do 

Estatuto ou nada encontrado do Estatuto nós podemos modificar os Regimentos, esse é o 

argumento. Muito bem, baseado nisso, eu queria só mais uma vez, dizendo que não há nada 

de pessoal, não há nada contra ninguém, quando foi inaugurado este procedimento que 

estamos votando de mudar o sistema eleitoral, eu me lembro e tive o cuidado de pegar, Dr. 

Manssur, presidindo, com aquela sabedoria e lhaneza que lhe é peculiar, ele disse o seguinte 

quando inaugurou os trabalhos de modificação do Regimento Eleitoral, ele disse assim: deixo 

claro que não seria rude no formalismo, porque a rudeza de um formalismo asfixia um 

eventual direito, mas observaria determinado limite para garantir a discussão e evolução dos 

trabalhos. Nesse momento, o Conselheiro La Laina levantou uma questão, dizendo: isso que 

vamos votar é estatutário ou é regimental? Se for estatutário tem que ser Assembleia Geral. 

Foi dada a palavra ao Conselheiro Arruda e o Conselheiro Arruda simplesmente esclareceu 

que não deveria ser acatado o questionamento do Conselheiro La Laina, porque, foi assim 

afirmado: se as regras aperfeiçoam os direitos onde é que está o prejuízo? Palavras do Dr. 

Arruda, ilustre Desembargador: querem maior lealdade ou proteção ao associado, maior 

transparência do que as discussões feitas neste Plenário a portas abertas? Então, em razão 

disso, a Mesa do Conselho decidiu: isso é infra-estatutário, é inviável a recomendação de que 

a matéria fosse objeto de deliberação ou ratificação em Assembleia na situação que se 

encontrava o projeto, pois não havia qualquer norma estatutária sendo alterada, então, não se 

justificava. Conselheiro La Laina se deu por satisfeito com essa explicação e ficou 

definitivamente resolvido que toda matéria eleitoral é infra-estatutária só se colidir com o 

Estatuto. Muito bem, assim seguiu-se e vínhamos votando toda essa matéria. Para encerrar, 

queria falar duas coisas: Primeiro, o que está em jogo hoje é um recurso, se o nosso 

Presidente da Diretoria, imbuído dos melhores propósitos poderia indeferir liminarmente a 

proposta de proibir a reeleição ou não, é isso que está sendo recorrido hoje. Hoje e depois de 

amanhã não se vai votar a reeleição ou não, ainda não. Se os senhores votarem a favor do 

recurso, aí ele vai iniciar o processo de votação em duas discussões se querem ou não a 

reeleição. Se rejeitarem o recurso hoje, ele agiu certo, indeferiu e está indeferido o assunto. 

Esta é a questão hoje. Ou nós vamos votar exclusivamente se aceitamos esse recurso ou não. 

Não iremos votar se queremos, no mérito, a reeleição da Mesa do Conselho ou não, esta é a 

questão. Portanto, o nosso posicionamento é que não existe em nenhum lugar disposição 

estatutária que esteja sendo violada. Senão existe disposição estatutária que esteja sendo 
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violada não há necessidade de Assembleia, este Conselho tem competência para votar esta 

emenda ao Regimento Eleitoral. E uma última coisa, para esclarecer, Presidente Arlindo e 

quem falou: como é que fica se por acaso votarmos e aprovarmos a proibição de reeleição em 

relação a essa questão de um ano em diante? Muito simples, Srs. Conselheiros, se os senhores 

votarem que o Regimento Eleitoral como um todo só entra em vigor daqui a um ano, a 

reeleição vai junto. Se os senhores entenderem que não vai entrar em vigor daqui a um ano, 

vai entrar em vigor na data de sua publicação, a proibição de reeleição, se aprovada, vai junto 

também. 

 

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho (aparte) – Gostaria de esclarecer uma 

dúvida. V. Sa. se colocou como recorrente, em uma das partes o Presidente do Conselho se 

abstém de votar porque é parte justamente. V. Sa. entende que os recorrentes estão impedidos 

de votar também por serem parte? 

 

Presidente em exercício - É questão subjetiva. 

 

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – É uma questão jurídica. 

 

Sergio Lazzarini – Está impedido de votar e já se declarou impedido voluntariamente o 

nosso Presidente. 

 

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – Então os recorrentes podem ser partes 

juízes, é isso? 

 

Sergio Lazzarini – O recurso é contra decisão do nosso Presidente, se o recurso é contra 

ele... 

 

Presidente em exercício - Sr. Conselheiro, são 52 recorrentes. 

 

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – Que estão impedidos a meu ver 

juridicamente. 

 

Presidente em exercício - Todos aqueles que assinam proposições ou são proponentes não 

estão impedidos. 

 

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – Perfeitamente. Obrigado. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut (Em aparte) – o senhor falou aí com relação à vigência dessa 

matéria. 

 

Sergio Lazzarni – Que não está sendo decidido hoje. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Mas qual é seu entendimento? O senhor acha que essa 

matéria tem que ser vigida na próxima eleição ou nessa? Porque ele assinou aqui pedindo a 

vigência na próxima eleição  
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Sergio Lazzarini – É simples, reitero, a discussão que ficou para dia 9 é se aquele artigo 34 

entra em vigor daqui a um ano ou não. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – E agora? 

 

Sergio Lazzarini – Agora não há o que se falar, porque o recurso é só contra decisão da 

Presidência, não estamos alterando nem o Estatuto... 

 

Presidente em exercício - Nobre Conselheiro, é só o recurso, se aprovada ou não uma 

eventual emenda é oportunamente. 

 

Cândido Padin Neto – Presidente Toloza, me considero amplamente esclarecido, gostaria 

que a Mesa fizesse a consulta. 

 

Presidente em exercício - Antes da sua manifestação, a Conselheira Vera Gozzo já havia se 

inscrito. 

 

Renato Muller da Silva Opice Blum (aparte) – Conselheiro Lazzarini, queria sua opinião 

com relação a uma dúvida, que acho que todo mundo tem aqui. O artigo 54, do Código Civil, 

diz o seguinte: sob pena de nulidade, o Estatuto das associações conterá e, no inciso IV, o 

modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Minha pergunta do meu 

aparte: o senhor entende que dentro do conceito do modo de funcionamento dos órgãos 

deliberativos há implicitamente a figura da reeleição do Presidente do Conselho Deliberativo 

ou não? Acho que sua resposta pode nos orientar e na sequência o encaminhamento para o 

posicionamento do Dr. Manssur, aí teremos esclarecimento da questão. 

 

Sergio Lazzarini – Sem dúvida nenhuma, até agora não existe nem dispositivo estatutário 

nem regimental que vede a reeleição do Presidente da Diretoria. Tanto é verdade que o Dr. 

Manssur já foi reeleito três vezes, então, não há no momento nenhuma proibição quer de um 

lado, quer de outro. 

 

Renato Muller da Silva Opice Blum (Em aparte) – Aproveitando e complementando. 

 

Presidente em exercício - Conselheiro, o aparte é único para um esclarecimento único, senão 

V. Sa. pode fazer uso da palavra também. 

 

Renato Muller da Silva Opice Blum – É que a resposta não foi, pelo menos do ponto de 

vista... 

 

Presidente em exercício - Seu aparte foi respondido. 

 

Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Não é fácil vir a esta Tribuna, colegas Conselheiros, 

mas já há algumas Assembleias o que vem me incomodando é que não me sinto confortável 

apenas na defesa de argumentos que se calcam sem desprezar o poder do Direito e do 

Judiciário. A minha formação é de comunicação e todo argumento, mesmo calcado no 

Judiciário se assenta em palavras e interpretação. E toda hora ouço aqui, como V. Exa. 

interpretou tal coisa. A interpretação na teoria da comunicação está naquele que recebeu 



22/32 

aquilo que ouviu. Estamos aqui discutindo em longo tempo o que o outro interpretou. 

Chegamos até do que é constitucional ou inconstitucional. Fiquei cansada na última 

Assembleia na questão se somos instituição privada. E somos. Até Constituição Federal 

também muda com o tempo, estamos em dúvida qual é o ano que a nossa Constituição 

Federal e, graças a Deus o Esporte Clube Pinheiros é uma organização privada sim. Entramos 

hoje na Lei Pelé, mas algo me incomoda, as barreiras da comunicação a qual que eu loco: a 

semântica, não existe palavra neutra, portanto, temos que discuti-las. E as barreiras 

psicológicas. Até agora estava centrada em discutir a questão que fizemos na última 

Assembleia. A questão do recurso que foi indeferido pelo nosso Presidente do Conselho vai 

entrar numa barreira que vou chamar de psicológica, porque não era ainda tempo de se 

discutir isso, embora, respeite àqueles que acham que deva ser. E quando me pediram para 

votar se eu concordava ou não que o Presidente do Conselho poderia ser reeleito, 

principalmente agora que o nosso digníssimo Presidente do Conselho Manssur está há seis 

anos, eu disse: não é época para este assunto. Eu acho que a gente diz muito aqui, eu respeito 

V. Sa., mas justo numa época que este Conselho tem pela primeira vez e creio que a segunda, 

que o nosso digníssimo Presidente Dr. Manssur está há seis anos e eu sei com que ética, com 

que dificuldade ele honrou esta Presidência do Conselho. Não me sinto agora preparada para 

votar se este recurso deveria ser deferido ou indeferido. Portanto, eu, Vera, vou me fixar no 

assunto da última Assembleia, que acho que não deve ser misturado se deve ser reeleito 

Presidente do Conselho ou não. Nós precisamos de uma maturidade maior para esta 

discussão. É a minha palavra  

 

Presidente em exercício - Conselheira, V. Sa. é contra o provimento do recurso interposto? 

 

Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Essa é a questão, se sou contra ou não, aqui que 

falam muito de lei, da questão da judicialização, mas esse lado psicológico dessa 

juficialização, se eu sou a favor ou contra é pouco, porque envolve outras questões e o que 

vejo aqui é muita questão política imperando neste assunto. 

 

Presidente em exercício - V. Sa. não quer opinar sobre o provimento ou não do recurso. 

 

José Manssur – Preparando-me para a reunião de hoje lia no Jornal O Estado de São Paulo 

de ontem um artigo de um eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal que, citando 

Martin Luther King dizia o seguinte: não me interessa conhecer as leis, porém, seus 

intérpretes. E dizia mais, e daí da própria afirmação deste ilustre Presidente do Supremo: os 

fins legítimos justificam-se sim, mas através de meios legítimos. Contrariamente ao que foi 

dito aqui, o Estatuto Social, eu pediria que os senhores lessem, ele continha num dispositivo 

expresso no artigo 30, contrariamente ao que foi dito aqui ao se responder ao Conselheiro 

Arlindo, que dizia: o exercício dos cargos de Presidente e Vice-Presidente eleitos é de dois 

anos e dizia sim, permitida a recondução apenas uma vez, dizia sim, podendo, entretanto 

Vice-Presidente se candidatar, mesmo que esporadicamente tendo exercido a Vice-

Presidência. E o Estatuto Social também, no artigo 38, dizia: o Conselho Deliberativo terá um 

Presidente e um Vice-Presidente eleito por seus Pares, com mandato de dois anos, Primeiro, 

Segundo e Terceiro Secretários nomeados, dizia sim que a vedação para Presidente era uma 

só vez e não dizia nada o Estatuto Social com que dissesse respeito ao Presidente do 

Conselho. Uma lei federal citada aqui foi objeto de recomendação ministerial sim e uma Sra. 

Conselheira acentuou numa parte esta recomendação, dizendo que para o órgão de gestão 
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haveria necessidade de se estabelecer o limite para reeleição. E nós convocamos, por esta 

recomendação, após duas votações do Plenário, a alteração do Estatuto Social, que consagrou 

em seu artigo 84: fica assegurada alternância no exercício dos cargos de Presidente e Vice-

Presidente da Diretoria, estabelecida no artigo 50, que li aos senhores, do Estatuto: vedando-

se a eleição do cônjuge, caso de união estável e de parentes consanguíneos ou afins, até o 

segundo grau ou por afinidade desses mandatários. E como o último artigo do Estatuto Social 

estabelece, que aprovado este Estatuto Social far-se-ão as adequações necessárias nos 

Regulamentos e nos Regimentos. Altera-se o Estatuto, para depois se alterar os Regimentos, 

os Regulamentos. Altera-se a Constituição, para depois se alterar Código Civil ou Código de 

Processo Civil. Fomos ao Regimento das Eleições neste Conselho e pusemos a vedação com 

relação a mais de uma reeleição para Diretor. O artigo 20, do Estatuto Social, estabelece que 

são órgãos desta Administração, em primeiro lugar, a Assembleia Geral e o Conselho. Em 

segundo lugar, a Diretoria. Para o órgão de gestão, por determinação superior fez se a 

alteração no Estatuto Social, como li aos senhores e que por força da alteração do Estatuto foi 

se para o Regulamento e para o Regimento Eleitoral. O que vêm e fazem os ilustres 

proponentes? Pedem que se faça uma alteração, colocando-se o mesmo artigo, está escrito por 

eles, colocando-se o mesmo artigo que ficou consagrado no 84: fica assegurada alternância no 

cargo de Diretor Presidente e Vice-Presidente, estabelecida no 50, deste Estatuto, vedando-se 

a eleição de cônjuge e parente até segundo grau. Eles vêm no Regimento Eleitoral e pedem 

para se introduzir esta mesma norma, sem que porventura a fizessem no artigo 38 estatutário, 

estabelecido. Donde eu pergunto: o artigo 38, da Lei Maior, do Clube, estabelece claramente: 

o Conselho terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleito por seus Pares, com mandato de 

dois anos, sem qualquer restrição para reeleição, tal como havia no 50. Mas para limitar este 

artigo 50, do Estatuto, nós introduzimos o 85 por uma orientação que partiu de Sra. 

Conselheira desta Casa e com recomendação ministerial. E fizemos esta alteração. Se nós não 

fizermos esta alteração estatutária aqui, e eu me limito apenas a este ambiente do recurso, eu 

não entro no mérito, mas vou a latere fazer a consideração, não porque eu esteja cansado, 

mas eu me sinto agredido por isso e vou ler aos senhores. Se nós não fizéssemos esta mesma 

alteração no Estatuto teríamos simplesmente o tratamento, Ruy Barbosa define bem, o 

tratamento desigual de poderes iguais. Isto é vulnerar, isto é maltratar, isto é malferir o 

princípio da isonomia dos Poderes. Se para a Diretoria se estabeleceu no próprio Estatuto esta 

limitação por que não se fazer para o Conselho Deliberativo? Qual a razão? Ela é, senhores, 

uma razão eminentemente de projeto de letra P, que enquanto o meu é de P de Pinheiros, o P 

de muitos é de poder. Em segundo lugar, eu vou colocar claro aos senhores o que consta no 

recurso. Após chamarem um homem que tem dado a sua vida por esta Casa, de tentativa ou 

de condutas monárquicas, conduta de imperador, conduta de se buscar perenizar no poder, 

conclui, dizendo: matéria que depois se discutiria, que receba o recurso, como recebi 

imediatamente, que se ouça a Comissão Permanente Jurídica, como o fiz e que imediatamente 

se coloque em votação para que possa essa disposição viger antes do início da eleição 

prevista para o próximo exercício. Subscritores deste recurso estiveram aqui como se fossem 

os últimos guardiães, porque também esta palavra existe, guardiões também, da Constituição 

Federal, e disseram aqui a plenos pulmões, de forma até contundente do prazo ânuo. Falaram 

do prazo ânuo a semana passada. Escreveram no recurso para se alterar o Regimento 

Eleitoral, é por isso que falei de projeto de poder, para que entre em vigência imediatamente. 

Eu não sei mais com quem fico. Fico com a minha coerência, eu não fico com a minha 

conveniência, eu não ajo por conveniência, procuro agir por coerência. E mais, em negrito, já 

não bastasse o que foi dito aqui por vários Conselheiros, terminam dizendo: faça-se isso para 
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que assuntos internos não descambem para apreciação de outros órgãos externos ou poderes 

constitucionais vigentes. Um dos subscritores do recurso, numa ocasião, quando ameaçado de 

forma análoga a esta, dissera: eu não receio ameaças mais, dissera ele, em pronunciamento 

que faço por declamação livre: eu amo a justiça. E eu também. E eu respeito o Poder 

Judiciário. E eu também, até porque participo de uma das três figuras magnas do Judiciário, 

que é a advocacia. E por linhagem direta de família tenho honrados parentes honrando e 

dignificando as outras duas figuras magnas do Poder Judiciário. O que fiz apenas e tão 

somente foi observar o princípio de igualdade entre os Poderes. O artigo 50, Sr. Presidente, 

do Estatuto, contrariamente ao que foi dito aqui, estabelecia uma só reeleição para Diretor. 

Por determinação superior, que partiu a iniciativa daqui, se determinou que constasse do 

Estatuto a vedação de outra, estendida a cônjuges. Proposta de ilustres Conselheiros vem e 

solicita alteração do Regimento Eleitoral para constar igual redação para o Conselho 

Deliberativo. Donde indeferi, para dizer: esta alteração é válida sim, dentro de um princípio 

republicano de alternância do poder, esta alteração é salutar sim, dentro deste mesmo 

princípio, mas ela precisa seguir o rito de duas aprovações dentro do Conselho e posterior, já 

estou terminando, e posterior apreciação em termos de Assembleia Geral tal qual se fez para a 

Diretoria Executiva. Por que, Sr. Presidente? Porque não se podem tratar poderes iguais 

desigualmente, a menos que se queira projeto de poder.  

 

Presidente em exercício - Não tem aparte, porque o recorrido estava se manifestando. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Presidente, ele está falando como Conselheiro. 

 

Presidente em exercício - Ele está falando como recorrido. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Recorrido, mas que está defendendo. 

 

Presidente em exercício - Entendo que não cabe aparte, queria que V. Sa. me respeitasse, 

por favor. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Respeito sempre, Presidente, só que o senhor que não está 

me respeitando. 

 

Presidente em exercício - Isso foi uma defesa na qualidade de recorrido, os outros 

explanaram a favor ou contra. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Pergunte ao recorrido? 

 

Presidente em exercício - Peço encarecidamente que o senhor atenda meu pedido, por favor. 

Vamos à votação. Submeteu a matéria à votação, tendo o Plenário resolvido negar 

provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida. 

 

- Reassume a Presidência o Sr. José Manssur. 

 

Presidente (José Manssur) – Perguntado, respondeu ao Conselheiro Arlindo Virgílio 

Machado Moura que daria continuidade aos trabalhos, porque havia uma matéria muito 

importante, referente à engenharia. 
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Item 5- Apreciação do processo CD-24/2015, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 

previsto de R$370.153,52, para executar obras civis para adequação e 

modernização da área do Cirquinho. 

Presidente – Prestando esclarecimentos sobre a matéria, chamou atenção dos Conselheiros 

quanto aos pareceres das Comissões Jurídica e de Obras, ambas entendendo que parte desses 

recursos já teriam sido utilizados. Razão pela qual, apenas e tão somente a matéria poderia ser 

aprovada, ao entendimento dos pareceres, que não são vinculativos, mas são pareceres de 

órgãos de assessoria da Diretoria e do Conselho, no sentido de que apenas a diferença entre o 

valor requisitado e aqueles que eles indicam como tendo sido utilizado é que deveria ser 

aprovado. Em contrapartida, a Diretoria pede a liberação desses valores por inteiro. Antes de 

abrir a discussão, perguntou se algum representante da Comissão de Obras gostaria de fazer 

uso da palavra, para esclarecimentos. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Explicou que a Diretoria fez um pedido de 

utilização do Fundo Especial para as obras do Cirquinho, no valor de R$ 370.153,00. O 

Cirquinho está localizado junto à Brinquedoteca e é um espaço utilizado para evento de 

crianças, como também é locado para associado para festas ou eventos infantis. Essa obra de 

adequação já vem sendo executada desde a gestão do ex-Presidente Eduardo Dutra. Hoje, 

para finalização da obra será necessário pintura geral, louças e metais, instalação de 

esquadrias de alumínio com vidro, instalação de sabra perfurada na parte superior para 

possibilitar ventilação interna da área, instalação de brises e aplicação de revestimento 

cerâmico em cozinha e banheiros. Na página 4 do pedido de verba, a própria Diretoria 

informa que R$202 mil já foram desembolsados e pagos desde a gestão do ex-Presidente 

Eduardo Dutra e passando pela gestão do atual Presidente Roberto Cappellano. Fomos às 

planilhas e constatamos que isso confere. Os senhores não receberam as planilhas das folhas 

11 e 12, que constam do processo que está no Conselho. Nessas folhas 11 e 12 estão 

detalhados item por item do que vai ser gasto para terminar a obra. E esse valor soma R$ 

168.515,00. Então, é por essa razão que a Comissão de Obras entende que o Conselho deve 

liberar somente o valor necessário para terminar a obra, que monta em R$ 168.515,00.  

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz (aparte) – Tenho uma dúvida, porque me vieram algumas 

informações e realmente não as detenho. Não me recordo de haver passado aqui pelo 

Conselho qualquer discussão no sentido da demolição do Cirquinho e, sim, com relação à 

Brinquedoteca, que foi amplamente debatido. Posso estar equivocado, mas gostaria que o 

senhor me esclarecesse. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Essa obra começou na gestão anterior, está sendo 

feita uma adequação. Não passou nada pelo Conselho, só está passando agora. Então, para 

terminar a obra faltam R$ 168.515,00. O resto já foi pago pela gestão anterior e por esta 

gestão.  

 

Regina Helena Secaf (aparte) – Sobre a Brinquedoteca, eu queria saber, essa parte do 

Cirquinho não estava no projeto anteriormente, na gestão passada? 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O Cirquinho já existia. Está sendo feita uma 

readequação para adaptar. Será utilizado como espaço de eventos e salão de festas. Começou 

na gestão anterior e a atual gestão entendeu que deve terminar. 

 

Regina Helena Secaf – Então, eu gostaria de saber porque levantaram as paredes na gestão 

passada, se não estava no escopo do projeto. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Isso foi pago pelo Orçamento de Custeio. 

 

Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Essa área do Cirquinho foi a área usada para a 

Brinquedoteca, onde as crianças ficaram nesse tempo que estava sendo reformada a outra. É 

por isso que foi feita essa parte do Cirquinho? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Durante a reforma da Brinquedoteca, o Cirquinho foi 

utilizado como espaço para as crianças brincarem e tudo mais. Por isso que começou a ser 

feita uma adequação. O que a Diretoria quer agora é muito simples: terminar a obra e pede a 

liberação dessa verba de R$ 168.515,00. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Você falou que R$202 mil foram gastos pela 

Administração passada como Custeio, é isso? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pela Administração passada e Administração atual, 

pelas duas. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – As duas como Custeio? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pelo Custeio. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Isso aí é Investimento? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – É Investimento. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Se é Investimento, precisa fazer um lançamento contábil do 

Investimento para o Custeio para zerar a conta, então não tem nada que os R$202 mil já 

foram gastos. Foi gasto no lugar errado, tem que voltar, a autorização tem que abranger o 

total. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O Clube é um só. Já foi pago pelo Custeio, não tem 

sentido liberarmos agora para voltar ao Custeio. 

 

Presidente – Isso nós vamos decidir no voto. 

 

Severiano Atanes Neto – Sr. Presidente, não ficou claro. São R$168 ou R$370 mil? 

 

Presidente – O pedido da Diretoria é de R$370 mil. Parecer da Comissão de Engenharia, ao 

que entendi, é R$168, sob alegação que teria sido a diferença já despendida, ou já aplicada na 

execução desta obra. É isso que vamos decidir. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, caso nenhum Conselheiro consiga 

responder essa questão contábil, peço que o Presidente da Diretoria venha nos esclarecer, por 

favor. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Esta matéria, fiquei pensando se devia recomendar ou fazer 

uma observação. Optei por fazer uma observação. A recomendação passaria pela ritualística 

do Conselho a ser aprovada por esta Casa e acho que vale mais a observação. A primeira 

observação que faço é que quando se apresenta uma peça orçamentária tem que ser precisa. O 

orçamento nunca é exato, ele é preciso e a precisão do orçamento se dá em duas incógnitas. A 

primeira delas é quantidade e a segunda é o preço. Na quantidade são valores que se tira pelas 

plantas e os preços são valores que se estima, que se acorda e que se tem referência. No caso 

de se apresentar um orçamento para esta Casa, ele teria que ser preciso no momento em que 

ele estaria dando as quantidades, os preços e as referências. Lendo a planilha orçamentária 

que veio sim nesse processo, página 11 e o verso dela, página 12, notei que foi 

extenuantemente detalhados os valores gastos e para os valores que não são gastos, que são 

previstos observei alguns itens com referência, tipo portas, portas de madeira, portas de 

madeira, janelas de alumínio, como referência CAC, portanto, houve um critério desta 

Diretoria atual ao se fazer a valoração destes valores. Entretanto, para os itens de porta de 

vidro, porta de vidro e fechamento de caixilhos, que significam mais ou menos R$100 mil de 

R$168 solicitados, não houve uma referência, o que vai aqui uma observação: já que esta 

Diretoria está trazendo uma postura transparente e que traz um memorial descritivo 

detalhado, portanto, os quantitativos tirados de planta, porque teve um memorial descritivo, 

não entendo porque os itens mais significativos desta planilha não foram referendados. Isto 

provavelmente irá ter uma consequência na análise executiva desta planilha. Quando esta 

planilha for à Diretoria de Suprimento, analista do valor a ser contratado não vai ter a 

referência de onde saíram esses valores. E aqui tem minha primeira observação: sugeriria que 

nas próximas planilhas, já que está tendo o cuidado de ter a referência, isso não é um cuidado, 

isto é uma imposição do Tribunal de Contas da União e do Estado, em que todo orçamento 

apresentado tem que ter o referencial de preço claro, explícito. E quando não, baseado num 

item oficial, TCPO, SINAPI, etc., lastreado em três propostas no mínimo identificadas. 

Então, acho que a primeira observação é que nas próximas planilhas se venha com preço 

referencial. Sou partidário da aprovação pela maioria, senão pela unanimidade deste assunto. 

E justifico uma segunda observação. A postura desta Diretoria foi a seguinte: foi gasto em 

verbas de Custeio certo valor. Errado. Se foi gasto foi errado, esse valor deveria ter sido 

passado aqui pelo Conselho sendo uma verba de Investimento. Mas não foi. Portanto, se teve 

um problema contábil, a contabilidade não entende que reforma seja Custeio, a contabilidade 

entende que reforma é verba do Investimento e daí a postura desta Diretoria englobar neste 

pedido a verba de Custeio já gasta de R$201 mil, estou falando números grosseiros, porque 

são números pequenos, também não estou querendo ler isto agora. E R$168 a gastar, 

portanto, está pedindo autorização para R$168 a gastar, a ser feita uma concorrência. Essa 

concorrência vai lhe dar ou não este valor e aí tocar a obra. E no mesmo momento está 

pedindo uma regularização da verba de Custeio para ser colocada em verba de Investimento. 

Sendo bastante cartesiano, eu acho que a ritualística deste Conselho não foi atendida neste 

pedido, mas nós poderíamos com uma exceção aprovarmos toda esta verba e dar a destinação 

de Fundo de Investimento ao valor já gasto em Custeio. Essas são minhas observações. 

Recomendo a votação, a aceitação desta verba senão pela unanimidade, pela grande maioria. 
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues (aparte) – O senhor poderia, por gentileza, me informar da 

onde veio a informação de que essa verba foi gasta em Custeio, por favor? 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Foi consultado hoje o Diretor de Patrimônio, Sr. Carlos 

Miller. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Então, está bom, ele afirmará isso provavelmente. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Acredito que sim.  

 

Antonio Carlos Fiore – A Comissão Financeira foi instada a emitir um parecer a respeito da 

solicitação efetuada pela Diretoria para utilização de uma verba de R$370 mil para reforma 

do Cirquinho. A Comissão Permanente Financeira, em suas atribuições, em especial 

atendendo ao item 4, do artigo 4º, do Regimento da Comissão Financeira, que diz: compete à 

Comissão Financeira estudar e dar parecer sobre proposições que impliquem em indicação de 

recursos da ordem orçamentária, créditos especiais e suplementares e transferências, 

anulações de verbas. Em função disso a Comissão, em reunião, observou que dentro dos 

saldos de investimentos mantidos pelo Clube nós possuíamos a época valor suficiente para 

dar cobertura a esse desembolso. Tanto é que essa solicitação, a Comissão Permanente 

Financeira entendeu por bem que deveria ser levada adiante. É sabido e já dito aqui por 

muitos que parte dos recursos cuja autorização está sendo solicitada já haviam sido 

desembolsados, muito provavelmente ou exclusivamente devem estar contabilizados como 

Custeio, porque como Investimento eles não foram contabilizados ainda, porém, já foram 

gastos. E sendo gastos já estão dentro dos nossos registros. Eu só gostaria de deixar registrado 

que o risco que corremos todas as vezes que desembolsamos recursos cujo objetivo final é 

Investimento, antes de uma aprovação formal por parte deste Conselho traz riscos efetivos, 

porque o único órgão deste Clube que tem competência para aprovação de um investimento é 

esta Casa. Então, eu gostaria que no futuro definitivamente nós não mais tivéssemos 

ocorrências desse tipo. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Tenho em mãos uma planilha que foi fornecida junto com 

o material que pede aprovação, um cronograma físico-financeiro que informa que os valores 

desembolsados e que dizem respeito aos valores já gastos foram contabilizados em junho. 

Portanto, quem contabilizou, e é isso que está sendo pedido, não pode ter sido Custeio. 

 

Antonio Carlos Fiore – Mas em junho, contabilizado como uma despesa de Custeio. Por 

exclusão eu vi que não foi contabilizado como Investimento. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – A forma que foi contabilizada em junho eu não sei como 

foi. 

 

Antonio Carlos Fiore – Então, só pode ter sido como Custeio e, agora, com uma eventual 

autorização do Conselho haverá transferência desses recursos de Custeio para Investimento. 

 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Está bem. 
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Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – A dúvida que persiste e a sensação que fica é que estamos 

tratando da consequência, mas não analisando devidamente a causa. O que até agora eu não 

consegui concluir, em primeiro lugar, se a questão Cirquinho estava em pauta e havia sido 

aprovada ou não. Em segundo lugar, se havia a real necessidade de se proceder, vamos falar 

de uma maneira objetiva, a demolição para construção do novo Cirquinho ou se era 

meramente um ajuste que se pretendia inicialmente, porque o que estou sentindo é que mais 

de uma vez criou-se o problema, para depois buscar-se aqui a solução. Não sei quem foi, de 

quem é a paternidade, digamos, da demolição desse Cirquinho, não sei qual era a real 

necessidade, como já coloquei. Agora, me parece que isso não pode ser como usualmente é 

tratado, ato de gestão, porque estamos falando de uma parte do patrimônio do Clube que sem 

consulta prévia foi ao chão. Nós estamos falando do momento que o Clube atravessa sérias 

dificuldades financeiras, estamos falando de R$400 mil praticamente e tratando isso de uma 

maneira: bom, precisamos de mais um dinheiro. Vamos aprovar, etc. Gostaria, se me 

permitirem, de ir à raiz da questão. Quando se iniciou essa questão? Quem aprovou a 

demolição? Por que isso não passou aqui pelo Conselho? Porque acho que estamos tratando 

aqui de um avançou-se o sinal verde e não está correto isso. Se o Presidente puder me 

esclarecer  

 

Presidente – Já há um pedido nesse sentido, Conselheiro e vou conceder a palavra ao 

Presidente. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Só para complementar e sei que as pessoas têm em mim 

uma pessoa contundente, desagradável, também não faço questão de agradar, mas acho que 

temos que fazer valer, como o senhor costuma colocar na linguagem do Direito, erga omnes, 

nós temos que fazer valer a questão de quem causar prejuízo ao Clube tem que indenizar. Nós 

temos o artigo 17, do Estatuto, o 34, do Regulamento Geral e que inclusive prevê a privação 

dos direitos estatutários dessa pessoa. 

 

Presidente – Observado o devido processo legal. 

 

Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Sem dúvida, claro. Agradeceu. 

 

Presidente – Não havendo mais inscritos, concedeu a palavra ao Presidente da Diretoria, para 

esclarecimentos, adiantando que colocaria em votação, em primeiro lugar, a emenda da 

Comissão e, depois, a proposta da Diretoria, dependendo da votação. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vim aqui para prestar esclarecimentos. 

Acho que algumas coisas têm que pontuar primeiro. As recomendações do Conselheiro Badra 

a gente vai seguir, acho que é importante para melhorar ainda mais o processo. Essa não é 

uma obra da minha Diretoria, quando entrei já estava em andamento. Prontamente, 

assumimos em maio, em junho a gente pediu para parar, porque essa obra é contabilizada 

como Investimento. Tem aqui uma confusão falada pelo Conselheiro La Terza, que essa obra 

foi contabilizada em Custeio. Ela não foi, porque a prestação de contas dessa obra vai ser 

feita o ano que vem, então ainda não terminou essa prestação de contas. A prestação de 

contas dessa obra vai entrar no meu exercício. A partir do momento que ela vai entrar no meu 

exercício, por prudência, estou achando até interessante, a gente traz a matéria ao Conselho 

em vez de o Conselho ficar contente que está vindo para cá, é o contrário, é muito engraçado. 
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E sem contar que essa matéria tecnicamente foi discutida duas vezes com a Comissão de 

Obras exaustivamente, então, tecnicamente eu acho que a gente está super coberto. Ela foi. 

Voltou. Foi de novo à Comissão de Obras, então, não há nenhuma dúvida técnica. Agora, 

estamos fazendo uma discussão se é contabilizada ou não como Investimento ou Custeio. 

Como vai ser da minha prestação de contas, que eu que vou aprovar, mandar para cá para ser 

aprovada, até porque nosso contador foi consultado, quando ele falou em junho, até pela 

estrutura que tem lá, que é uma obra nova, que isso vai ser contabilizado em Investimento. 

Falei: então vamos esperar. Prontamente, parei essa obra, por prudência e estou trazendo aqui 

para esta Casa para decidir. E é muito simples, a obra vai ser contabilizada em Investimento e 

tudo que é obra de investimento que vem para cá. E a proposta da Comissão de Obras é tão, 

diria, não é factível, vamos dizer esse termo, porque, primeiro que a obra foi contabilizada em 

Investimento, então, essa conversa que foi em Custeio não sei de onde saiu. Segundo, se 

aprovarmos aqui R$170 mil ou R$168 mil, eu vou simplesmente prestar conta do que está 

feito e a obra vai ficar parada, porque não vou botar o meu nome lá para fazer a obra, porque 

vai ser na minha prestação de contas. Então, se for aprovado R$170 mil e foram gastos 

R$200, eu vou prestar conta de R$170 mil como Investimento e vou mandar uma ressalva na 

próxima prestação de contas, que foram gastos R$30 mil em Custeio, simples para mim, a 

obra não é minha, estou querendo entregar a obra ao associado da melhor forma possível, 

então nós levantamos a obra tecnicamente. Conversamos com vocês da Comissão de Obras, 

estamos trazendo aqui. No ano que vem, quando for prestar conta, ela vir com R$370 mil, 

R$368 mil, é isso. Porque se não for aprovado R$370 mil, para mim ela continua parada. Eu 

já parei, eu já dei a minha canetada e parei a obra. Então, ela vai continuar parada e vou falar: 

foram aprovados R$170, está aqui o que gastou dos R$170, e R$30 mil em Custeio. Simples, 

não tem discussão. Ou vocês liberam a obra inteira, que a obra é contabilizada em 

Investimento ou não se libera a obra. Para mim é tão absurdo, não factível vir se falar: não, 

vou liberar R$170, porque fiz R$200 do Custeio. Não, desculpe-me, começou a obra sem vir 

ao Conselho e estamos corrigindo o problema para poder prestar conta adequadamente com o 

associado. É simples, desculpa. Para finalizar, é o seguinte: se a gente viesse aqui discutir isso 

aqui tecnicamente, nem dá para discutir tecnicamente, porque a obra já está na metade, quase 

terminando. Então, vim aqui: olha, vamos fazer isso e vamos contabilizar no lugar certo. 

Pronto, ponto e basta, o resto é política. Para quem fala tanto de política, a gente vai discutir 

política, porque já foi gasto, vai ser contabilizado em Investimento e se não aprovar os R$370 

eu vou contabilizar R$170 e vou botar uma ressalva na prestação de contas. Simples.  

 

Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Primeiramente, parabéns pela iniciativa, Presidente 

Cappellano, mais uma vez, para trazer um assunto dessa importância para esta Casa. 

Segundo, minha pergunta é simples: a obra o Cirquinho estava ou não no escopo da obra 

anterior? 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Você diz da Brinquedoteca? 

 

Roberto Gonçalves La Laina – Sim. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não estava. 

 

Roberto Gonçalves La Laina – Obrigado. 
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Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) –  O senhor está pedindo que a gente aprove o total do que 

o senhor mandou ao Conselho, só isso? 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Eu quero que aprove o total do que foi 

mandado ao Conselho, o total que será contabilizado em Investimento, assim como regem 

nossos Estatutos, estou pedindo o normal. 

 

Reinaldo Pinheiro Lima – Como é que o senhor vai encaminhar? 

 

Presidente – Primeiro, vou consultar a Comissão de Engenharia se diante dessas explicações, 

que talvez os senhores não tivessem tido, se os senhores mantêm essa emenda da Comissão 

de Engenharia? A explicação do Presidente me pareceu clara. O Conselho sempre deu um 

voto de crédito à Diretoria. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Mas entrou em conflito com a explicação do 

Presidente da Comissão Financeira, que alegou que foi contabilizada como Custeio. 

 

Presidente – Presidente da Comissão Financeira, o senhor vê algum impedimento? 

 

Antonio Carlos Fiore (fora do microfone) – Não. 

 

Presidente – Ele não vê nenhum impedimento. 

  

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Manssur, primeiro, ele não falou isso. 

Segundo, quem vai assinar o balanço sou eu, não a Comissão de Obras. 

 

Presidente – Até pelo artigo 49, que permite que a ordem regimental das propostas seja... 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Certo. 

 

Presidente – Acredito que vamos dar esse voto de confiança, não é Conselheiro? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Tudo bem, atendendo ao pedido do Sr. Presidente do 

Conselho, a Comissão atende. Está retirado. 

 

Presidente – Submeteu ao Plenário o pedido de autorização formulado pela Diretoria, que foi 

aprovado por unanimidade de votos.  

 

 

Itens 6 - Apreciação do processo CD-I-06/2015 – Deliberação sobre perda da 

condição de Suplente de Conselheiro, que se encontra no exercício do 

cargo, em face de incidência no disposto no Art. 36 e seu Parágrafo 

Único, do Estatuto Social. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 
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Obs: Esta Ata foi aprovada na 655ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, realizada no dia 

01 de fevereiro de 2016, com as retificações já dela constantes. 
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