
ATA RESUMIDA DA 655ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia primeiro de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e quatro 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
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 – Em nome da Mesa, propôs ao Plenário e foram aprovadas as seguintes 
proposições: votos de pesar: de autoria da Mesa, pelos seguintes falecimentos: 1) do 
associado Roberto Gouveia Quartim, ex-Conselheiro e ex-Presidente do Conselho Fiscal, 
a quem prestou homenagem póstuma; 2) da associada Lúcia Conceição Ramos Jovino, 
esposa do Conselheiro Luiz Claudio Jovino; 3) da associada Yvonne de Oliveira Couto, 
mãe do Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto e sogra da Conselheira Janice de Oliveira 
Couto; 4) da Sra. Leonor Bardauil Espírito Santo, mãe do Conselheiro Ricardo Espírito 
Santo; votos de congratulações: de autoria da Mesa: 1) à Diretoria, primeiro, pela feliz 
iniciativa de trazer para o Clube, no último dia 28, o espetáculo L’Italia per il cinema, Il 
cinema per l’Italia (A Itália para o cinema, o cinema para a Itália), apresentado pelo grupo 
musical Ensemble Italia d’autore; e, segundo, pela realização exitosa da tradicional 
Feijoada Carnavalesca, anteontem, que contou com a apresentação do cantor Diogo 
Moreira e a Escola de Samba Vai Vai, voto extensivo à Diretoria Social; 2) ao Segundo 
Secretário José Roberto Coutinho de Arruda, pela justa homenagem prestada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a seu pai, o pranteado Desembargador Hélio 
de Quadros Arruda, em evento realizado no dia 04/12/2015, integrando as 
comemorações da “Agenda 150 Anos de Memória Histórica do Tribunal de São Paulo”; 3) 
ao associado Desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, irmão do Conselheiro 
Cândido Padin Neto, eleito por aclamação para o cargo de Vice-Presidente e Corregedor 
Regional do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, estendendo o voto ao 
Desembargador Mário Divienne Ferraz, eleito Presidente do Tribunal Eleitoral, para o 
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biênio 2016/2017; votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Luiz Eduardo 
Fernandes, à associada Professora Ivette Senise Ferreira, por ter sido agraciada com o 
“Colar do Mérito Judiciário”, outorgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 
15/12/2015, a Mesa do Conselho subscreveu o voto, estendendo-o ao advogado Tales 
Castelo Branco, pai do associado Fernando Castello Branco, também agraciado na 
oportunidade, em companhia, formando a tríade, do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Eros Grau; 2) de autoria da Comissão de Esportes, aos seguintes destaques 
esportivos cuja relação foi disponibilizada no site da convocação: Atletismo: ao Diretor 
Adjunto Roberto José Lobo Queiroz e às atletas que se destacaram na competição 
Golden Four Asics (Brasília/DF - 08/11/2015), categoria Adulto: Andreia Aparecida Hessel 
– Corrida - 2º Lugar; Valdilene Santos Silva – Corrida – 1º Lugar; Biathlon/Triathlon: ao 
Diretor Adjunto Fernando Fioravanti, e à atleta Ariane Gomes Monticeli da Silveira - 
Triathlon - 1º Lugar, categoria Profissional, na competição Triathlon Internacional (Punta 
Del Este/ Uruguai); Ginástica Artística: ao Ao Diretor Adjunto Zsuzsanna Ilona Katalin 
Jarmy Di Bella e aos atletas que disputaram o Campeonato Estadual (São Bernardo do 
Campo/SP – 07/11/2015): Angelo Roberto Dias Assumpção - categoria Adulto – Salto - 
Vice-Campeão e Grupo – Vice-Campeão; Erika Gomes da Silva – categoria Juvenil – Grupo 
– Vice-Campeã; Felipe Gonçalves Polato – categoria Adulto – Grupo – Vice-Campeão; 
Guilherme Pinheiro Oliveira – categoria Adulto - Grupo  - Vice-Campeão; Gustavo 
Gonçalves Polato – categoria Adulto - Grupo - Vice-Campeão; Helena Perazzo Barbosa 
Santos – categoria Juvenil - Geral Equipe  - Vice-Campeã; Isabel de Almeida Barbosa – 
categoria Infantil – Geral - Vice-Campeã, Individual – Campeã, Trave - Vice-Campeã e Solo 
- Vice-Campeã; Jackelyne Soares Gomes Silva – categoria Juvenil – Grupo - Vice-Campeã; 
Renato Nascimento de Oliveira – categoria Adulto – Grupo - Vice-Campeão; Saltos 
Ornamentais: ao Diretor Adjunto Ubirajara Nogueira Barbosa e aos atletas que 
disputaram as seguintes competições: 4ª Etapa Circuito Estadual (São Paulo/SP - 
07/11/2015): Gabriel Afonso Bonacci Pinto - Grupo C – Grupo 1º Lugar e Sincro – 2º 
Lugar; Mateus Nesi Miranda - Grupo D – Sincro - 2º Lugar e Grupo – 1º Lugar; Circuito 
Estadual (São Paulo/SP - 07/11/2015): Ana Beatriz Martins Valença – categoria Principal – 
Trampolim - 1º Lugar; Débora Ciocler Trahtenberg - Grupo D - Trampolim 3 metros - 1º 
Lugar; Gabriel Afonso Bonacci Pinto - Grupo C - Trampolim 3 metros - 3º Lugar; Luiza 
Dunker Lopes – Avançado - Trampolim 3 metros - 3º Lugar; Mateus Nesi Miranda - Grupo 
D - Trampolim 3 metros - 2º Lugar; Mylena Fernanda Santana Silva – Grupo D - 
Trampolim 3 metros - 2º Lugar e Grupo - 1º Lugar; Rafael Mantovani Morais - Grupo C – 
Grupo - 1º Lugar, Sincro Tramp - 2º Lugar e Trampolim - 1º Lugar; Rafaela Sgai Morel - 
Grupo D - Trampolim 3 metros – 1º Lugar; Raiane Carlos Silva – categoria Diversas – 
Trampolim - 2º Lugar e Grupo - 2º Lugar; Festival (São Paulo/SP - 07/11/2015): Isabela 
Shinzato Chen – categoria Iniciação – Plataforma - 1º Lugar e Plataforma - 2º Lugar; Paola 
Pacces Carvalhal - Grupo D – Plataforma - 2º Lugar; Tênis: à Diretora Adjunta Marilena 
Simões Queiroz e aos atletas que se destacaram nas seguintes competições: Campeonato 
Brasileiro de Seniors 2009 (São Paulo/SP - 08/11/2015): Camilla Emília Maffei Bossi - 10 
Anos Feminino  - Simples - 1º Lugar; Filipo Marangoni - 10 Anos Masc – Simples - Vice-
Campeão; Gabriella Cavallari Siqueira - 11/12 Anos Fem – Duplas - Vice-Campeã; Natália 
Suarte Teixeira Mesquita - 12 Anos Fem – Simples – Semi-final; Basquete: ao Diretor 
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Adjunto Carlos Augusto Santos Osso e aos atletas que disputaram as seguintes 
competições: Campeonato Estadual Sub 17 (São Paulo/SP - 07/12/2015): Iago Ferreira 
Barbosa, Arthur Dimas de Melo Pimenta, Aquiles Novo Ferreira, João Victor Mamedes 
Silva, Felipe Sandoval Ruivo, Giovanni Paiolla Scapuccin, Lucas Cauê de Almeida Pereira, 
Davi Mateus Camargo Almeida, Rafael Munford Monteiro, Matheus Damacena, 
Guilherme H. M. Pereira, Kevin Gonçalves Nadais e Filipe Lopes de Oliveira; Liga de 
Desenvolvimento de Basquete Sub 22 (Minas Gerais/MG - 13/12/2015): Equipe Campeã: 
Felipe Sandoval Ruivo, Iago Ferreira Barbosa, Rafael Munford Monteiro, Nicolas de Paiva 
Miranda, Juliano Armani Monteiro Silva, Gabriel Pereira Giljum, João Victor Mamedes 
Silva, Gustavo Scaglia de Paula, Murilo de carvalho Silveira, Lucas Dias Silva, Arthur Dimas 
de Melo Pimenta, Humberto Luiz Gomes da Silva, George Lucas Alves de Paula, Lucas 
Cauê de Almeida Pereira, Aquiles Novo Ferreira, Leonardo Bispo de Souza, Junio Duval 
dos Santos, Mateus Martins Michel e Wesley Castro Ferreira; Saltos Ornamentais: ao 
Diretor Adjunto Ubirajara Nogueira Barbosa e aos atletas que se sobressaíram no Circuito 
Estadual – Grupo B (Campinas/SP - 06/12/2015): Pietro Hufnagel Toscani - Grupo C –
Plataforma - 1º Lugar; Raiane Carflos Silva – categoria Diversas – Plataforma - 1º Lugar; 
Ubirajara Nogueira Barbosa –categoria Adulto – Plataforma - 1º Lugar; Festival Grupo D 
(Campinas/SP - 06/12/2015): Mylena Fernanda Santana Silva – Plataforma - 1º Lugar; 
Paola Pacces Carvalhal  -Trampolim 1 metro - 1º Lugar; Voleibol: ao Diretor Adjunto Luís 
Gonzalo Guardia Souto e às atletas que conquistaram o Campeonato Estadual de Volei, 
Categoria Infanto-Juvenil (Osasco/SP - 20/12/2015): Julia Machado Dias, Bárbara 
Alcântara, Ana Beatriz Rodrigues Franklin, Letícia Álvares Antunes, Andreza Maria Santos 
Moreno, Gabriela Sabino Zeni, Thauna Mendes Ribeiro, Anna Julia Cardozo Batista, 
Karina Barbosa de Souza, Isadora Hobold Dal Magro, Camila de Freitas Maluf e Nathalia 
Caroline Simões; Copa SindiClube Mirim Feminino (São Paulo/SP - 01/12/2015) – Equipe 
Campeã: Beatriz Amorim Hassun, Giovana Salu Traini Silva, Gabriela Arjona Ferraz, 
Marina Araújo Siqueira, Luiza da Rocha Calixto Ghobril, Gabriela Guimarães Liberado, 
Gabryela Castro de Jesus, Vitória Nunes Sogord, Maria Antonia Pikielny Schmuziger, 
Marcela Bruna Maya Silva e Helena Pavan Segall. O Sr. Presidente mencionou, ainda, a 
conquista do Campeonato Brasileiro de Handebol; 3) de iniciativa dos Conselheiros Pedro 
Del Negro Tayer e José Ricardo Pinheiro Lima, à atleta Izabella Chiappini, eleita a Segunda 
Melhor Jogadora do Mundo de Polo Aquático Feminino; 4) de autoria do Conselheiro Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, ao associado Domingos Sofia, pela homenagem por ele 
recebida pela AFACI – Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado 
Itaú/Unibanco, entidade fundada e presidida pelos mesmo. 
 
Primeiro Secretário – Informou que os Associados Diogo Araújo Tibiriçá e Lucia Helena 
Vieira Gherardi renunciaram à condição de Suplente de Conselheiro, o primeiro inscrito 
pela Chapa Participação e, a segunda, pela Chapa Viva Pinheiros, respectivamente nos 
dias 23/12/2015 e 18/01/2016. Colocou à disposição para consulta cartas recebidas da 
Diretoria, comunicando alterações em sua composição até 2017. 
 
Presidente – Fez três importantíssimas comunicações. A primeira, informando que o 
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo determinou o trancamento 
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de inquérito civil instaurado para apurar eventual prática de discriminação social por 
parte de clubes de São Paulo, em virtude da exigência de que as babás que acompanham 
crianças sócias estejam vestidas com roupa branca, para ingressar em suas 
dependências. O Ministério Público reconheceu a licitude e a legitimidade da auto-
regulamentação das entidades privadas e seus espaços, concluindo não ter havido 
ferimento ao princípio da isonomia e fazendo uma perfeita distinção entre o que seja 
diferenciar daquilo que se entende como discriminar. Estendeu os cumprimentos ao 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, ao Diretor Jurídico, Fernando Chidiquimo e 
ao Conselheiro José Geraldo Louzã, por este momento muito feliz e muito importante 
para o Clube. Colocou à disposição para consulta o inteiro teor daquela decisão. 
Prosseguindo, leu integralmente carta recebida do Presidente Roberto Cappellano - 
noticiando um fato extremamente auspicioso ao Clube, porque é o reconhecimento da 
sua grandeza e da sua potência no mundo esportivo de São Paulo, do Estado de São 
Paulo, do País, da América e, por que não, do mundo – versando sobre contrato de 
locação firmado recentemente entre o Clube e o The Chinese Olympic Commitee Of The 
People’s of China (Comitê Olímpico da China), segunda potência mundial olímpica. A 
terceira missiva que leu, também enviada pela Diretoria, versava sobre a assinatura de 
contrato de cessão de dependências para a realização do Campeonato de Tênis 
denominado Torneio Internacional de Tênis do Brasil, o renomado APT Brasil Open – 
Torneio de Tênis Profissional Masculino. Em ambas cartas, a Presidência reafirmou o seu 
compromisso com o princípio da publicidade consagrado no Estatuto Social, informando 
que referidos contratos poderiam, caso houvesse interesse, ser consultado pelos Srs. 
Conselheiros, desde que observadas as formalidades legais, preservado o princípio da 
confidencialidade, que é obrigação legal. Com relação ao Torneio Brasil Open, que 
acontecerá de 20 a 28 de fevereiro e contará com a presença dos grandes nomes dos 
tenistas do circuito internacional, leu correspondência da Diretoria, informando que, 
mediante sorteio eletrônico entre os inscritos, que seria realizado no dia 12/02, 
disponibilizaria em torno de 1300 ingressos a Conselheiros e Associados inscritos no 
Tênis Jogar (com pagamentos efetuados até 31/1/2016), não cumulativo, cujas inscrições 
receberia de 4 a 11/02/2015, na Secretaria do Tênis. Também procedeu a leitura de 
outra carta da Diretoria, informando que em complemento ao ofício DI.801/2015 de 
1º/12/2015, que dada a ocorrência de chuvas nos meses de dezembro e janeiro ter sido 
muito acima do normal, foi tomada a providência de uma cobertura parcial da área com 
lona “tipo festa”, o que permitiu que na data de hoje as obras da Piscina “Prainha” 
estejam praticamente concluídas, prevendo-se o seu enchimento, do líquido, da água, no 
final desta semana e consequentemente sua reabertura até 10/2/2016. Como permite o 
Estatuto Social, disse que se o Presidente Roberto Cappellano quisesse poderia se 
manifestar para prestar alguma informação, principalmente sobre os dois eventos, 
“porque poderão perguntar e eu já sei, que o valor que o senhor está recebendo do 
Comitê Olímpico Chinês o senhor já destinou a uma epígrafe própria, uma conta própria, 
para utilização, é fruto de um equipamento do Corpo Associativo e tenho certeza que V. 
Sa. já destinou a uma epígrafe específica, como a do Brasil Open. Se V. Sa. quiser, é uma 
honra para nós, tecer algum comentário sobre essas duas cartas e sobre esse 
complemento, o senhor fique à vontade.”. Anunciou que em seguida seria exibido um 
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filme como segundo capítulo do ano olímpico, elaborado pelo Centro Pró-Memória 
presidido pela Conselheira Dulce Arena Avancini, que estava representada em Plenário 
pelo seu Vice-Presidente, Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes Junior.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Com relação ao contrato do Comitê 
Olímpico Chinês, a única informação adicional que podemos passar é que são três 
pagamentos. Um já ocorreu agora dia 4 de janeiro, outro em fevereiro, outro até maio e 
na saída deles 10% do contrato. Eles fecharam com o Radisson, que é um hotel aqui 
perto. Queremos fazer uma interação entre nossos associados, então vamos criar um 
comitê de voluntários para participar com esse voluntariado para eles. Os outros 
elementos já estão explicados. Com relação ao Brasil Open, tem esse que o Dr. Manssur 
falou, que, além de todo esse ganho ao Clube, exposição, financeiro, como tem também 
uma vantagem de eles quererem melhorar infraestrutura das quadras por causa de 
luminosidade. Precisaríamos de 208 luminárias e eles vão deixar 176, então vamos 
conseguir mudar a iluminação gradativamente de todas as quadras de Tênis, melhorando 
para o associado, também é mais um plus que no decorrer das tratativas conseguimos. E 
esses 1.300 ingressos, tínhamos que ter um critério de distribuição, são muitos ingressos, 
então acho que nada mais justo dar a todos os associados inscritos na Seção de Tênis 
Jogar, que são por volta de 1.300, então coloquei até 31 de janeiro, e todos os 
Conselheiros. Aí é só dar o nome na Secretaria, porque têm para todos os dias: para a 
final, semifinal, para tudo. Estava confirmado, a gente não sabe depois do resultado 
desse domingo, o Bruno Soares aqui, que ganhou os dois grandes Slam na Austrália, 
imaginem a procura que vai ter para vê-lo jogando aqui dentro do nosso Clube. Então 
vamos ver se confirma isso aí. Então vamos sortear, todo mundo que quiser pede lá na 
Secretaria. A gente fecha no dia 11. Sorteia no dia 12. Divulga no dia 15 e começa a 
distribuir para quem quiser pegar os ingressos, para todos os Conselheiros e todos os 
associados do Tênis Jogar. Tanto Brasil Open quanto Comitê Chinês vão usar Centro de 
Imprensa, Salão de Festas. Acho que desses dois eventos grandes era isso o que tinha 
para falar. Como falei em novembro, peguei esse dinheiro do Comitê Olímpico Chinês, 
que é significativo, e criei um Fundo Especial para ele, fica separado da nossa 
contabilidade, para num futuro próximo a gente estudar. Não quero mascarar Custeio, 
não quero deixar esse dinheiro no Custeio para cobrir qualquer tipo de eficiência ou 
ineficiência da gestão. A gente traz aqui e vamos ver o que é melhor ao Clube. Está 
andando, em paralelo, o Plano Diretor, também para ver qual é a prioridade e esta Casa 
escolherá o que tem que ser melhor ao Clube. 
 
Presidente – Fica no Fundo Especial. E tirante esse aspecto, em ambos os eventos a 
repercussão na impressão escrita, falada e televisada das mais expressivas redes de 
comunicação deste País o assunto foi... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É impressionante, não foram poucos, 
diversos presidentes de clubes me ligaram, parabenizando o Esporte Clube Pinheiros. O 
Presidente do Minas, que é nosso maior adversário, porque todo mundo sabe que é 
comum, quando você vai competir, ainda mais numa Olimpíada, você fica em outras 
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instalações treinando para competir, isso é normal. Quando a gente sai, os atletas do 
Pinheiros são super bem tratados. O Dr. Luiz me ligou, Presidente do Minas, falou: 
Cappellano, parabéns, o Pinheiros a pujança que é na liderança, tal. Só que você me 
deixou numa situação muito ruim aqui. Perguntei: por quê? É porque estou há dois anos 
negociando com os ingleses, eles vão vir para cá por R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de 
reais) e o Pinheiros você está com R$ 14. Respondi: não, Dr. Luiz, tem muita despesa 
também. Falei: é uma honra para o Pinheiros. Até escrevi na própria Revista que 
começou a ser entregue hoje, não sei se vocês leram, que é um trabalho de todas as 
Diretorias, de todos os antecessores, os mais recentes: Dutra, Toni, Antonio Rudge, Calil, 
todo mundo, isso aqui é uma glória ao Pinheiros, são 116 anos... 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Quais são as obrigações? 
 
Presidente – Qualquer manifestação de Conselheiro a respeito deste assunto, no item 
Várias por 10 minutos, prorrogáveis, poderá se pronunciar. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Só quero saber quais são as 
obrigações. 
 
... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Se esperar a sequência natural, 
responderei. Então, vários Presidentes e eu mesmo, acredito que essa é a pujança do 
Esporte Clube Pinheiros. As obrigações são de um contrato de locação e, como o Dr. 
Manssur, não sei se você estava aqui, está escrito em nosso contrato. Mas posso te 
adiantar que a nossa obrigação é ceder o espaço para eles poderem treinar por 3 horas 
de manhã e 3 horas à tarde e eles vão fazer a refeição, não tem mais nada. Tem uma 
conversa muito avançada, que a nossa Diretora Suzana Pasternak está hoje na China e 
deve voltar no final da semana para aprimorar, de os nossos melhores atletas fazerem 
intercâmbio. Vou dar um exemplo na Seção que tenho pleno conhecimento, que é a 
Esgrima. Quem treina a equipe chinesa é o Daniel Levavasseur, que é um técnico top, 
francês. Ele já entrou em contato com nossos meninos que estão lá na Europa treinando 
para as Olimpíadas, para eles treinarem junto com ele aqui na Esgrima pré-Olimpíada. 
Então vai envolver, no caso do esporte de combate, que é a Esgrima e que precisa 
adversário, precisa treinar com pessoas diferentes. Isso vai ser maravilhoso. 
 
Presidente – Presidente, eu também tomei conhecimento que haverá melhorias nos 
locais. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – São pequenas coisas que precisamos 
fazer. Precisamos trocar o tablado, que são R$40 mil, R$50 mil, do ginásio de Ginástica 
Artística, para pegar o que vai ser usado nas Olimpíadas. Melhorar a luminosidade do 
Salão de Festas, porque vai ter o Badminton lá. 
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Presidente – Eles que o farão? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Do tablado, porque a gente gostaria de 
ficar com o tablado. Os tapetes que eles vão usar no Badminton, Tênis de mesa 
provavelmente deixarão conosco, também está conversado, porque é um tapete especial 
que eles usam, porque a China ganha ouro, prata e bronze em Badminton, então 
provavelmente deixarão aqui. Mas nossas obrigações são essas, ceder o espaço, dar 
refeição, que é almoço e jantar. 
 
Presidente – Ficam então os nossos cumprimentos à Diretoria. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Desculpe-me, Dr. Manssur, toda 
novidade que tiver nesse período virei aqui comunicar e tudo que precisarmos avisar ao 
Conselho iremos avisando, isso se a imprensa deixar, porque a imprensa está atrás do 
Esporte Clube Pinheiros, é impressionante. 
 
Presidente – Ficam então os nossos cumprimentos à atual Diretoria e a todas as 
anteriores que a antecederam, aqui representada pela ordem crescente dos –respectivos 
mandatos: Engenheiro Arlindo Virgílio Machado Moura, Presidente Cezar Roberto Leão 
Granieri, Presidente Antonio Moreno, Dr. Luis Eduardo Dutra Rodrigues e os que não 
estão presentes já foram nominados: Dr. Rudge, Dr. Calil, enfim, todos que souberam 
escrever com letras de ouro a história gigantesca deste Clube. História que os senhores 
vão ver em poucos minutos, reproduzida na tela. Eu peço essa licença e essa autorização 
aos senhores, em homenagem ao Centro Pró-Memória, mais uma vez D. Dulce e 
Engenheiro Novaes. Pediria licença aos senhores para projetar. Jorge, por favor. É o 
segundo capítulo, o primeiro já fora anteriormente. E também homenagem aos Atletas 
Beneméritos que nos honram aqui, família Lima, família Carotini, os que me lembro. 
Lembrarei sempre. 
 
 
Presidente – Anunciou a exibição do segundo capítulo do filme Relatos Olímpicos, 
produzido pelo Centro Pró-Memória Hans Nobiling, em comemoração ao 116º 
aniversário de fundação do Clube. 
 
- É exibido o segundo capítulo do filme Relatos Olímpicos. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Em seu nome e de sua família, agradeceu pela 
menção à homenagem que o Tribunal de Justiça fez a seu pai no projeto de 150 anos de 
história do Tribunal de Justiça, lembrando que não pode contar com a presença do 
Presidente Manssur, já que havia reunião no Clube, mas compareceram vários 
associados, como o Desembargador Ricardo Tucunduva, pai dos Conselheiros Ricardo e 
Ruy Tucunduva, o Presidente da Seção de Direito Criminal, o Procurador Geral da Justiça 
e diversos Desembargadores, bem como o Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques, que era um grande amigo do seu pai. Associou-se ao voto de congratulações 
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ao Desembargador Carlos Eduardo Padin, eleito Vice-Presidente do TRE e que assumirá 
ao lado do Presidente Mário Devienne Ferraz, as eleições do corrente ano no Estado de 
São Paulo, Prefeitura de São Paulo. Referiu que os associados do Clube historicamente 
atuam maciçamente em todas as áreas de atividades, esportes, jornalismo, comércio, 
política, já tivemos aqui até governadores de Estado, no mundo jurídico, na economia, 
engenharia, agricultura e também na indústria. A indústria do Estado de São Paulo é, sem 
dúvida, uma das molas propulsoras da economia do nosso País. E por consequência, 
FIESP, a Federação que congrega as indústrias do Estado de São Paulo é, sem dúvida, a 
mais importante no ramo dentro do nosso País. Sr. Presidente, o Conselheiro José 
Geraldo Louzã Prado tomou conhecimento e me comunicou e, após feito o comunicado, 
imediatamente Dr. Vicente Mandia fez questão de participar da proposta que vou fazer 
agora, porque a FIESP formulou um convite para que um associado do Pinheiros 
integrasse o Conselho Superior dos Estudos Avançados, o CONSEA, que é formado por 
notáveis cidadãos. É um convite que, por si só, já é uma grande honraria. Então, Sr. 
Presidente, Conselheiro José Geraldo Louzã Prado, Conselheiro Vicente Mandia e eu 
gostaríamos de propor inserção em ata do voto de louvor ao Associado que, 
temporariamente, ocupa esta Presidência do Conselho, Associado, Conselheiro, atual 
Presidente do Conselho José Manssur, que recebeu esta honraria e para nós é motivo de 
glória ter mais uma vez um associado do Clube num cargo de tanta importância assim. É 
o que tinha a propor, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Agradeceu ao Conselheiro Arruda pela homenagem, comprometendo-se a 
levar ao CONSEA aquilo que os Conselheiros fazem diariamente: ética, honradez e 
dignidade. E com os senhores eu aprendi esse trinômio vital à cidadania.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – Primeiramente, falou com admiração em homenagem ao 
falecido Associado Roberto Gouveia Quartim, ex-Presidente do Conselho Fiscal. Em 
seguida, comunicou que para ingressar no Clube o associado não necessita mais do 
Cartão Pinheiros, passando a fazê-lo por identificação biométrica, um avanço 
tecnológico, conforto implantado pelo Diretor Adjunto de Tecnologia João Vicente 
Roberto de Queiros Mattoso, por um custo de R45.000,00. Parabenizou a nova gestão 
pelo excelente trabalho que vem realizando, na pessoa do Presidente Roberto 
Cappellano. Aproveitou para informar que a Diretoria conseguiu economizar R$160 mil 
na renovação do seguro do Clube. Finalizando, disse desejar que os esforços para um 
Clube mais igual para os associados sejam mantidos e a Presidência continue seu 
trabalho nesse bom caminho que tem trilhado.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de louvor à Diretoria, pelo êxito de 
trazer para o Pinheiros dois eventos importantíssimos, quais sejam a recepção da 
Delegação Chinesa e o sediamento do Torneio Internacional de Tênis, que além de 
beneficiar os cofres do Clube será um privilégio para os nossos jovens, pela oportunidade 
de conviver com campeões olímpicos. Prosseguiu, registrando a excelência do serviço, o 
preço e a qualidade da comida do Restaurante O Ponto e a pizza do Restaurante do CCR, 
parabenizando a Diretoria pela melhora sensível havida. 
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Carlos Alexandre Brazolin – Propôs voto de louvor ao associado Mateus Carrijo Cutti, de 
20 anos, convidado pelo Ministério de Esportes para fazer um curso de Badminton na 
China, uma das modalidades que estarão no Clube com a Delegação Chinesa. Aproveitou 
o ensejo para solicitar o esforço da Diretoria para que este atleta também treine aqui 
com os chineses, porque a modalidade na China é um dos primeiros esportes. Propôs um 
segundo voto de louvor, para a história do Clube, contando que o contrato com a 
Delegação Chinesa foi precedido do empenho de três Presidentes. O Presidente Antonio 
Moreno Neto recebeu a possibilidade na Secretaria de Esportes e indicou o Esporte 
Clube Pinheiros. O Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues fez uma carta de intenção e, 
finalmente, quem passou a conta e muito bem passada, o Presidente Roberto 
Cappellano. Dando continuidade, propôs voto de louvor pela atuação do Presidente José 
Manssur, podendo testemunhar, durante sua gestão, as mensagens recebidas por 
ocasião de aniversário, o exemplo de educação e “amor que o senhor tem por qualquer 
um de nós aqui eu gostaria de deixar isso em ata.” Votos aprovados. 
 
Célio Cássio dos Santos – Propôs três votos de louvor, a saber: ao Conselheiro Paulo 
Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, recentemente reeleito Vice-Presidente da 
OAB, Seccional Pinheiros, com quem se congratulou pelo nascimento de seu segundo 
filho; ao Assessor de Planejamento, Andreas de Souza Fein, pela implantação do sistema 
de biometria mencionado pelo Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes; ao Diretor Social 
Francisco Flaquer Filho, extensivo à Diretoria, pela realização e sucesso da Feijoada 
Carnavalesca, que contou com a apresentação de Diogo Nogueira e o comparecimento 
de 1.300 pessoas. Votos aprovados. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Inicialmente, associou-se ao voto de louvor 
consignado ao atleta Mateus, do Badminton, dizendo tratar-se de um esporte de 
destaque internacional, modalidade em que o Clube poderá se destacar futuramente e a 
criança poderá aparecer mais para o esporte. Mencionando apresentação havida no 
Museu da Casa Brasileira no dia 13/12/2015, propôs voto de louvor aos 50 participantes 
da Orquestra e do Coral do Esporte Clube Pinheiroa.  
 
 

5) ORDEM DO DIA 
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Silvia Schuster – Reiterou pedido de instalação de uma rampa no vestiário familiar, para 
a circulação de carrinhos. Em virtude de algumas ocorrências recentes, solicitou que a 
empresa Sem Parar seja acionada para que realize o cadastro dos associados usuários do 
sistema, para acesso ao Estacionamento do Clube, a exemplo do que vem sendo feito em 
várias escolas de São Paulo. Ainda com relação ao Estacionamento, pediu que tanto o 
cartão avulso quanto o cartão vermelho de permanência sejam registrados no caixa na 
hora da saída, para que haja controle através do pagamento, ou seja, passa no caixa e 
libera o cartão. Finalmente, a exemplo do que ocorre nas canchas de Boliche, solicitou 
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que sejam disponibilizadas duas quadras de Tênis, para que o associado possa chegar e 
jogar mesmo não estando inscrito. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Pediu que seja possibilitado o pagamento com cartão 
de crédito em todas as máquinas do Clube, pois para pagar atividade e estacionamento, 
por exemplo, só é aceito cartão de débito. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 

Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Pediu uma resposta oficial da Diretoria a respeito 
dos seguintes questionamentos: Há uma licitação em andamento a respeito de colocar 
câmeras nas garagens. Quando terminará essa licitação se ela existir? Uma vez 
terminada, qual é o prazo para instalação? Existem outras medidas de segurança que 
foram ou serão implantadas a respeito dos repetidos assaltos que aconteceram aqui 
dentro e a crise de segurança que aflige nosso País? Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 

Célio Cássio dos Santos – Tendo em vista reclamações e comentários que vem 
recebendo, indagou da Diretoria se existe algum projeto para adquirir ou atualizar um 
projetor que permita que passemos no cinema filmes mais atualizados, lançamentos, os 
famosos blockbuster, que, lamentavelmente, ultimamente não estamos tendo. Em 
seguida, leu requerimento do Conselheiro Roberto Höfling, a respeito do Fitness: Todos 
os frequentadores do Fitness procuram preservar sua saúde, portanto, eles têm o direito 
de saber sobre a qualidade do ar que lá respiram. A sala onde praticam o Spinning é 
fechada, com pé direito baixo, 3 metros e tem 36 bicicletas, tendo um volume de ar de 
360 metros cúbicos, conforme nos informa. Com base na Norma Brasileira que regula 
essa matéria, que trata do arejamento e conforto dos ambientes, 30 pessoas lá 
pedalando seria necessária renovação de 1080 metros cúbicos por hora do ar interior 
para o ar exterior. Com o sistema de ar lá instalado isso não ocorre, tornando o ambiente 
inadequado para essa prática esportiva, com nível de gás carbônico acima dos níveis 
desejáveis. E o nível de oxigênio, via de consequência, muito baixo.  Nesse sentido, 
visando prevenir acidentes e também visando esclarecer essa questão, requeremos à 
Diretoria que contrate uma empresa especializada para medir a qualidade do ar no local, 
isto é, se a quantidade de gás carbônico e oxigênio no horário de pico, que chega a ter 
180 pessoas pedalando naquele local é adequado. Bem assim determinar, caso não seja, 
quantas pessoas podem usar simultaneamente aquele ambiente. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 

Item 2 - Apreciação das atas das 651ª Reunião Extraordinária, em Sessão 
Permanente iniciada no dia 28 de setembro e encerrada em 09 de novembro 
de 2015; da 652ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de outubro de 
2015; e, das 653ª Reunião Extraordinária e 654ª Reunião Ordinária, ambas 
realizadas no dia 30 de novembro de 2015. 

Presidente – Apresentou ao Plenário pedidos de retificações morfológicas, a saber: 
Conselheira Dulce Arena Avancini: retificação de sua fala no Expediente da 652ª Reunião, 
para corrigir o nome da cantora Rita Valente (constou Rita Alvarenga); O Sr. Presidente 



11/39 

da Diretoria, Conselheiro Roberto Cappellano: retificações nos pronunciamentos que 
proferiu:   Ata da 652ª Reunião: Na página 28, quinta linha, acrescentar a palavra nome, 
depois da palavra meu; Ata da 564ª Reunião: Na página 23, na décima terceira linha, 
onde se lê: “em 1º de maio”, leia-se: “em 1º de março”; e, na décima sétima linha, onde 
se lê: “Cria ainda adicional de 1% ...”, leia-se: “Queriam criar ainda um adicional de 1% 
...”; e, Conselheiro Flávio Henrique Rosa Tatit: Ata da 654ª Reunião: no seu 
pronunciamento da página 12, substituir a palavra “facilitar” por “evitar”. Não havendo 
manifestação em contrário, deu por aprovadas as Atas, com as retificações supra. 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-23/2015, referente à primeira discussão e 

votação de proposta subscrita por setenta e dois Conselheiros, de inclusão 
de três parágrafos, no artigo 50 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da matéria e abriu a discussão. 
Como não havia inscritos, encerrou a discussão e submeteu a matéria à votação. 

 

Deliberação: 

O Plenário resolveu: 1) aprovar, integralmente, a proposição principal, com emenda 
aditiva formulada pela Conselheira Graziela Pedreschi Oria Carneiro, acrescentando um 
quarto parágrafo aos três propostos; ficando assim redigidos, após a primeira discussão, 
referidos dispositivos regimentais: Regimento Interno do Conselho Deliberativo – ‘Art. 50 
- O Presidente dará a palavra aos Conselheiros, na ordem de inscrição, pelo prazo de dez 
(10) minutos cada um, somente prorrogáveis por mais cinco (5) minutos a juízo dele e, 
além desse prazo, somente com aquiescência do plenário e pelo tempo por este 
autorizado. §1º - Caso o Conselheiro tenha material áudio visual para ilustrar e melhorar 
o entendimento de seu pronunciamento, tal material deverá ser disponibilizado à 
Secretaria do Conselho, em mídia eletrônica, mediante recibo, com antecedência de, no 
mínimo, seis (6) horas do início da reunião para testar compatibilidade técnica e 
assegurar o bom aproveitamento do tempo. §2º - Todas as imagens, áudios e vídeos são 
de inteira responsabilidade do Conselheiro e passarão a integrar o acervo documental do 
Conselho Deliberativo. §3º - O Conselheiro deverá comparecer ao local da reunião do 
Conselho com antecedência de uma hora e meia (1,5) para certificar-se sobre o bom 
funcionamento e integridade das informações a serem projetadas. §4º- Respeitar-se-á o 
tempo limite previsto no caput para exposição de material áudio visual.”; 2) nomear a 
Comissão Especial de Redação a que se refere o Art. 87 do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, composta pelos Conselheiros Roberto Augusto Muzzi Além, Bruno 
Minioli e Oscar José Horta. 
 
Presidente – Consultado, confirmou para o Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva 
que emenda da Conselheira Graziela havia sido aprovada. 
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Item 4 -  Apreciação do processo CD-39/2015, referente à primeira discussão e 

votação de proposta subscrita pela Mesa do Conselho Deliberativo e pela 
Diretoria, de alteração do Artigo 118 do Regulamento Geral e do Artigo 11 
do Regimento Interno do Departamento Esportivo 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo, dizendo que para 
modificar um número de atletas Militantes e Pré-Militantes, contemplando o resultado 
dos estudos do Conselho Consultivo de Esportes, presidido pelo Conselheiro Cezar 
Roberto Leão Granieri e que contou com a participação ativa do Diretor Arnaldo Luiz de 
Queiroz Pereira e de todos aqueles que honraram a Diretoria de Esportes ao longo dos 
anos e que puderam ser localizados, cuja exposição de motivos, que consta da proposta, 
fala por si só. No prazo regimental, apresentaram emendas os Conselheiros Luiz Eduardo 
Fernandes, Sergio Cajado de Oliveira Gasparini, Luís Alberto Figueiredo de Sousa, Regina 
Helena Secaf, Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio e Alexandre Perrone Lomonaco.. 
Houve parecer da Comissão Jurídica, que foi entregue aos senhores.. E por tratar de 
competência específica, manifestou-se a Comissão de Esportes, também parecer 
entregue aos senhores, que analisou a proposta original, formulou recomendações e 
subscreveu emendas, todas elas de caráter modificativo, supressivo, aglutinativo, enfim, 
como a ordem regimental lhe permite. Esse trabalho da Comissão de Esportes também 
foi entregue aos senhores e como todos sabem, já deixo de antemão,  esta proposta da 
Comissão tem preferência na votação, consoante o disposto no §1º do artigo 48 do 
Regimento Interno da Casa.. Há recomendações também que obviamente serão 
encaminhadas se assim prosseguir os trabalhos à Diretoria. . No último dia 27 houve uma 
apresentação do projeto, por uma iniciativa da digna Diretoria e da Mesa do Conselho e 
muitos Conselheiros puderam comparecer e discutir esse trabalho, que agora iremos 
deliberar. Para melhor acompanhamento , no momento oportuno projetaremos o 
quadro sinótico entregue na entrada da reunião, para que todos possam acompanhar, 
lendo e visualizando.. Com base naqueles mesmos dispositivos regimentais, consulto o 
Sr. Presidente da Diretoria se gostaria de fazer uma explanação a respeito do conteúdo, 
mérito desse projeto e ficaríamos muito honrados de ouvi-lo e posteriormente vou 
declinar, rapidamente, as três teses nucleares desse trabalho. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Só rapidamente, até o senhor já citou 
agora, que participou, como também Presidente para o Clube chegar a isso, eu me 
esqueci de citar, porque estava falando dos últimos e passou, que é o Dr. Cezar Roberto 
Leão Granieri, que foi Presidente, Dr. Arlindo Virgílio, que são responsáveis por essa 
pujança do nosso esporte. Tanto é responsável Dr. Cezar Roberto Leão Granieri, 
Presidente do Sindi-Clube, que ele é o Presidente desta Comissão Consultiva. Qual foi a 
ideia? Tomei posse. A gente tem um problema que a gente sempre teve aqui no Clube de 
agendados, em experiência. Fui procurar o Dr. Manssur, falei: Dr. Manssur, temos um 
problema do Clube Pinheiros, não dessa gestão, não é político, não é partidário, que a 
gente precisa resolver, que acho que temos todas as condições de trazer isso para o 
Conselho resolver. Não vou entrar no mérito, porque não quero influenciar, assim como 
fui procurar o Dr. Manssur, comentei: Dr. Manssur, estamos com essa ideia de preparar 
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um Conselho Consultivo. Vamos pegar todos os Diretores de Esporte e quem mais ficou 
tempo de Diretor de Esporte, coincidentemente Presidente, foi o Dr. Cezar Roberto Leão 
Granieri, que a gente pediu para capitanear. Participei da primeira reunião de abertura. 
Depois não quis participar, não participei também para não influenciar, porque pode 
misturar gestão com política. Só entrei na última reunião quando estava com as 
propostas praticamente decididas e aí foi a parte de formatação de envio da proposta ao 
Conselho. Nessa última reunião, conversando com o Dr. Manssur e todo mundo na sala: 
vamos pegar 50 assinaturas, não vamos. Sempre tem alguém que pensa: pô, isso vai virar 
um problema político ou partidário. Falei: não tem problema, eu assino rapidamente, 
que quero tentar resolver a situação para o Esporte Clube Pinheiros. Dr. Manssur falou a 
mesma coisa. Falei: pronto, nós dois que somos os dois representantes constituídos do 
Clube vamos levar isso ao Conselho para decidir. Então, a ideia de trazer ao Conselho 
obviamente para fomentar a discussão e aqui acho que é a Casa que tem todo 
representante do associado, por quê? Aí sim entra uma parte de gestão. A gente 
assumiu, tinha em torno de 700, 800 atletas na parte de agendados e a gente começou a 
cortar o que dava para cortar, o que a gente entendia como supérfluo sem prejudicar as 
atividades. Chegamos ao número de 109 atletas além do nosso limite, que está divulgado 
em tudo quanto é quadro, Pinheiros Esclarece. E aí seria muita prepotência da minha 
parte eu simplesmente falar, porque aí você vê os dois lados: olha, o Cappellano cortou 
esses 109 e acabou com tais, tais e tais modalidades que precisaria. Como também seria 
cômodo ao contrário, falar assim: ah, o Cappellano agora aumentou 200. Então traz para 
o Conselho, todo mundo vai participar, todo mundo vai dar sua opinião, se é a favor, se é 
contra e a decisão não vai ser da gestão, a decisão vai ser do Conselho, que é a nossa 
Casa, que acho que tem que ser assim. Nós, na Diretoria, estamos preparados para todas 
as posições que forem tomadas aqui. No ano passado vi muita gente falando: ai, 
Cappellano, você vai parar no meio, tem um atleta que não tem culpa, ele veio para o 
Clube. O Clube que convidou, você não pode interrompê-lo no meio do ano. Tudo bem, a 
gente não interrompeu ninguém no meio do ano. Avisou as modalidades do que ia 
acontecer, todos os seus Diretores. E agora, volto a dizer, esses 109 agendados que não 
estão aqui, nenhum está federado no Clube. Se a decisão hoje for a de que não vamos 
mexer em nada e vamos manter os 350 militantes em esportes olímpicos, que é o que 
vige hoje em nosso Regimento, Regulamento, assim será feito. Se a decisão for para 472, 
com olímpico ou sem olímpico, depois têm os pequenos detalhes de idade, que aí já é 
mais bem aprofundado, vamos cumprir. Se for para 550 nós também vamos cumprir 
olímpicos ou não olímpicos, depois com seus pequenos detalhes. Então, a ideia foi trazer 
aqui para ter a discussão, até achei engraçado o pessoal: pô, mas temos que ter mais 
elementos. A Casa é essa, é aqui que é feita a discussão. O Conselho Consultivo, que foi 
criado é de gente do ramo e de todas as frentes partidárias, de todos os relevantes 
serviços prestados e de amplo conhecimento. A Comissão de Esportes também 
contribuiu muito no seu parecer e agora é hora da Casa decidir e cabe isso ao 
Conselheiro tomar sua decisão. Foi uma decisão minha e do Dr. Manssur e a Diretoria vai 
atender o que o Estatuto mandar, o que vocês decidirem. Aí volto a dizer, se não for 
aprovada, a gente vai cortar amanhã os 109, quem viu o quadro, esclarece quais são as 
modalidades que serão impactadas e aí todas as consequências. Se for o contrário, que 
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tenha uma proposta de redução para 200 vamos ter uma senhora dificuldade, mas 
vamos atender o que for decidido pela Casa. Nada melhor do que trazer aqui para 
decidir. Agora vamos à discussão, que o assunto é muito importante. 
 
Presidente – Se os senhores me permitirem apenas para orientar a discussão. O 
Presidente em sua fala, que muito nos honra, praticamente fixou as teses. Eu passei esse 
fim de semana procurando sistematizar. Há três teses nucleares nesse projeto. Primeira 
tese eu denominei, que é a fixação do limite máximo de atletas Militantes e Pré-
Militantes. Há uma proposta da Comissão, há proposta da Comissão de Esportes, então 
vou falar proposta do órgão que participou do Colegiado: proposta do Colegiado, 
proposta da Comissão de Esportes e há emendas do Dr. Luiz Eduardo, Dr. Sergio, Dr. Luís 
Alberto, Sra. Regina Secaf com relação a esta primeira tese. A segunda tese, também 
consta da proposta, consta do parecer da Comissão e há emendas, eu denominei: definir 
se todos os atletas Militantes e Pré-Militantes deverão ser admitidos exclusivamente 
para esportes olímpicos ou se esta condição de serem apenas atletas de esportes 
olímpicos será exigida apenas aos Militantes, ficando os Pré-Militantes destinados a 
granjear títulos para o Clube em competições oficiais. Esta seria a segunda tese. E a 
terceira tese, senhores, há emendas, é a questão da fixação da idade, quer para 
Militante, quer para Pré-Militante, com algumas exceções, até de idade menor, como D. 
Regina colocou, para os esportes de Saltos Ornamentais e Ginástica Olímpica. No 
momento azado, no momento certo da votação, com auxílio dos senhores, sem qualquer 
constrangimento, os senhores, por favor, podem me interromper, porque é difícil 
sistematizar tudo para se fazer uma votação equilibrada. Mas são essas as três teses 
nucleares deste projeto. Abriu a discussão. 
 
Silvia Schuster –Venho aqui para, em primeiro lugar agradecer à confiança desta 
Diretoria e do Conselho em nos dar essa missão de resolver esse problema que nos 
aflige. Compito pelo Esporte Clube Pinheiros desde 1966, então vi pelo histórico que foi 
apresentado que existem coisas, assim o Esporte Clube Pinheiros tem uma história no 
esporte e sempre escutei os 350 militantes oficiais, oficiais, mas nunca tinha isso, sempre 
tinham mais do que esses 350. E cada vez eles tinham uma denominação, uma hora era 
agendado, outra hora era em experiência, alguns foram contratados uma época aí como 
professores e foi assim. Mas venho pedir aqui e apoiar a proposta deste Conselho 
Consultivo e vou falar um pouquinho de um esporte que pratico, que não é esporte 
olímpico, aliás, pratico dois esportes que não são olímpicos e que temos uma série de 
associados, temos uma série de coisas que talvez vocês não saibam, por exemplo, o 
Bolão, que é um esporte que pratico, nós temos um campeão mundial no Bolão, que é 
sócio. ... E é Conselheiro também, não vou falar o nome porque não fica legal. Está 
presente. Mas recentemente um Campeonato Brasileiro de Seleções e tivemos seis 
sócias que competiram na Seleção Feminina e na Seleção Masculina tivemos seis sócios e 
fomos campeões brasileiros. Treino com essa turma e temos uma jogadora, que não é 
associada, que é vice-campeã mundial de Bolão. É incrível o que é treinar com ela. Não 
temos técnico, não temos ninguém para ensinar, corrigir e ela se dispõe a vir treinar 
conosco. Ela fez com que nós associadas crescêssemos. Ela não é sócia, é agendada, mas 



15/39 

contribui para formação, então me sinto na responsabilidade de falar, esse pessoal que 
está vindo aqui para o Bolão principalmente, está somando e não é um esporte olímpico. 
Outra coisa que vai acontecer é o seguinte: este ano nós temos o Campeonato Brasileiro 
de Clubes, Taça Brasil, que será aqui no nosso Clube, com nós seis sócias sem essa 
menina e sem mais duas ou três, que jogam muito melhor e que atuam de uma maneira 
muito boa, e o masculino também, para nós que estamos crescendo dentro desse 
esporte, se for só esporte olímpico vamos perder. E se ganharmos esse Campeonato 
Brasileiro, o Pinheiros irá disputar o Campeonato Mundial. Então, é uma coisa 
importante. Outra coisa, nós temos Escolinha, que até me perguntaram, falei: nós temos 
Escolinha, temos uma garotada que tem frequentado o Bolão, estamos aumentando o 
número de associados, então, peço encarecidamente que vocês votem pela proposta do 
Conselho Consultivo, que abrange o esporte olímpico e esporte não olímpico. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Primeiramente, parabéns à Diretoria pela coragem 
de resolver esse assunto que já se arrasta há muitos anos. Tenho algumas dúvidas que 
gostaria que fossem respondidas antes de tomar uma decisão. Primeiro: quais seriam as 
modalidades possivelmente extintas com isso? Se atualmente existem 109 atletas em 
situação irregular por que aumentar o número para 550 e não 470? Como e por que a 
Comissão chegou neste número? E se este número é apenas para se ter uma folga? 
Confesso que fiquei um pouco confusa, porque naquele quadro que inclusive foi 
divulgado no Pinheiros Esclarece se você soma o número de Militantes e Pré-Militantes 
agendados e vinculados nós chegamos ao número de 598 senão me engano, não é, 
Silvia?  Então, de qualquer jeito 41 atletas já estariam cortados, mesmo se a gente 
aprovar hoje a proposta dos 550. Outra pergunta é por que existe uma grande diferença 
na distribuição dos atletas Militantes e Pré-Militantes e agendados nas diversas 
modalidades? Por que a Natação, por exemplo, tem tantos atletas nessa categoria a mais 
do que nas demais Seções? Não seria mais adequado limitar um número destes por 
atividade e talvez assim o número não precisasse aumentar tanto ou mesmo manter 
atividades que hoje estão em risco caso algumas propostas sejam aprovadas. Fui atleta 
da Seção de Saltos Ornamentais, convivi com muitos militantes, inclusive o Heitor é hoje 
um dos meus melhores amigos e eles têm um papel muito importante em nosso Clube, 
eles fazem parte da nossa história, ajudaram a fazer o Esporte Clube Pinheiros a potência 
que é e tem um papel importante não apenas na formação das nossas crianças, mas 
como exemplo de esporte, de vida e dedicação. Porém eu acho que toda dinâmica do 
militante seja a presença deles aqui, seja no tratamento dos técnicos em relação a atletas 
militantes e atletas associados deve ser revista. Os mesmos esforços que foram gastos 
hoje para estudar esse assunto devem ser gastos na reestruturação desses atletas dentro 
do Clube e principalmente discutido com os associados. Imagino que o Plano Diretor que 
hoje está em desenvolvimento deva estar fazendo isso, mas a decisão que vamos tomar 
pode afetar o futuro não só de muitos esportes, mas de muitas pessoas. Acho que apesar 
de todo esforço despendido pela Comissão e pela Diretoria esse assunto deveria ser mais 
estudado e principalmente compartilhado com todos. Fico muito honrada com o papel 
de ser Conselheira e representante do sócio e entendo a dificuldade e os custos 
inerentes à convocação de Assembleias Gerais, mas de alguma maneira o sócio, figura 
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maior da nossa Entidade, tem que ser chamado a opinar sobre este assunto. Infelizmente 
muitas vezes o nosso Conselho não vota de acordo com o desejo deles, mas por 
interesses partidários e políticos e isso é muito triste.  
 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – ... Venho a esta tribuna para trazer minha visão a 
informações as quais me embasei para formular minha proposição, a fim de auxiliar 
meus colegas Conselheiros a tomar a melhor decisão num tema tão importante quanto o 
que é discutido hoje. Existe uma real necessidade no Esporte Clube Pinheiros de que as 
Seções esportivas tenham militantes. Embora grande parte das equipes tenham sócio 
como a maioria dos inscritos, militantes são necessários para que esses times tenham 
competitividade. Em esportes coletivos ter uma equipe forte é fundamental para ter 
bons resultados durante o ano de competições e em esportes individuais uma boa 
equipe é importante para manter um alto nível durante os treinamentos. Em alguns 
casos os militantes vêm para ocupar posições que não temos sócios para jogar. Além de 
melhorar o desempenho do Clube em competições os militantes são responsáveis por 
incentivar o sócio a melhorar, tendo visão que quando você tem um contato com bons 
esportistas seu objetivo é sempre ser melhor do que eles. Importante ressaltar que a 
maioria dos militantes atua em categorias adultas, onde já não existe o mesmo interesse 
do sócio comparado com as categorias infantis. Os militantes também têm uma enorme 
tradição no Clube, sua existência como membros do Clube é datada de 1942 e são 
responsáveis pelos maiores feitos esportivos do Clube, visto que todas as medalhas 
olímpicas conquistas pelo Clube vieram de atletas militantes à época. Depois de 
compreendida a importância e tradição dos atletas militantes no Clube o número deles 
vira objeto de discussão. Oficialmente tínhamos 350 militantes e pré-militantes inscritos 
no ano passado, desde que foi datado o número de militantes, mas existem os 
agendados vinculados, etc., isso desde a década de 70. Essas denominações são formas 
de burlar Regimento do Clube, adicionando atletas não sócios nas Seções esportivas. Em 
junho de 2015 a atual Diretoria divulgou pela primeira vez o número de agendados 
vinculados e, outros, e, esse número era de 310, somado com os 350 militantes 
permitidos pelo Regulamento tínhamos 660 atletas não sócios que disputavam 
competições pelo Clube. Hoje temos somente 350 atletas militantes e até dia 
31/12/2015 a Diretoria de Esportes computava 109 agendados. Esses agendados, porém, 
não foram federados este ano e não estão inscritos no Clube, pois aguardam decisão que 
chegaremos hoje à noite a respeito do número de militantes permitidos. Fazendo uma 
simples soma temo que o número de atletas não sócios inscritos até o fim do ano 
passado era de 459, quase 100 atletas a menos do que o proposto pelo Conselho 
Consultivo e pela Comissão de Esportes. Além dessa questão que já é uma realidade, com 
a colaboração do meu grande amigo, Conselheiro Alexandre Lomonaco, fizemos uma 
análise de esportes que são praticados no Clube do número de atletas que seriam 
necessários para garantir a medalha de ouro olímpica em todas as modalidades. E os 
números que chegamos foram: no Atletismo seriam necessários 49 atletas; no 
Badminton 8; no Basquete 24; na Esgrima 18; no Handebol 32; no Judô 14; no 
Levantamento de Peso 15; Maratona Aquática 2; Natação 38; Polo Aquático 26; Remo 
46, Saltos Ornamentais 12; Ginástica Artística 12; Tênis 8; Triathlon 2 e Voleibol 24. Esses 
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números foram atingidos usando a programação das Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 e 
colocando um atleta por prova nas individuais e completando os revezamentos com mais 
três atletas. Nos coletivos somamos os titulares mais os reservas. Total de atletas 
necessários para que as medalhas de ouro sejam ganhas é de 330, parece-me então que 
o aumento de 35%, 122 atletas do número de militantes que é o praticado hoje no Clube, 
350, é mais do que o suficiente para que todos os esportes olímpicos tenham sua 
competitividade garantida, assim que o total chegaria a 472. E sem o exagero no 
aumento de atletas não sócios inscritos. Aumento esse que seria na realidade uma 
diminuição, visto que no ano passado tínhamos 660 atletas não sócios inscritos no Clube, 
porém, só 350 regularizados. Os 472 que proponho são mais que os 459 que disputaram 
provas pelo Esporte Clube Pinheiros durante o ano passado inteiro, nos deixa com uma 
margem de manobra para a Diretoria de Esportes utilizar as vagas que sobram conforme 
a necessidade. Ademais, o número de atletas inscritos nas Seções esportivas de hoje é de 
4.662, o número de militantes que proponho é aproximadamente 10%. Número esse que 
em minha avaliação e de alguns companheiros que pude dividir essa reflexão seria muito 
adequado para as realidades do Clube. A segunda parte da minha proposta fala sobre a 
criação de um parágrafo após os artigos 118 e 11 do Regulamento Geral e Regimento 
Interno respectivamente. Esse parágrafo servirá para impedir que futuras Diretorias não 
tentem aumentar de maneiras não previstas nos Regulamentos o número de atletas não 
sócios que estejam inscritos no Clube. Espero ter sanado todas as dúvidas, quaisquer que 
fossem.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Quando me formei, em 1984, a primeira coisa que minha 
família fez foi transferir o carnê do Clube para eu pagar as anuidades e desde então 
tenho pago para frequentar o Clube. Assim que melhorei um pouco de vida, juntei mais 
algum dinheiro e comprei um apartamento aqui perto para poder vir ao Clube todos os 
dias. E de lá para cá tenho visto anos após anos meu espaço ser diminuído, a piscina é 
quase impossível achar uma raia para treino livre, pois estão todas ocupadas para treinos 
de militantes. Até a Sauna outro dia não havia lugar para a gente sentar, porque o antigo 
Diretor Bruno, do Judô, tinha levado os atletas para relaxar. Senhores, temos que ficar 
alertas, acho que estamos formando bastante cartolas e não tanto atletas. 
Recentemente tivemos relatos de uma mãe que acusava os militantes de criar um 
ambiente hostil, discriminatório para seu filho, que era o único sócio treinando na 
modalidade. Também presenciei uma ex-militante, que ganhou título deste Conselho, 
defendendo em rede social prioridade para militantes em detrimento a sócios. Temos 
que ficar alertas, senhores, para que nossas famílias não percam o Clube que 
construímos há várias gerações. Particularmente já tenho a terceira geração aqui no 
Clube. Tenho visto o custo da anuidade subir e meu espaço no Clube diminuir. O fato de 
ter uma ou outra medalhista para mim não compensa o sacrifício que o sócio arca. 
Solicito dos senhores que não crie uma nova categoria no Clube, o pré-militante. Solicito 
que os senhores tragam militantes, como no passado, um ou dois por equipes, não 
equipes inteiras de militantes. Nosso Clube está tomado hoje por pessoas com projetos 
pessoais e não pessoas que estão engrandecendo o nosso escudo e nossa bandeira. 
Solicito deste Conselho empenho em proteger o sócio.  
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Cezar Roberto Leão Granieri – Dr. Manssur, só queria abrir um parêntese antes da minha 
fala, dizer que estou aqui no Conselho desde 1978, poucas vezes me emocionei tanto 
quanto o dia de hoje, quando o senhor exibiu dois pinheirenses, o Alterthum e o Manoel 
dos Santos. Não sei se todos repararam, apareceram também o João Gonçalves e o Jatir, 
e não consegui ver mais pinheirenses, para mostrar nesse momento que o Brasil está 
recebendo uma Olimpíada, que é uma honra para nós, somos o Clube maior fornecedor 
e maior ganhador de medalhas da história brasileira, passar uma filmagem dessas, onde 
a gente mostra a força do nosso Clube, de não só muito anterior, mas de 1960 para cá. 
Então, parabéns e parabéns a todos nós, pinheirenses. Sobre o nosso assunto, tive a 
honra de ser convidado para presidir a Comissão, queria primeiramente dizer às pessoas 
que participaram, todos os Conselheiros, os Membros desta Comissão foram nas suas 
devidas épocas Diretores de Esportes, além de outros cargos ocupados, no caso do 
Arlindo Machado Moura, que foi Diretor de Esportes e Presidente do Clube, como 
coordenando os trabalhos, a quem sou até muito grato por tudo que fez, o Arnaldo Luiz 
de Queiroz Pereira. Fez parte também da nossa legenda esportiva Edgard Ozon, o mais 
antigo Membro da nossa Comissão como Diretor de Esportes, o Gilberto De Luccia, o 
Ivan Castaldi, o João Fernando Rossi, o João Paulo Rossi, que também foi Vice-Presidente 
do Clube, que é o caso do Ozon, que também foi Vice-Presidente, o José Henrique de 
Souza Amorim, o Marcelo La Terza Santos, o filho do Manoel dos Santos, Marcos Marcelo 
Mainardi de Araújo, Mário dos Santos Guitti, Orlando Ferraz Alves, Reinaldo Pinheiro 
Lima e Salvador Parisi Neto. O que concluímos do nosso trabalho através de quatro 
reuniões que foram realizadas foi o seguinte: o Clube, desde 1970 tinha 350, isso 
estatutariamente resolvido, tinha 350 atletas. Desde aquela época foi se criado o pré-
militante. O que imagino eu a intenção daquela época? Para o atleta não entrar como 
militante, porque ele tinha que ter uma adaptação aqui dentro, ele recebia o título de 
pré-militante para sofrer essa adaptação e depois se tornar militante, isso veio sendo 
usado de 1970 até os dias atuais. E sempre foi o número semelhante ao número de 150 a 
200 atletas pré-militantes. Então, a Comissão, como proposta resolveu manter os 350 e 
acrescer como pré-militantes 200 atletas, que se formaria o número de 550. Só para se 
ter uma ideia, de 1970 para cá só de esportes o Pinheiros aumentou em cinco: o Polo 
Aquático Feminino, o Judô Feminino, o Remo, o Handebol Feminino e o Futsal, então, só 
para os senhores verem que o número que foi usado em 1970, que é praticamente o 
número de hoje, está atendendo também mais cinco esportes. E esse número, se 
somados aos atletas de uma posição que nos foi levantada em julho de 2015, nós 
tínhamos 2.172 atletas associados e 1.795 nas Escolinhas do Clube. Evidentemente que, 
está aqui o nosso histórico, o militante sempre foi um complemento importantíssimo ao 
desenvolvimento das categorias esportivas do nosso Clube. E podemos assegurar que, 
sem dúvida nenhuma, as Escolinhas são movidas também pela presença dos militantes, 
porque os pais acabam enxergando que tem aqui um horizonte esportivo no Clube muito 
grande para seus filhos. É o caso específico que temos aqui da Natação, o Judô também é 
um exemplo muito forte nesse aspecto. O associado vem participar e a família sabe que 
se aquele menino associado tiver condições pode se tornar um atleta de porte, um atleta 
de ponta brasileiro, como os muitos da nossa história. Então, Sr. Presidente, os nossos 
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números aqui da Comissão, dentro daqueles três pontos que o senhor estabeleceu: são 
350 atletas militantes; 200 como pré-militantes, formando 550; 14 anos a iniciação 
esportiva. E o terceiro item que o senhor mencionou?  
 
Presidente – Se são todos para esportes olímpicos ou só os 350 olímpicos? 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Isso aí é um caso até emblemático, mas pessoalmente 
acho que alguns esportes não olímpicos têm que ter uma participação de pré-militantes. 
Então essa é a posição da Comissão, queria agradecer muito a todos que colaboraram 
dando seu tempo para essas reuniões que foram realizadas e dizer que nosso trabalho foi 
muito importante, não só por trazer essa proposta, mas também pela oportunidade de 
reunirmos aí a história viva do esporte pinheirense de tanto orgulho para nós e tanto 
orgulho que vamos ter em agosto e nas Olimpíadas, se Deus quiser. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.  
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Esse número de 350 militantes e 200 pré-
militantes, hoje na tabela são 97 militantes, 253 pré e 109 agendados, mais os 132 
vinculados, enfim, esse número que dá mais que 550, dá 598. Em todas as tabelas que vi 
o número de pré-militantes sempre foi maior do que o número de militantes. Esse 
número 350/200 vai ser sempre fixo? Como é que vão ser remanejados esses 
agendados? Eles vão virar automaticamente militantes? 
 
Presidente – É limite máximo. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Inclusive existe uma proposta da Comissão de Esportes, 
desculpe-me meu querido amigo Reinaldo, pela ajuda e pelas informações que nos deu, 
perdão aqui. Por mais tempo que a gente tenha de Conselho sempre dá um nervoso, mas 
fica aqui a sua Comissão de Esportes meu muito obrigado. O que queria dizer é o 
seguinte: o que está sendo estabelecido hoje para ser votado é autorizar a Diretoria ter 
350 militantes e 200 pré-militantes. De que forma isso? Inclusive tem uma proposta da 
Comissão de Esportes que a cada três meses senão me engano ... a cada três meses a 
Diretoria mandar um relatório ao Conselho, dizendo o seguinte: nossa posição de 550 
atletas nessas condições está desse jeito, tantos militantes e tantos pré-militantes, não 
ultrapassando esses valores 350 e 200, está bem? 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Houve algum estudo disso tudo, porque é muito 
importante, nós temos essa veia esportiva, como o senhor bem falou, a gente vem 
trazendo isso e o Pinheiros é um Clube ligado ao esporte competitivo, então acho que 
deixar isso de lado é matarmos o nosso passado. Agora, o que acho que não ficou 
esclarecido para os Conselheiros das Comissões são os custos financeiros, muitos nos 
perguntam: qual é o impacto financeiro disso tudo dentro do custo Pinheiros? Então eu 
não vi isso em nenhum relatório, até conversando lá no Conselho, não vi esse impacto 
financeiro. O senhor teria alguma coisa para nos elucidar a respeito? 
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Cezar Roberto Leão Granieri – O que posso acrescentar a sua preocupação é o seguinte: 
historicamente, estamos aqui falando de 1970, o Clube sempre patrocinou essa situação 
aos seus associados e ao corpo de militantes. Tive a honra de ser Diretor de Esportes aqui 
do Clube também e posso lhe garantir o seguinte: o Pinheiros sempre teve um princípio 
assim, nós vamos disputar as categorias que somos federados e dos esportes olímpicos. 
Aparecendo patrocínio, aparecendo recursos vamos melhorar nossa equipe com atletas 
próprios ou com a militância. Sempre foi o regime que a gente ao longo do tempo viu 
acontecer. Então isso aí entra em toda conta nossa conta financeira e a nossa pujança 
prova que esses recursos sempre foram muito bem utilizados, senão não estaríamos hoje 
com a potência esportiva, sem dúvida nenhuma o maior clube poliesportivo eu diria do 
mundo, porque das Américas tranquilamente. Então, não se vai encontrar no mundo um 
clube tão forte quanto o nosso esportivamente. 
 
Cândido Padin Neto – Mas não houve esse estudo financeiro? 
 
Presidente – Conselheiro Padin me permite complementar? ... Na página 2, Engenheiro 
Padin, do parecer da Comissão de Esportes, ela formula quatro recomendações, não 
propostas, recomendações. Porque se insere dentro do ato de gestão, mas tenho certeza 
que pela transparência a atual Diretoria e Presidente Cappellano irão observar. A 
segunda responde à pergunta do senhor, se o senhor me permitir. A segunda 
recomendação que a Comissão de Esportes diz é: as origens e montantes dos recursos 
alocados no projeto militantes e pré-militantes do seu total e por modalidade esportiva, 
patrocínios, Leis de Incentivos e receitas de Custeio. E lá em cima está o que ele pretende 
com essas quatro recomendações, que o Presidente, diante das alterações propostas 
pela Diretoria e das emendas, a Diretoria deverá sempre fornecer no prazo máximo de 
60 dias, virá junto com aquele R.A.M. que se chama os quatro itens. Um deles, como o 
senhor muito preciosamente lembrou, é o segundo, que acabei de ler. 
 
Cândido Padin Neto – Justamente, queria saber se houve esse estudo? 
 
Presidente – Houve e houve a recomendação. 
 
Cândido Padin Neto – Houve a recomendação, mas não veio em números financeiros o 
quanto isso equivaleria. 
 
Presidente – Ele irá declinar se assim entender. 
 
Cândido Padin Neto – Agradeceu. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Sr. Presidente, muito obrigado. ... Parabéns a todos os 
pinheirenses esportistas.  
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... Estou um pouco igual à Graziela, que falou um 
pouquinho antes de mim, ela levantou uma série de dúvidas, eu queria saber se alguém 
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vai responder àquelas dúvidas antes de a gente votar. E tenho mais uma dúvida, que 
agora o Conselheiro Cezar Roberto já explicou pelo lado do Conselho Consultivo que foi 
montado e queria que depois o Conselheiro Reinaldo explicasse um pouco do lado da 
Comissão de Esportes. Para mim tem uma diferença muito grande e ainda queria ter 
mais embasamento para poder votar. Por que o pré-militante tem que ser olímpico e por 
que o pré-militante não tem que ser olímpico? Para, nós, Conselheiros, é muito tênue a 
diferença. O Dr. Cezar Roberto explicou que a Comissão conversou lá dentro e achou que 
deveriam ser os pré-militantes para outros esportes não olímpicos. Queria ouvir também 
o parecer da Comissão, por que ela está querendo fazer só para o esporte olímpico? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Eu fiz parte da Comissão, posso tentar ajudar um 
pouquinho? ... Quanto ao fato dos esportes não olímpicos eu acho que todos merecem 
crescer, não podemos condenar à mediocridade seis modalidades esportivas 
competitivas do Clube, que também merecem aquilo que a gente chama de espelho. 
Quer dizer, ou somos fortes em tudo ou então criamos seis modalidades que vão ficar 
estagnadas. Essa foi a minha discussão interna na Comissão, a modalidade onde o custo 
é zero, o atleta compete só para usar a camisa do Clube, então, peço que vocês deem um 
valor também a essas modalidades que não são olímpicas, por isso que foram as 200 com 
essa possibilidade. Essa possibilidade talvez seja no total de 10 atletas só em todas as seis 
modalidades que não são olímpicas. Quer dizer, é coisa muito pequena. 
 
Presidente – Com o maior respeito, o senhor permite? O senhor pediu aparte. ... está 
falando como integrante da Comissão. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Estou falando como integrante, porque foi a posição 
defendida por mim que foi acatada. ... É só por isso que estou tentando elucidar. 
 
Presidente – Mas se depois o senhor desejar fique à vontade, mas vou também ouvir o 
Presidente da Comissão e se o senhor também desejar. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Se puder eu volto aqui para esclarecer um pouquinho mais. 
Obrigado.  
 
Renato Bernasconi Zuccari – Só comentar que é curioso, de novo parabéns ao 
Cappellano, Dr. Manssur por trazer esse assunto finalmente, porque sou sócio há 30, 35 
anos do Clube e desde que sou sócio escuto: pô, militante vale a pena, militante não vale 
a pena, é uma discussão que sempre existiu no Clube. E o Clube por ter a origem de 
esporte, por ser um Clube muito forte em esporte, o militante sempre foi positivo para o 
Clube, pelo menos essa é minha visão, em todos os esportes faz parte desse crescimento 
do Clube, acho muito difícil que o Clube chegaria a esse tamanho que tem hoje, a essa 
força sem o militante aqui no Clube. É isso.  
 
Edgard Ozon – ... Milito no esporte há muitos anos. Entrei no Pinheiros, porque éramos 
do Tietê, Borba Vita e outros mais que foram grandes pinheirenses, até Presidente de 
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Diretoria, porque aqui era o Esporte Clube Germânia e após a guerra nós conseguimos 
entrar, porque não entrava brasileiro aqui. Quando cheguei aqui vi que tinha o Judô, 
fazíamos até na D. José de Barros, nem tinha lugar aqui para fazer Judô. Muito bem, eu 
trabalhava na cidade. Saía, ia treinar lá. Depois fomos para o Instituto Jaguaribe, depois 
viemos para cá e eu sempre praticando esporte. E o nosso Professor Fukaya era 
representante do Instituto Kodokan e vinha até japonês treinar conosco. Então, quando 
cheguei numa idade parei, 30 e poucos anos, era Diretor da Seção e meu professor dava 
aula para 30, 40 pessoas. Pedi para ele se podia dar aula, porque não adiantava treinar se 
não ia competir. E dei aula por três gerações, que hoje ainda encontro ex-alunos meus: o 
senhor deu aula para mim. Então, senhores, eu acompanho esporte desde essa época e o 
Pinheiros na minha época, fui Diretor de Esportes duas vezes, nós tínhamos 15 ou 16 
Seções competitivas. Hoje nós temos muito mais, sempre tivemos no Estatuto 350 
militantes e em nossas reuniões verificamos que precisaria ter esse número. Então, Sras. 
e Srs. Conselheiros, o Pinheiros é o Pinheiros porque tem esporte. Por exemplo, tenho 
uma noção lá do Judô, que o nosso aluno chega até um grau, até quando for entrar na 
universidade, por quê? Os grandes campeões, os que praticam esporte por muito tempo 
são professores de educação física. Ora, o nível do Pinheiros é elevado. Qual é o pai que 
é um grande advogado, um grande médico, um grande financista não vai querer que o 
filho vá ser professor de educação física, sem demérito, por quê? Porque o militante se 
forma professor de educação física, porque a universidade deles abona as faltas quando 
ele vai competir no exterior, como estamos competindo. Como é que um sócio não vai 
estudar, a faculdade dele vai abonar a falta porque ele foi para a Rússia, foi para o Japão? 
E os nossos meninos daqui, tanto do Judô quanto de outros esportes estudam educação 
física. Então, Sras. e Srs. Conselheiros, estamos sempre atentos, como disse o Betinho, 
como outros que vieram aqui, que temos amor ao Pinheiros. E vou dizer uma coisa aos 
senhores e senhoras, o Pinheiros é o que é por causa do esporte. Se tivéssemos só essas 
Seções, é o Fitness, isso e aqui, ótimo, cada vez melhor, o Pinheiros é grande mesmo, nós 
no Judô recebemos atletas de Cuba, que são campeões, atletas da Alemanha, atletas da 
França, todo mundo sabe que o Pinheiros tem Judô e outros esportes. Agora, vêm os 
chineses, eles vão ver o que é este Clube. Então, Sras. e Srs. Conselheiros, vamos aprovar 
essas medidas, porque só ajuda o esporte no Pinheiros crescer cada vez mais. Era só isso. 
Muito obrigado.  
 
Antonio Moreno Neto – ... O nosso decano Edgard Ozon falou uma coisa muito 
importante aqui, o esporte é a bandeira do Pinheiros. Nós temos clubes coirmãos que 
não prestigiaram o esporte do jeito que o Pinheiros, não prestigiaram e não priorizaram 
o esporte do jeito que o Pinheiros priorizou e hoje estão caindo até no número de 
associados. Só por curiosidade, quando fizemos aquele edital de 1.950 títulos para filhos 
e cônjuges tínhamos uma previsão que 1.200 títulos seriam de filhos e 300 de cônjuges. 
Sobrariam 450 na época. Teve 1.840 inscrições de filhos. E sócios de 0 a 6 anos, que não 
pagam nada se inscreveram só por os filhos terem sempre o esporte em primeiro lugar, 
porque aqui os pais e avós sabem que os filhos vão fazer esporte. Então, essa prioridade 
existe. Presidente Cappellano, parabéns, nós apanhamos muito há dois anos nas eleições 
por causa do agendado, do pré-militante que sempre existiu, desde 1970 e sempre 
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tivemos que tourear, uma palavra até chata de falar, esses números, porque nunca tinha 
pré-militante, agendado e de várias modalidades. Eu acho que agora essa é uma atitude 
muito boa ao Esporte Clube Pinheiros, acho que temos aí, como disse a Graziela, têm 
algumas dúvidas que são muito importantes. Não sei se a Comissão de Esportes vai falar. 
 
Presidente – Eu vou pedir para ter a honra de ouvir o Dr. Reinaldo. 
 
Antonio Moreno Neto – Presidente, têm duas coisas aí que foram faladas aqui, uma pela 
Conselheiro Ado também, uma é a parte física, que atualmente a gente fala em 550. Nós 
temos 550, na verdade hoje temos, só que não estão classificados, mas acho que esse 
assunto é tão delicado, que temos que saber exatamente a utilização do espaço físico, 
desde que não prejudique o sócio, isso é muito importante. E para isso têm alternativas, 
por exemplo, na gestão anterior, do Dutra, ele conseguiu um convênio lá no Ibirapuera, 
que alguns atletas de ponta de Natação foram treinar lá, porque o treinamento seria lá e 
as competições aqui. E outro aspecto são os critérios que foram falados aqui. Quais são 
os critérios para se distribuir essas vagas, vamos falar assim? Têm modalidades que têm 
as características dela, que são coletivas, outras individuais. Foi falado aqui pelo 
Gasparini, não sei qual foi o critério, mas que tinha um número de atletas por cada 
modalidade, que seria o ideal para tentar uma medalha e têm outros critérios. Eu acho 
que os critérios que deveriam também ser observados são os critérios das modalidades 
que têm mais associados. Eu sei que tem uma que é coletiva, outra é individual, mas que 
têm mais associados. Se a Natação tem 2 mil e tantos associados, ou mais, a Natação 
deve ter um critério, analisados os outros fatores em relação a isso. Se o Judô, que é 
forte e têm tantos associados deveria ter. A Esgrima. O Betinho falou em idade aqui. A 
Ginástica Artística tem um problema, as crianças são abaixo de 14, começam cedo, 8 
anos, até da própria natureza da modalidade. Então, acho que a gente tem que definir 
com mais cuidado todos os critérios. Sobre as modalidades não olímpicas são 
importantes que elas sejam contempladas, mas é um negócio difícil, porque quantas 
modalidades não olímpicas nós temos e quantas vão começar a querer ter militantes e 
pré-militantes que hoje não tem. Também é um critério difícil, por que como é que você 
vai avaliar as modalidades que precisam? Outro aspecto que sempre falamos é que mais 
ou menos temos 2.500 atletas federados, não sei se é um pouco mais ou um pouco 
menos. Desses 2.500, no critério que estamos avaliando hoje 20 e poucos por cento 
dariam os 550, quase 80% são associados, que são principalmente nas idades menores e 
você tem os militantes e pré-militantes em idades maiores. Existem modalidades aqui, 
Polo Aquático Veterano, é uma modalidade que necessita, eles fazem esses 
campeonatos entre os clubes, necessita ter militantes na modalidade. É um campeonato 
interessante e têm vários associados, também tem que ter um critério. Tudo tem que ter 
um critério. Então, acho que o maior problema nesse caso e a minha sugestão é que se 
avalie isso de uma maneira que vocês achem, uma Comissão para analisar os dois 
critérios, o aspecto físico e os critérios. Vou só dar um exemplo a vocês, em nossa gestão 
a Daiane dos Santos veio aqui para o Pinheiros fazer Ginástica Artística. Não sei se é por 
causa do tamanho dela, o jeito que ela conversa, ela é uma catalisadora de atletas. Em 
dois meses nós tivemos 120 crianças inscritas na Ginástica Artística e não estavam. Então 
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você vê o que significa um ídolo. Anteriormente também era contra militantes, hoje sou 
100% a favor. Nós fizemos um Torneio, que chamou CEU e Água, com a Sabesp, onde 
foram feitas competições por quatro meses em todos os CEUs da cidade de São Paulo. 
Vieram 400 atletas de favela num sábado nadar aqui lá no coberto. Eles nadaram com o 
Cielo, Poliana à época e outros atletas da Natação. Desses aí surgiram quatro, que acho 
que nem dormiram e no fim foram campeões. Ganharam bolsa aqui no Clube e foram 
campeões paulistas nas modalidades deles. Então acho que esses critérios têm que ser 
aprofundados no sentido principalmente que acho que é a parte dos critérios. Quais são 
os critérios para distribuição de vagas. E, por último, gostaria de sugerir, que não pode 
ter emenda hoje, é lógico, mas colocaria uma palavrinha, porque são esportes olímpicos, 
eu colocaria modalidades olímpicas. Além de discutir ou não se as não olímpicas eu 
colocaria a palavra Pan-Americanos, por quê? As modalidades Pan-Americanas também 
são objeto de todo treinamento de nossas equipes. Eu acho que a gente deveria analisar 
Pan-Americanas junto.  
 
Presidente – Eu vou fazer uma proposta aos senhores, vamos ouvir os Conselheiros 
Alexandre Lomonaco, Marcos Paulino, Engenheiro Arlindo, todos com uma brevidade 
possível, posteriormente gostaríamos todos de ouvir o Presidente da Comissão de 
Esportes, conforme foi solicitado, e vou dar por encerrada a discussão e vamos votar. 
Então, se os senhores estiverem de acordo, acredito que sim. ... Vamos ouvir o 
Conselheiro Alexandre Lomonaco.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Só para esclarecer, Toni, aquele número de 330 é um 
exercício que é o seguinte: se a gente considerar todas as provas em modalidades que o 
Clube tem atleta, ou seja, Canoagem, Remo, Atletismo, tal, 330 seria o número que a 
gente chegaria, ou seja, para ganhar cada um eu preciso de um atleta se eu comprar o 
melhor de cada modalidade. Um atleta por prova individual, ou seja, são 46 no Atletismo, 
35 na Natação, completa-se os revezamentos em Atletismo e Natação, que são esportes 
individuais e todas as modalidades coletivas, todos os titulares e reservas. Mas é um 
exercício. No meu pronunciamento eu me sinto obrigado a vir aqui e agradecer à 
Diretoria, também à Comissão por finalmente a gente colocar, não poderia deixar de 
agradecer, finalmente a gente colocar, isso que cobrei até em demonstração final de 
Diretoria, que já que eles existiam a gente devia simplesmente colocar o número. A 
gente não só colocou, como vai tentar hoje e acho que de hoje a gente não deve passar, 
a gente deve decidir, como representantes legítimos do Corpo Associativo, não pessoais, 
a gente deve decidir o que deve ter como regra aqui. Não há dúvida, alguém citou o 
Plano Diretor. O Plano Diretor ainda está em seu início, não há como ter resposta sobre 
modalidade futuro nesse momento, talvez a gente tenha isso daqui a quatro, cinco, seis 
meses um pouco mais estabelecido, justamente para fazer o PDD, mas é impossível 
responder isso nesse momento, mas é nesse momento que a gente precisa decidir, 
porque, como disse o Presidente Cappellano, a partir de amanhã, e vejo aqui o Claudio 
Castilho, Gerente do nosso competitivo, a partir de amanhã, com a decisão do Conselho 
atitudes de gestão podem ser tomadas com o que indicamos, que é anseio do Corpo 
Associativo. De qualquer jeito, nessas preliminares do Plano Diretor, dentro do grupo de 
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discussão, dentro da pesquisa inicial qualitativa não há dúvida, nesse momento a gente 
vai avaliar melhor, mas a grande indicação é que em sua maioria, respeito gente que 
nesse momento chamo de minoria, como o Ado, que acha que deve diminuir, mas em 
sua maioria o associado, pelo que tenho entendido e também acho que a mesma coisa 
aqui dentro do Conselho, em sua maioria o sócio não é contra militante e tem muito 
orgulho dos resultados olímpicos que são conquistados em nome do associado. É só isso, 
em nome do Pinheiros, do associado, no momento é o que temos sobre essa questão, 
mas, volto a dizer, é bem preliminar e a decisão precisa sair hoje ou ser encaminhada. Sr. 
Presidente, dentro da ideia de sequência, vou interferir, fazendo uma proposta. Pediria 
para a gente discutir ou fazer as propostas de esportes olímpicos e não olímpicos, fazer 
essa definição antes do caput do artigo 118. ... É, acho que isso impacta diretamente a 
meu ver, acho que a gente devia fazer: esportes olímpicos primeiro ou não; quantidades 
de não associados; separação de militantes e pré e depois idade dos não associados. 
Minha opinião sobre esportes olímpicos ou não vou ser sincero, acho que uma gestão 
precisa saber exatamente qual é o foco do Clube. Veja, hoje são cinco esportes não 
olímpicos, mas eles podem se tornar 10. Definindo um foco de esporte só olímpicos 
tenho uma definição muito mais clara onde estou investindo o dinheiro do associado, 
onde estou buscando associados. Esse é um ponto a favor só de esportes olímpicos com 
militantes. Para ser honesto, tenho acompanhado por muitos anos Bocha, Bolão, poucos 
anos o Futsal e não estou convencido de que ter militantes lá é o que faz o esporte 
crescer, porque esses esportes continuam com menos de 50 praticantes, apesar de ter 
militantes, então, não posso concordar. Então, pessoalmente, acho que dentro do nosso 
planejamento é melhor, mais prudente ter militante só em esportes olímpicos. De 
qualquer jeito, falando das quantidades e por isso pedi inversão, caso a Casa, sem dúvida 
o número precisa aumentar com aumento das modalidades e caso a gente decida na 
primeira votação que tenha esportes não olímpicos, como uma parte da Casa parece 
entender ser melhor, sou pelos 550. E caso a Casa decida que não temos esportes 
olímpicos, como prefiro, minha tendência é para os 472, para proposta do Sergio 
Gasparini. Temos um problema e acho que está mal resolvido nas propostas, só se 
resolve de verdade na proposta do Sergio Gasparini, que não tem os olímpicos. Acho que 
a gente precisaria achar uma proposta que mixasse algumas ideias se a gente preferir 
manter os não olímpicos, que é na questão de militantes e pré-militantes. Veja, a ideia 
dos pré-militantes não é substituir agendado, vinculado, a ideia dos pré-militantes 
nasceu para que a pessoa seja acolhida no Clube com essa nomenclatura. Ou seja, ele 
vem, não frequenta, vem só para treinar, e tal e depois vira amigo nosso ou é 
dispensado. No momento que ele vira amigo vira militante. Então acho que nesse 
quesito se passar com os não olímpicos a gente precisa fazer uma aglutinativa aí que 
permita misturar militantes e pré-militantes. E na realidade ela vai ter o problema das 
idades, então, basicamente não concordo com a separação também de números 
misturados. Idades, fiz duas propostas, não fui compreendido nem pela Comissão 
Jurídica nem pela Comissão de Esportes.  
 
Presidente – Mas pela Mesa foi. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade as duas propostas estão em itens 
diferentes por uma questão de escalonamento, mas elas são duas propostas sobre os 
mesmos itens. 
 
Presidente – Se prejudicar uma vai valer a outra. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Exatamente. Não considero correto a usarmos a mesma 
idade para todos os esportes. Veja, até no Plano Diretor de Esporte há uma parte em que 
estamos sentindo dificuldade, descobrir estudo que indiquem qual a idade certa em que 
se sabe que a pessoa que está entrando vai ter um desenvolvimento correto. 
Conversando com o pessoal, um vai dizer que Atletismo é 16, Ginástica Olímpica é 8 e 
cada grupo de esportes teria uma idade. Por isso acho que entre as idades fixas, a 
proposta melhor é a que fiz, 14 para todos os esportes, com exceção de Ginástica 
Artística e Saltos Ornamentais, que seria 11. Essa proposta tem o dom de conservar a 
mesma regra de pré-militância de 360 dias, de três anos. Na realidade acho que estou 
errado, 360 dias que pode. Não contempla isso, teria que ter uma modificação. Mas acho 
que o 11 é um número melhor. Não gosto muito da ideia da Comissão de Esportes, que 
traz isso para 8 e 10. Veja, imagina a seguinte situação que vamos escutar: eu trago uma 
criança de 8 anos para o Clube, a transformo em pré-militante e ela vai ficar por seis anos 
sem poder frequentar nada, justamente na tenra idade que ela precisa de acolhimento, 
ou seja, justamente os mais novos é que vou tratar como um profissional que não 
permeia o nosso quadro social, acho isso um equívoco. Então, não concordo com essa 
proposta. E acho, outra proposta que faço, que é de a Diretoria junto com a Comissão de 
Esportes, mas o importante é que ela defina por modalidades ou esportes específicos às 
idades mínimas e envie ao Conselho. Por que quero que envie ao Conselho? Porque 
enviando ao Conselho todos aqui nesta Casa perdem o direito de dizer que o Clube 
coopta crianças de 8 anos, ou de 10 ou que nós só queremos esporte a partir de 16. 
Todos nós que representamos o sócio dizemos qual a idade mínima, aconselhado pela 
competente gestão esportiva do Clube. Mas acho que essa é a melhor opção e acho que 
essa é a parte que estamos menos prontos para votar, seria como se fosse uma Portaria. 
Vem ao Conselho. Aprova. Oh, não deu certo. Seis meses depois muda. Senão a gente vai 
começar emendar justamente aí. Apesar de ser um grande emendador do Estatuto e dos 
Regimentos gosto mais da pureza de que se a gente não mexesse tanto. Acho que é um 
assunto que a gente tem pouca referência e poderia ser melhorado um pouco. Acho vital 
a criação do parágrafo 10º, que impediria nova proliferação de nomenclatura, como 
agendados, vinculados, é do Conselheiro Sergio Gasparini. ...estou dando meu apoio e 
acho essa vital, independentemente da decisão que a gente tomar, que ela se permita 
ser definitiva. ... Reinaldo, o Betinho fez uma pré explicação, mas vou ser sincero, a 
explicação que ele fez não me fez ler a explicação dele como o parágrafo 8º, que é: a 
Diretoria deverá fornecer relatório trimestral ao Conselho, com status de projetos, 
informação de custos, acompanhamento de metas, planos de ação, eventuais desvios, 
geral e por modalidade esportiva. O Betinho falou alguma coisa que era uma simples 
tabela.  
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Presidente – Mas vai a proposta, Conselheiro. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ela não me parece clara, por isso peço esclarecimento. 
Então sou basicamente por não só olímpicos no número de 471 e que a idade venha da 
Diretoria e que a gente tenha um número único. 
 
Silvia Schuster (aparte) – Você falou que esses esportes que não são olímpicos são todos 
abaixo de 50. Tenho aqui quais são os esportes que estão abaixo de 50 pessoas 
competindo: Badminton com 31; Bocha com 44; Peteca com 30 e Squash com 23. Dentre 
esses esportes não são todos não olímpicos, só queria fazer esse aparte. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade o Badminton é o único olímpico, mas sem 
querer vi uma apresentação da gerência de esportes e eles estão em 69 agora. 
 
Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio (aparte) – Até o momento aqui ninguém falou da 
regulamentação da frequência no Clube dos pré-militantes e militantes. 
 
Presidente – Mas isso é objeto de uma emenda. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Até anotei sua emenda, Conselheiro Hudson, mas achei 
que ... não cabia mais no meu tempo, mas vou comentar então. Na realidade acho que 
ou a gente tem o momento de pré-militante que nós nos estudamos hoje, nós e o novo 
atleta e daí para frente ele é sócio. Essa é minha visão e acho que é a visão do sócio. 
 
Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio – Eu não sei se é a visão do sócio. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Em geral. Veja, estamos fazendo uma regra geral. ... 
Desculpe-me não tê-la citado. Não citei também do Luiz, fiz anotações, da Regina. 
 
Presidente – Na hora da votação vamos colocar. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima (aparte) – ... Não foi levantado em nenhum minuto aqui 
algum parecer técnico pedagógico para que possamos realmente acertar a faixa etária 
correspondente a cada esporte. Não sei se de repente passou por seu pensamento fazer 
um levantamento técnico, que existem pessoas especializadas para poder saber qual o 
momento em que o aprendizado dessas crianças realmente pode ser favorável ao 
desenvolvimento psicomotor social dessa criança e que isso deve ser feito por pessoas 
técnicas, especializadas para esse tipo de consideração. Acho que não é uma situação 
feita apenas por um sistema de achismo, mas existem pessoas especializadas para fazer 
esse tipo de levantamento e a fazermos de uma forma acertada. Não sei se passou por 
você essa observação. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Aqui dentro não, na realidade aproveito e convido a 
senhora para fazer uma participação sobre esse assunto lá no Plano Diretor de Esportes. 
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... Quando falo que a Diretoria deve fazer uma proposta sobre isso o mais rápido que 
puder, ela deve usar os recursos técnicos que dispuser, mas acho que a idade fixa do 
jeito que está é que está errada. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Concordo com você. 
 
Presidente – Talvez a Comissão de Esportes esclareça a senhora, vamos ver. 
 
...   
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – ... É muito rápida minha intervenção aqui. Primeiro, 
porque tinha uma grande preocupação se o nosso Corpo, representante dos associados 
tinha alguma dúvida com relação à importância que tem na formação esportiva do Clube 
a figura do militante. Ainda não foi votado, mas me convenci que a maioria entende 
dessa forma. Era uma preocupação que tinha, mas acho que afastei essa preocupação. O 
segundo aspecto é que com relação ao número, fico com os 550 para esportes olímpicos 
e não olímpicos, mesmo porque alguns esportes que são hoje não olímpicos podem se 
tornar olímpicos e porque a vocação do Clube é a disputa no esporte competitivo com 
equipes fortes. Foi isso que fez o Pinheiros forte, foi isso que fez o Pinheiros o que é hoje. 
Então, acho que esse aspecto é muito importante. Por último, acho que alguns aspectos 
que foram levantados aqui são de responsabilidade da Diretoria, não é de 
responsabilidade do Conselho. O Conselho define os marcos do que queremos e a 
Diretoria tem que ter toda condição de resolver esses problemas de regulamentação. ... 
Ato de gestão em minha opinião. 
 
Presidente da Comissão Permanente de Esportes, Reinaldo Fernandes Campos – ... Vou 
tentar começar pelo começo de preferência, depois vou chegar a algumas considerações 
que os outros colegas fizeram. Um breve histórico, em 2014, logo depois que esta 
Comissão assumiu aqui no Conselho eu me lembro muito bem que a primeira reunião 
que fizemos o tema foi agendados e vinculados. Até agora ninguém falou em vinculado 
aqui, mas sabe que tem um monte de vinculados, podem ver nas tabelas aí. A partir daí 
estávamos tentando encontrar um meio de chegar aos números, até que chegou um 
ponto que os números, como já comentado aqui por vários que me antecederam, os 
números eram tão confusos que não tínhamos uma base sólida para poder discuti-lo. O 
que foi feito? Começamos a chamar os Diretores de áreas para poder entender um 
pouquinho e conseguimos fazer duas reuniões com o Marcelo Santos, que hoje faz parte 
da Comissão de Esportes a respeito de como era montado o grupo de atletas sócios e 
não sócios em número e todos os detalhes. E esses números nos chegaram na parte de 
Natação, compareceram também os Diretores Adjuntos e na parte de Judô e começamos 
a olhar uma luzinha. Bom, vamos trás dessa luz? Vamos e continuamos peregrinando 
atrás da luz e esses números realmente vieram de uma forma que depois foi percebido 
que não estavam corretos. Por quê? Quando da ascensão do Sr. Roberto Cappellano à 
Presidência, não tinha 10 dias, a Comissão de Esportes fez uma reunião com a Diretoria 
Esportiva. Nesta reunião estava presente o Lolo, Mário Guitti, Arnaldo, o Fiore e a 
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Comissão de Esportes. Qual foi o tema disso tudo? Agendados e vinculados. Então, a 
Comissão está vendo esse tema, esse assunto faz muito tempo. Logo depois dessa 
reunião, o Dr. Mario Gasparini pediu uma reunião com a Comissão, porque ele sabia que 
estávamos trabalhando também uma maneira de se tentar trazer o convencimento ao 
sócio e o pai do atleta sócio a se dedicar mais e a participar mais dos esportes 
competitivos olímpicos do Clube. E me lembro muito bem, inclusive o Dr. Manssur estava 
presente, ao meu lado... e que o Mario Gasparini virou e me falou: Reinaldo, você tem 
que comandar esse problema de agendados e vinculados. Quase desmaiei. Falei: a 
Comissão não faz gestão, quem consegue fazer gestão é a Diretoria Esportiva. Fui Diretor 
Adjunto de Esporte mais de 10 anos, fui Diretor de Handebol mais de 10 anos, então 
conheço quais são as dificuldades de se encontrar um número. E não adianta você querer 
dizer, que eu sei que esse número é 100, porque é 100 e não adianta vir aqui e ficar 
fazendo continha matemática, achando que preciso de tantos por modalidade, porque o 
Atletismo, a Natação. Essa conta pode ser feita para um número X de atletas, só que para 
treinar e dar formação você tem outro grupo de atletas pré-militantes e militantes que 
também iam participar, então não concordo com esse número que o Lolo colocou, não é 
assim. Então daí as coisas foram caminhando e disse ao Mário: quem tem que fazer esse 
trabalho é a Diretoria Esportiva, porque ela tem o trabalho, a força e as pessoas para 
chegar lá na ponta e levantar a necessidade. Depois mais reunião com a Diretoria 
Esportiva, quando nos apresentaram todo histórico do agendado, do vinculado. 
Realmente o que aconteceu foi o seguinte, foi uma situação de necessidade em que a 
Diretoria falou: pô, não vou propor uma alteração estatutária se consigo inventar alguma 
coisa. E começou, inventaram experiência, aí veio agendado, vinculado e a coisa ficou. No 
final das contas, esse número que está, por exemplo, nessa planilha que circula e nesta 
planilha que a Diretoria publicou na Revista do Clube, é um número falho, porque 
ouvimos aqui mesmo do próprio Presidente que eram mais de 700. O que foi feito? Em 
minha opinião o Presidente tomou a atitude certa, falou: vou começar a cortar. Apesar 
que no começo ele estava meio agressivo, estava querendo cortar de tudo quanto era 
jeito, inclusive isso foi até motivo de discussão, que falamos: precisa ter um pouco de 
calma que vamos prejudicar muita gente e vamos prejudicar muito alguns esportes. 
Então aí, dentro da razão, o que aconteceu? A Diretoria começou a trabalhar em função 
de uma necessidade. Essa necessidade foi colocada no Conselho e o Conselho decidiu, à 
custa de informação da própria Diretoria, de que esse número de 550 era ideal para eles. 
O que faz a Comissão? A comissão está aqui para dar suporte, ao mesmo tempo criticar a 
Diretoria e o Conselho. Então, que número que a Comissão poderia trazer aqui para o 
Conselheiro? Eu só posso trazer o número de 550, porque esse número foi estudado pela 
Diretoria e depois de muita conversa, com a gente mesmo. Esse número está certo? Vou 
dizer sinceramente, eu não sei se está certo, só que temos que prestar muita atenção 
naquilo que a gente lê, por quê? Porque está muito claro e escrito que é no máximo 550. 
A hora que você falou no máximo 550 tem uma margem de trabalho. Pode ser que aqui, 
que o Conselho é soberano, o Conselho decide, se o Conselho chegar aqui e achar que 
tem que ser 200, desculpe, vai trabalhar com 200. Se achar que tem que ser 372, vai 
trabalhar com 372. Mas achamos, em função de todas as conversas que já tivemos com a 
Diretoria Esportiva, que o número 550 é bom para se trabalhar e para eles terem 
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também um pouco de folga. É lógico que durante esse trabalho da Diretoria eles podem 
decidir, chegar à conclusão e falar: espera um pouquinho, não precisamos de 550, 380 
resolve o problema, 480 resolve o problema. Trabalha com isso. Então, para nós, esse 
número 550 veio de muita conversa com a Diretoria Esportiva em função da necessidade 
deles, porque se a Diretoria Esportiva falasse: o número é esse, e ponto, ou se não 
houvesse essa palavra máximo provavelmente íamos barrar esse número e conversar 
novamente sobre isso. Com relação a esportes olímpicos e não olímpicos também foi 
muito discutido, porque estamos vendo que a verba complementar vinda de incentivo 
fiscal, porque está caindo, senão me engano 2013 foram R$14 ou R$15 milhões; 2014 
foram R$7 milhões e em 2015 a expectativa é de R$7 milhões. Então, a situação do País 
hoje está complicada, está difícil você conseguir empresas que queiram trabalhar no 
modelo de incentivo fiscal. A ideia é o seguinte: o Pinheiros, se realmente vai ter uma 
dificuldade de maior captação precisamos aumentar ao máximo a exposição do nome 
Pinheiros. Como é que se faz isso? Você vai aumentar a exposição do nome Pinheiros 
para captação de incentivos à custa de quê? À custa de esporte olímpico pré-olímpico. 
De novo, o Conselho é soberano, estamos colocando nossa ideia completamente isenta 
de conveniência, emoção e tendência partidária. E isso foi sempre o que vingou dentro 
da Comissão. Então, para nós se houver a votação que também os esportes não 
olímpicos têm que ser contemplados, o que vamos fazer? Não vamos fazer nada, 
estamos dando nossa posição de Comissão. Outra coisa, a pergunta do Zuccari, que 
estava falando, quero dizer o seguinte: os 200 não são na totalidade exclusivamente 
olímpicos ou não olímpicos, esses 200 são maleáveis, então você pode ter parte desses 
pré-militantes exclusivamente olímpicos e não olímpicos. Acho que a gente tem 
dificuldade. Se por um acaso a proposta de não olímpicos prevalecer, faz parte de a 
Diretoria fazer a distribuição desses atletas da maneira que convier. 
 
Presidente – São as recomendações que o senhor faz nos itens 3 e 4. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Exatamente. Falando nisso, queria agradecer aqui o Jorge 
Ehrhardt, que pediu uma reunião, como estamos sempre abertos, porque ele queria 
trazer algumas sugestões. E quando começamos a conversar sobre esse processo na 
Comissão, o Rodrigo Lara, que é Membro da Comissão e não está aqui porque está 
viajando, levantou a hipótese de relatórios. Depois vamos tentar formatar ou formular 
alguma coisa. Nesse intervalo, o Jorge pediu uma reunião e trouxe praticamente um 
modelo pronto, uma emenda pronta para a gente colocar. E nós agradecemos a 
contribuição do Jorge e encaixamos. ... São as recomendações e o artigo 8º, que 
tínhamos a obrigação de pedir uma contrapartida da Diretoria de Esportes com relação a 
informar o Conselho. Na reunião de quarta-feira estava conversando com a Regina Secaf 
e disse-lhe o seguinte: acho que daqui para frente vamos conseguir ter essas 
informações dentro do Smartphone, então qualquer Conselheiro que estiver andando 
aqui nas alamedas e um associado fizer qualquer tipo de pergunta sobre atleta não sócio, 
militante ou pré-militante, você tem condições de puxar no telefone. Espera um pouco 
que vou te dar essa informação que estou com o relatório da Diretoria aqui. Há meses se 
um associado perguntasse sobre agendado e vinculado corria todo mundo, porque 
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ninguém tinha resposta, nem sabia o que dizer, era uma situação complicada para 
qualquer Conselheiro. Agora não, vamos cobrar. E a recomendação que fizemos no nosso 
parecer foi justamente para tentar colocar à Diretoria o seguinte: se você vai me dar 
relatório a cada três meses eu preciso de um ponto de partida. E esse ponto de partida é 
justamente essa recomendação. Então, à Diretoria estamos dando como obrigação, mas 
vamos cobrar. Queremos saber qual é a posição atual, queremos saber quais vão ser as 
destinações, porque daqui a três meses, quando mandarem o relatório eu tenho o que 
eles estão me informando hoje e daqui a três meses o comparativo do que está sendo 
feito. E aí a cada 90 dias sucessivamente. ... Tem muita coisa ainda para comentar, mas o 
tempo está curto. Queria apenas fazer um comentário sobre a proposta do Sergio Cajado 
Gasparini, inclusive colocamos em nossas recomendações em nosso parecer, de que essa 
emenda do Sergio Gasparini deve ser aceita, porque acaba por eliminar qualquer tipo de 
burla ou invenção com relação à nomenclatura de atletas futuros do Pinheiros que não 
sejam militantes ou pré-militantes. Então achamos que está muito bem colocado. ... Tem 
muita coisa, mas já estamos sem tempo, acho que os pontos principais são esses. Só uma 
coisa, ouvi também comentários dos esportes não olímpicos, sobre referências. Por 
exemplo, tem um Conselheiro ao lado da Regina, você mesmo, Ivan, que é uma 
referência da Peteca, então, porque vou ficar me preocupando também que preciso ter 
um atleta militante para ser referência para associado. O Rogério Arkie é conhecido 
internacionalmente, foi campeão mundial de Bolão, conhece tudo, então já é uma 
referência. O Marquinhos, o Batata é uma referência de Futebol de Salão. Então, esse 
detalhe de que para os esportes não olímpicos precisa ter pré-militante para ter 
referência, desculpe-me, não concordo. Temos nossas referências e são associados. 
Outra coisa, muito cuidado, porque o problema de agendado e vinculado começou mais 
ou menos com esse caminho, porque na hora que liberar militantes vai ser um tal de 
bater na porta: eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4 e assim por diante. 
 
Presidente – Parágrafo 12º, do Sergio Cajado, elimina isso. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Queria fazer uma pergunta sobre a totalidade de 550 que 
vocês estão sugerindo e uma diferenciação de 350 militantes e 200 pré-militantes fixos. 
Acho que o pré-militante tem por objetivo de vida virar militante, ele tem uma 
experiência, está em experiência. A partir do momento que ele vira um bom atleta e o 
Clube o quer definitivamente vai passar a ser militante. Então acho que esse número não 
pode ser fixo, porque senão vamos ter 350 militantes e os 200 que podem ascender não 
vão poder, porque o número está fixo. ... Enfim, eu gostaria e acho que deveria ser a 
totalidade. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Me permite, Regina? ... Complementar a pergunta dela, 
que é mais ou menos igual, só quero fazer uma finalização. Em meu entender pré-
militante é preparado, porque um atleta às vezes demora quatro anos para se preparar, 
para substituir um militante. Saindo o militante entra o pré-militante da mesma 
modalidade. E pelo jeito que estou entendendo, os pré-militantes não estão classificados 
dessa forma, pré-militante pode ser de modalidades que não tem nada a ver com 
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militante, pelo que estou entendendo. Então acho que aí tem um erro, não tem, 
Reinaldo? 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Existe outro detalhe na proposta a respeito da idade dos 
militantes, que quando você fala em idade mínima de 10 anos fala idade mínima de 10 
anos, não fala em idade máxima de pré-militantes, então você pode tranquilamente: 
atenção, Diretoria Esportiva – Acho que o Arnaldo já pensou nisso – você pode 
tranquilamente trazer um pré-militante com 12 anos, com 14 anos sem nenhum 
problema. ... E a partir daí você tem esse pré-militante por mais quatro anos, então dá 
para você flexibilizar e ter os dois tipos de atletas. 
 
Antonio Moreno Neto – Mas de uma modalidade. 
 
Presidente – Sem debate. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Independentemente da modalidade. A modalidade quem 
decide é a Diretoria, esse é um problema da Diretoria. 
 
Presidente – Por favor, com a licença de todos. Ainda ecoam no Plenário as palavras do 
Conselheiro Arlindo e consta da recomendação nº 4. Esta definição de alocação é ato de 
gestão, tanto que o parecer da Comissão de Esportes pede que no prazo máximo de 60 
dias. O comparativo do número de associados com o número de militantes e pré-
militantes alocados por modalidade esportiva é ato de gestão, que é uma 
recomendação... 
 
Antonio Moreno Neto – Não estou falando de número, estou falando que o pré-
militante tem que ser de uma modalidade para substituir o militante daquela 
modalidade, é isso que estou falando e não está claro. 
 
Presidente – Mas isso competirá à Diretoria Esportiva, não é matéria para o Conselho 
deferir. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Toni, você foi Presidente da Diretoria, lembra qual era a 
correria, quando surgia uma vaga de pré-militante entravam oito caras na sala e queriam 
aquela vaga, independentemente de que modalidade era, então isso vai acontecer. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Mas a dúvida procede, porque na realidade 
nessa proposta original fica os não olímpicos só podem ter pré-militantes. Então não tem 
como ele passar a militante, por isso pedi para fazer uma proposta que mudasse isso 
caso a gente aprovasse isso. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – E outra, na redação original, na redação atual quando 
você fala em militantes e pré-militantes está escrito lá, exclusivamente olímpicos. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Mas deixaria de ser. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Na redação atual sim, do caput do 118 é assim. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Do jeito que vocês estão pondo na Comissão. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – É o jeito que estamos colocando na Comissão, ninguém 
está mudando nada, estamos mantendo a redação. 
 
Presidente – Isso que gostaria de explicar, até para abreviarmos apartes. Conforme 
forem apresentadas, quer a proposta original, como as emendas e a proposta da 
Comissão muitas das dúvidas dos senhores serão dirimidas. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Sr. Reinaldo, primeiramente cumprimentá-lo pelo 
trabalho, sei que foi muito árduo, meus parabéns. ... Eu vi o senhor falar do número que 
foi estudado. Queria saber se sua Comissão durante os trabalhos se atentou à lembrança 
do Conselheiro Antonio Moreno de adequar o número de atletas à capacidade física do 
Clube. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Acho que isso também é uma atribuição da Diretoria, a 
Comissão tem uma quantidade de informações com que ela trabalha de uma forma meio 
limitada, ou seja, capacidade física, metragem, ocupação por atleta ou coisa que o valha, 
acho que faz parte da Diretoria apresentar esse tipo de informação. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) - Reinaldo, Dr. Manssur, por favor, eu precisaria 
falar antes da votação, porque é um esclarecimento que acho que o Plenário precisa ter. 
... Quando o Dr. Reinaldo falou com relação econômica de captação de recursos para 
esportes olímpicos, perfeitamente, mas minha preocupação é manter o esporte forte 
sem dividir esporte de primeira ou segunda categoria. Quer dizer, pode ser que acabe o 
ano olímpico e não tem mais nenhum tostão de recurso e dessa forma prejudicaríamos 
os esportes não olímpicos, que está sendo direcionado só para aquilo que é captado. 
Então, acho que não podemos nos prender à captação de recursos, acho que temos que 
nos prender a ter esportes fortes, é minha opinião. E muito obrigado com relação à 
referência, mas tenho 60 anos já e só se for uma referência histórica, preciso de uma 
referência para os jovens que estão vindo. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Não deixa de ser uma referência. ...  
 
Reinaldo Pinheiro Lima – Sr. Presidente, desculpe-me, mas esse tema é muito sério e 
que não pode ficar do jeito que está. Estou completamente sem saber direito. Por 
exemplo, 550 militantes e pré-militantes, desculpe-me, não tem mais que existir pré-
militantes, é 550 militantes e acabou, por que pré-militante? Esse camarada vai se 
preparar para quê? Para tirar o cara que já está treinando, está muito bem. Ele não vai 
tirar ninguém, na prática não vai acontecer isso. Tem que ser 550 militantes, aí a gestão é 
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da Diretoria. Como vai querer? Ou vai preparar um atleta ou não vai preparar, é 
problema dele. Agora, tem que ser 550 atletas do jeito que eles levantaram. Se foi 
levantado porque precisa, então, tudo bem, a gestão é da Diretoria, não pré-militante. 
Acaba com essa história de pré-militante pelo amor de Deus, que isso é uma 
engabelação.  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Eu posso fazer só mais uma perguntinha? Estamos aqui 
votando e como muito desse assunto foi para o Facebook, graças a nossa página, gostaria 
de tocar aqui num assunto que acho imprescindível para nós, Conselheiros, que somos os 
pseudo ou talvez representantes dos associados. 
 
Presidente – Somos os representantes dos associados, isso é de lei. 
 
Regina Helena Secaf – A lei às vezes, Dr. Manssur... 
 
Presidente – Isso se chama democracia representativa. 
 
Regina Helena Secaf – Às vezes fico pensando se o associado não gostaria de opinar, até 
porque não existe estatutariamente um parágrafo que defina: olha, o militante é isso, 
isso, isso e isso, então como é que podemos regrar e regimentar uma coisa que não está 
no Estatuto. Acho que o associado deveria participar.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima (aparte) – O meu é rápido, é para complementar o que o 
Reinaldo falou. Estou sabendo há muitos anos que a gente aceita militância justamente 
quando a pessoa tem uma condição excepcional de fazer parte do nosso quadro 
desportivo para complementar alguma coisa que não temos, uma equipe, um índice, 
uma condição excepcional para que coloquemos essa pessoa para fazer parte desse 
quadro. E o militante que tem que vir para cá com uma preparação, se vamos formar o 
militante desde os 8 anos de idade, 5, 6 anos, então vamos montar uma escola de 
desportistas e não vai dar para colocar todo mundo aqui, não tem condição. Abriu esse 
espaço de militância dentro de qualquer um desses clubes de São Paulo com essa 
condição, de você acolher aquele excepcional esportista, que não tem condição de estar 
em outro lugar e que possamos dar a nossa contribuição de cidadão, de termos um Clube 
que não tem fins lucrativos, a receber essa pessoa que não tem condições de trabalhar, 
estudar ou fazer algum esporte, sem tênis, em condições terríveis para poder ser um 
grande campeão. É para isso que temos o Clube, para acolher essas pessoas e serem 
parte do esporte, porque tem condições de ser um grande esportista. Ele vem formado e 
vamos lapidar essa pessoa. Essa é a função, lapidação. O pré-militante, sinto muito, não 
cabe, não dá no Clube, não temos mais condições para isso. ... Vou complementar depois 
se precisar em Várias, com certeza. 
 
Presidente – Me permita, porque vou dar a explicação. ... Esse projeto é de alteração foi 
– Brilhante a manifestação da senhora e do Dr. Lima, seu irmão – foi distribuído aos 
senhores com antecedência, todos tiveram prazo de 20 dias para apresentar emendas. 
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Lamentavelmente não veio uma emenda ao artigo 118 por parte do senhor ou por parte 
da D. Laís nesse sentido. Há apenas de se fixar um determinado número tão só para 
militantes. E regimentalmente, Conselheiro Lima, não é possível emenda de Plenário. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Tudo bem, temos a concessão agora de repente da Diretoria 
de absorver essa imagem, que é antiga. Só uma complementação, para não ficar uma 
coisa estranha, parecendo que a gente não deu essa contribuição anteriormente, mas é 
porque existe folcloricamente essa história de pré-militante, é uma coisa folclórica há 
mais de 70, 50 anos. Então, podemos pensar para daqui para frente esse pré-militante 
tem que vir com potencial de militância, senão estamos acolhendo justamente com a 
ideia de estar somente formando e não acolhendo aquele que precisa ser lapidado para 
dar continuidade ao trabalho. 
 
Presidente – Dependendo do que for aprovado a Diretoria poderá corrigir. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Essa qualificação de pré-militante sempre existiu e o 
conceito da habilitação desse pré-militante sempre foi assim. Foi você trazer alguém que 
tivesse um potencial. Você não traz o pré-militante para cá, pelo menos me lembro 
muito bem no Handebol, quando trazíamos um pré-militante, ele já vinha pré-formado, 
você trabalhava só uma modelação, um amadurecimento para esse camarada. Então não 
vejo necessidade de acabar o pré-militante, acho que é até sadio. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só para lembrar, Sr. Presidente, minha proposta é para excluir 
o pré-militante. Existe sim uma proposta diferente do que o senhor falou agora.   
 
Presidente – Eu vou ler. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Muito obrigado. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – É verdade. 
 
Renato Bernasconi Zuccari (aparte) – Pergunta rápida: você falou que o número fica a 
cargo da Diretoria definir, se é 550, 480 ou 430 e as modalidades também.  
 
- Manifestação no plenário: Não. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Ele falou no máximo e a Diretoria tem a prerrogativa de 
usar 480, 500, é isso? 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Isso. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Também a prerrogativa de escolher em qual esporte vai, 
quantos vão, quantos não vão. E por que o olímpico e não olímpico também não deixa na 
Diretoria? 
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Reinaldo Fernandes Campos – Não entendi. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Por que a decisão do olímpico e do não olímpico, se todas 
as outras decisões ficam a cargo da Diretoria, segundo a recomendação? Por que só o 
olímpico e não olímpico não fica também com a Diretoria? 
 
Reinaldo Fernandes Campos – A Diretoria vai fazer gestão em cima daquilo que o 
Conselho vai decidir. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Entendi, estou falando do parecer da Comissão de Esportes. 
O parecer da Comissão recomenda que se tire da Diretoria escolher olímpico e não 
olímpico. Está aqui: exclusivamente para esporte olímpico. 
 
Presidente – Essa é uma proposta da Comissão. 
 
 
Reinaldo Fernandes Campos – E mantivemos a redação atual do 118, a redação vigente é 
isso. 
 
Presidente – Já era assim, Conselheiro Zuccari. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Do pré-militante? 
 
Presidente – O senhor pode ler o artigo 118, na redação, aqui do lado esquerdo. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – 350 militantes exclusivamente para esportes olímpicos, só 
alteramos o número, mais nada. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Entendi tudo isso, mas todas as outras coisas deixa nas 
mãos da Diretoria, só essa coisa que não fica? 
 
Presidente – Perfeito, é uma opinião válida. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – É uma opinião válida, mas, veja bem, não foi a Comissão 
de Esportes que fez a proposta. A proposta veio da Diretoria, depois de um 
aconselhamento do Conselho de Esportes. ... Obrigado, Dr. Manssur.  
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão. Antes de passar à votação, como se 
aproximada da meia noite, propôs e o Plenário concordou em prorrogar a reunião por 
trinta minutos. Prosseguindo, submeteu a matéria à votação. 
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Votação / Deliberação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Arlindo Virgílio 
Machado Moura, Antonio Moreno Neto, Luiz Eduardo Fernandes, Célio Cássio dos 
Santos, Reinaldo Fernandes Campos, Francisco Carlos Collet e Silva, Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro, Luís Alberto Figueiredo de Sousa, Alexandre Perrone Lomonaco, Ivan 
Gilberto Castaldi Filho, Regina Helena Secaf, Silvia Schuster, Eduardo Hudson de Queiroz 
Sampaio, Roberto Gonçalves La Laina,  
 
O Plenário decidiu o seguinte: Com relação às teses apresentadas: 1) estabelecer que o 
Clube poderá admitir Pré-Militantes e Militantes nos esportes olímpicos e não olímpicos; 
2) estabelecer que nas seções esportivas poderão ser admitidos 550 atletas não 
pertencentes ao quadro social, sendo 350 Militantes e 200 Pré-Militantes; 3) estabelecer 
que a idade mínima para admissão do atleta Militante será de quatorze anos, conforme 
proposto no projeto, e para a admissão do atleta Pré-Militante será de dez anos, com 
exceção das modalidades Ginástica Artística e Saltos Ornamentais, cuja idade mínima 
será de oito anos, conforme emenda formulada pela Comissão Permanente de Esportes; 
Quanto ao artigo 118 do Regulamento Geral: 4) aprovar, integralmente, o “caput” do 
artigo 118 proposto pelo projeto de alteração; 5) aprovar emenda da Comissão de 
Esportes, mantendo a redação do atual dos §§1º e 2º; 6) manter a redação atual do §3º; 
7) aprovar a criação de um §4º proposta pelo projeto de alteração; 8) aprovar, em função 
da terceira tese estabelecida (item 3 acima), emenda da Comissão Permanente de 
Esportes ao §5º do projeto; 9) aprovar a redação proposta pelo projeto ao §6º; 10) 
rejeitar emenda apresentada por Conselheiro ao estendendo ao Militante a restrição 
contida no §7º do projeto. 11) aprovar a redação proposta pelo projeto ao §7º; 12) 
rejeitar emenda formulada por Conselheiro criando um §8º, para estabelecer que o 
Clube implantaria um Sistema de Controle de Entrada e Saída de atletas Pré-Militantes e 
Militantes; 13) aprovar proposta da Comissão Permanente de Esportes, criando um §8º, 
a ser renumerado, para estabelecer que a Diretoria deverá enviar trimestralmente ao 
Conselho Deliberativo um relatório com informações, etc, por modalidade esportiva, a 
respeito dos Militantes e Pré-Militantes - como deverá deixar expresso a Comissão 
Especial de Redação. 14) aprovar emenda apresentada por Conselheiro, criando um 
§10º, a ser renumerado, vedando a admissão de atletas sob quaisquer outras 
denominações, que não Militantes e Pré-Militantes; ficando assim redigido, após a 
primeira discussão, os dispositivos regulamentares objeto desta deliberação: 
Regulamento Geral - Art. 118 - Nas seções competitivas filiadas às Federações esportivas, 
o Departamento Esportivo poderá admitir atletas não pertencentes ao quadro social, até 
o máximo de quinhentos e cinquenta (550), sendo trezentos e cinquenta (350) sob a 
denominação de "Militantes", exclusivamente para esportes olímpicos, objetivando 
resultados que os conduzam à Olimpíada; e, duzentos (200) designados "Pré-Militantes", 
com o fim precípuo de granjear títulos para o Clube em competições oficiais. §1º - Em 
cada modalidade esportiva o número de atletas não associados deverá ser inferior ao de 
atletas associados inscritos na seção. §2º - Para efeito de inscrição em competições 
oficiais, o Militante e o Pré-Militante serão considerados associados do Clube. §3º - O 
candidato a Militante deverá requerer por escrito a sua admissão ao Departamento 
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Esportivo, com comprovação de idade e, sendo civilmente menor, juntando, desde logo, a 
autorização expressa do pai ou responsável. §4º - Em cada modalidade, o Militante e o 
Pré-Militante serão admitidos exclusivamente até a categoria Adulto ou Principal. §5º - A 
idade mínima para admissão do atleta pré-militante será de dez (10) anos, exceção feita 
para a ginástica artística e saltos ornamentais que terão idade mínima de oito (8) anos. 
§6º - Possuindo a idade exigida, o candidato se submeterá a exames médicos, esportivos 
e a provas de capacidade técnica, podendo ser admitido, ouvida a Comissão de 
Sindicância. Se assim parecer necessário à Diretoria da área Esportiva, o candidato, 
ouvida a Comissão de Sindicância, poderá ser admitido como Pré-Militante. §7º - No 
período em que o candidato estiver na condição de Pré-Militante, somente poderá 
freqüentar as instalações esportivas do Clube para treinamentos e competições. §8º - O 
Militante terá livre acesso às dependências esportivas do Clube, ficando a critério da 
Diretoria o seu ingresso na parte social. §8º - A diretoria deverá fornecer relatório 
trimestral ao Conselho Deliberativo com o status dos projetos, com informações de 
custos, acompanhamento de metas (previsto x realizado) e planos de ação para correção 
de eventuais desvios, geral e por modalidade esportiva. §9º - O Pré-Militante e o 
Militante receberão documentos específicos de identificação para o seu ingresso no 
Clube. §10º - Somente serão admitidos como atletas não pertencentes ao quadro social 
aqueles denominados "Militantes" e "Pré-Militantes, nos exatos termos do caput e 
demais parágrafos deste artigo, restando absolutamente vedadas quaisquer exceções, 
outras nomenclaturas ou interpretações que visem permitir ou criar outras formas de 
ingresso de atletas não pertencentes ao quadro social.” Sobre o artigo 11 do Regimento 
Interno do Departamento Esportivo - 15) estabelecer que a Comissão Especial de 
Redação deverá adequar o artigo 11 do Regimento Interno do Departamento Esportivo 
às alterações do artigo 118 do Regulamento Geral ora aprovadas, considerando, ainda, as 
seguintes decisões resultantes que foi deliberada que se realizasse em bloco, restando 
prejudicadas as emendas não correspondentes com as decisões anteriores: a) rejeitar 
emenda formulada por Conselheira, supressiva da parte final do §10 do projeto; b) 
aprovar o §10 do projeto, estabelecendo que “O Militante e o Pré-Militantes serão 
obrigadas ao pagamento das contribuições previstas no Orçamento.”; c) aprovar o §11 
do projeto, dispondo que “A Diretoria Esportiva terá por critério incentivar intercâmbios 
esportivos, objetivando a identificação de atletas em potencial que possam vir a 
pertencer ao quadro de Militantes.” d) aprovar emenda da Conselheira Regina Helena 
Secaf, criando um §9º, a ser renumerado, estabelecendo que “O Clube não contratará 
atletas de outras instituições, brasileiros ou não, para defender as cores do Clube que 
não sejam os pertencentes ao seu quadro esportivo em nenhuma competição oficial.” 
Das Recomendações da Comissão Permanente de Esportes - 16) aprovar recomendações 
formuladas pela Comissão Permanente de Esportes em seu Parecer, estabelecendo que a 
Diretoria deverá fornecer, no prazo máximo de 60 dias: 1 - os Objetivos e Metas 
estabelecidos para a alteração solicitada (geral e por modalidade esportiva); 2 - as 
origens e montantes dos recursos alocados no projeto Militantes e Pré-Militantes, no seu 
total e por modalidade esportiva. (Patrocínios, Leis de Incentivos, e Receitas de Custeio); 
3 - a relação dos esportes olímpicos e a alocação planejada dos atletas, por modalidade; 
4 - o comparativo do número de associados com o número de militantes e Pré-Militantes 
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alocados por modalidade esportiva. Da Comissão Especial de Redação: 17) nomear a 
Comissão Especial de Redação a que se refere o Art. 87 do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, composta pelos Conselheiros José Geraldo Louzã Prado, Marcelo 
La Terza Santos e Alexandre Perrone Lomonaco. 
 
Cândido Padin Neto – Pediu licença para agradecer ao Conselho pela homenagem 
prestada no Expediente, ao Desembargador associado Desembargador Carlos Eduardo 
Cauduro Padin, seu irmão. 

 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de presença e declarou 
encerrados trabalhos aos cinquenta minutos do dia 02 de fevereiro de 2016.  
 
 
 

* * * 
 
 
 
Obs: eEsta Ata foi aprovada na 656ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 29 de fevereiro de 2016, com as retificações já dela constantes. 

 

 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

Antonio Alberto Foschini 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

 
 
mlf 

 


