
ATA RESUMIDA DA 657ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 28 DE MARÇO DE 2016. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de março do ano dois mil e dezesseis, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e um Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 
Segundo Secretario: José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros.  
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE 

Presidente – Convidou para tomar posse os Associados Carmen Silvia Rocha Cabello Campos, Suplente 
do Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre, Paulino Carignani, Suplente do Grupo B pela Chapa Viva 
Pinheiros, e Eduardo de Azevedo Marques Strang, Suplente do Grupo B pela Chapa Pinheiros de Todos 
Nós. Somente o Sr. Paulino Carignani compareceu e foi empossado. O Associado Eduardo de Azevedo 
Marques Strang assinou o termo competente na entrada da reunião, mas não estava presente no ato da 
posse. O Sr. Presidente informou que o Associado Felipe Manoel Teixeira Gomes, da Chapa Participação 
também foi convocado, mas justificou a ausência, previamente, por motivo de viagem. Em seguida, 
prestou homenagem póstuma, propôs foi consignado voto de pesar e observado um minuto de silêncio em 
memória do Conselheiro Oswaldo Fontana Filho (Xixo), que desde 1988 até 2015 ocupou vários cargos 
executivos no Clube, inclusive o de Diretor Administrativo. Prosseguindo, apresentou ao Plenário, tendo 
sido aprovadas e subscritas pelo Conselho como um todo, as seguintes proposições: votos de pesar: pelo 
falecimento do Associado Maércio Jorge de Campos Vergal Junior, filho da Conselheira Palmira Izilda 
Lourenço de Campos Vergal, Diretora Adjunta de Vôlei Master, e do Conselheiro Maércio Jorge de 
Campos Vergal, e pelo falecimento da ex-Associada Miriam Jorge de Campos Vergal, irmã do Conselheiro 
Maércio Jorge de Campos Vergal; votos de congratulações: ao Conselheiro Antonio Carlos Fiore, 
Presidente da Comissão Permanente Financeira que, aprovado em concurso de títulos e provas, tornou-se 
Mestre em Ciências Contábeis pela Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado – FECAP, Instituição 
fundada em 1902. 
 
Antonio Carlos Fiore – Agradeceu. 
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Presidente – Prosseguindo, submeteu ao Plenário as seguintes propostas de votos de louvor: de iniciativa 
do Conselheiro Gesualdo Di Nieri, ao Associado Artur Belarmino Garrido, pela passagem de seu 100º 
aniversário; e, de autoria do Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, à equipe de Bowling do Pinheiros, que 
se sagrou Hexacampeã Brasileira de Clubes, em Campeonato realizado em Brasília no último final de 
semana, com destaque a Stephanie Martins, Roberta Rodrigues, Celso Azevedo, Nilson Wada, Igor Pizzoli 
e Renan Zogaib, sob a responsabilidade do Técnico Paulo Martins. Votos aprovados. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição para consulta cartas recebidas da Diretoria, comunicando 
alterações em sua composição até 2017, bem como o R.A.M. – Relatório de Acompanhamento Mensal do 
mês de fevereiro de 2016. Informou que o Associado Aldo Malagoli renunciou ao cargo de Conselheiro, 
tendo sido convocado o respectivo Suplente. 
 
Arnaldo Osse Filho – Como Presidente da Comissão de Obras, fez um breve histórico do andamento dos 
pedidos de verba feitos pela Diretoria, para as obras de reforma do reservatório elevado e de construção 
do novo paredão, e que, com relação à obra de reforma do Restaurante da Sede Social a Comissão 
solicitou algumas informações, já as tendo recebido e emitido o parecer. Aproveitou a oportunidade para 
esclarecer alguns comentários que teriam sido postados na rede social, no sentido de que a Comissão 
estaria atrapalhando as obras do Clube e o serviço de manutenção, que está trabalhando politicamente e 
que deve ser mais rápida para outra coisa, não podendo precisar do que se trata essa “outra coisa”. Disse 
que, primeiramente, o canal apropriado para essas discussões é a Tribuna do Conselho, que deve sempre 
ser respeitada e utilizada para assuntos de interesse geral do Conselho e dos associados, e não para 
comentários indiscretos a respeito de seu vizinho. De acordo com o Estatuto Social, a Comissão de Obras 
é um órgão puramente técnico de assessoria, não só do Conselho, como da Diretoria. Ela não trabalha 
politicamente e tem prazo de 30 dias para dar seus pareceres. A Comissão de Obras emite parecer a 
respeito de obras de investimentos, sendo que o serviço de manutenção é atribuição exclusiva da Diretoria 
Executiva. Das obras mencionadas no Facebook, podemos considerar apenas a obra do paredão. A 
reforma do Restaurante da Sede Social é de um valor aproximado de R$2 milhões e 500 mil, que não 
considero tão pequeno assim. E, independentemente do tamanho das obras, cabe à Comissão de Obras 
analisá-las tecnicamente, questionar, dar sugestões e fiscalizá-las. Concluindo, quem está trabalhando 
politicamente é quem se manifestou no Facebook, para denegrir a imagem do Conselho para o associado. 
E, se estivesse tão preocupada com os riscos que o Clube está correndo, deveria estar preocupada com a 
reforma do serviço de prevenção contra descargas atmosféricas, que foi aprovada pelo Conselho e até o 
momento não foi concluída. A Conselheira também não se manifestou a respeito da demora da reforma da 
Prainha, que durou quase o dobro do prazo previsto. 
 
Presidente – Pediu ao orador que se limitasse a relatar as atividades da Comissão de Obras. 
 
Arnaldo Osse Filho – Agradeceu. 
 
Presidente – Informou que, tendo em vista que a Comissão de Obras já tinha emitido parecer sobre a 
reforma do Restaurante da Sede Social, que é de vital importância para o Clube, convocará uma reunião 
extraordinária para o próximo dia 18 de abril, já que a sessão programada para o dia 25 se destina 
exclusivamente para a apreciação da prestação de contas do exercício findo. A propósito, pretende 
colocar na pauta do dia 18 outras matérias, para que possamos permanecer em dia com todos os 
assuntos do Conselho. 
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Wilma de Almeida Gonçalves – Propôs voto de louvor à Conselheira Dulce Arena Avancini, Presidente 
do Centro Pró-Memória “Hans Nobiling”, em virtude da comemoração dos 25 anos de fundação do Centro. 
Por oportuno, agradeceu ao Clube e ao Centro Pró-Memória pela produção de um videoteipe sobre a vida 
esportiva de seu falecido esposo, o Atleta Benemérito João Gonçalves Filho. Votos aprovados. 
 
Presidente – Elogiando o trabalho da Presidente do Centro Pró-Memória Dulce Arena Avancini e de seu 
Vice-Presidente José Roberto Carneiro Novaes Junior, esclareceu que a exibição do terceiro capítulo do 
videoteipe Pinheiros nas Olimpíadas estava programada para hoje, mas a Presidência houve por bem 
fazê-la na reunião extraordinária do dia 18, com tempo e hora de todos refletirem, com mais tranquilidade, 
sobre a grandeza do Clube e dos homens que ajudaram a construir a sua história.  
 
Vicente Mandia – Primeiramente, associou-se ao voto de pesar consignado pelo falecimento do 
Conselheiro Oswaldo Fontana Filho. Em segundo lugar, pediu licença para expor sua preocupação quanto 
a assunto de interesse geral, dizendo que tomou conhecimento, pela UBS da Rua Salvador Cardoso, que 
duas pessoas procuraram a unidade se sentindo doentes e com sintomas da H1N1, a gripe suína, 
acreditando que as medidas necessárias devam ser rapidamente tomadas, para evitar que esse mal 
alcance o Clube. Colocou-se à disposição da Diretoria para dar explicações de como deve ser feito o 
saneamento dessa situação.  
 
Presidente – Complementou, dizendo que havia estado no hospital naquele dia e a orientação clara era 
de que, na medida em que for anunciada, é importante que se faça imediatamente a vacinação. Foi 
informado pelo Presidente Roberto Cappellano que haverá vacinação no Clube no dia 30 de abril. 
 
Vicente Mandia – Acrescentou que nessa unidade UBS da Rua Salvador Cardoso há uma quantidade de 
vacina do ano passado, disponibilizada com prioridade para pessoas de determinada faixa etária. As 
novas chegarão no dia 30 de abril. 
 
Severiano Atanes Netto – Esclareceu que a vacina só vai estar liberada a partir do dia 30 de abril, então, 
estamos relativamente com dificuldade de fazer essa prevenção. O Secretário de Saúde solicitou ao 
Ministério de Saúde que liberasse a vacina especificamente, com prioridade para o Estado de São Paulo, 
porém, o Ministério de Saúde não pode liberar, porque somente a partir de 30 de abril é que terão a vacina 
apropriada. Existe a vacina do ano anterior, porém ela não imuniza contra os novos vírus. Então, se tomar 
essa vacina pode ter o efeito protetor relativo, mas será necessário tomar a vacina que chegará no dia 30 
de abril.  
 
Presidente – Agradeceu aos Conselheiros pela comunicação. 
 
Peter Alfredo Burmester – Elogiou a atuação do Diretor Adjunto de Manutenção, José Roberto Carneiro 
Novaes Junior, pelo esforço da equipe de Patrimônio, que se esmerou e conseguiu atender a uma 
reivindicação muito antiga dos praticantes de Tênis, e já estendeu a nova iluminação a praticamente 
todas as quadras, faltando apenas três. Também destacou o trabalho da Diretora Adjunta de Qualidade e 
de Manutenção Predial, Ana Claudia Alves de Sá, num esforço muito grande conseguiu atender a pedido 
de associadas, com a instalação provisória de cabeleireiro, e, dentro do mesmo esforço, terminou a parte 
definitiva, e será inaugurada amanhã a nova situação do cabeleireiro.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de louvor à Conselheira Dulce Arena Avancini, 
pelo evento maravilhoso realizado no último dia 22, comemorando os 25 anos de fundação do Centro 
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Pró-Memória, atualmente por ela presidido. Enfatizou que o Pinheiros é o melhor em muitas coisas, e é o 
melhor, seguramente, da América Latina, na parte de museologia. Nenhum clube possui instalações 
como o Centro Pró-Memória. Convidou os Conselheiros a visitarem o Centro Pró-Memória e conhecer a 
grandeza e a riqueza dos documentos que lá se encontram. Lembrou que no dia 22 foram 
homenageados os fundadores do Centro Pró-Memória: Pedro Paulo de Salles Oliveira, Edgard Ozon, seu 
pai, Plínio de Azevedo Marques; sendo que ele, orador, também fazia parte da primeira Diretoria. Votos 
aprovados. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Subscreveu a proposta do orador. 
 
Presidente – Considerou o voto como sendo de todo o Esporte Clube Pinheiros, pela maravilha que 
pudemos ver nos 25 anos de quem preserva a história, para que se possa compreender o presente, 
lembrando que o avô do subscritor, Mario Gracco Ribas, foi um dos fundadores do Centro. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Externou seu lamento peo falecimento do Conselheiro Oswaldo Fontana 
Filho, registrando que “Xixo”, como era carinhosamente conhecido, foi um representante do Pinheiros, que 
tem o maior número de funcionários do Estado de São Paulo, e foi representante no Sindicato da 
Negociação Trabalhista, sempre se destacando pelo seu equilíbrio. Registrou que na década de 70, Xixo 
implantou uma escola para alfabetizar funcionários do Clube, tendo como um de seus alunos o funcionário 
Gaspar, do Tênis.  
 
Presidente – Informou que aquele pronunciamento do orador seria encaminhado à família enlutada, 
acompanhado da manifestação da Mesa. 
 
Edgard Ozon – Associou-se ao voto consignado para a Conselheira Dulce Arena Avancini e manifestou 
seu pesar pelo falecimento de Oswaldo Fontana Filho, que foi seu aluno no Judô. Prosseguindo, falou 
sobre a preparação do Judô do Clube para as próximas Olimpíadas, destacando conquistas recentes dos 
nossos atletas em competições pela Confederação Brasileira da modalidade, a saber: Panamerican Open 
de Lima (Peru – 05 e 06/03/16): Rafael Carlos da Silva, categoria pesado + 100kg – medalha de ouro, 
Gabriela Shinobu Chibana, categoria ligeiro – 48kg – medalha de prata; Panamerican Open de Buenos 
Aires (Argentina – 12 e 13/03/16): Rafael Carlos da Silva, categoria pesado + 100kg – medalha de ouro, 
Marcelo Garcia Contini, categoria leve – 73kg – medalha de bronze; Grand Prix de Tbilisi (Geórgia – 28 a 
30/03/16): Rafael Carlos da Silva, categoria pesado + 100kg – medalha de bronze, Marcelo Garcia Contini, 
categoria leve – 73kg – 5º lugar; European Open Sub 18 (Bremen/Thuringia – Alemanha – 19/20/16): 
Samara Contarini de Oliveira, categoria médio – 63 kg – medalha de bronze, Lucas Antonio Martins Lima, 
categoria pesado + 90kg – 5º lugar, Guilherme Oliveira Guimarães, categoria meio-médio sub 21 -81kg; 
Medalhistas de Bronze: Kawanne Toledo Martins, categoria pesado sênior + 78 kg, Beatriz Rodrigues de 
Souza, categoria pesado sub 21 + 78 kg, Henrique Abreu Francini, categoria médio sub 21 – 90 kg, Kainan 
Santos Pires, categoria ligeiro sub 21 – 60 kg e Lucas Rodrigues Togni, categoria leve sub 21 – 73 kg; 
Houve outros campeonatos: Copa de São Paulo sub 20, no Ginásio do Ibirapuera, a maior competição do 
Brasil, com participação de 3.100 atletas. Tivemos 10 medalhas de ouro; 4 de prata e 8 de bronze. 
Finalizando, registrou que teve a grata satisfação de trazer para o Clube o saudoso Atleta Benemérito 
João Gonçalves Filho, a quem o Judô brasileiro, paulista e pinheirense devem muito.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Pretendeu transmitir pedido de associadas relacionada ao novo 
cabeleireiro, mas o Sr. Presidente esclareceu tratar-se matéria atinente ao item Várias. Prosseguiu, 
propondo voto de louvor a atletas dos Saltos Ornamentais, pessoas de proeminência no esporte que já 
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não estão mais no nosso quadro pelo adiantado da idade, aos quais existe uma possibilidade de fazermos 
um convite e uma homenagem, antes das Olimpíadas, pois são pessoas que estão engrandecendo e 
aumentando muito o número de associados fazendo essa atividade aqui no Clube. Nesse sentido, 
convidou o Sr. Fernando Telles para reunir tais pessoas, para que se faça essa homenagem, tendo, 
inclusive, levantado alguns filmes e fotos de um dos saltadores do Clube, o Sr. Fernando Chamas, 
acompanhado de profissionais da época, que também fizeram parte, como os Aqualoucos, e registrarmos 
essa homenagem no Centro Pró-Memória. 
 
Dulce Arena Avancini – Agradeceu aos Conselheiros pelas homenagens ao Centro Pró-Memória, 
lembrando que o antigo Museu foi fundado por Maynard de Araújo e Mário Gracco Ribas. Depois, com a 
demolição da casa dos barcos, foram encerradas as atividades daquele museu e os troféus e toda 
documentação foram encaixotados e mantidos embaixo do palco do Salão de Festas por 20 anos. Quando 
o Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge tomou posse na Presidência da Diretoria, convidou o 
saudoso Conselheiro Francisco Lotufo Filho para formar um grupo para reabrir o museu, que, 
posteriormente, passou a se denominar Centro Pró-Memória. A convite do Dr. Lotudo, participou o 
associado Alexis Lostchinin, já falecido, que fez muito esforço, visitando as escolas alemãs e empresas, 
ajudando a publicar o primeiro livro do Esporte Clube Pinheiros. Outros associados, como os falecidos 
Conselheiros Plínio de Azevedo Marques e José de Barros, também colaboraram muito, assim como ela, 
oradora, foi convidada a participar, em 1991. Foi contratada uma museóloga, Yara Rovai, que até hoje 
trabalha no Clube, e o grupo ajudou a desencaixotar e desembrulhar o material histórico existente, Por 
isso que sempre digo, aquele Centro Pró-Memória é a menina dos meus olhos, então, amo, eu procuro 
fazer o melhor e convido os diversos Conselheiros, que talvez não conheçam ainda, que compareçam lá, 
está muito bonito. Prosseguiu, propondo voto de louvor ao esgrimista Renzo Agresta, que se classificou 
para a 4ª Olimpíada neste ano, bem como à Diretoria, pela realização do Chá da Tarde, no dia de hoje, 
que contou com 150 pessoas se confraternizando. Votos aprovados. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Questionou a Diretoria sobre a verba autorizada pelo Conselho 
Deliberativo para manutenção e instalação de um sistema de proteção de descargas atmosféricas, em 
julho de 2015. Comentou que no mês de março tivemos fortes chuvas, caiu um raio e acabou derrubando 
uma palmeira imperial, na alameda principal. Lembrou que na reunião em que se deliberou sobre a 
matéria houve um grande debate sobre a instalação de um sistema de catenária, que são os cabos que 
correriam sobre a Pista de Atletismo, sobre a piscina, para absorver todo sistema de raios. Passado quase 
um ano, nada foi feito. Com relação às quatro quadras de Tênis utilizadas no Torneio Brasil Open, foram 
interditadas no início de fevereiro e só devolvidas aos associados nesse final de semana, praticamente 
durante 60 dias depois, havendo reclamações dos tenistas sobre os alambrados, que foram entregues fora 
de prumo e alinhamento, o mesmo ocorrendo com a iluminação. Perguntou: dinheiro foi pago para se 
fazer o alambrado. Foi pago dinheiro para se reinstalar as luminárias. Fora de prumo, fora do alinhamento. 
Gostaríamos de saber quem é o responsável por isso? Falava-se que o Brasil Open, a empresa que seria 
responsável por refazer as quadras. Agora, está-se falando que é o Clube quem tem que refazer. E o 
serviço está mal feito. Quem é que vai pagar por isso?. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
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Eneida Perez Garcia de Carvalho – Apresentou as seguintes reivindicações: 1ª) sobre a periodicidade do 
Jantar Dançante, que era mensal e de uns meses para cá está sendo reduzida; os frequentadores estão 
reclamando da comida servida e da qualidade dos serviços; as bandas musicais não estão apreciadas 
pelos associados - executam apenas uma seleção de foxtrote, boleros e depois ficam o restante do evento 
com músicas dos anos 80 e 90, não há uma variedade; pedem que o Jantar Dançante retorne aos moldes 
de 12 meses atrás, levando-se em conta que esse é um dos pouquíssimos eventos destinados aos 
maiores de 50 anos e não é justo que tenham seus dias contados; 2ª) quanto ao cabeleireiro, foi 
encaminhado um abaixo-assinado ao departamento competente, em que centenas de associadas pedem 
que as ex-funcionárias do antigo cabeleireiro, cerca de quarenta, sejam absorvidas pelo Clube. São na 
maioria senhoras com certa idade, que durante muitos anos vêm prestando serviços aqui, algumas há 
mais de 30 anos. Não é justo que agora essa situação seja analisada com sentido puramente comercial, 
são pessoas muito queridas e que já tem certa idade. As associadas acreditam também as ex-
funcionárias, que o Clube com uma boa orientação jurídica poderá resolver a questão de maneira boa e 
justa para ambos os lados. É apenas questão de humanidade, uma vez que a maioria dessas ex-
funcionárias dificilmente encontrará emprego. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
Silvia Schuster – Em nome dos esgrimistas, reivindicou a instalação de ar condicionado na seção de 
Esgrima, para que os treinos fiquem melhores. Pediu que a Diretoria esclareça minuciosamente o que está 
realmente acontecendo com o cabeleireiro, a respeito do edital, de como vai funcionar. Sabe-se que 
amanhã vai inaugurar o salão, então, é um novo cabeleireiro; não houve paralisação de serviço nenhum e 
que haverá um reaproveitamento parcial das pessoas que trabalharam; que 40 dias elas vão ficar 
trabalhando e após esse prazo vão ser contratadas as melhores. Então, as associadas querem ter essa 
certeza, seria importante que a Diretoria pudesse esclarecer, publicar tudo isso, para que as associadas 
fiquem mais tranquilas. E também parem com essas coisas de rede social. Saiu um monte de coisa que 
não está bem. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Falou em nome de um número expressivo de associados, dentre eles 
centenas que assinaram abaixo-assinado pedindo à Diretoria que as funcionárias do cabeleireiro não 
fossem demitidas. Convém salientar os seguintes pontos: Primeiro: inicialmente o objeto do edital 
expressava absorção de pelo menos 1/3 das funcionárias. Posteriormente, ratificado no site do Clube, na 
seção Pinheiros Esclarece, da seguinte forma: “Resultado da licitação do cabeleireiro. A elaboração do 
edital foi feita por uma Comissão Mista juntamente com as Diretorias Administrativa e de Suprimentos, 
buscando um prestador que atendesse as seguintes premissas, dentre elas o reaproveitamento das 
profissionais existentes.” O mesmo edital eletrônico número 008/2015 acrescentou a posteriori uma única 
palavra que alterou seu objeto, ou seja, poderá absorver 1/3 das funcionárias, concedendo a faculdade à 
empresa vencedora de absorver ou não as funcionárias existentes. Em face de tal divergência, se houve 
troca do objeto do edital no decorrer da licitação, pergunto: não seria passível de nulidade? Segundo 
ponto: não seria viável ao Clube a modalidade de locação do espaço para as funcionárias existentes sob a 
forma de cooperativa? Dessa forma, os anseios dos associados seriam atendidos, as funcionárias 
existentes seriam aproveitadas, não haveria responsabilidade trabalhista do Clube a partir da efetivação 
da locação e poderia haver uma negociação dos passivos trabalhistas deixados pelo antigo salão. Terceiro 
ponto: por que o texto do edital expressa a obrigatoriedade do registro das profissionais, sendo que o TST 
já admite a modalidade parceria? Quarto ponto: existe contrato de locação do espaço provisório? Se sim, 
quem é o locador e qual é o valor para o espaço provisório do salão? Pergunto eu: estão preenchidos os 
requisitos quanto aos documentos obrigatórios por lei e pelo sindicato, por exemplo, vigilância sanitária, 
manual de procedimentos exigido pelo sindicato, relação de funcionários ou contrato de parceria exigido 
pelo Ministério do Trabalho? Quinto ponto: D. Lourdes, proprietária do antigo salão, responsável pela falta 
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do pagamento do salário às funcionárias, foi vista no último sábado fazendo cabelo e as unhas sem ser 
sócia. Quem assinou seu convite para adentrar ao Clube? Deve ser responsabilizado? Já que está claro 
nas regras que convidados não podem frequentar o salão do Clube. Sétimo: é fato que pessoas da 
Diretoria e do Conselho no intuito de colaborar com o funcionamento do salão provisório, porém, 
desconhecendo a responsabilidade de tal procedimento recolheu o dinheiro do caixa para garantir o 
pagamento das funcionárias. Quem autorizou essas pessoas? Essas pessoas têm autoridade e 
competência para tal? Diante da gravidade do fato de uma mesma licitação possuir dois editais, os 
mesmos com os números 008/2015, com objetos contraditórios; gostaria de solicitar ao digníssimo 
Presidente do Conselho, Dr. Manssur, que avaliasse a possibilidade de suspensão da homologação da 
empresa vencedora até que sejam preenchidos todos os requisitos de validade deste processo licitatório. 
Encaminhou à Mesa os dois editais, o comunicado do Pinheiros Esclarece e o abaixo-assinado, 
acompanhados de sua manifestação. 
 
Presidente – Recebeu a matéria, dizendo que a encaminhará à Diretoria, mas é uma usurpação de 
competência se, porventura, respondesse à última indagação do orador. Entretanto, examinará o assunto, 
mas a competência não é do Presidente do Conselho. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 656ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de fevereiro 

de 2016. 

Presidente – Não havendo contestação, deu por aprovada a Ata, conforme apresentada. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (Fora do microfone - Pela ordem) – Sugeriu que os temas 
relativos aos itens 5 e 6 tivessem precedência. 
 
Presidente – Explicou não seria possível atender ao pedido do orador, embora cabível, tendo em vista 
que as matérias dos dois primeiros itens tinham sido adiadas da assentada anterior e, pelo Regimento 
devem ter preferência na pauta. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-23/2015, referente à segunda discussão para redação 

final da alteração do artigo 50 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, 
abrangendo a inclusão de três parágrafos, objeto de proposta subscrita por 
setenta e dois Conselheiros. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo inscritos, declarou encerrada a 
discussão e passou à votação da matéria. 
 
Deliberação: 

O Plenário, ao deliberar, em segunda discussão, sobre a redação final da alteração do artigo 50 do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, abrangendo a inclusão de três parágrafos, objeto de 
proposta subscrita por setenta e dois Conselheiros, aprovada, em primeira discussão, com emenda aditiva 
formulada por Conselheira, acrescentando um quarto parágrafo aos três propostos, na 655ª Reunião 
Extraordinária, de 01/02/2016, resolveu aprovar, por unanimidade de votos, integralmente, o projeto de 
redação final proposto pela Comissão Especial de Redação, ficando assim redigidos os dispositivos 
regimentais objeto desta alteração: “Art. 50 - ... §1º - Caso o Conselheiro tenha material áudio visual para 
ilustrar e melhorar o entendimento de seu pronunciamento, tal material deverá ser disponibilizado à 
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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.” 
 
 
Item 4 -  Apreciação do processo CD-39/2015, referente à segunda 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, e deliberação sobre a redação final proposta 
pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Neste item, também prestou os esclarecimentos necessários sobre a matéria e abriu a 
discussão. Como não houve quem quisesse fazer uso da palavra, declarou encerrada a discussão e 
passou à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário, ao deliberar, em segunda discussão, sobre 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, aprovada em primeira discussão na 655ª Reunião 
Extraordinária, de 01 de fevereiro de 2016; e sobre a redação final proposta pela Comissão Especial de 
Redação, resolveu: 1) quanto ao Regulamento Geral, aprovar, em segunda discussão, integralmente, a 
decisão tomada por ocasião da primeira discussão e o projeto de redação final proposto pela Comissão 
Especial de Redação; 2) quanto ao Regimento Interno do Departamento Esportivo, aprovar, em segunda 
discussão, integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão Especial de Redação, 3) 
ficando assim redigidos os dispositivos regulamentar e regimental objeto desta alteração: 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 Pré-Militante e a Militante deverá requerer, 
por escrito, a sua admissão ao Departamento 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 Militante será de quatorze (14) anos, e para a admissão do Pré-Militante 
será de dez (10) anos, com exceção das modalidades Ginástica Artística e Saltos Ornamentais, cuja idade 
mínima será 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 frequentar as instalações esportivas do Clube para 
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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. §9º - A Diretoria deverá fornecer relatório 
trimestral ao Conselho Deliberativo com a Movimentação de Atletas por modalidade esportiva, nos 
projetos respectivos, com informações de custos, acompanhamento de metas (previsto x realizado) e 
planos de ação para correção de eventuais desvios. §10º - O Pré-Militante e o Militante receberão 
documentos específicos de identificação para o seu ingresso no Clube. §11º - 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.” Regimento Interno do Departamento Esportivo - “Art. 11 - 
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 Pré-Militante e a Militante deverá requerer, por escrito, a sua 
admissão ao Departamento 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 Militante será de quatorze (14) anos, e para a admissão do Pré-Militante será de dez (10) 
anos, com exceção das modalidades Ginástica Artística e Saltos Ornamentais, cuja idade mínima será 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 frequentar 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. §9º - O Clube não contratará, para a defesa de suas cores e em nenhuma 
competição oficial, atletas de outras instituições, brasileiros ou não, que não sejam os pertencentes ao seu 
quadro esportivo. §10º - O Militante e o Pré-Militante serão obrigados ao pagamento das contribuições 
previstas no orçamento. §11º - A Diretoria deverá fornecer relatório trimestral ao Conselho Deliberativo 
com a Movimentação de Atletas por modalidade esportiva, nos projetos respectivos, com informações de 
custos, acompanhamento de metas (previsto x realizado) e planos de ação para correção de eventuais 
desvios. §12º - O Pré-Militante e o Militante receberão documentos específicos de identificação para o seu 
ingresso no Clube. §13º - 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. §14º - A Diretoria Esportiva terá por critério incentivar intercâmbios esportivos, objetivando a 
identificação de potenciais atletas que possam vir a pertencer ao quadro de Militantes.” 
 
Presidente – Salientou que se omitira em agradecer a ComissãoEspecial de Redação que elaborou o 
projeto de redação final do item anterior, o processo CD-23/2015, deixando expresso os seus 
agradecimentos pela colaboração dos Conselheiros Bruno Minioli, Oscar José Horta e Roberto Augusto 
Muzzi Além. Agradeceu, também pelo trabalho realizado na Comissão Especial de Redação deste item, 
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aos Conselheiros José Geraldo Louzã PradoAlexandre Lomonaco e Marcelo La Terza Santos.Destacou 
que o Esporte Clube Pinheiros, a partir de hoje, passa a ter uma disposição muito importante na parte de 
Esportes do seu Regulamento Geral e no Regimento Interno do Departamento Esportivo. Parabenizou a 
todos aqueles que se empenharam nesse trabalho, ao Diretor de Área de Esportes, Arnaldo Luiz de 
Queiroz Pereira e ao Presidenteda Diretoria, Roberto Cappellano.  
 
 
Item 5 -  Apreciação do processo CD-01/2016, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de R$ 50.597,79, para contratação de empresa especializada para 
executar Nova Quadra – Paredão. 

Presidente - Não havendo oradores inscritos para falar neste item, declarou encerrada a discussão e 
submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

Por maioria de votos, o Plenário resolveu aprovar o pedido de autorização formulado pela Diretoria, para 
utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 50.597,79, para contratação de empresa especializada 
para executar Nova Quadra – Paredão. 
 
 
Item 6 -  Apreciação do processo CD-02/2016, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de R$ 456.189,68, para contratação de empresa especializada para 
executar a Reforma do Reservatório Elevado. 

Presidente – Abriu a discussão da matéria. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Inicialmente, informou que com as recomendações feitas pela Comissão de 
Obras em seu relatório, concordava totalmente com a solicitação da Diretoria, porém, deixou consignados 
alguns fatos que ocorreram por ocasião da apreciação da Proposta Orçamentária para 2016, aprovada na 
Reunião Ordinária do Conselho de 30/11/2015. Referiu que como essa obra não constou na relação de 
obras e reformas planejadas para serem executadas no decorrer deste ano, propôs uma emenda incluindo 
esse serviço nessa relação. Na ocasião, o Presidente da Diretoria informou que não concordava com sua 
emenda, pois essa obra não tinha que ser feita com recursos de Investimento, e sim do Custeio, pois não 
seria agregado valor ao patrimônio do Clube. Seria feita uma recuperação, com troca de barras de aço CA 
50, aplicação de grout. Por esse motivo, não via necessidade de ser previsto recurso do Investimento para 
esse serviço. Comentou, então, que de acordo com o artigo 37 do Regimento Interno, esse serviço deveria 
ser executado com verba do Investimento e não de Custeio. O Presidente da Diretoria ratificou que essa 
era uma obra de manutenção e que já estava tudo pronto para ser iniciada a licitação. Lembrou que antes 
da votação dessa emenda, um Conselheiro informou que esse serviço já estava na Previsão Orçamentária 
como Custeio e que se fosse colocado em Investimento iria gerar uma sobra no Custeio, o que 
infelizmente não seria possível. Com essas considerações, ficou contente em perceber que, apesar dos 
argumentos apresentados na ocasião, a Diretoria concluiu que por suas características a recuperação 
desse reservatório deva ser realizada com recurso de Investimento. Entendeu importante essa mudança 
de critério na relocação dessa obra, do Custeio para Investimento, pois senão o fizesse a Diretoria 
provavelmente teria problemas contábeis na apresentação de suas contas. Finalizando, como já havia 
esclarecido, disse que esse reservatório é muito importante para o Clube, pois ele pressuriza todo anel 
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hidráulico. Conforme já apontado pela Comissão de Obras em seu relatório, como está sendo prevista sua 
impermeabilização interna e esse reservatório tem apenas uma célula, no edital de licitação deverá ser 
esclarecido como será executada a pressurização do anel hidráulico enquanto esse reservatório estiver 
sendo impermeabilizado, pois na relação de serviços a ser executados enviado ao Conselho não foi 
abordado esse assunto.  
 
Célio Cássio dos Santos – Tendo em vista a aridez do assunto, solicitou que o Presidente da Diretoria, 
ou alguém que o representasse fizesse esclarecimentos pertinentes ao final. 
 
Presidente – Concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Diretoria. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Em esclarecimento, dirigiu-se ao Conselheiro Tatit, 
dizendo que tinha trazido a ata referida, pois imaginou que ocorreria aquele questionamento: Página 
30/41, e a conversa que a gente teve foi essa mesma. Vou até ler, porque é melhor dizer o que eu disse, 
acho que fica melhor. Na página 30 você pergunta assim: A única discordância, de acordo com o artigo 
37, do Regimento Interno, nós temos que usar verba de Investimento e não verba de Custeio. Aí explanei 
o que estava pensando, não tem nenhum lugar da ata que eu estava em Custeio, que ia economizar. Aí 
minha frase na página 30: já estou com tudo pronto para preparar e soltar a licitação. Agora, também se 
quiser vir, vem 28 de janeiro, acho que vai ser aprovado, porque todo mundo sabe da necessidade, a 
gente espera mais 30 dias, eu mando 28 de janeiro, para mim não tem problema nenhum, o importante é 
fazer, como você falou. Que é o que está acontecendo agora, tanto faz, no próprio dia e é o que fiz depois, 
trouxe ao Conselho, na dúvida traz ao Conselho. Então, como o próprio Conselheiro Arnaldo Osse falou, 
ele deu parecer no dia 20 de janeiro. O senhor só se equivocou, foi dia 23, não dia 24, porque dia 24 o 
Conselho estava fechado. E veio agora, dia 27, 28 de março, que ele deu parecer no dia 20 e na época 
achei que viria 28 de janeiro. Então, no mesmo dia, na página 31/41, eu te falei: se for questão de vir para 
cá não tem problema, vem ao Conselho e não tem problema. Com relação à obra não tem nem o que 
falar, é uma necessidade, era uma coisa que você mesmo falou que não deu tempo de fazer, que queria 
ter feito na sua gestão e a gente está conseguindo fazer agora. Só o que queria te falar do anel 
pressurizado, porque o Clube está todo pressurizado, o sistema é o seguinte, espero que o pessoal menos 
técnico entenda, mas você vai entender. Nosso reservatório tem uma capacidade de 35 metros cúbicos, 
ele fica pressurizado. Durante o dia, no pico, consumimos 1000 metros cúbicos, então ele é enchido mais 
ou menos umas 30 vezes. 30 vezes, vezes 35 dão os 35 metros cúbicos. O que acontece com ele? A 
bomba o enche em três minutos e tem uma média também na hora de pico de 20 minutos para esvaziar. 
Quando chega na automação enche de novo a caixa de água e ela vai rodando assim, porque nosso 
volume de armazenamento é muito pequeno. Poderia ter feito outra obra, que seria um reservatório muito 
mais caro, de 200 metros cúbicos pressurizado para atender. Não é o caso. Então, o que acontece com o 
sistema? Ele enche, esvazia, enche de novo, esvazia, isso acontece em torno de 30 vezes ao dia. E não 
dá para ficar usando a bomba direto e pressurizando a rede, porque queima a bomba, porque a bomba 
não vai aguentar essa rotatividade, o rotor dela vai dar zebra. Então, a gente vai fazer o seguinte: à noite, 
não tem funcionamento do Clube da meia-noite às 6h, a gente obviamente vai baixar, porque ela baixa e 
sobe todo dia, a gente faz pequenos reparos na parte da impermeabilização. Aí vai demorar uns 10, 15 
dias, fazendo epóxi, essas coisas, já falamos com o Flávio Pimenta, que é nosso consultor. O Fernando 
Relvas, que faz a parte estrutural e no outro dia a gente enche a caixa de água. Nesses primeiros 10, 15 
dias, quando for mexer na impermeabilização da parte interna é que a gente precisa tomar esse cuidado e 
aí então deixa no final do dia. Mexe à noite. No outro dia liga, em três minutos enche a caixa de água e ela 
entra no sistema normal de funcionamento. É só isso, para te explicar porque não foi colocado, que a 
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gente vai fazer esse sistema. O resto acho que já está aqui e explicado. Era isso e para dar os 
esclarecimentos para todos os Conselheiros. Muito obrigado.  
 
Presidente – Agradeceu ao Sr. Presidente da Diretoria pela atenção. Não havendo mais nenhum 
questionamento, colocou a matéria em votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Plenário decidiu aprovar o pedido de autorização formulado pela Diretoria, 
para utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 456.189,68 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, 
cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), para contratação de empresa especializada para 
executar a Reforma do Reservatório Elevado. 
 
 
Item 7 -  Apreciação do processo CD-10/2015, referente a fatos narrados no Registro de 

Ocorrência nº 334/15, de 07/04/2015, ocorridos no Estacionamento Social Faria Lima 
na mesma data, envolvendo três Conselheiros, dentre eles uma Diretora Adjunta. 

 
 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
 
Item 8 -  Apreciação do processo CD-26/2014, referente ao Recurso de Revisão interposto 

por dezesseis Conselheiros, da decisão do Conselho Deliberativo objeto de sua 
Resolução nº 22/2015, de 28/09/2015, que, acolhendo recomendação da Comissão 
Processante Especial, determinou o arquivamento de processo administrativo 
disciplinar autuado em decorrência de Representação formulada por Conselheiro, 
contra o Presidente da Diretoria e da Presidente do Departamento de Assistência 
Social da gestão anterior, à míngua de justa causa que justificasse o seu 
prosseguimento e o inconveniente de se intimar, para prestar depoimentos, 
pessoas que ocupam cargos públicos. 

 
 

- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
 
Item 9 – Várias. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Referiu-se à manutenção das cancelas do Clube, assim se 
manifestando: Se os senhores não sabem, no mês passado foi creditado a todos os senhores o valor do 
estacionamento da noite de reunião de Conselho. Isto foi uma falha lamentável do sistema que está 
vigente, os senhores pagaram... 
 
Presidente – Mas houve depois, do Presidente, a autorização para devolver. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Não houve, até hoje eu não recebi nada, nem vou querer, mas se foi 
debitado indevidamente teria que ser creditado devidamente. Não o foi. Estive reclamando na portaria, 
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estive reclamando na administração. Foi me dada a orientação de que haveria uma relação, sei lá o quê 
dos Conselheiros, que se pedissem o retorno seria dado. Evidentemente que não estou atrás disso, se me 
foi debitado indevidamente deveria ser creditado devidamente. Mas esse não é o assunto, o que trago 
aqui é a situação do contrato que existe sobre esse assunto, um contrato falho, um contrato em que a 
manutenção dessas portarias só faz durante a semana, no sábado e domingo não se faz a manutenção, 
uma situação esdrúxula, uma situação em que a gerência, seja ela do sistema, seja a gerência geral não 
toma conhecimento a esse respeito. E não é por falta de conhecimento, porque tem um Conselheiro aqui 
na Casa, que é o Waldemar Arthur Zamariola, que há um ano vem perseguindo esse assunto. Fez uma 
representação, solicitou o acordo e recebeu uma carta absolutamente imprópria, dizendo que 
estatisticamente não há falhas. Ora, como estatisticamente não há falhas. Há falhas. Depois, dada a 
insistência e a persistência deste Conselheiro, que, aliás, não tem nenhuma obrigação de ler contrato, foi 
ler o contrato e mostrou a falha deste contrato, mostrou que esta firma, que está trazendo o melhor nos 
shopping centers não está dando assistência ao Clube. Os senhores estão presentes e estão cientes de 
que há falhas na portaria. De tal sorte que às vezes, às 17:00 horas, carros e carros ficam parados, com 
crianças dentro do carro, porque há uma falha na manutenção dessas portarias. E qual é a justificativa? É 
que não há peças de reposição. Ora, não existe manutenção preventiva? Que isso? É só manutenção 
corretiva? Não, senhores, isto não pode acontecer, isto é um absurdo. Eu sei que é um absurdo e sei 
também que isto chegou às mãos do Presidente. Ora, senhores, uma falha gerencial chegar às mãos do 
Presidente é muito desfaçatez da gerência. Então, senhores, o que temos que tomar cuidado, o que temos 
que lutar, o que temos que exigir é que a gerência deste Clube exerça suas funções de gerência e não 
venha discutir, não venha justificar falhas operacionais, isso não é possível, eu não aceito. E gostaria de 
ter uma resposta desta Diretoria, para que pudesse eventualmente numa possível Várias, talvez no ano 
3200, poder vir aqui e ler nesta Tribuna a resposta da Diretoria, que sei que está tomando providências, 
em primeiro lugar. Segundo lugar. Senhores, eu não quis me alongar e vir aqui comentar assuntos 
técnicos da minha especialidade, porque não cabe eu vir aqui tecer comentários sobre colegas, mas estou 
alertando que nas peças orçamentárias os números que estão sendo colocados não vêm com as 
referências, não é possível, não se aceita orçamentos em que nos itens ali colocados não se tenha 
referência do preço. Isso é uma falha técnica, não deveria. E isso em proteção às aprovações que aqui 
fazemos. Hoje aprovamos um orçamento em que os senhores não sabem, dentro de orçamento, mas se 
analisarem vocês verificarão que no primeiro orçamento o ferro custa R$ 3,85 e no segundo orçamento o 
mesmo ferro custa R$ 22,00.  O que é isso? Isto é uma falha. E por que falha? Porque não tem nestes 
orçamentos o referencial de custo. Todo orçamento digno que se faça tem que ter o referencial de custo, 
mesmo que não seja procedente naquele momento, mas tem que ter o referencial de custo, para que 
quem for analisar saiba qual o princípio que o orçamentista fez. Chamo atenção para que os senhores não 
aprovem orçamento nenhum sem ter no orçamento o referencial de custo, isto é prejudicial à Instituição, 
como também é prejudicial a análise de orçamento verba. O item verba sem ter o referencial, qual é o 
conceito de verba. Não existe verba por ser verba, a verba tem que vir rastreada em um parecer, um 
orçamento, às vezes três orçamentos. Não o veio. E por último, senhores, gostaria de recomendar à 
Diretoria e ao Presidente da Comissão de Obras e ao Sr. Diretor de Patrimônio, que ao assinar um 
documento, seja ele engenheiro, que conste o CREA. Vejo aqui documentos assinados por 
superintendente não sei das quantas, não sei de quem, não sei se essa pessoa é engenheiro ou não, 
quem é o responsável por esse documento. Existe número do CREA, existe responsabilidade técnica, 
cada orçamento deveria ter anotação de responsabilidade técnica, isso é lei.  No entanto recebemos aqui 
documentos que sequer sabemos quem são, que sequer sabemos a origem. E se falhar esse orçamento 
não temos com quem responder. Senhores, estamos numa Instituição em que não visa lucro, mas tem 
responsabilidade daquilo que faz. Então, senhores, são essas as recomendações e as sugestões que faço 
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e gostaria de ter as respostas no prazo regimental, me parece que em 30 dias. É o que tinha a dizer. Muito 
obrigado.  
 
Cândido Padin Neto – Pronunciou-se dizendo: ... realmente o que tínhamos que conversar, porque no 
ano passado o Presidente da Diretoria era Conselheiro e estávamos sempre de acordo com as situações 
que estavam ocorrendo e éramos sempre contra essas situações. Então, acho, que o que o Badra 
levantou aqui realmente era o que à época falávamos sempre de todos aqueles orçamentos esdrúxulos 
que nos apresentavam, todos aqueles orçamentos aprovados pelas Comissões desta Casa sem a devida 
verificação e isso nos deixava muito preocupados. Então acho que agora é nossa vez de tornarmos as 
coisas mais fáceis de serem entendidas pelos Conselheiros que não são engenheiros, que não estão 
sempre vivenciando valores, obras e tudo mais. Então, realmente todos os orçamentos deveriam vir 
balizados com valores e orçados por quem realmente sabe, ou empresa, alguém e com a qualificação 
desses com o CREA, isso é muito importante. Outro ponto que vem me perguntando demais, eu já não sei 
mais o que respondo: qual o valor do complexo Faria Lima? Quanto foi gasto no complexo Faria Lima, 
principalmente no Tênis? Agora então que estamos em época de eleição, estamos lá sentados, me vem a 
mesma pergunta: quanto nós gastamos aqui? Por quanto fizemos esse show? Então gostaria que a 
Diretoria pudesse e posicionasse a, nós, Conselheiros, se ela obviamente nesse prazo tem condições de 
responder esse questionamento, para que possa dar aos associados essas devidas informações. Qual 
teria sido o preço total que nós pagamos nesse complexo Faria Lima? Outro ponto, também já foi 
discorrido, do estacionamento, das entradas e tudo mais, eu já conversei sobre isso no debate anterior. 
Então fica aqui meu depoimento, meu pedido à Diretoria dessas questões. Muito obrigado. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Algumas coisas que ficaram para serem discutidas de alguns meses para 
cá e que acho importante manter uma relação com o associado, principalmente aqueles que nos pedem 
que venhamos passar algumas informações e cobram nossa posição aqui. Dentre elas, sobre o 
cabeleireiro, ainda bem que algumas colegas estiveram aqui, reforçaram, incluindo o Xaxá, que estou 
acompanhando há algum tempo. Algum tempo atrás, enquanto Diretora da Sauna, nós tínhamos feito 
alguns projetos de fazer um retrofit na região, porque no Plano Diretor existe aprovação de um beauty 
center, em que naquele local das Saunas masculina e feminina seria feito um prédio ou uma reforma no 
mesmo prédio ampliando em mais dois andares e que ali teria toda parte de beleza do Clube, seriam 
cabeleireiros, massagens, a parte tanto masculina quanto feminina, o barbeiro, no mesmo local, ampliando 
a frente do prédio para alguns espaços, para ampliar o bar que está dentro da Sauna para fora, até porque 
muitas pessoas ficam aguardando o atendimento antes de estar dentro do estabelecimento. Esse projeto 
foi muito bonito, está em mãos do departamento da medicina do esporte, da parte médica, com a Andréa e 
tem mais três projetos já em mãos. Isso é interessante que vocês tomem conhecimento, até para buscar 
saber como são feitas essas conclusões de projetos, para que a gente possa até chegar a um 
denominador comum e encontrar uma fórmula melhor para aquilo. Coloco aqui de repente para que 
possamos posteriormente convocar algumas pessoas interessadas nesse assunto, para levantarmos 
esses antigos projetos, dar continuidade e quem sabe fazer um ponto bem interessante ali. Outra situação 
é do Fitness, que algumas pessoas acham que já está ficando um pouco pequeno até. Isso já se previa há 
muitos anos, da época do Rudge. Fui contra ter feito Fitness nesse local, minha ideia era fazer onde hoje 
lá temos o Bar da Piscina, em que tivesse feito uma ampliação do local e o Fitness feito no sentido 
horizontal e não vertical, subindo cinco andares para fazer exercício naquele andar. E ter preservado o 
centro esportivo como centro esportivo, que foi feito para esta finalidade. Hoje vejo a possibilidade de 
ampliarmos um segundo espaço de Fitness, porque está realmente ficando cada vez mais ocupado dado 
o interesse das pessoas pela área, que é muito importante, não há médico que não recomende que você 
faça uma atividade como essa para complementar sua qualidade de vida, sua saúde. E uma das 
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recomendações era retomar o projeto nessa região de frente a piscina. Hoje só temos um bar, que na 
época que fizeram a cozinha muito pequena, até hoje tem problemas, não é um bar adequado, apesar da 
reforma que fizeram, uma cozinha pequena em relação à demanda, que é muito mal feita, muito mal 
servida, até hoje não se resolveu muito bem. E o fato de termos dois grandes vestiários embaixo desse 
grande Bar da Piscina, que daria para compensar a falta do vestiário no Fitness, que a gente tem que ir ao 
quarto andar, um vestiário que não comporta todas as pessoas do prédio inteiro. E para isso tiveram que 
fazer mais elevadores para poder subir mais gente ao quinto andar. Então, são coisas que deixamos para 
trás, nunca mais discutimos e venho aqui recomendar que se pensasse no futuro do Clube. Estamos 
pensando no passado, o que ficou, quem cobrou, quem não cobrou, o que pagou, o que não pagou, onde 
está esse dinheiro, mas precisamos pensar daqui para frente também. Eu me preocupo muito com o 
futuro. Meus netos já estão aí e já estou na quinta geração da Escolinha do Clube e estou vendo a 
Escolinha também já retrocedendo, precisando de mais coisas para serem feitas. Hoje temos 450 crianças 
na Escolinha, a gente vê coisas ali acontecendo em volta, não tem nem como estacionar carrinho de 
criança. Chegam grávidas para estacionar carro no estacionamento e não consegue abrir a porta para sair 
do carro. São pequenas coisas, mas que a gente está vendo que são coisas que pontualmente interessam 
a todos, que vai afetar em algum momento ou outro algum de nós, ou alguém da família e isso tudo é 
interessante. Entre outras coisas, estou generalizando bastante, porque um momento gostaria de me 
sentar com algumas pessoas interessadas em tantos assuntos – Acho que a Conselheira tem tanto 
assunto interessante, já tenho observado – Mas me coloco à disposição, e mais cinco ou seis pessoas que 
pudessem falar dos assuntos que tem relação com uma área que é mais feminina mesmo: vestiários, 
assuntos familiares, as escolinhas esportivas, escolinhas da criança e todas essas seções em que a gente 
fala de beleza, de cabeleireiro, que acho que a gente está num momento de se sentar e ver o que se pode 
fazer daqui para frente. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) - Queria te fazer um convite. ... Venha fazer parte do Plano 
Diretor de Desenvolvimento, porque tudo isso que você está falando está sendo discutido. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Eu gostaria muito de fazer parte, sei que ele está acontecendo e estou aqui 
me colocando... 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Tudo isso que você colocou está sendo discutindo, inclusive nossa 
parte de serviços é justamente vestiários, armários. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Tenho muitos projetos, durante oito anos – Vocês chegaram depois, estou 
há 28 anos no Conselho – Tivemos oportunidade certa época e fui Presidente da Comissão Especial 
Feminina durante quatro anos, em que juntamos várias Conselheiras, associadas e interessadas em 
conhecer o que se passa dentro do Conselho e foi uma época muito produtiva. Aliás, esse material que 
inclui todos esses assuntos que talvez vocês estejam falando está à disposição no Conselho. Peço até 
permissão ao nosso Presidente em deixar à disposição esse material, que é muito rico, de antigas 
Conselheiras. Conselheiras que até já faleceram e que já vem há muitos anos falando de tudo isso, que, 
nós, hoje em dia ainda estamos preocupados e que não houve solução. A gente está aqui no Clube desde 
que nasceu, então acompanhou como atleta, criança, mãe, agora como avó e são os mesmos problemas. 
Gostaria muito de fazer parte sim, estou me oferecendo, assim como das outras vezes consegui aglutinar 
essas mesmas pessoas que hoje fazem parte até daqui do Conselho, que foram convidadas a serem 
Conselheiras e conheceu um pedacinho disso daqui. Deu certo, tem muita gente boa aqui que está 
fazendo parte disso, estamos aqui fazendo parte há muitos anos. Entre outras coisas, agradeço. Gostaria 
de marcar um horário, até para a gente fazer isso no próprio Conselho, acho que o senhor permitiria isso. 
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Presidente – Claro. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Agradeceu. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Agradeceu. 
 
Renato Muller da Silva Opice Blum – O assunto é muito crítico e grave, de extrema importância. 
Aproveitar a Diretoria presente aqui para pedir, porque isso envolve todos nós, sem exceção, 
especialmente com relação aos nossos filhos e aos nossos pequenos atletas. Estava pesquisando durante 
a reunião, tenho o hábito de tentar me aprofundar um pouquinho mais em alguns assuntos e descobri uma 
notícia que acabou de sair. Saiu há algumas horas e é muito, muito grave. Foi descoberto um vínculo, 
essa conclusão saiu hoje, isso decorre de um estudo feito com 168 atletas de futebol, inclusive alguns 
adolescentes e até crianças, de que em campos de grama artificial, saiu hoje num estudo americano junto 
com um estudo da Universidade de Stirling, na Escócia, os estudos concluíram que aquelas partículas, 
aqueles pedacinhos de borracha que estão dentro da grama artificial, que servem para amortecer o 
impacto, principalmente dos goleiros – Eu sou goleiro, meus filhos também, o filho da Graziela também. 
Por isso pedi para você ficar, Graziela – E todas as pessoas, sem exceção, que jogam em campos 
artificiais, isso é irreversível, cada vez mais pessoas jogam em campos artificiais – Aliás, o Pinheiros é um 
dos últimos que tem campo de grama artificial – Foi feito um vínculo e a comprovação com 168 atletas que 
essas partículas são altamente cancerígenas e foram responsáveis pelo câncer desses 168 atletas, 
inclusive crianças, do linfoma não Hodgkin, senão me engano inclusive alguns a óbito. Então, queria 
propor aqui, já postei e vou postar em todas as redes possíveis, do Facebook, isso interessa a todos nós, 
para pesquisa. Vou pedir à Diretoria que encaminhe isso ao departamento de saúde. Estava conversando 
com o Dr. Atanes também. Mandei para todos os médicos que conheço, inclusive peço a todos que façam 
isso, para que a gente possa evoluir nesta discussão e tentar chegar a uma conclusão positiva ou 
negativa. E se infelizmente a conclusão for positiva, a solução já apontada nesse estudo, mandei ao 
Fernando, também ao Quico Flaquer, é trocar essas partículas de borracha por outras partículas sintéticas 
que existem, um pouco mais caras, mas existem. Então fica aqui meu alerta, a minha consideração, 
especialmente chamar atenção de todos pela gravidade dessa questão e que o Pinheiros possa sair à 
frente e chamar esse assunto inclusive na ACESC e em outros fóruns competentes. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.  
 
Severiano Atanes Netto (aparte) – Esse assunto, nós, na Comissão de Saúde e Higiene levantamos logo 
no início da minha gestão, aproximadamente dois anos, o Presidente da Diretoria era o Dutra e os 
trabalhos que apareceram a esse respeito, da possibilidade cancerígena da borrachinha não tinha ainda 
uma comprovação, era uma suspeita. Assim mesmo levamos isso ao Presidente da Diretoria e a 
preocupação maior era com as crianças, pois acho que os adultos que participam do Futebol de quadra 
com as borrachinhas teriam um risco menor do que as crianças, que vão passar o resto da vida sujeitas a 
uma possível substância cancerígena, que seria atrás de aspiração. O problema foi levantado, mas não foi 
concluído, pois não havia uma base ainda justificando a substituição dessa substância. Mas, de todo jeito, 
é um problema que agora está sendo novamente levantado pelo Conselheiro e possivelmente vamos 
novamente rever a possibilidade ou a necessidade da substituição desse tipo de piso. Muito obrigado. 
 
Presidente – Informou que encaminharia aquele pronunciamento para manifestação da Diretoria e da 
Comissão de Saúde e Higiene. 
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Renato Muller da Silva Opice Blum – Agradeceu.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Eu gostaria no momento iniciar agradecendo. Agradecendo, porque 
meu dia a dia anda pesado, faltei nas duas últimas reuniões por questões pessoais e vim hoje, até pelo 
peso que o senhor colocou nas minhas costas ao me colocar como Presidente da Comissão Disciplinar eu 
achei que precisava vir de qualquer forma e me pronunciar a respeito da situação. Como disse 
anteriormente, escrevi, porque achava que estaríamos bem tarde, estaríamos começando talvez agora, 
então, escrevi, para tentar resumir e tentar ser o mais claro possível. E por mais que a sabedoria popular 
diga que menos é mais e outras frases bonitas, de efeito, o resumo nos prega peças às vezes. E quando 
em meu pronunciamento eu disse que não caberiam outras penas, não sei o quê, com certeza, ouvindo o 
senhor, passei essa imagem de que eu entendia isso, quando na verdade estava me atendo à questão 
das penalidades. E aqui diz, no 37, não querendo discutir: caberá pena de advertência, sempre que a 
infração não for aplicada outra penalidade. Entendíamos que até infração era discutível e o Plenário hoje 
arquivou. Mas havia alguma questão de ter mexido com a segurança, tudo bem, caberia um pito de 
repente, para não fazer dessa forma. Continuar fazendo, mas não dessa forma, então, arquivar, tal. Então, 
levando em conta o arquivamento e as duas possibilidades de advertência que o Regulamento colocava e 
levando em conta meu entendimento – Acho que a Comissão também, o Conselheiro Cardia vai falar em 
seguida a mim – de discutir a competência da Comissão Jurídica para propor pena, que no meu resumo 
passei para todos, assumo meu erro, a ideia de que não caberia. Então, muito obrigado pela correção, 
acho que foi muito cabível e até para esta Casa ficar totalmente esclarecida, que era a razão do meu 
pronunciamento. Fora isso, pedi para falar no item 8, que não era para me colocar contra ou favor, embora 
goste de me posicionar, tenho um histórico até chato nesse sentido, mas era no sentido de que gosto de 
ver o Presidente da Diretoria ali sentado ainda, no sentido de propor, de pedir muito cuidado no futuro com 
o que arquivamos hoje, porque sem dúvida, o Conselheiro Toni Moreno, ex-Presidente e grande amigo 
citou um caso da ACESC. A ACESC é uma entidade de clubes e ele mesmo citou que mês que vem a 
Hebraica vai receber outro candidato, depois outro clube vai receber outro candidato. Por outro lado, 
ocorreram alguns casos, a Conselheira Laís também citou algumas questões, mas a gente não pode 
esquecer, os mais antigos aqui de uma época em que certa, não vou citar, mas certa pessoa, que 
conheço até pessoalmente, tomou posse na Prefeitura de São Paulo e de certa forma talvez por birra 
alterou algumas regras. Então, o perigo de abrirmos para uns, convidarmos só outros é entortar a questão 
que os convites trazem de bom. Então, ao mesmo tempo que a gente abre e é necessário esse contato 
com os órgãos públicos, com as autoridade e tudo mais, corremos o risco de desagradar os não 
convidados, que poderão tomar posse e tripudiar em cima do nosso Clube.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Na realidade também concordo que a posição do Clube tem 
que ser independente em relação à política partidária. O que o Clube pode e deve fazer é manter uma 
relação política institucional com a administração pública, seja ela do executivo municipal, estadual ou 
federal ou o legislativo, porque é muito importante.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Perfeito. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – O Clube tem isenções fiscais aqui da Prefeitura de São Paulo em 
relação à parte predial do IPTU, Lei de Incentivo ao Esporte. E precisa ter uma boa relação política, mas 
de natureza institucional, separada de campanhas eleitorais. Pode receber autoridades aqui, e deve até, 
não vejo problema, mas do ponto de vista institucional, como foi bem salientado por você. Brevemente a 
Diretoria receberá aqui junto da ACESC, que é um órgão institucional dos clubes uma senadora da 
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República por São Paulo e que eventualmente será candidata à Prefeitura de São Paulo, mas é de caráter 
institucional e não político. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Mas tem um detalhe também, que não é o Clube que receberá, o 
Clube está cedendo espaço para uma associação, que nesse espaço irá trazer.   
 
Presidente – Perfeito. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Só um minuto para concluir o que estava querendo dizer e faço 
questão de ouvir o aparte e se possível sanar, mas minha questão é o medo, porque a próxima eleição 
agora é da prefeitura municipal e o problema dos cargos legislativos é que é muita gente. Até nos debates, 
o Conselheiro sabe, vários outros que gostam de política acompanham e sabem que as emissoras de 
televisão geralmente são processadas e obrigadas a levar todos os candidatos, algumas até nem fazem 
debate para não ter que levar todos os candidatos, isso cargo majoritário. Minoritário, como alguns foram 
fotografados, é mais complicado ainda. Então, peço realmente um cuidado em futuros eventos, aniversário 
do Clube e tudo mais com relação a isso, principalmente a convites. Abertura para todos, sou mais ou 
menos da postura do Conselheiro Montoro, que deve ter necessitado ir embora, mas no sentido de que é 
totalmente democrático, o perigo é o convite. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – É que o Estatuto é tão claro. Na realidade o que não pode, o que 
está vedado pelo Estatuto é manifestação política nas dependências do Clube. Manter relações 
institucionais políticas é totalmente legal, legítimo, lícito e necessário. É que desvirtuou essa discussão, 
ela não poderia ter desvirtuado, mas são circunstâncias, acabou indo para esse lado. Só para deixar claro, 
que o que o artigo 5º veda são manifestações políticas, religiosas ou ceder as dependências do Clube 
para tal finalidade. A regra é clara, é que realmente a interpretação que está se dando para esse 
dispositivo acabou sendo relativizada para o lado das relações e não da manifestação.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Conselheiro, acho perfeito. Só acho o seguinte: nós já votamos. Foi 
arquivado e vim aqui não para trazer o assunto à baila de novo, mas sim para tentar, como Conselheiro, 
tentar não, para pedir ao Presidente atual e aos futuros, mais cuidado nessa situação, porque da mesma 
forma que traz benefícios pode trazer malefícios, como nosso histórico já provou no passado, quando uma 
prefeita tomou posse e a situação ficou meio chata. Era isso. Boa noite.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sr. Presidente, tendo em vista a manifestação enfática do Conselheiro 
Pedro Badra, que me antecedeu, em relação a questões muito importantes, pertinentes com relação às 
licitações e às obras, áreas que o Conselheiro Pedro Badra conhece bem, por ser engenheiro e por ser 
Conselheiro aqui há tantos anos, de fato essa questão é fundamental, as questões levantadas pelo 
Conselheiro Pedro Badra. Tão logo ouvi o pronunciamento do Conselheiro Badra diligenciei ao Presidente 
da Diretoria para questioná-lo a respeito dessas questões levantadas aqui pelo Conselheiro Badra e a 
Diretoria me informou que essas considerações foram levadas em consideração. Tanto é verdade que no 
final do ano passado a Diretoria já contratou um orçamentista para dar seu parecer nas próximas questões 
que serão oportunamente levadas para deliberação do Plenário. Lembro também, Sr. Presidente, que a 
Diretoria tem evoluído nesse processo... 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Se o senhor prestou bem atenção no que falei deve ter visto 
que me reportei aos documentos que vieram nesta sessão. E a recomendação é para que as outras 
sessões não venham com esta falha operacional. E não preciso falar com o Sr. Presidente a esse assunto, 
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nem solicitar nenhuma recomendação, porque ele sabe de cátedra, porque é engenheiro também, como 
também sabe o Sr. Rossi, que é engenheiro também, como o senhor sabe que o Sr. Miller, que é 
engenheiro também. Uma peça orçamentária tem que vir assinada por um engenheiro e ter o CREA, está 
claro? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sim. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Então, acho que seu pronunciamento, que é muito BEM-VINDO, mas 
justificar um fato que já veio com falha não é muito bom. Vamos tentar sanar e consertar o que está sendo 
falho, para que não venha mais com essas imprecisões. Muito obrigado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Conselheiro, de fato, como disse, seu pronunciamento foi pertinente 
com relação a essas questões. Exatamente por isso a Diretoria houve por bem contratar um orçamentista 
e nas próximas obras que serão, projetos que oportunamente virão ao Plenário e certamente acontecerão 
ao longo da gestão, fazem parte de uma gestão, o pronunciamento do orçamentista virá com certeza. Não 
veio nessa deliberação das obras que foram aqui objeto de discussão no Plenário hoje, porque elas foram 
anteriores à contratação desse orçamentista. Então, a Diretoria está nesse processo e, acatando inclusive 
sua sugestão, já contratou um orçamentista para as próximas obras que virão ao Plenário. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Conselheiro Cardia, achei sobremodo oportuna sua 
manifestação ainda acerca de licitações, você chegou a referir isso. Acho que temos um espaço para 
aperfeiçoar o sistema de um modo geral, sistemas de licitação aqui no Esporte Clube Pinheiros, não tanto 
na área de engenharia, sobretudo, uma licitação específica, mas, sobretudo, na questão do Pregão. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Aliás, você foi um Conselheiro que atuou bastante nesse sentido. 
 
Presidente – Eletrônico foi o senhor que idealizou. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Fui eu, agradeço a lembrança, Presidente, Conselheiro Cardia. Vou 
voltar a esse tema falando agora, depois conversarei com o Presidente Cappellano, porque na 
oportunidade que se implementou o Pregão eletrônico e o presencial no âmbito da Prefeitura de São 
Paulo, conseguiu-se uma redução, Dr. Manssur, de 30% de gastos da prefeitura em bens e serviços 
contratados através do Pregão. Mas o Pregão exige para sua funcionalidade um universo maior. Existem 
diversos sites que são utilizados por grandes empresas que operam com o Pregão eletrônico, não com 
uma pequena amostragem. Com uma pequena amostragem de convidados, ainda que haja um preço 
base, Conselheiro Cardia, é o pior sistema de compra de bens e serviços possível. Talvez o Clube 
pudesse participar de um desses sites para compra de bens e serviços, inclusive esses sites são muito 
interessantes, porque o fornecedor do bem ou do serviço é avaliado pelos demais compradores e aquilo 
dá uma ideia. Evidentemente que alguns serviços, principalmente obra e engenharia não comportam o 
sistema de Pregão. Só peguei o gancho, porque V. Sa., querido amigo, mencionou o assunto, sei que 
também é de sua preocupação, já havíamos conversado anteriormente. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sem dúvida.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu. 
 



20/20 

Eduardo Sampaio d’Utra Vaz (aparte) - Você não se sente constrangido em encerrar Várias com nem 25 
Conselheiros?  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Foi até bom você ter se manifestado nesse sentido, Conselheiro. Faço 
parte desta Casa desde 1998... 
 
Presidente – Mas a qualidade é excepcional. Eu lamento, mas os que estão são de enorme qualidade. 
Todos, sem exceção. Pessoas interessadas, pessoas sempre presentes, mesmo nas divergências.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Faço parte desta Casa desde 98. Este ano completo 18 anos como 
Conselheiro desta Casa, encerrando meu 3º mandato como Conselheiro e, nesses 18 anos, Conselheiro, 
não faltei a uma reunião do Conselho, tenho 100% de presença nas reuniões do Conselho. Nunca faltei. 
Viagens pessoais, etc., sempre procuro agendar quando não tenho reunião do Conselho, porque, além de 
gostar muito, quando participo de alguma entidade ou mesmo do ponto de vista profissional me dedico 
100% àquilo que faço, senão não entro para participar de nada. 
 
Presidente – E quantos assuntos importantes debatemos em Várias. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Ia exatamente comentar isso, acho que a parte mais interessante hoje foi 
em Várias, todos os assuntos foram interessantes. 
 
Presidente – A esperança que tenho ao longo desses seis anos, prestes a se findarem, é de que leiam as 
atas, porque transcrevo nas atas, tenho exata noção. Às vezes me falam: o senhor está a par de alguns 
assuntos. É porque eu tenho visto o que os senhores fazem. Os senhores estão de parabéns, a qualidade 
está aqui presente.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Agradeceu.  
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de presença e declarou encerrados 
trabalhos às 23:45 horas.  
 

* * * 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 659ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 25 de abril de 2016, com as alterações já dela constantes. 
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