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ATA DA 661ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
27 DE JUNHO DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de junho 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 quatro 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidência: Célio Cássio dos Santos 
Primeiro Secretário: Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo 
Segundo Secretário: Antonio Carlos Marini Teixeira 
Terceira Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do Hino 
do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco Roberto 
Pignatari). 

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 
 
 

4) COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS 

Presidente – Convidou para tomar assento à mesa dos trabalhos os Conselheiros Paulo 
Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, Antonio Carlos Marini Teixeira e Maria Emília 
Alves Rocha dos Santos, nomeados para ocupar a Primeira, Segunda e Terceira 
Secretarias, respectivamente, no biênio 2016/2018. 

 
 

5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 07 de maio 
de 2016, e de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Convidou para tomar posse os Associados eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária do 07/052016 que não puderam estar presentes na última sessão, bem como 
os Suplentes convocados para esta, a saber: Grupo B: Eleitos para mandato de seis (6) 
anos, até 2022: Marcelo Giordano Beyruth, Ricardo Giosa Sasso, Luiz Roberto Martinez, 
Renato Müller da Silva Opice Blum e José Julio Bastos da Veiga Junior; Suplentes do 
Grupo A - Chapa Unidos pelo E.C.P.: Maria Celina Cimino Loureiro, que, em face de 
vacância, exercerá o cargo até o fim do mandato para o qual o Conselheiro falecido foi 
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eleito; Chapa Pinheiros de Todos Nós: Tarcísio de Barros Bandeira; e, Chapa Pinheirenses: 
Francisco Luiz Taglianetti; Suplentes do Grupo B: Chapa Pinheiros de Todos Nós: Max Rolf 
Heinrich Büssing, Fabio Andrade Reinbold, Ronaldo Bueno Donato, Carlos Adolfo Bellio 
do Amaral Schmidt, Eduardo Collet e Silva Peixoto, Georgia Abdalla Hannud, Roberto 
Höfling, Rubens Bove, Eduardo de Azevedo Marques Strang e Eduardo Sampaio d´Utra 
Vaz; Chapa Pinheirenses: Ricardo Luís Sacardo e Flavio Henrique Rosa Tatit Júnior; Chapa 
Pinheiros Sempre: Ivo Kesselring Carotini, Gerson Aguiar de Brito Vianna e Luiz Carlos 
Madureira Catani; Chapa Unidos pelo E.C.P.: Luiz Fernando Cimino Loureiro e Paulo 
Octavio Pereira de Almeida; Chapa Participação: Pedro Antonio Lousan Badra, Antonio 
Augusto Brant de Carvalho e Ana Paula Vilardi Dinamarco; Chapa Viva Pinheiros: Luiz 
Guilherme Laraya Kawall, Mario de Britto Pereira, Elida Pugliezi de Bessa, que a convite 
do Sr. Presidente leu o Termo de Posse, acompanhada pelos demais, Marcio Zanettin de 
Paschoal; Chapa Sou + Pinheiros: José Luiz Ridolpho, Marcos Patrick Byington e Carolina 
Collet e Silva; Chapa Nova: Felipe Perego Fiore e Natalia Domatewicz Matarazzo; e, 
Chapa Pra Frente Pinheiros: Domingos Lagonegro Neto, que declarou empossados no 
cargo de Conselheiro, exceto os Associados Ronaldo Bueno Donato, Paulo Octavio 
Pereira de Almeida e Carolina Collet e Silva, que não compareceram por motivo de 
viagem. 
 
 

6) EXPEDIENTE FORMAL 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente - Propôs ao Plenário, tendo sido observado um minuto de silêncio e 
consignado voto de pesar pelo recente falecimento do Associado Veterano Eduardo 
Vianna Mendes (Canhoto), que havia sido eleito Conselheiro na eleição de 07 de maio, 
bem como pelo falecimento do Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, ex-Diretor 
Adjunto do Boliche. Prosseguiu, apresentando ao Plenário, que aprovou as seguintes 
proposições: 1) votos de pesar de iniciativa da Mesa, pelo falecimento do Associado 
Veterano José Carlos Rizzo Mirisola, pai do Suplente de Conselheiro José Carlos Rizzo 
Mirisola Junior e esposo da ex-Conselheira Marietta Strifezzi Rizzo Mirisola; pelo 
falecimento do Associado Nelson Scarcelli; pelo falecimento da Associada Viviam Abdalla 
Hannud, mãe da Conselheira Georgia Abdalla Hannud; e pelo falecimento do Associado 
Luiz Fernando de Medeiros Keunecke (Lula), irmão da Associada Tânia Maria Fasanaro, 
esposa do Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro, e pai dos Associados Camila e Alexandre 
Lassan Keunecke; 2) voto de pronto restabelecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor, Dr. 
Giovanni Cappellano, pai dos Conselheiros Maria Elisa Cappellano e Roberto Cappellano, 
Presidente da Diretoria, proposto pela Mesa do Conselho; 3) votos de louvor: a) de 
autoria do Cosnelheiro Sergio Cajado de Oliveira Gasparini, aos atletas da Esgrima Renzo 
Agresta, Tais Rocha, Nicolas Ferreira, Raissa Costa, Natalie Moellhausen e aos Associados 
Marques, Ana Beatriz Bulcão, Guilherme Melaragno e Fernando Scavasin, classificados 
para as Olimpíadas; e, à Diretoria de Esportes e à Diretoria Adjunta de Esgrima, além dos 
atletas Renzo Agresta (Medalha de Ouro), Henrique Marques (Medalha de Prata), 
Fernando Scavasin (Medalha de Prata) e Raissa Costa (Medalha de Bronze), que 
disputaram o Campeonato Pan-Americano; b) de iniciativa da Conselheira Cláudia 
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Nemoto Matsui (lido pelo Sr. Vice-Presidente), aos seguintes destaques esportivos: 
Corrida de Rua -  Ultramaratona de Comrades 89km (África do Sul - 29/05/2016): Silvia 
Souza Araujo – categoria Feminino 50/54 anos, que completou a prova em 
9h50min34seg; Triathlon – Ironman (Florianópolis/SC): Arthur Ferraz, Andrew Lyle, Pedro 
Luiz Cerize, Leonardo Torres, Rafael Niro Alves, Daniel Mameri, Juliana Cerize, Samuel 
Oliveira, Fabio Fantozzi, Carlos Alberto, Gabriela Gennari, Richard Olsen, Ana Silvia Paller, 
Tatiana Dugaich, Salmo Santos Jr, Leonardo Diniz, Rodolfo Granieri e Arthur Andrade e 
Fernando Carvalho. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria 
os seguintes documentos: 1) carta da Diretoria, comunicando alterações em sua 
composição para o biênio 2015/2017, bem como o R.A.M. - Relatório de 
Acompanhamento Mensal, referente ao mês de maio/2016.  
 
Presidente –Comunicou que, atendendo a antigo anseio do Conselho, pela primeira vez a 
reunião estava sendo transmitida, em tempo real, pela TV Pinheiros e através da 
Internet, exclusivamente para os Associados, com acesso pelo número de matrícula e 
respectiva senha. Em seguida, pediu aos Conselheiros que colaborem, habilitando-se a 
participar de Comissões Especiais, tendo em vista a dificuldade que a Mesa tem de 
constituir, sobretudo, Comissões Processantes. Finalmente, informou que, em razão do 
alto custo com extração de cópias e até mesmo pelo aspecto ambiental, doravante as 
convocações serão feitas por meio eletrônico, porém, o Conselheiro poderá optar por 
continuar recebendo o material físico, bastando informar a Secretaria. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) aos Presidentes das 
Comissões Permanentes de Higiene e Saúde, Severiano Atanes Netto; Financeira, Luís 
Alberto Figueiredo; de Jovens, André Novaes Patury Monteiro; Jurídica, Guilherme 
Domingues de Castro Reis; e de Obras, Caio Luiz Avancine, bem como à Mesa do 
Conselho, por terem convidado pessoas de outros grupos políticos para a gestão que se 
inicia, anseio antigo dos Conselheiros; 2) à Diretoria Social e ao Presidente da Diretoria, 
pela estratégia estudada e implantada na Festa Junina deste ano. Votos aprovados. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Prestou homenagem póstuma e associou-se aos votos de 
pesar pelo falecimento de Eduardo Vianna Mendes, o “Canhoto”, e pelo falecimento do 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto. 
 
Edgard Ozon – Propôs votos de congratulações com os 94 atletas do Clube convocados 
para as Olimpíadas 2016, recomendando que a Mesa do Conselho e a Presidência da 
Diretoria oficiassem a todos, parabenizando-os pela convocação e desejando-lhes êxito 
nas competições olímpicas. Aprovado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Saudou os novos Presidente, Vice-Presidente e 
demais Membros da Mesa do Conselho, e cumprimentou os Conselheiros Dulce Arena 
Avancini e Pedro Paulo de Salles Oliveira, que nos dias 29 de junho e 06 de julho, 
respectivamente, completarão 90 anos de idade, ambos com uma extraordinária folha de 
serviços prestados ao Conselho e ao Clube durante muitos anos ininterruptos de 
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exercício. Consignou o sucesso de recente apresentação na Catedral Metropolitana, 
propondo voto de louvor ao Maestro Murilo Alvarenga integrantes do Coral do Esporte 
Clube Pinheiros. Votos aprovados. 
 
Presidente – Agradeceu. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Silvia Schuster – Tendo em vista o sucesso da licitação dos serviços de cabeleireiro, a 
pedido de associados sugeriu que esse exemplo seja estendido para outras seções do 
Clube, como as aulas coletivas de Tênis, aulas para as Damas e Veteranos e que seja 
constituída uma comissão para acompanhá-la, formada por Conselheiros e associados 
praticantes da seção de Tênis. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Quanto ao estacionamento os associados têm debatido e 
questionado a falta de segurança pela inexistência de câmeras e pela entrada de veículos 
através do sistema Sem Parar e ticket avulso, já tendo ocorrido em seu interior casos de 
furto, roubo e colisões não solucionados. Associados pedem instalação de luzes 
indicativas para vagas livres ou não, o que facilitaria a circulação interna dos veículos. 
Reiterando a solicitação da Conselheira Maria Elisa Cappellano na última reunião, 
associados pedem também à Diretoria responsável um estudo para viabilidade da 
redução do valor cobrado do estacionamento, inconcebível para uma Associação sem 
fins lucrativos, gerando muitas vezes um desembolso mensal próximo ao valor da 
contribuição social. Só para ilustrar, no primeiro semestre de 2011 o valor da tarifa era 
R$ 1,50 e, hoje, cinco anos após são R$ 3,00, 100% de aumento contra uma inflação de 
aproximadamente 40%. Associados também reclamam do mau funcionamento das 
catracas, que constantemente apresentam problemas, bem como da empresa de 
segurança, que na realidade presta serviços de portaria, não sendo eficiente nem 
tampouco funcional. Estacionamento também para gestantes e pessoas com criança de 
colo são também anseios dos associados. Segunda reivindicação. Associados que 
praticam Tênis pedem à Diretoria responsável uma solução definitiva em relação à 
regulamentação dos professores associados de Tênis nos mesmos moldes em que 
ocorreu a dos personal trainers alocados na seção Fitness. Terceira reivindicação. Em 
virtude de ter sido concedido aos Veteranos pela Diretoria um desconto adicional de 10% 
sobre a taxa semestral da atividade Tênis Jogar, Veteranos que praticam outras 
atividades esportivas solicitam também que esse benefício seja igualmente estendido 
para as demais atividades, ressaltando a importância da obediência ao artigo 46, do 
Regimento Interno da Diretoria, que reza o seguinte: “as contribuições e taxas somente 
sofrerão os reajustes constantes do Orçamento corrente aprovado pelo Conselho 
Deliberativo.” Quarta e última reivindicação. A pedido de associados durante os quatro 
dias da Festa Junina, com intuito de evitar guarda de mesas e cadeiras que permanecem 
na maior parte do tempo ocupadas por casacos e mochilas, a disponibilização dessas 
mesas seja tão somente para associados que desejem reservá-las através do pagamento 
antecipado de um valor estabelecido pela Diretoria, assim como já ocorre nos demais 
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shows e eventos realizados no Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini –Queria desejar uma boa legislatura a vocês 
também.  Vim aqui hoje trazer três reivindicações de associados, que me foram 
apresentadas durante a época das eleições e agora foi a primeira vez que teve Voz do 
Conselheiro desde as eleições e gostaria que isso fosse enviado à Diretoria, para eles 
prestarem esclarecimentos. Ampliação do espaço da esgrima, para que os atletas 
tenham um espaço maior e uma maior comodidade na prática desse esporte. Como fiz 
um voto de louvor anteriormente, tivemos quatro associados classificados para as 
Olimpíadas do Rio 2016. Não tenho certeza, mas imagino que esse seja o esporte de 
maior número de associados que se classificam de uma vez só, então, mostra somente o 
apreço que os associados têm por esse esporte e que seria realmente muito bom que 
uma ampliação do espaço viesse. A segunda reivindicação é a criação de um sports bar 
nos moldes de restaurantes como Outback e Applebee’s têm, para que associados jovens 
possam acompanhar os eventos esportivos aqui no Clube Pinheiros. Hoje em dia a gente 
tem poucas opções e a criação desse espaço seria de bom grado para todos nós. A 
terceira reivindicação vai nos termos que o Conselheiro Fernando Xavier falou, só que 
gostaria de propor que esse estudo não fosse realizado somente para o Tênis, que ele 
fosse realizado para todos os esportes do Clube Pinheiros onde existe fila de espera e 
onde existem associados capazes e com intenção de dar aula aos associados aqui do 
Clube, que sofrem na fila de espera. Como acho que esse é um tema que merece 
discussão o trarei na primeira oportunidade de Várias que tivermos. Espero que seja 
hoje, já estou inscrito, para que seja discutido e apresente os argumentos que temos a 
favor disso daí. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Peter Alfredo Burmester – Venho aqui para enfatizar que recebemos por término da 
quadra coberta de Tênis, duas excelentes quadras que já vem sendo utilizadas, mas com 
um problema que não foi solucionado até a presente data, que é areação e o clima, 
principalmente a partir do verão, aí estamos falando em torno de setembro, aumenta 
muito o calor, tornando impossível praticamente a prática do Tênis nesse local. Solicito, 
em nome dos associados, onde também temos sempre vários campeonatos previstos, 
quando chove é ali o local. Entretanto há necessidade de darmos uma solução a essa 
areação. Estudos já foram feitos, já foi conversado, reuniões com os consultores. 
Gostaria que isso tomasse agora um rumo definitivo para conseguirmos que essas 
quadras cobertas em seguida possam ter uma utilização muito maior, principalmente em 
dias de chuva e/ou campeonatos. Em segundo lugar quero lembrar que temos sentido e, 
aliás, com bastante ênfase que crianças filhos de sócios tenham montado uma 
verdadeira algazarra em alguns dos restaurantes, principalmente nesse aqui, a tal ponto 
que os seguranças com a sua educação não conseguem realmente manter um clima de 
crianças educadas. Isso já vem há muito tempo, inclusive os corredores e patinetes aqui 
nesses espaços, que é quase um esporte, mas vem atrapalhando, quase caindo, alguns se 
machucando, que se proponha uma campanha de, vamos dizer, uma campanha de 
educação para que os pais associados tenham um pouco em mente que isso não é casa 
deles, isso é um Clube de sócios e todos têm o direito de usar o mesmo espaço, mas tem 
sido de uma forma muito intensa esse aspecto, razão pela qual estou aqui. E também já 



6/35 

 

estão começando na Sede Social, naquela área prévia à entrada do restaurante, mas, 
principalmente aqui está dando problema e a qualquer momento criança vai se 
machucar feio. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 

 
Item 2 - Apreciação da ata da 660ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de maio de 

2016. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-09/2016, referente à primeira discussão e votação 

de proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo, de alteração do 
Artigo 38 do Estatuto Social, do Artigo 69 do Regulamento Geral e do inciso II, 
do Artigo 7º, do Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo (matéria 

reincluída em pauta na forma do Art. 38, inciso V, do Regimento Interno do 

Conselho Deliberativo). 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Célio Cássio dos Santos – ... Tenho impressão que é uma matéria absolutamente 
pacífica, a única dúvida que confesso que tive, até conversando com um ou outro colega 
é a respeito dessa recondução, permitida apenas uma recondução e a dúvida que, enfim, 
cogitei a situação é o seguinte: qual seria o espírito dessa recondução, para entender a 
abrangência dessa palavra. Quero dizer o seguinte, todos nós sabemos que o Presidente 
é eleito e pode ser reconduzido uma vez. A dúvida que fica é: no futuro, eu sei que já 
houve no passado, que eu me lembro, Dr. Antonio Rudge e outros, eles podem 
eventualmente voltar a concorrer? 
 
José Manssur – Na verdade esta proposta, Presidente, já tinha vindo anteriormente, mas 
apenas com alteração não do Estatuto, apenas do Regimento Eleitoral e na ocasião nós 
sustentamos da impropriedade a nosso sentir, porque se para a Diretoria havia a 
disposição estatutária, de igual modo para a Presidência do Conselho também deveria 
haver a alteração estatutária. Daí porque, para manter este princípio de igualdade entre 
os Poderes a Mesa propôs esta alteração no Estatuto e obviamente, por linha de 
consequência, nos demais diplomas normativos que regem a matéria. É claro que a 
recondução é só a imediata, ele não pode subsequentemente a primeira, segunda e 
terceira. Há um interstício entre a segunda e a terceira, obviamente como aconteceu 
com o emérito Presidente Rudge e os demais poderá se candidatar tranquilamente. É só 
evitar-se, mantendo o que está por lei federal até, para a Diretoria, a reeleição sucessiva, 
a terceira eleição sucessiva. Havendo intervalo obviamente que ele viria. Até para 
Presidente da República isso pode, só nos Estados Unidos que o Presidente é eleito e 
reeleito, que aí acaba e não pode mais, mas até no Brasil é possível a meu sentir se 
candidatar, o que não pode são as sucessivas reeleições.  
 
Presidente – Dr. Manssur, nós agradecemos, até porque também concordamos com essa 
ideia, apenas a redação, como fala recondução uma única vez permite o entendimento 
de que mesmo havendo intervalo posterior ele não poderá ser reconduzido. Havendo 
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esse esclarecimento, se o Plenário concordar, até talvez, Dr. Manssur, embora sua 
manifestação tenha sido sobremodo esclarecedora, o senhor é o autor da proposta, 
portanto, o espírito dela já está agora homologado aqui em Plenário, já está entendido, 
qualquer questão futura esse esclarecimento vai ser muito importante. Mas talvez na 
redação fazer alguma coisa que esclarecesse. Então, senhores, não há inscritos. Nós 
ouvimos agora o esclarecimento do Dr. Manssur, que na verdade a proposta quando fala 
recondução uma única vez se refere à recondução imediata, não a recondução 
intercalada por algum período de mandato. Então, é essa a questão. Colocou a matéria 
em votação. 
 
Deliberação:  

O Plenário resolveu aprovar integralmente a proposta, ficando assim redigidos, após a 
primeira discussão, os dispositivos estatutário, regulamentar e regimental objeto desta 
deliberação: ESTATUTO SOCIAL - Art. 38 - O Conselho Deliberativo terá um Presidente e 
um Vice-Presidente, eleitos por seus pares, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida 
a recondução apenas uma (1) vez, podendo o Vice-Presidente se candidatar à presidência 
mesmo que tenha exercido eventualmente o cargo de Presidente, além de um Primeiro, 
Segundo e Terceiro Secretários, que deverão ser obrigatoriamente Conselheiros, 
nomeados pelo Presidente dentro do prazo de 15 (quinze) dias após as eleições e que, 
também, somente poderão ser reconduzidos às respectivas funções, uma só vez. 
REGULAMENTO GERAL - Art. 69 - O Conselho Deliberativo terá um Presidente e um Vice-
Presidente, eleitos por seus pares, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução apenas uma (1) vez, podendo o Vice-Presidente se candidatar à presidência 
mesmo que tenha exercido eventualmente o cargo de Presidente, além de um Primeiro, 
Segundo e Terceiro Secretários, que deverão ser obrigatoriamente Conselheiros, 
nomeados pelo Presidente dentro do prazo de 15 (quinze) dias após as eleições e que, 
também, somente poderão ser reconduzidos às respectivas funções, uma só vez. 
REGIMENTO DAS ELEIÇÕES NO CONSELHO DELIBERATIVO - Art. 7º - São inelegíveis: (...) II 
– para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria, como também, para Presidente e Vice-
Presidente do Conselho Deliberativo, quem tenha sido reeleito para esses cargos quando 
da última eleição, o cônjuge, o companheiro, em caso de união estável e, bem assim, os 
parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau (ou por adoção), inclusive, por 
afinidade, de quaisquer dos referidos mandatários. Decidiu, ainda, aprovar a indicação do 
Sr. Presidente, nomeando Conselheiros José Manssur, Luiz Eduardo do Amaral Cardia e 
Roberto Gonçalves La Laina para compor a Comissão Especial de Redação. 
 
Presidente – Perguntado, esclareceu ao Conselheiro Roberto Gonçalves La Laina que por 
contemplar alteração estatutária, a matéria teria que ser submetida a uma segunda 
discussão e aprovação do Conselho e à Assembleia Geral. 
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Item 4 
- 

Apreciação do processo CD-25/2015, referente à primeira discussão e votação 
de proposta subscrita por sessenta e quatro Conselheiros, de alteração do 
Artigo 19 do Regulamento Geral (matéria reincluída em pauta na forma do 

Art. 38, inciso V, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão, lembrando 
que o atual Presidente da Comissão Financeira solicitou vista do processo recentemente, 
entendendo existir impacto orçamentário e financeiro na proposta; pediu vista do 
processo e elaborou parecer, que foi distribuído na entrada da reunião. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – A proposta alcança venda de títulos sociais por meio de 
editais de venda lançados pela Diretoria decorrentes de exclusões, desistências, 
demissões, desligamentos, dações em pagamento, doações e a pedido de possuidores, 
ou seja, os incisos I, II e III do artigo 18, não abrangendo o inciso IV do artigo 18, que diz 
que quando o Conselho Deliberativo autorizar a emissão de títulos. Essa proposta de 
alteração pretende prestar valiosa contribuição aos associados e à própria Instituição 
tanto na preservação e valorização da família pinheirense quanto no desenvolvimento do 
processo natural e necessário de recomposição do Quadro Associativo do Esporte Clube 
Pinheiros na condição de clube esportivo e social. Por meio da metodologia ora proposta 
busca-se assegurar condições justas, razoáveis e benéficas aos familiares de associados 
com mais de 20 anos de Clube, evitando-se inclusive que futuras aquisições de títulos 
sociais decorrentes de editais sejam menos atrativos do que aquelas oriundas de 
negociações no mercado. De modo semelhante ao que atualmente ocorre em relação à 
taxa de transferência referencial, porém, percentuais, em ordem crescente de 1% ao ano 
e limitados ao fator máximo de 50% para familiares de associados que tenham mais de 
20 anos de Clube. Ressalto mais uma vez a importância da valorização e continuidade da 
família pinheirense de um benefício àquele associado que contribui há tantos anos com o 
Clube e quando da venda de títulos sociais por editais lançados pela Diretoria depara-se 
com valores acima daqueles que são praticados no mercado. Tomando-se como exemplo 
a venda de 150 títulos do último edital, em 2015, por R$18 mil cada, com desconto de 
7%, que não foi considerado pela Comissão Financeira. O parecer da Comissão Financeira 
considerou o valor cheio, então, estou considerando o desconto de 7%, uma inflação 
para parcelamento em 10 meses do título. Na atual redação nós teríamos uma 
arrecadação de R$ 2 milhões e 511, contra o parecer da Financeira de R$ 2 milhões e 
700. A Comissão Financeira considerou uma perda de R$952 mil, enquanto considero de 
R$750 mil, com esse desconto de 7%. Mas acho que o mais importante é o conceito da 
proposta. Historicamente, os títulos são adquiridos para associados, que na média já 
contribuíram com o Clube há aproximadamente 35 anos, então, pela minha proposta o 
desconto médio seria de 35%, em termos de Orçamento, da previsão orçamentária anual 
do Clube representa apenas 0,3% do Orçamento anual. A Comissão Financeira, com todo 
respeito, se restringe a única e exclusivamente analisar a viabilidade financeira dessa 
proposta, como deve realmente se portar. Minha proposta é de cunho social, humano 
em benefício daqueles associados que já contribuíram por décadas para construção 
deste Clube maravilhoso do qual temos o privilégio de pertencer. 
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Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – O senhor não acha que deveria 
constar dessa proposta o valor limite da venda desse título? O senhor falou que está 
sendo negociado a R$12 mil, R$13 mil, o último Pregão foram R$18 mil. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Isso. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não deveria obedecer a uma média de 
negociação dos títulos de balcão dos últimos dois meses, por exemplo, para evitar que 
sejam aproveitados os 10 parcelamentos e se cobra um preço exorbitante pelo título. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Concordo. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Obrigado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Em que pese toda boa intenção e todo seu 
princípio apregoado com relação ao privilégio à família pinheirense eu gostaria de 
informar aos senhores que tive a cautela de consultar um dos Membros da Comissão 
Financeira, poderia até nominá-lo se me permitir, o Conselheiro Luiz Guilherme Kawall, o 
dano causado ao nosso Fundo de Investimentos é da ordem de 35%. Poderia sim, como é 
ato de gestão, até mesmo o Sr. Presidente, com os Srs. Membros da Diretoria, a Diretoria 
da área financeira estipular o valor do título obviamente como defesa do nosso 
Orçamento, 35% além na hora do lançamento do edital. Como pertencente que fui 
durante seis anos da Comissão de Sindicância posso garantir aos senhores que não é de 
todo inválido o nível de proposta do Conselheiro Fernando Xavier. As pessoas que hoje 
vêm ao Clube com a intenção de comprar, de adquirir o título do Clube tranquilamente 
pagariam 35% a mais na taxa de transferência. Isso é incontestável, porque apesar do 
momento que o País vive, nós temos hoje uma fila de 120 pessoas esperando por 
entrevistas para entrarem como associadas no Clube. O valor da nossa taxa de 
transferência seria perfeitamente suportável com mais 35%. Não sou de todo contrário à 
proposta do Conselheiro Fernando Xavier, sou sim no sentido de que a proposta seja 
retirada e que nós tenhamos uma contrapartida, que iria, além de beneficiar a 
comunidade, a sociedade pinheirense, iria obviamente zelar pelos cofres.  
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – O senhor se refere ao grande interesse em adquirir 
títulos do Pinheiros. Desse percentual quantos são parentes de sócios do Pinheiros? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Com segurança não poderia afirmar a senhora 
porque não tenho esse dado. ... Eu poderia estimar a senhora no mínimo, Foschini pode 
me ajudar nesse sentido, uns 60%, Rita? Uns 50% a 60% são exatamente da linha direta 
da família pinheirense. 
 
Aurea Lucia Ferronato – O senhor considera que com incentivo financeiro esse 
percentual aumentaria? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Não entendi sua pergunta, Conselheira. 
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Aurea Lucia Ferronato – A proposta do Conselheiro Xavier visa redução da taxa de 
transferência para incentivar... 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Não, não, a senhora está enganada, desculpe-me, 
o Conselheiro Xavier está propondo que essa redução seja para aquisição de títulos 
através do edital, não tem taxa de transferência. 
 
Presidente – Sra. Conselheira e Sr. Conselheiro, por favor. A Sra. Conselheira fez um 
aparte e o Conselheiro já... 
 
Aurea Lucia Ferronato – A pergunta é clara e ele não respondeu: se o preço do título 
sofrer uma redução o senhor considera que incentivará parentes de sócios a ingressarem 
no Clube? Porque temos interesse de pessoas de fora, mas a pergunta é clara: o 
incentivo financeiro aumentaria a vinda de parentes de sócios? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Conselheira, através do edital vem só parente de 
sócio e somente da linha direta, terceiro não entra nesse caso. Era isso. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Muito obrigada. 
 
Presidente – Conselheiro Bório, o senhor fez uma proposta de retirada de pauta? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Fiz a proposta de retirada de pauta com uma 
contrapartida. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Francisco Collet, Sr. Presidente do Conselho, 
Mesa, a quem desejo uma atuação e uma performance bem boa ao longo do período de 
gestão. 
 
Presidente – Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Cumprimento em seu nome todos os componentes 
da Mesa, todos os Conselheiros que estão aqui trabalhando, cumprimento os 
Convidados, Convidados da Diretoria, cumprimento todos na pessoa do Sr. Roberto 
Cappellano, Presidente da Diretoria, Associados também que nos acompanham. Sr. 
Presidente, gostaria de pedir licença para usar de uma projeção, que foi enviada de 
acordo com os moldes previstos em nosso Regimento Interno, acredito que essa parte 
visual nos ajude a convergir em nossas ideias. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, é regimental, fica deferido seu pedido. O senhor tomou as 
providências necessárias? 
 
- É feita projeção durante a explanação do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 

Sousa. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Então, gostaria de pedir um pouco licença dos 
senhores para voltar num conceito bem básico do que é o Orçamento do Esporte Clube 
Pinheiros. Este Orçamento é composto por duas partes que se comunicam, que é o que 
se chama Orçamento Corrente e Orçamento de Investimentos. Este Orçamento Corrente 
também se divide no que é o Orçamento de Custeio e Orçamento de Bares e 
Restaurantes, da forma como está lá. O que significa isso? O dinheiro desse Orçamento 
de Custeio, Bares e Restaurantes é destinado para aquele conjunto de despesas que está 
colocado lá à esquerda. E o que alimenta esse Orçamento de Custeio são as taxas de 
contribuições e tudo aquilo que nós, enquanto consumidores pagamos para bares e 
restaurantes, o que alimenta o Orçamento de Bares e Restaurantes, indistintamente esse 
dinheiro acaba sendo utilizado no pagamento de despesa de pessoas, mercadorias e 
equipamentos. Por sua vez existe outro Orçamento, que é o Orçamento de 
Investimentos. Esse Orçamento de Investimentos é alimentado por dois tipos de 
dinheiro, esse dinheiro é carimbado, ou seja, ele não pode ser utilizado para pagar as 
despesas que vimos anteriormente, esse dinheiro que entra da venda de títulos por 
edital, que é o motivo que estamos falando agora e das taxas de transferência, que estão 
previstos em nosso Orçamento de 2016, em torno de R$9 milhões, ele alimenta esse 
Orçamento, que esse dinheiro é destinado para as aplicações em Plano Diretor, execução 
de obras e essa parte de investimentos, principalmente no que a gente tem de ativo 
permanente. Para termos uma ideia muito clara e tangível do que significa esse 
investimento, hoje nós debateremos futuramente uma proposta de reposição de 
bicicletas. Essa reposição de bicicletas está bem caracterizada no que é aqui, é um ativo 
permanente, que foi desgastado, ele foi consumido e precisamos repor. Atualmente essa 
despesa de depreciação do Clube gira em torno de R$5 milhões a R$6 milhões por ano, 
então, o que gostaria de trazer à luz da discussão que nós temos é essa proposta, como é 
que ela se encaixa com isso. Atualmente o familiar e, familiar de acordo com o que temos 
em nossos Regimentos, é o que está descrito lá, é cônjuge, não vou entrar nesse detalhe, 
porque já foi superado, ele paga um valor que é decorrente da soma do valor do título e 
da soma do valor de taxa de transferência, sendo que a taxa de transferência tem o fator 
redutor, se me permite Conselheiro Fernando Xavier chamá-lo de Xaxá, posso? ... Então, 
como o Conselheiro Xaxá comentou, tem esse desconto que hoje já está regulamentado 
e essa proposta que está sendo trazida agora vai afetar justamente o valor daquele 
título, ou seja, estamos falando de uma redução dupla, nós teríamos a redução da taxa 
de transferência e teríamos a redução do valor do título. Fizemos uma simulação na 
Comissão de Finanças, onde todos têm esse quadro na folha que receberam, dizendo 
qual seria então o valor, com base no último edital, que foi de R$18 mil, os dois últimos, 
de 2014 e de 2015 o valor do título foi de R$18 mil declarados, foi apresentado aqui 
neste Conselho, então, os senhores e senhoras podem perceber que o título sai de R$18 
mil para quem tem menos de 20 anos e vai progredindo no desconto, até R$9 mil para 
quem tem acima de 50 anos de período, conforme a instrução. Simulando esse efeito 
para os dois últimos editais, então, vemos lá a quantidade de pessoas que existiram, que 
optaram por fazer essa compra em função do tempo que ele tinha de casa, quanto que 
seria arrecadado. Então, os senhores veem na última linha que fazendo uma simulação 
de impacto, a valor cheio do título, como bem disse o Conselheiro Xaxá, nós teríamos 
aqui uma média de R$1 milhão por ano. Por essa razão, senhoras e senhores, nós 
precisamos entender o seguinte: o que estamos deliberando hoje. Nós estamos 
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deliberando, se pensarmos pelo efeito da depreciação do Clube um poder de repor os 
ativos R$1 milhão inferior na média, para uma necessidade total de repor ativos de R$5 
milhões por ano. Concordo com o desejo do Conselheiro Xavier de manter a nossa 
família pinheirense unida. Unida em torno de um Clube, mas este Clube precisa existir no 
futuro, se ele quer existir no futuro não pode ter instalações que se degradam. E nesse 
sentido, o lado financeiro entra em jogo, o lado financeiro que mostra que os números 
não mentem, os números podem nos castigar. Se tirarmos essa capacidade de gestão de 
investimento teremos que onerar o Clube de outra forma, porque vimos lá que esse 
dinheiro de investimento é carimbado, que só pode vir daqui, então, esse é o raciocínio 
que nos levou, na Comissão Financeira, a avaliar esse tema e recomendar que as taxas 
não fossem mexidas, que o valor de título de Clube fosse mantido com a política atual. 
Falando fora da Comissão Financeira, falando como o Conselheiro Luís Alberto 
Figueiredo, não em nome da Comissão, a maioria dos senhores aqui presentes que são 
Veteranos já passaram pela situação de o que fazer com meu título, a maioria das 
pessoas com quem conversei me disse o seguinte: eu doei meu título a um familiar, doei 
meu título a um irmão. Eu mesmo tenho um título que foi doado por irmão de um nobre 
Conselheiro que está aqui ao meu filho menor. E por que isso? Porque a maioria das 
pessoas que está aqui doa seu título porque não necessitou de dinheiro. No entanto, há 
uma fila muito grande de gente lá fora, que está colocando seu título à venda porque 
atingiu o status de Veterano, ou porque está abandonando o País e essa pessoa 
obrigatoriamente, se colocou o título à venda está precisando de dinheiro. Nós 
pautaremos esse valor para baixo, isso fora da Comissão de Finanças, eu reitero, agora é 
uma visão particular minha, que pode estar extremamente equivocada, mas não deve se 
confundir com o parecer da Comissão de Finanças, que foi fundamentado em números, 
perfeito. É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço a possibilidade.  
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Não sei se o senhor chegou a ler a 
emenda que propus. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Eu li. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – A gente é um pouco mais cuidadoso na 
redução do benefício ao parente. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto, a simulação da sua proposta dava R$250 mil 
de diferença. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Isso. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Acho que seria essa sua pergunta. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Então, a gente tem que levar em 
consideração, e está sendo proposta também uma autorização à Diretoria para transferir 
se for necessário, se for conveniente para Investimento o valor que for dado de desconto 
nesses editais de títulos. Foram feitas três emendas. Então, é conversão. Outra coisa, isso 
não precisa, se aprovado, ser feito para este ano, isso pode ser constado no Orçamento 
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do ano que vem, então, já seria levado em consideração esse valor médio de redução de 
receita de Investimento e ser transferido, alocado de Custeio para Investimento esse 
valor da redução desse título. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Temos uma figura aqui, hoje, pode ser feita muito 
bem com o que aconteceu na Inglaterra. Esse final de semana a Inglaterra votou por não 
fazer mais parte da União Europeia. O que chama atenção dos analistas de mercado é 
que quem vai pagar essa conta não foi quem votou não, foi quem votou sim, não foi 
quem votou sim para separar. Os mais jovens, que são os mais prejudicados, é que 
pagarão essa conta lá na frente. ... Gostaria só de concluir a ideia. Então, temos que 
pensar o seguinte: nós, como Conselheiros, temos que pensar muito bem com o que a 
gente faz com o dinheiro do associado, quanto do dinheiro que ele ganha a gente quer 
que venha para o Clube e quanto a gente quer que fique com ele. O dinheiro que fica 
com o associado aqui no Clube tem uma diferença em relação à faixa etária que ele está 
andando. Nós tínhamos no passado quatro pagantes para cada um não pagante, hoje nós 
temos quase 2,9 para um. Felizmente nosso associado vive mais e vive bem, mas alguém 
tem que pagar a conta. E temos que fazer contas, temos que fazer cálculos para saber 
quem vai pagar essa conta. Acredito que o cálculo que a Comissão de Finanças fez não foi 
com viés de destruir a ideia do Conselheiro Xaxá, a quem respeitamos, eu também 
respeito muito, todos respeitam, mas foi no sentido de falar: tem um impacto. Quem 
paga esse impacto? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, desculpe-me, o sócio que tem 
mais de 20, 30 anos de Clube já pagou. O sócio novo que está entrando já encontrou o 
Clube construído, encontrou o Clube totalmente estabilizado. 
 
Presidente – Dr. Jorge, por gentileza. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Obrigado. 
 
Presidente – Se o senhor quiser ocupar a Tribuna vou inscrevê-lo, mas esses debates de 
microfones de aparte acabam atrasando a conclusão do item, da votação e da própria 
duração da nossa reunião plenária. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Gostaria só de fazer uma conclusão, Sr. Presidente, se 
o senhor me permite. Essa observação do Conselheiro Jorge é bem pertinente e deve ser 
vista da seguinte forma, o Clube é como um condomínio, ninguém que está há 30 anos 
num condomínio paga menos. E por quê? Porque não constituímos aqui fundo de 
reserva, a gente quita as despesas todo mês, é diferente de uma aposentadoria.  
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Nós temos, como Conselheiros, uma obrigação de 
verificar realmente se o Clube necessita desses valores de investimento, nós estamos 
vivendo momentos difíceis e isso temos que olhar com muito carinho. Obviamente 
quando a Diretoria fixa esses valores de títulos está-se baseando no mercado, porque ela 
tem o livre arbítrio para colocar o valor no que acha ideal. E se esse valor não condiz com 
o que se está vendendo ou com o valor abrupto, obviamente não vai ter interesse. Mas 
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nesses longos anos de Conselho que venho aqui jamais foi feito qualquer medida para 
baixar os valores dos títulos, que sempre foram majorados em relação aos valores, às 
vezes pareado com os valores de mercado e os valores oferecidos lá fora. Então, temos 
um grande problema, que é o Investimento. Hoje o Clube vive dessa mensalidade e isso é 
o que vai nos ajudar a investir tanto nas obras e na reposição desses materiais todos. 
 
Presidente – Seu aparte Conselheiro? 
 
Cândido Padin Neto – Então, quero fixar com o Luís se esse valor que foi proposto da 
onde surgiu, para que os Conselheiros tenham a exata consciência de que ele realmente 
foi feito de acordo com o que se está no mercado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpe-me, qual valor? 
 
Cândido Padin Neto – Os R$18 mil que foram postos. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Os R$18 mil são valores históricos reais do que se foi 
comunicado ao Conselho em dois editais, o de 2014 e o de 2015. 
 
Cândido Padin Neto – Então são valores que já vêm sendo históricos? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sim, são valores aprovados. 
 
Cândido Padin Neto – Está bem, era isso quer queria saber e passar aos Conselheiros. 
Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sr. Presidente, só um último esclarecimento. ... 
Apenas para contextualizar e reforçar aqui a questão de quanto vale esse valor de R$1 
milhão em nosso Orçamento de R$200 milhões. Não podemos compará-lo aos R$200 
milhões, devemos comparar quanto é esse valor em relação ao valor de Investimento, 
conforme posto no gráfico. Só isso.  
 
Presidente – Obrigado Conselheiro. ... vou fazer um apelo, não gosto de ser indelicado e 
de algum modo magoar alguém, mas devemos usar os microfones de aparte para 
colocações objetivas de esclarecimento do orador. Se alguém quiser fazer alguma 
consideração maior será muito bem vindo na Tribuna, mas é que manifestações longas 
do Plenário prejudicam a compreensão da matéria de uma maneira mais abrangente e 
acaba tomando tempo para a solução do processo e término da nossa reunião. É isso. 
Obrigado.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Sr. Presidente Collet e Silva, demais Membros da 
Mesa, muito prazer em tê-los aqui pela primeira vez, então, acho bom a gente falar, seja 
uma boa gestão daqui para frente. 
 
Presidente – Obrigado. 
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Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – ... Com relação, Xaxá, eu achei muito interessante, 
você já havia falado comigo outras vezes, achei interessante vir aqui, para não ter de 
pedir um aparte, para conversar um pouco mais a respeito. Eu me sinto um pouco 
insegura em votar nesse momento uma questão tão importante, para ser resolvida em 
apenas uma reunião de Conselho. Eu vou dizer a vocês que por estar já há quase 30 anos 
no Conselho eu vi muitas vezes a gente decidir alguma coisa em apenas uma reunião e 
estamos falando do futuro do Clube, dos nossos filhos, dos nossos netos, que vão ter os 
filhos deles, os netos deles continuando aqui dentro do Clube. Já estou numa quarta 
geração de família, então, acho que me sinto mais à vontade em falar sobre isso agora, 
neste momento, apesar de não estar tão preparada, vamos dizer assim, para lidar com 
essa área mais legislativa do assunto, mas de alguma forma, na sensibilidade de ter 
passado por tantas vezes a dificuldade de passar o nosso título para mais alguém da 
família. Venho da época que o título familiar que a gente tinha era muito importante e 
isso tinha outra conotação, é manter a família unida dentro do Clube. O que tenho visto 
nesse passar dos anos, desde que a gente teve o título individual é nossa dificuldade de 
manter nossa família dentro do Clube. É uma dificuldade não só financeira, até porque 
desagregando o resto da família a gente tem que ter outras opções fora do Clube para o 
restante da família: fazer aulas fora, fazer cursos fora e aqui a gente tem tudo. Isso 
também vai afastando um pouco mais a união da família. Conversando com as mães, que 
tenho ido muito à Escolinha do Clube, a gente tem conversado muito, as dificuldades 
vejo muito ali, é muito intensa essa preocupação, porque as crianças estão saindo da 
Escolinha com dois, três, quatro anos já tendo que fazer alguma atividade no Clube. Se 
ela não estiver associada não pode fazer atividade no Clube. E daí sim o avô, o Veterano 
começa a passar, como eu passei para minha filha o título assim que me tornei Veterana. 
Nesse sentido, Xaxá, Sr. Francisco Collet, Sr. Roberto Cappellano, os nossos mentores 
nessa história, porque são os que estão à frente de tudo a nos orientar, vejo um Plano 
Diretor que já deve estar para mudar o futuro do nosso Clube, que tem que entrar o 
quanto antes este Plano Diretor. Na discussão do Plano Diretor temos tudo isso levado 
em conta e precisamos ter consciência e conhecimento deste Plano Diretor. Tem muito 
mais coisa a ser dita sobre isso, principalmente aqueles associados que atualmente não 
estão frequentando o Clube, mas são associados desde que nasceram ou estão com o 
título à mão há muito tempo, mas que se afastaram do Clube temporariamente, 
aconteceu alguma situação profissional dele fora daqui ou na área educativa, ou foram 
estudar fora do País, ou em outro lugar o seu título continua aqui, ele tem que pagar 
para estar aqui ainda, ou ele vai ter de se desfazer do título, como muitos já fizeram. E 
aquele que gostaria de se manter no Clube, ficar e continuar tendo sua atividade 
profissional ou educacional fora daqui. Tive uma ideia um dia e comentei isso com essas 
mães lá da Escolinha: que tal alugar o título daquele que não está aqui para essas 
crianças até que elas adquiram o título numa certa faixa etária? São ideias novas, acho 
que a gente tem que jogar muita ideia ainda nisso tudo, eu não me sinto em votar uma 
situação dessa tão prematura, tão inconsistente. A inconsistência me deixa insegura de 
fazer uma votação. Sinto muito, Xaxá, eu acho fantástica a ideia, mas não está maduro o 
suficiente, acho que essa questão tem que ser levantada, formada mais comissões para 
discutir. E, por favor, chamem as mulheres para fazer um pouco mais de peso nessas 
comissões, nós estamos muito afastadas dessas opiniões e nós somos pátria mater de 
tudo isso, nós demos à luz a essas crianças que querem ser filhos daqui, nós estamos 
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juntas com vocês, somos professoras, engenheiras, arquitetas, nós temos um peso e 
estamos muito fora da realidade de muitos pensamentos que eu acho que a gente tem 
validade para poder dar a nossa opinião. Uma das outras situações que eu vejo, as taxas 
que temos aqui são sazonais de alguma forma, em algumas atividades. O que nos 
garante que essas taxas que pagamos para fazer as atividades dentro do Clube não estão 
assegurando alguma manutenção de atividades até de manutenção estrutural do Clube. 
Nós, hoje, temos um Fitness que precisa fazer outro Fitness, porque já não comporta. Fui 
absolutamente contra na época do Rudge de ter um Fitness naquele local. Nós temos 
que fazer outro, 7 mil pessoas frequentando o Fitness já não dá mais, não cabe. Essas 
taxas podem ser trazidas aqui para nós para a gente ter uma situação um pouco mais real 
de valor? Elas vão ajudar alguma vez lá no futuro a manter o Clube se não tiver só título? 
Elas ajudam? Quanto é? Temos planos de fazer reformas no Clube que podem se tornar 
útil alguma atividade, como restaurantes, etc. para fora do Clube. Tivemos pessoas que 
trouxeram a possibilidade de ter um hotel lá no lugar da Sede Social para termos 
atividades sociais, com grandes teatros e outras atividades, para se compor e diminuir o 
valor da nossa taxa dentro do Clube. Precisamos pensar mais, tem muita gente dando 
ideia, mas temos que levantar algumas ideias e não me sinto à vontade de votar. Sinto 
muito, o Plano Diretor ainda é o nosso futuro, nós não vamos estar aqui presentes 
quando ele for aprovado, acho que tenho de ter uns 30 ou 40 anos a mais para 
estabelecer o que vai ser feito do Clube e estamos falando de uma coisa séria, não é para 
hoje.  
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Com relação às taxas eu queria esclarecer a sua ideia, 
se a senhora concorda que setores superavitários subsidiem outros setores deficitários. 
Eu fiquei na dúvida do seu depoimento. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Não acredito que isso possa acontecer. Já aconteceu, 
vou dar um exemplo, eu fundei o Balé do Clube. Quando fundei o que fiz? Fiz com que o 
Balé não tivesse de depender de taxas do Clube para sobreviver, então, fizemos de uma 
forma que o dinheiro que entra de todas as áreas não fosse para um fundo comum. 
Parece que ainda acontece dessa forma, salvo algum engano, gostaria que o Diretor de 
Investimento pudesse me esclarecer isso, talvez o Xaxá saiba. Todo dinheiro que entra no 
Clube vai para um caixa geral e é distribuído, então, cada setor do Clube não depende 
dele sozinho para sobreviver. Por exemplo, no Balé tivemos de fazer isso, porque na 
época não se acreditava que o Balé pudesse sobreviver, então, tivemos que fazer um 
caixa só para o Balé, um dinheiro só do Balé. 
 
Silvia Schuster (Em aparte) – Sr. Presidente, eu queria um aparte. Quero saber o que 
estamos discutindo, se são as vendas de títulos referidos ou é taxa, acho que precisaria 
focar.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – A insegurança de se manter o Clube com essa opinião 
feita pelo Xaxá. 
 
Silvia Schuster – Insegurança tudo bem. 
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Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Eu não me sinto à vontade de fazer uma... 
 
Presidente – A senhora fez um aparte para a Conselheira? 
 
Silvia Schuster – Para a Mesa. 
 
...  
 
Presidente – A proposta apresentada originalmente pelo Conselheiro Fernando Xavier. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Então é uma questão de ordem, não é um aparte. 
 
Silvia Schuster – É uma questão de ordem, então eu gostaria de continuar discutindo 
com outras coisas. 
 
Presidente – A senhora tem razão, está-se discutindo isso. 
 
Silvia Schuster – Obrigada. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Agradeço, então, só estou deixando claro que 
podemos fazer outras sugestões. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – A sua citação do Plano Diretor eu acho 
perfeitamente pertinente a qualquer atividade que implique em aumento ou diminuição 
de sócios, porque em minha opinião a primeira definição do Plano Diretor, que não é um 
elenco de obras, é um Plano mais geral, é definir se o Clube pretende crescer ou não. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Exato. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – E tem algumas coisas muito estranhas, como obra de 
manutenção ser classificada como Investimento dói um pouco. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, qual é o aparte, por gentileza? 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Já acabou. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Obrigada. 
 
Presidente – Ela não respondeu ao aparte. Já respondeu ao aparte? 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Já respondi com essas questões que coloquei. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Dr. Collet, gostaria de sugerir a retirada da pauta e que se 
crie uma comissão suprapartidária para estudar a viabilidade econômica financeira. A 
proposta do Conselheiro Bório foi muito boa, para que se crie uma contrapartida para 
que se possa beneficiar o associado. 
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Presidente – Essa proposta já existe, foi apresentada pelo Conselheiro Bório, de retirada 
de pauta. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Então, mas para que se crie também uma comissão 
suprapartidária. 
 
Presidente – Novamente nós vamos ter de inserir essa discussão para uma nova sessão e 
atrasam outros processos que temos que despachar e deliberar. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Mas acho muito importante essa proposta ao associado. 
 
Presidente – Quem vai decidir é o Plenário, só estou ponderando esse aspecto. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Sr. Collet, então, é isso, estou encerrando, a proposta 
de retirada e de uma comissão que a gente possa atuar com mais abrangência. É isso. 
Muito obrigada.  
 
Presidente – Obrigado Conselheira. Há quatro propostas: uma de retirada de pauta 
apresentada pelo Conselheiro Bório. A emenda à proposta original do Conselheiro 
Fernando Xavier, do Conselheiro Jorge Ehrhardt, ambas tabelando a redução em função 
do tempo, a do Guilherme mais contundente e a do Conselheiro Jorge com menos força 
na tinta. E há também um aditamento propriamente as duas propostas, tanto a do 
Fernando Xavier quanto a do Jorge Ehrhardt, do Conselheiro Guilherme Reis, que seria 
apenas para que essa vantagem não pudesse se concedida, repetida em outra ocasião. E 
o encaminhamento da Comissão Financeira no sentido contrário à aprovação de 
qualquer delas. Então, por ordem de prejudicialidade e de interesse, obedecendo o 
Regimento e Regulamento Geral apresento primeiro a proposta de retirada de pauta 
formulada pelo Conselheiro Bório.  
 
Deliberação: 

O Conselho decidiu aprovar a retirada do processo de pauta, incumbindo-se a Mesa do 
Conselho de nomear Comissão Especial para melhor estudar a matéria. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-13/2016, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de R$605.678,00, para adquirir 53 “bikes Indoor”. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da matéria, lembrando que na 
entrada da reunião foi distribuída uma carta do Conselheiro e Diretor Rodolfo José 
Sanchez Serine, por ter sido pessoalmente mencionado no Parecer da Comissãode 
Esportes. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Primeiramente gostaria de me dirigir à Mesa desejando 
sucesso nesse início de gestão a todos os seus Membros. Se os senhores forem bem 
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quem vai ganhar é o Clube e seus sócios. Esses sim, os sócios, a razão maior da existência 
do Conselho. Quanto ao assunto em pauta gostaria de iniciar já declarando meu voto 
favorável à liberação do recurso nos moldes propostos no encaminhamento. Somente, se 
me permitirem, gostaria de fazer algumas considerações. Acho que alguns dos senhores 
já sabem, eu tenho algum contato com a Diretora do setor atual do Fitness e em 
conversas informais eu descobri que esse pedido não partiu dela, como foi mencionado 
pela Mesa e sim do antigo Diretor, porém, a renovação de equipamentos é sempre muito 
bem-vinda e necessária. Todavia, gostaria de sugerir ao Presidente da Diretoria que em 
vez de comprar 53 bikes de Spinning compre 43, pois dentro da sala de Spinning há 38 
para-alunos, somada a outra para o professor e quatro externas para uso livre dos sócios, 
perfazendo um total de 43 que são necessárias para renovação. As outras 10, há 
necessidade de troca de bikes no salão, sendo 12 verticais e sete horizontais, estas 
usadas pelos mais idosos. Só como dado, o preço de compra dessas horizontais e 
verticais oscilam em torno de R$20 mil, porém, algumas são passíveis de reforma, que 
sairia em torno de R$6 mil, segundo consultas já feitas. Sugiro, qualquer dúvida consultar 
a Diretora do departamento, que tem se mostrado muito capaz e atuante, sendo seu 
trabalho constantemente elogiado pelos sócios. Podemos ainda usar as bicicletas que 
vão ser trocadas em outros setores do Clube. E quanto à compra dessas bicicletas, outro 
ponto, que foi mencionado até pela nobre Conselheira, é que o espaço da academia – 
Vou ser bem breve, já vou terminar – o espaço da academia ficou pequeno. Não adianta 
encher a sala de aparelhos sem o devido espaço para o seu uso. E há uma forma rápida 
de aumento da academia, ocupando uma sala contida no 4º andar. Essa solução já foi 
mostrada, esse espaço a alguns Diretores, restando apenas aprovação do Diretor de 
Patrimônio e Presidência. Imaginou Presidente, inaugurar a expansão do Fitness no 
aniversário do Clube, que bacana! Essa expansão é de baixíssimo custo, pode ser feita e 
inaugurada em pouco tempo. Isso não impede ou atrapalha estudos que vêm sendo 
feitos para criação de um mezanino ou outras soluções que se mostrem inviáveis. Esta é 
uma solução simples, imediata para adequar uma situação já em curso. Gostaria, ainda 
dentro do meu tempo, sugerir a diminuição – Vou costurar no final – do valor pago para 
uso do Fitness. Vi agora recentemente uma diminuição da taxa do Tênis e gostaria de 
sugerir que o preço do Fitness seja metade do atual, isto é óbvio, encaminhado na 
previsão orçamentária próxima. Com essas providências, o dinheiro e as bicicletas seriam 
melhores utilizados, havendo até a possibilidade de cobranças de aulas de Spinning 
desvinculadas da academia do Fitness. Espero não ter aborrecido os senhores e agradeço 
se a verba for aprovada. Muito obrigado.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Minha preocupação é a seguinte, vou te 
fazer uma pergunta: essa proposta de se aumentar espaço, etc., também está no Plano 
Diretor. Gostaria de saber a sugestão que você já tem, não somente ali, mas em outro 
espaço do Clube, já que podemos distribuir essas bicicletas em outros locais se for 
pensado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Não me alonguei nesse assunto, porque não é isso que está 
sendo discutido. Concordo com a senhora em seu pronunciamento anterior, só joguei 
aqui, porque o que estamos discutindo é a compra e a destinação de recursos. Concordo 
como a destinação de recursos está sendo feita, eu só queria dividir os recursos de uma 
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forma que está sendo mais necessária no momento. Agora, a senhora tem toda razão, 
que o espaço está exíguo. Vou até lhe dar o exemplo como médico. Há 20 anos os 
cardiopatas eram orientados a manter repouso, hoje em dia eles são orientados a fazer 
musculação. Quer dizer, mudou muita coisa. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (Questão de ordem) – Sr. Presidente, questão de ordem? 
Os assuntos infelizmente, talvez pelo nosso costume, mas independentemente de quem 
esteja presidindo a Mesa eu acho que sempre há tempo de mudar. Veja, existe um tema 
discutido na pauta. O tema fala de autorização de verba para compra de bicicletas, não 
fala de desconto em Fitness, não fala de aumento de área de Fitness, é específico. Então, 
pediria não à Mesa, se você me permite, Presidente, que a gente se ativesse 
simplesmente ao assunto, tanto quem está tomando a palavra, que também é assim: 
toma a palavra e fala de outro assunto. Depois vem o aparte: não é esse o assunto. Veja, 
vamos ajudar a Mesa, mais uma vez, o Manssur tentou durante muitas sessões, Dr. Collet 
está tentando, vamos ajudar a Mesa a seguir simplesmente a pauta, por favor. Obrigado.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Sr. Presidente, com os votos de um profícuo e bom 
trabalho, merece. Eu vou me ater à parte técnica desse processo. Li com cuidado e 
observei que no parecer da Comissão de Esportes, ela menciona algumas coisas que me 
deixaram um pouco preocupado. A primeira preocupação é que foi feito externamente 
ao processo, se é certo ou não é certo não é essa questão, mas houve a interferência de 
uma tomada de preço de três firmas, eu acredito que sejam concorrentes, para se fazer a 
ideia de custo de uma alteração, ou uma manutenção, ou uma troca de ativos do Clube. 
Esta informação, segundo a Comissão Permanente Financeira, vou ler, me diz que o valor 
solicitado representa o menor valor encontrado, ofertado pela Schwinn, uma firma, para 
que esses preços, e não recomenda a compra desses próprios, desses ativos, 
comentando que isto poderá ser pago pelos usuários do Fitness. Esta é a posição da 
Comissão de Esportes. A Comissão Financeira, por seu turno, acha que este valor é um 
ativo do Clube e, portanto, por ser ativo do Clube deveria ser subsidiado, o dinheiro a ser 
colocado seria o de Investimento. Aqui ficamos nós a ter esta dúvida e em princípio eu 
gostaria de ouvir o Sr. Presidente da Comissão de Esportes, esclarecer um pouco mais, 
mesmo porque houve um pronunciamento de um Conselheiro praticamente aniquilando 
com o parecer da Comissão de Esportes. Afinal, a Comissão de Esportes é um membro 
assessório a nós, então, quero saber qual a posição correta dessa situação, se realmente 
é o menor preço ou se é o maior preço. Por esta carta do Conselheiro, que me merece 
todo respeito, mas ele é um Conselheiro e a Comissão é que vêm nos dar subsídios. 
Embora a Comissão Financeira tenha colocado muito certamente que é um ativo e aqui a 
minha segunda dúvida. Ora, se vamos colocar um ativo e este ativo é de uma perenidade 
de quatro anos eu acho estranho que não tenha sido sugerido neste trabalho um aluguel. 
Por que não se aluga essas bicicletas, porque comprá-las por um período de quatro anos, 
dispor de um valor de R$600 mil para trocar, para daqui quatro anos provavelmente ter 
novamente que se dispor esse valor. A mim parece pelo menos de um bom senso que a 
gente deveria ter recebido pelo menos uma opção diferente do investimento de R$600 
mil na compra de 50 ou 60 bicicletas. Então, gostaria, primeira coisa, Sr. Presidente, que 
se for possível tirar esta dúvida deste encontro de informação, qual é certo, qual é 
errado, para eu poder me posicionar. 
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Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) - Só queria corrigir um equívoco, na realidade 
acho que a carta que você está comentando é do Diretor da área. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Não. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – É do Serine? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – É. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ele é Diretor, não está no Conselho, na realidade ele 
está esclarecendo como Diretoria. Em que pese o esclarecimento que você pede à 
Comissão de Esportes, lógico que pode fazê-lo, mas na realidade quem respondeu foi o 
Diretor. Apenas para esclarecer a Casa. 
 
Presidente – Conselheiro Badra, na verdade essa tomada de preço que o senhor chamou 
não deu início a nenhum procedimento licitatório. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Isso eu estou ciente. 
 
Presidente – O que estamos discutindo aqui é se o Conselheiro Deliberativo aprovará ou 
não a Diretoria utilizar-se do Fundo Especial, tendo como valor base esse mencionado 
para a partir daí proceder a licitação e pelo melhor preço fazer a compra das bikes. 
Então, veja bem, essa questão é importante, porque esse valor é base, o senhor conhece 
muito bem isso. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sim senhor. 
 
Presidente – Não quer dizer que a Diretoria vá gastar tudo isso. Se ela não gastar tudo 
isso é revertido novamente ao Fundo Especial. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sou da área, por isso meu questionamento, Sr. 
Presidente, que está às nossas mãos determinado valor a ser deliberado. Estou 
plenamente consciente que este valor não é o definitivo, isto deverá ser feito na 
concorrência, deverá ser colocado o valor do ativo, que não veio também eu não sei por 
que. Tendo o valor de uma prestação de uma compra o ativo atual tinha de vir, porque 
não é possível que a gente disponha de R$600 mil e as bicicletas atuais custam zero. Mas 
em todo caso gostaria de escutar a voz da Comissão de Esportes para me posicionar em 
relação a esta matéria, por favor. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Quanto à solicitação do Fundo Especial para compra das 
bicicletas, as bikes, a Comissão de Esportes procurou ir atrás de informações para que 
pudéssemos entender a necessidade dessa compra. Realmente existe um desgaste 
grande dessas bikes trazendo até uma preocupação em relação à segurança do associado 
como também dos técnicos do Fitness. A partir daí, se veio uma solicitação de compras o 
que fez a Comissão de Esportes? Entrou em contato com o setor de Suprimentos, 
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perguntando: existe um valor aqui estimado de R$605 mil, vocês têm conhecimento de 
alguma coisa? Não temos conhecimento. Quem é que tem conhecimento? O Diretor da 
área. Muito bem, vamos conversar com o Diretor da área, e conversando com o Diretor 
da área recebemos uma informação de que havia arrecadação de valores através do 
contrato dos técnicos do Fitness e que essa arrecadação a ideia era de se fazer uma 
destinação para compra de equipamentos do Fitness. Então, o que fez a Comissão de 
Esportes? Separou esse parecer, dizendo o seguinte: existe necessidade? Existe. Existe 
uma licitação? Ainda não existe. Existe um preço estimado? Existe. O que fazer? Como 
comprar? No momento que existe uma arrecadação destinada para isso simplesmente 
colocamos aqui que o Conselho Deliberativo decide se utiliza esse dinheiro arrecadado 
ou utiliza o Fundo Especial de acordo com a solicitação da Diretoria, simples como um 
bom dia. Não somos contra a compra, de jeito nenhum, não negamos a compra, 
sabemos exatamente que a compra dos equipamentos deve ser feita com a utilização do 
Fundo, não tem dúvida. Quando foi colocada essa arrecadação que se decida aqui se 
utiliza a arrecadação ou não. 
 
Presidente – O senhor quer ser inscrito para se manifestar? 
 
Reinando Fernandes Campos – Não adianta esticar isso, vamos perder um tempão aqui, 
acho que é suficiente a explicação.  
 
Presidente – Dr. Badra, o senhor já concluiu? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Senhores desculpem-me, mas aqui estamos com um 
probleminha simples. Vamos investir Fundo de Investimento para compra de um ativo de 
três anos ou seguir a sugestão da Comissão Permanente de Esportes e pegar o recurso 
existente no Fitness para comprar equipamento do Fitness. São duas coisas 
completamente diferentes. Pessoalmente, não sou contra nada que não seja favorável ao 
esporte, principalmente no Fitness, agora, estamos discutindo um dinheiro que não é 
nosso, dinheiro do associado. Senhores, nós vamos autorizar a Presidência utilizar 
recursos de Investimento para compra de um próprio que vai daqui a quatro anos ser 
jogado no lixo, como está sendo esse, ou vamos atender ao que está sugerindo a 
Comissão de Esportes.  
 
Presidente – Dr. Badra, seu tempo já esgotou. O senhor tem um encaminhamento 
objetivo a ser feito? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Tenho. Meu encaminhamento é que essa matéria venha 
com mais sugestões de solução. Retiraria essa matéria de pauta e voltaria com as 
seguintes matérias: alternativas de investimento como alternativas de investimento, se 
verba de Investimento ou verba de Custeio. 2 – opção de aluguel desses próprios. Essa é 
minha proposta. Muito obrigado.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Dr. Badra, eu estou de acordo com o senhor, coloco 
que minha manifestação é em apoio à posição dele. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Para um esclarecimento maior da matéria e um 
esclarecimento e entendimento melhor do Plenário gostaria de sugerir a manifestação 
do Presidente da Diretoria. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, há precedente, embora seja usual, mas há um precedente 
de relativa proximidade, em que foi permitida a manifestação do Presidente da Diretoria, 
até mesmo para esclarecer tópicos que estavam em debate. Em meu modo de entender 
é interessante alguns esclarecimentos que o Presidente possa dar, até mesmo para 
facilitar a decisão dos Conselheiros. Pergunto, então, Sr. Presidente da Diretoria, o 
senhor estaria disposto a dar esclarecimentos? Por favor, queira ocupar a Tribuna. 
 
Antonio Carlos Fiore – Só complementando o que foi discutido aqui. Esse parecer da 
Comissão Financeira foi o último da nossa gestão. Acho muito oportuno relembrar o que 
o Luís Alberto Figueiredo de Sousa apresentou visualmente a nós todos, demonstrando 
com muita clareza as verbas que são provenientes de Investimento e as verbas que são 
provenientes de recursos de Custeio. A compra dessas bicicletas envolve um valor de 
magnitude. Essas bicicletas têm vida útil estimada em torno de cinco anos. Essas 
bicicletas são depreciadas. Essas bicicletas são bens que compõe o ativo imobilizado do 
nosso Clube. A Comissão Permanente Financeira indicou que os recursos para compra 
dessas bicicletas, com toda clareza, devem ser provenientes de Investimento, jamais 
poderiam ser provenientes de Custeio, ok? Muito obrigado.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Questão de ordem, Presidente? 
 
Presidente – Dr. Montoro, qual o artigo que estamos infringindo? 
 
André Franco Montoro Filho (questão de ordem) – Em seu artigo específico, estou 
falando a respeito de quais são as atribuições do Conselho, como órgão orientador, e 
quais são as atribuições da Diretoria, como órgão de gestão? Acho que estamos aqui 
neste momento entrando em questões específicas de gestão, que não são próprias do 
Conselho, são próprias da Diretoria, que foi eleita. Não tem sentido ficarmos discutindo 
questões de gestão, que é atribuição da Diretoria Executiva e não do Conselho. Então, 
pediria que a Presidência, levando em consideração essa essência da reunião do 
Conselho, atribuições do Conselho Deliberativo, que orientasse as discussões no sentido 
de não permitir que questões de gestão sejam discutidas e votadas aqui nesta sessão.  
 
Presidente – Na verdade aqui nós estamos agora discutindo, esse é o motivo, que há 
necessidade de a Diretoria obter para utilização do Fundo Especial autorização prévia do 
Conselho Deliberativo. Esse é o tema, quer dizer, a questão de conveniência, 
oportunidade se insere em questões de gestão, mas há necessidade para utilização de 
verba da aprovação do Conselho. Como houve, Dr. Montoro, uma solicitação de 
Conselheiros para esclarecimento do Presidente da Diretoria, nós vamos dar essa 
oportunidade ao Presidente para que ele dê os esclarecimentos, que informarão de 
algum modo os Conselheiros para posterior deliberação. Sr. Presidente, por gentileza. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Vou procurar ser rápido, porque acho 
que o pessoal aqui está fazendo um pouco de confusão. A minha ideia de trazer essa 
matéria ao Conselho é que tenho feito tudo assim, é trazer ao Conselho para o Conselho 
participar. Para mim a coisa mais simples que tinha era ir comprar pelo Custeio e vocês 
não ficavam nem sabendo e resolveria o problema. Acho que o Conselho precisa 
participar e a gente precisa seguir as regras. Os pareceres foram muitos claros, todos os 
pareceres são favoráveis à compra das bicicletas, não tem ninguém que diga que seja 
contrário. Depois entrou num questionamento se é Custeio ou Investimento e está-se 
cometendo uns equívocos que não podem acontecer. Por isso estou vindo aqui para 
esclarecer. O Fiore e Luís já falaram. Nós temos no Clube Orçamento de Investimento e 
Custeio, tudo que vai para nosso imobilizado, Badra, o contador faz assim, vai para 
Investimento. As bicicletas antigas estão em Investimento. Por exemplo, no começo de 
abril quando foi a prestação de contas o próprio Conselheiro La Terza me fez uma 
pergunta: onde está esse R$1 milhão e 200 que gastou em Investimento e não veio para 
eu aprovar, como Comissão? Foi R$1 milhão e 200 da compra dos equipamentos do ano 
passado do Fitness. A gente gastou R$1 milhão e 200, não trouxe para o Conselho. Falei: 
na dúvida trago ao Conselho, porque esse dinheiro sai do Investimento, ele é 
contabilizado como Investimento, então, é bem claro. Acho que as Comissões, e até o 
próprio Badra se confundiu um pouco, falou de Esportes, Financeira. As Comissões têm 
de manter sua competência, a Comissão Financeira mantém sua competência, a de 
Esportes a competência, Economia, médico é de Medicina, assim por diante, porque 
senão dá uma confusão, para quem não é da área se confunde muito. Tudo que a gente 
compra aqui e vai para o imobilizado vai para nosso Investimento, a gente gasta essa 
verba, então, isso é claro. As bicicletas que serão compradas, se a Casa interessar 
comprar tem que sair do Investimento, sempre saiu do Investimento, no ano passado 
saiu do Investimento. E nosso Estatuto é claro, toda vez que você usa verba de 
Investimento, ainda mais nesse montante tem que trazer para esta Casa. Preciso entrar 
na questão da Comissão de Esportes, que é até contra área minha, para mim o mais 
vantajoso é comprar pelo Custeio, volto a dizer, mas o conceito está equivocado quando 
ele falou da queda da taxa do Fitness. Tanto é que até o próprio Serine escreveu. Se esse 
conceito for ampliado é o mesmo do seguinte: quem for jogar futebol, quando for fazer a 
reforma do campo de futebol, que paga taxa, não precisa trazer para cá. Quando for a 
Escolinha da Natação, as crianças pagam a piscina, também quando for fazer vai usar 
Investimento para a piscina, não precisa trazer para cá. O conceito está equivocado, 
separa esse conceito de taxa, vamos usar Investimento, que é bem claro. Para finalizar, 
vou responder ao Badra uma questão de conceito, também de explicação. A gente cotou, 
como eu saberia quanto custa uma bicicleta? Precisa ligar nos fornecedores senão não dá 
para saber. Ligou, cotou, está trazendo para esta Casa para pegar a verba. Está bem claro 
no meu pedido que as bicicletas usadas sejam usadas para abatimento ou não, vamos ver 
na hora de negociar, da licitação. Todo mundo pode acompanhar, vou convidar até um 
Membro da Comissão de Esportes para participar da licitação e vai ver. Se for mais 
vantajoso para o Clube usar as bicicletas usadas para abatimento usa-se, senão a gente 
tem de mudar. Por isso estou pedindo agora verba total. Com relação a seu pedido de 
aluguel preciso também entrar nesse detalhe, não posso passar despercebido. Todo 
mundo que tem ativo fixo por muito tempo para trabalhar: escavadeira, carro, caminhão, 
todo mundo sabe, se você for alugar, depois de um longo período não vale a pena, 
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porque é óbvio que o cara que está te vendendo o caminhão ou a escavadeira, o cara 
que te aluga comprou esses material. Se depois de quatro anos esse material, ou esse 
equipamento vai estar finito e ele vai alugar vai ter que alugar por mais que comprou o 
equipamento, não tem muito nexo. Está dito que a bicicleta dura quatro anos e tem uso 
contínuo: o fornecedor te entrega, Zezinho da Silva te entrega a bicicleta, comprou por 
um preço. Ele te aluga, não fecha a conta, é óbvio, que se você tem uso contínuo tem 
que comprar e depois abate do outro. Por isso que todo mundo que tem obra, ou que 
compra os ativos por muito tempo, compra escavadeira, caminhão, não sai alugando 
carro. Voltando a sua colocação, Reinaldo, como Comissão de Esportes, no Custeio tem 
muitas outras coisas que estão incluídas na taxa: luz, água. Você pode falar: mas isso está 
na taxa do Fitness? Quem é que mais usa o Fitness? São os personais, eles estão pagando 
o personal. Indo na mesma teoria o personal é o que mais usa a bicicleta, que mais usa a 
esteira, isso tem um custo de manutenção e sai do Custeio. Então, tem que deixar bem 
claro na gestão o que é Custeio, porque se você joga bicicleta, começa a jogar tudo no 
Custeio aumenta a mensalidade do Clube, essa foi a discussão de dois itens para trás, 
tem que deixar bem claro. Então, foi o ineditismo de trazer essa matéria para cá, porque 
acho que quando a gente gasta R$600 mil do dinheiro que não é meu, nem de vocês, é 
do Clube, acho até bom a discussão, mas isso é indiscutível, esse dinheiro tem de sair do 
Investimento, ele sempre saiu. Algumas vezes não veio para cá e trouxe, esse dinheiro 
tem de sair do Investimento, porque é assim que funciona a contabilidade. Por exemplo, 
se for vender as bicicletas antigas tem de fazer todo um processo de baixar do 
imobilizado, vender, assinar pelo financeiro, tem todo o trâmite, então, está claro. O que 
o Conselho tem de decidir é o seguinte: eu quero as bicicletas ou não. Querendo, vamos 
aprovar. Não quer, não aprova, deixa as que estão lá, fala: pessoal, não foi aprovada a 
compra das bicicletas pelo Conselho, é isso. O resto é divagar e sair da matéria. A matéria 
é simples, é por aí: quer ou não as bicicletas. Se comprar as bicicletas é Investimento, não 
dá para comprar as bicicletas pelo Custeio, que estará cometendo um erro contábil e na 
hora de prestar contas e apresentar o balanço do Clube vai dar problema. E aí tem todos 
os financeiros para explicar isso aqui.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Presidente Cappellano, uma observação no que você 
falou. Quando você trabalha com custo de equipamento, principalmente esses que você 
mencionou, a vida útil deles são 10 mil horas, são anos para repor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sem dúvida, por isso são mais caros. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – O que estamos falando é um imobilizado de quatro anos, 
quer dizer, daqui a quatro anos isso não vai valer nada. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas a conta é essa, Badra, por isso que é 
mais barato. Se entrar nesse mérito vai ter uso do combustível, que é muito pior. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Todos nós sabemos disso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Por isso que estou falando, qualquer bem 
que você usa até seu tempo finito... Só um detalhe, qualquer bem que você usa até seu 
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tempo finito, que é o caso das bicicletas, caminhões não vale a pena alugar, isso é um 
princípio de economia, você tem que comprar, porque quem te aluga comprou de 
alguém. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Você fez esse cálculo? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Fizemos cálculos, fizemos tudo. Até se 
fosse para alugar, Badra, teria que ser leasing e teria vindo ao Conselho também. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Acho ótimo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Por isso que estou trazendo a conta, 
porque é financeiramente melhor, todo mundo que vai para um bem finito sabe que 
quando acabar... Acho que isso está claro, não precisa voltar para responder. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Só a questão levantada pelo Conselheiro Ado com 
relação ao número, se 53, 40, pode esclarecer um pouquinho melhor essa dúvida que ele 
levantou com relação à quantidade? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Então, Beto, a verba é para comprar, se 
agora a Diretoria está querendo mudar a compra, que a Angelica faz parte desde o 
primeiro dia até hoje, acha que não quer 40, quer 50, quer 25, tem que chegar e falar: 
estou pedindo autorização para comprar, a verba. Todos os estudos feitos foram para 53, 
se tem uma nova visão agora. Uma eu discordo completamente dele, chegar e falar o 
seguinte: as usadas você põe. Aqui no Clube todo mundo quer coisa boa, não dá para ter 
uma bicicleta boa num lugar e uma bicicleta ruim em outro lugar, não é por aí, tem que 
ser tudo bom. Mas foram feitos os estudos e colocado lá, se não quiser 53 também não 
aprova, não troca as bicicletas. Sinceramente, para mim tanto faz. Acho o seguinte, se for 
comprar, eu trouxe para cá, se acha que não é para comprar, quer comprar menos ou 
mais bicicletas, é como o Montoro falou, você vai entrar no ato de gestão. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Mas nada impede que sejam compradas menos, foi feito 
um estudo, é isso que você está dizendo? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Beto, o valor não é fixo, está bem claro 
na proposta, o que for usado para vender vai ser abatido. Vou chamar a Comissão de 
Esportes para participar, que vai opinar. Estamos desde janeiro para comprar 50 
bicicletas, vai virar o ano e não compra 50 bicicletas, então, é melhor não trazer as 
coisas, é isso que estou falando. A gente está trazendo para participar, que é uma 
matéria simples, volto a dizer, têm coisas mais importantes no Conselho, não tirando o 
mérito, mas em minha opinião, faltando um dia para acabar o prazo se pedir mais 30 dias 
numa matéria dessas, que é uma matéria para falar sim ou não, acabou, e o resto é da 
gestão. É sim ou não, não tem que ficar: entra aqui, entra ali. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Está esclarecido. 
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Janne Márcia Augusto Paiva – O problema da numeração é que essas bikes vão ficar em 
uma sala fechada. Na sala cabem 43 e pediram 10 a mais para ficar fora. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É o que está escrito na proposta. 
 
Janne Márcia Augusto Paiva – Então, por isso é que deram 53, porque têm sócios que 
não querem ficar dentro da sala, querem pedalar fora, não querem ouvir música, então, 
pedalam fora da sala. Esse foi um motivo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A ideia é essa, tentar agradar todo 
mundo. 
 
Janne Márcia Augusto Paiva – Então, na sala tem 43 e fora mais 10. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Já está esclarecido. 
 
Presidente – Acho que já está esclarecido. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Sr. Presidente, é só uma coisa pequena, acho que tudo está 
esclarecido, se são 43 ou 53 é ato de gestão e ato de gestão não se discute. Minha única 
pergunta, como estamos no Clube Pinheiros queremos o melhor e vamos ter, claro. 
Pessoal, quem quiser vir com uma bicicleta no Esporte Clube Pinheiros vai baixar em 
muito o preço, porque aqui é uma visibilidade muito grande, então, o pedido de dinheiro 
fatalmente vai descer e ter uns 30% a menos. Minha única pergunta é que temos três 
tipos de excelentes bicicletas e todos concordamos que queremos o melhor para o sócio. 
Estamos pedindo o valor melhor, porque é fictício, é o máximo que pode gastar e depois 
vamos diminuir. Se nós estamos pedindo o menor e de repente alguém que vai fazer o 
desconto não fizer vamos ter de voltar ao Conselho para pedir dinheiro. É minha única 
questão. Eu acho que o senhor está certo em tudo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Rapidinho vou te responder. Quando faz 
a licitação põe umas qualificações técnicas e preço. É a mesma coisa de comprar um 
carro, não vai: eu quero comprar um Vectra, mas, quero comprar um carro 1.8, 16 
válvulas, 4 portas, aí vem Vectra, Monza, Opala, tem que ter o mínimo. Essa é a primeira 
coisa. Segundo, o pedido é atrelado ao dólar, se o dólar subir ou baixar todo seu discurso 
vai por água abaixo, o dólar que segura, porque essas bicicletas são importadas. A 
terceira coisa que falo a você para saber qual é a melhor ou pior a gente conversa com a 
Diretoria. Até te faço um pedido, te coloco na Comissão de Licitação, para você ajudar a 
comprar a melhor bicicleta para o Clube e participar, que é importante ter opiniões de 
todo mundo, para ajudar a comprar.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – Aceito. 
 
Roberto Höfling (aparte) – Aqui está só se falando em preço, verba, mas estamos nos 
esquecendo de uma coisa, numa outra reunião, eu até fiz uma proposta para se medir o 
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nível de oxigênio e de gás carbônico naquele Spinning, lá não cabem nem 20 bicicletas, 
em termos de arejamento não cabe nem 20, não tem ar suficiente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Roberto, só para te esclarecer: a gente 
fez medição do nível de oxigênio lá, a gente também mandou à Diretoria Médica para 
avaliar, a princípio, por tudo que eles falaram está tudo correto. Mas a gente pode voltar 
e se tiver alguma coisa faz uma ventilação forçada lá e resolve o problema. 
 
Roberto Höfling – Tem que resolver a ventilação. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Sr. Presidente, acho que já está clara a discussão, o senhor 
não acha que a gente pode começar a votar? 
 
Presidente – Eu também acho. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Como fui citado, só queria dizer que comecei... 
 
Presidente – Só um minutinho. Mas o senhor não foi acusado, mas a previsão para o 
senhor ter direito de resposta é se o senhor tivesse sido ofendido, acusado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só queria esclarecer ao Plenário que iniciei meu 
pronunciamento aprovando a proposta como fora encaminhada, as conjecturas que fiz 
em seguida foram quanto à utilização do recurso da melhor forma.  
 
Presidente – Está esclarecido, o Plenário está esclarecido, vamos pôr em votação. 
Conselheiro Badra, o senhor mantém a proposta de retirada de pauta? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sim senhor. 
 
Presidente – Colocou a matéria em votação. 
 
Deliberação: 
Por maioria de votos, o Conselho resolveu rejeitar a proposta preliminar ao mérito feita 
pelo Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, subscrita pela Conselheira Laís Helena 
Pinheiro Lima e Silva, de retirada do processo de pauta; e, autorizar a Diretoria a utilizar 
recursos do Fundo Especial, até o valor previsto de R$ 605.578,00, para aquisição de 53 
“bikes Indoor. 
 
Presidente – Informou que o Conselheiro Evandro Antonio Cimino havia apresentado 
uma recomendação à Diretoria, que seria encaminhada formalmente, de que de algum 
modo, como Clube se desfaz de bens inservíveis, neste caso se utilize também dessas 
bikes usadas ou como parte de pagamento, ou através de um procedimento de venda. 
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Item 6 - Várias. 

Flávio Henrique Rosa Tatit – Venho solicitar à Diretoria alguns esclarecimentos. O 
primeiro deles, no local onde temos instaladas as quadras de areia e a lanchonete da 
Cabana do Pai Tomás estão sendo realizadas várias reformas e adaptações, inclusive com 
a demolição de pequena parte das dependências da lanchonete da Cabana do Pai Tomás. 
Não que seja contra o que está sendo realizado nesse local, pois pelo que tenho 
observado o local ficou melhor e mais aproveitado pela eliminação dos desníveis e 
corredores que tínhamos anteriormente, porém, acredito que a Diretoria deveria 
esclarecer ao Conselho o que está sendo realizado, bem como informar a origem dos 
recursos, que acredito sejam do Custeio. Outro assunto é sobre o terceiro elevador que 
está sendo instalado no centro esportivo. Solicito que a Diretoria dê uma previsão de 
quando será entregue, pois apesar de estar previsto em nosso Regimento, procurei e não 
encontrei nenhuma placa com alusão à data da instalação desse elevador. E, finalmente, 
o último assunto é que há pouco mais de três meses foi aprovada neste Conselho a 
execução da reforma do reservatório elevado. Gostaria de saber em que fase está o 
andamento dessa contratação. São somente essas solicitações.  

 
Santo Romeu Netto – Inicia-se hoje um novo período de gestão deste Conselho 
Deliberativo. Antes quero hipotecar solidariedade e endossar as palavras do eminente 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques. Recebam os Srs. Conselheiros nesta 
nova e honrosa, mas árdua missão de dirigir os destinos deste Conselho, os nossos 
cumprimentos e votos de feliz gestão. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Santo Romeu Netto – Por oportuno, indispensável o registro de assuntos e aspirações de 
grande importância, que entendemos deva merecer a atenção e a permanente 
preocupação deste Colegiado. Cumprir à risca os mandamentos estatutários e 
regulamentares. Defender com intransigência os ideais pinheirenses, maximizando as 
condições de usufruto do acervo pelos associados. Manter e aprimorar as atividades que 
resulte em benéficas e satisfatórias ao Corpo Associativo, centro de nossas 
preocupações. Aperfeiçoamento dos programas. Estabelecimento de metas que 
consultem aos interesses e conveniência dos associados. Permanente democratização do 
Conselho, assegurando ao Conselheiro e ao próprio Conselho, como Entidade, estímulo, 
liberdade, independência em termos de participação tanto no que diz respeito às 
proposituras, ao uso da Tribuna, aos apartes, ao encaminhamento de projetos, emendas, 
propostas, sugestões e tudo mais relacionados às funções do cargo. Mantença viva do 
entrosamento entre os integrantes do Conselho, inclusive junto aos demais organismos 
da Agremiação, associados, entidades públicas, privadas e pessoas relacionados à 
atividade do Clube, relativamente às atividades, ajustes e deliberações. Propugnar pela 
saúde institucional econômico-financeira, administrativa, jurídica e funcional da 
agremiação. Sinergia de forças em benefício do permanente e crescente aprimoramento 
da estrutura e dinâmica institucional. Sobrepujar as divergências, como se extrai, aliás, da 
tendência observada nas urnas, mesclando personalidades de várias correntes de 
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pensamento da nossa Agremiação, a salutar soma de forças, uma composição olhando 
firme para o futuro, construindo e aprimorando. Lucidez voltada à comprovação dos 
assuntos da compreensão e temas de competência do Conselho, buscando a 
solidariedade, a construção de políticas salutares de integração e unidade em busca de 
estratégias que assegurem soluções eficientes e eficazes ao sistema e à estrutura que 
conformam o Colegiado. Homenagem agora à gratidão perpétua aos Presidentes, 
chamados Presidentes de sempre pelo notável e inexcedível Presidente que nos deixa e 
ao Presidente que chega, augurando-lhes o melhor desempenho e a conquista dos 
melhores resultados. Homenagem e gratidão aos integrantes deste Conselho, aos Srs. 
Conselheiros pelo esforço, dedicação e devotamento na condução dos destinos da 
Agremiação. Finalmente, o registro da certeza de uma gestão profícua mediante 
propostas novas, modernas, concisas e convergentes e uma atuação permanentemente 
voltada ao bem-estar do querido Esporte Clube Pinheiros, assegurando esporte, lazer, 
cultura, saúde, diversão e alegria aos milhares de associados. A todos um forte, cordial, 
fraternal e respeitoso abraço. Os nossos corações baterão no ritmo das aspirações do 
nosso Clube, disso temos certeza. Participe dessa emoção! 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Como havia prometido na Voz do Conselheiro, 
voltei aqui para discutir e falar mais sobre porque trouxe esse assunto à pauta. Mas 
gostaria de fazer uma observação. Tivemos hoje cento e setenta e quatro presentes, 
pessoas que assinaram a lista do Conselho, me parece que agora temos algo em torno de 
pouco mais de 70 pessoas. Ou podemos falar com certeza que 50% dos que assinaram a 
lista foram embora, o que é triste, mas é um aumento do que vinha acontecendo 
anteriormente, onde tínhamos pelo menos 70% dos que assinavam a lista indo embora 
antes do fim da reunião ou início de Várias. Espero que isso seja uma tendência e 
estejamos indo para o momento que 100% das pessoas que assinam a lista vão terminar 
aqui a reunião ouvindo os assuntos trazidos a Várias, que são também bastante 
importantes. A respeito do que havia falado anteriormente sobre os esportes, 
necessitaram de associados que estejam interessados poderem participar, temos alguns 
argumentos positivos a essa situação. Hoje temos no Clube filas para prática de alguns 
esportes, entre eles Natação e Tênis notoriamente. Ao abrir novas vagas para associados 
que estejam interessados em dar aula e tenha essa capacidade nós temos uma 
negociação que é boa para os dois lados. É boa para o Clube, pois o Clube não se onera 
tendo que trazer um professor novo e ainda ganha dinheiro em cima de taxas, que são 
pagas pelos professores. E é bom ao associado, que têm vagas e podem participar dos 
esportes que gostariam. Temos também a experiência, que me foi passada pelo Diretor 
de Esportes, Arnaldo Queiroz, de que isso aconteceu há menos de um mês o processo de 
acerto dos profissionais que queriam dar treino de Triathlon e agora estão podendo, 
estão sendo regulamentados. E o Diretor de Triathlon Fernando Fioravanti me passou 
que está sendo uma experiência extremamente positiva, pois eles tiveram aumento de 
inscrições na seção e vários professores que já davam treinos irregularmente se 
inscreveram, estão pagando taxas ao Clube, dando treino atualmente para sócios. É 
querer tapar o sol com a peneira falar que isso vai atrapalhar de alguma maneira ou 
outra os associados, porque isso já acontece, temos associados que dão treinos a outros 
associados, isso vai continuar acontecendo se for regulamentado ou não. A única coisa 
que peço aqui, é que existem associados que querem ser regulamentados e pagar as 
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taxas para trabalhar aqui no Clube, como os profissionais do Fitness fazem, como estão 
fazendo agora no Triathlon. E o Clube só vai sair perdendo se a gente não fizer isso, 
porque a gente vai deixar de arrecadar dinheiro com associados que gostariam de pagar 
e que fiscalizariam tanto quanto o Clube fiscaliza hoje, porque o associado que paga para 
dar aula aqui não vai deixar ter outro associado que não paga e dá aula no lugar dele. E 
os sócios vão ganhar, porque a gente vai ter maior disponibilidade de horários para todo 
mundo. Isso, além da competição entre os profissionais, que vai aumentar o nível dos 
professores e a experiência positiva que a gente vem tendo ultimamente. Acho que essa 
matéria de alguma maneira ou outra vai acabar acontecendo nos próximos anos. Acho 
que o que a gente precisa é acelerar esse processo, porque hoje a gente vive numa 
sociedade que é colaborativa, nada a gente consegue fazendo somente para nós 
mesmos. A gente teve hoje, como algum Conselheiro anteriormente citou: a saída do 
Reino Unido da União Européia. Isso somente com o tempo vai se provar se foi uma ideia 
boa ou ruim, mas a princípio não parece uma ideia boa, pois quanto mais a gente pensar 
só em nosso umbigo menos vai conseguir melhorar o mundo em que a gente vive. 
Quanto mais a gente conseguir trabalhar em conjunto para alcançar o mesmo objetivo, 
que é um mundo melhor, mais rápido a gente vai chegar nele. Então, dando a chance de 
os associados ajudarem ao Clube nessa situação é o ideal para o Pinheiros, para uma 
sociedade melhor, para todos os associados e para todo mundo. Era só isso que tinha a 
falar. Muito obrigado.  
 
Renato Müller da Silva Opice Blum – Desejo sucesso em sua gestão na Presidência da 
Mesa, de coração. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Renato Müller da Silva Opice Blum –Tenho dois pontos, sendo direto ao assunto. Sr. 
Presidente Cappellano, uma sugestão, para que o Clube Pinheiros adquira um 
timestamp, na realidade um stamp do Snapchat. Os adolescentes estão usando bastante 
aquela ferramenta Snapchat, que tira fotos e filma. A fotografia, enfim, o registro dura 24 
horas, isso vem se intensificando, é uma tendência irreversível. Fica minha sugestão 
então de adquirir o timestamp do Pinheiros, alguns clubes já têm. Isso é importante para 
divulgação do Clube e também para mostrar que o Clube está acompanhando as 
tendências tecnológicas. E o último ponto, para ser bem célere, é a defesa que nós 
pedimos, especialmente nós do Unidos aqui, espero estar falando em nome de todos os 
Conselheiros, mas conte conosco para promover qualquer tipo de alteração regimental 
necessária para que possamos tornar essas reuniões mais céleres, que seja inversão da 
ordem se necessário, da pauta inclusive, qualquer alteração regimental conte conosco 
efetivamente. Que seja a diminuição do tempo em Tribuna, estou tentando fazer isso 
aqui desta forma, que seja qualquer medida que V. Sa. ou entenda necessário tomar para 
que possamos aproveitar melhor esse tempo. Estou aqui há dois anos, agora vou ficar 
mais seis e tenho aqui como objetivo neste momento procurar fazer com que 
consigamos ter mais técnica. E neste momento o que identifico aqui de mais grave é essa 
perda de tempo, isso traz uma atecnia. Então, conte conosco. Sucesso! 
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Presidente – Obrigado. Sr. Conselheiro, a Mesa soma com suas preocupações, também é 
nosso propósito procurar de algum modo mitigar a duração dessas sessões, inclusive 
para melhorar a produtividade. Queremos sim e contamos com a sua colaboração e de 
outros companheiros. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro –Não estou vendo a Conselheira Laís. Só queria, 
aproveitando até o que o Renato acabou de falar, Dr. Manssur, que tem uma memória 
de elefante deve se lembrar que há algumas reuniões eu fiz a sugestão do aluguel de 
títulos, que inclusive já existe no Hebraica e Paineiras. E a resposta que obtive da 
Diretoria é que não poderiam fazer nada, porque isso implicava numa alteração do 
Estatuto. Confesso que por um pouco de medo, um pouco de receio até, porque sou uma 
Conselheira relativamente nova, aliás, bem nova, dois anos somente, não dei 
andamento. Conversei com o Lolo, Luís: vamos tentar tocar esse assunto e acabou não 
indo. Estou falando isso tudo, porque vi que aconteceu hoje de a gente “perder ou 
gastar” um tempo discutindo um assunto que foi retirado de pauta, porque vai se montar 
uma Comissão para estudar. Esse tipo de assunto, como aluguel do título ou como essa 
alteração de valor, tal, quando vai ao Conselho, que o Conselheiro faz o pedido, em 
minha opinião a própria Presidência do Conselho, a própria Mesa deveria já montar uma 
Comissão para que, antes de vir ao Conselho já exista todo um estudo embasado, para 
que a gente não gaste esse tempo e a gente até agilize, como o Renato falou agora há 
pouco. Então, meu pedido é que se a gente vier a pedir alteração do Estatuto para 
aluguel de título, antes de vir ao Conselho já tenha esse estudo, para a gente não gastar 
esse tempo aqui, depois ser retirado de pauta e ter que discutir tudo de novo. Meu 
segundo pedido, também falando um pouco das bikes, uma solicitação de associados. No 
horário da tarde existe um gap muito grande, não há aula de Spinning, então, mães que 
venham trazer os filhos nas atividades, que querem praticar o Spinning não têm o 
horário. Você tem o horário de manhã, à noite, no período da tarde não tem nenhum 
horário.  
 
Presidente – Sra. Conselheira, no que pertine as suas promoções sua postulação será 
encaminhada à Diretoria. Quanto aos processos aqui do Conselho, veja bem, temos que 
seguir as normas procedimentais e processuais, não podemos fugir disso. O que 
podemos fazer e vamos pensar nesse assunto, é promover alterações que sinalizem para 
um melhor aproveitamento do tempo, que não haja desperdício, que as matérias sejam 
mais focadas. Agora, quanto ao estudo do Conselheiro, ele pode exercer o estudo 
previamente à sessão do Conselho sem que haja necessidade dessa pré-informação 
através de reuniões do Conselho, que, veja bem, Dra. Graziela, nós só temos uma reunião 
por mês, quer dizer, presume-se que os Conselheiros devam procurar informações, e o 
Conselho agora está, sempre esteve, está absolutamente aberto para prestar toda e 
qualquer informação a todo Conselheiro. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Só uma pergunta: quando o Conselheiro vai, como o 
Conselheiro Xaxa fez, é claro que imagino que ele tenha feito um estudo bem grande, até 
como as próprias Comissões fizeram, a minha solicitação é no sentido de, ou a própria 
Diretoria, enfim, faça até junto com o Conselheiro, para agilizar, quando vier para cá já 
está uma coisa mais embasada. 
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Presidente – Eu não quero tomar tempo do Conselho, mas é só mais uma informação 
rápida, que já estamos introduzindo lá no Conselho para ganhar tempo e diminuir a 
burocracia e tramitar dos processos, em assuntos mais relevantes, promover reuniões 
conjuntas de Comissões Permanentes, em vez de ficar cada vez uma se manifestando, 
dá-se a reunião conjunta. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini (aparte) - A respeito do que você estava pedindo 
para que acontecesse, não te parece que a função das Comissões Permanentes hoje é 
justamente essa e que se as Comissões Permanentes tivessem pessoas de todas as 
diferentes visões políticas do Clube inseridas dentro destas Comissões a discussão não 
ficaria mais rica e isso tornaria as reuniões do Conselho menos penosas, no caso que 
você está falando? 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Sim, sem dúvida. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Obrigado. 
 
Severiano Atanes Netto – Venho em primeiro lugar agradecer ao voto de louvor do 
Conselheiro Beyruth. Sempre foi minha intenção, participando das Comissões, que 
houvesse uma integração das várias chapas. Por alegria minha, o Dr. Plínio foi 
concorrente. Aceitou e continuou trabalhando comigo na Comissão de Saúde e Higiene. 
Também o Dr. Mauro, que é odontologista do Grupo Unidos do Pinheiros; o Plínio 
participando da Pinheiros Sempre, mais dois companheiros, um da Pra Frente Pinheiros, 
que é o colega, Dr. Lagonegro e um último, que é da Vivo Pinheiros e que foi 
recentemente assistente da Diretoria, que é o Dr. Stenio, então, formamos nosso grupo e 
isso me deu uma alegria enorme, porque eu tinha uma equipe polivalente, com vários 
pensamentos que poderão manter nossa Comissão com a maior dignidade e 
neutralidade em termos políticos. Gostaria, como participante da equipe de Boliche 
reiterar o voto de pesar pela perda de um companheiro nosso e que até o último 
momento lá na equipe com sua qualidade profissional, ele sempre orientava os 
companheiros, que foi o Dr. Geraldo Couto. E, finalmente, participei das Festas Juninas e 
também minha família. Acredito que esse sucesso, como sempre, trouxe alegria a todos. 
No domingo foi uma felicidade geral e o domingo é interessante, é um dia diferente, é 
um dia da família, o dia que temos os netos e a criançada toda que participa da Festa 
Junina durante todo o dia. Estive na quinta-feira, que é um dia que eu gosto, porque de 
certa maneira há um número menor de participantes, isso nos permite de certa maneira 
aproveitar melhor a Festa Junina. E gostaria então de fazer uma observação ao Conselho, 
ao Presidente da Diretoria e as próximas Festas Juninas, que na quinta-feira não se deixe 
o astro principal para as 23h30. Esse horário é impróprio numa quinta-feira, em minha 
maneira dever, porque é um tipo de pessoal que vai trabalhar na sexta-feira, então, 
quando o espetáculo se inicia, às 23h30, saí do Clube e não havia terminado, acredito 
que estava no final, a moça que tocava viola, Bruna da viola, deu um show muito bom. 
Então, perto da Bruna da viola havia um grupo grande de pessoas que continuava 
assistindo e que de fato deviam ser todos fãs da Bruna da viola. Mas quando saí 00h30, 
as mesas estavam todas vazias, quer dizer, o pessoal 00h30 já estava se preparando para 
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enfrentar a sexta-feira. Então, acho que na quinta-feira o espetáculo deveria se iniciar 
um pouco mais cedo. É só isso. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Inicialmente, Sr. Presidente, não poderia também 
deixar de consignar aqui os meus votos de profícua gestão no próximo biênio e conte 
conosco no Conselho. 
 
Presidente – Obrigado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Venho a esta Tribuna, Sr. Presidente, acerca de uma 
semana recebi pedido de alguns associados inscritos na seção do Tênis com relação à 
anunciada licitação para contratação de empresa prestadora de serviços naquela seção. 
Fiz um requerimento à Diretoria na oportunidade pedindo informações acerca dessa 
licitação e dando uma sugestão, que foi aqui bem colocada no início da sessão, por 
ocasião do item “A Voz do Conselheiro” pela Conselheira Silvia Schuster, no sentido de 
sugerir à Diretoria a criação de uma comissão de inscritos na seção para acompanhar 
essa licitação, justamente porque os inscritos na seção do Tênis são obviamente os 
destinatários finais do serviço prestado e caberá a eles, portanto, dar uma sugestão à 
Diretoria para que essa licitação escolha realmente aquele melhor prestador do serviço. 
Muitos inscritos naquela seção defendem que o atual prestador de serviços continue e 
acho possível que ele continue desde que ganhe a licitação obviamente. Então, acho que 
a colaboração dos inscritos da seção poderá melhor o serviço e certamente vai ajudar 
muito a Diretoria nessa licitação. Compactuo da proposta da Conselheira Silvia Schuster, 
que, aliás, essa proposta eu havia feito anteriormente, por escrito, à Diretoria, que ainda 
está no prazo para responder. E espero que essa comissão colabore bastante, que a 
Diretoria primeiramente defira essa nossa intenção, e que a comissão colabore bastante 
para que o vencedor da licitação preste o melhor serviço para a seção de Tênis. 
 
Presidente – Conselheiro Cardia, a Presidência do Conselho já encaminhou seu ofício 
pedindo que a Diretoria dê informações complementares. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Muito obrigado. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – ...  Só vim aqui fazer um registro que acho muito 
importante. Agora, no dia 5 de agosto se iniciará a Olimpíada no Brasil, vai ser a 1ª 
Olimpíada na América do Sul e provavelmente por tudo que está acontecendo aí na 
América do Sul a única, porque têm os outros países aí com muita dificuldade. Mas fazer 
um registro que acho muito importante. O Brasil tem 13 mil clubes, o nosso Clube está 
fornecendo de atletas até agora 15% e esse número vai subir, aproximadamente chegará 
a 400 atletas e temos 60. Além disso, estamos fornecendo aproximadamente 30 pessoas 
que servirão como técnicos, preparadores físicos que acompanharão os atletas 
brasileiros que disputarão a Olimpíada, aproximadamente um número quase preciso de 
90 membros pinheirenses que participarão da Olimpíada no Rio de Janeiro. Então, queria 
fazer esse registro do que é a força e a representação do nosso Clube no Brasil, nós 
temos que ter cada vez mais orgulho de sermos pinheirenses, que é sem dúvida 
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nenhuma e com todo respeito o maior Clube do Brasil, da América do Sul e um dos 
grandes do mundo. Parabéns a todos nós pinheirenses. 

 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos para falar, deu por encerrada a reunião às 
23:35 horas. 
 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 663ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 25 de julho de 2016, com alterações já dela constantes. 
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