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ATA DA 664ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 
DE AGOSTO DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de agosto 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 sete 
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 
Segunda Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Cláudia Nemoto Matsui 

 
 
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 – Justificou a ausência do Segundo Secretário Antonio Carlos Marini Teixeira, por 
motivo de saúde, submetendo ao Plenário que a Terceira Secretária Maria Emília Alves 
Rocha dos Santos ocupasse a Segunda Secretaria e a Conselheira Cláudia Nemoto Matsui, a 
Terceira Secretaria “ad hoc”. A proposta foi aprovada. 

 
 

5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os Suplentes convocados para esta 
Reunião, a saber: Chapa Viva Pinheiros: Luiz Guilherme Laraya Kawall, que, na forma do §2º, 
do Art. 24, do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, assumirá o cargo 
pelo tempo remanescente do mandato, até 2022, em face de vacância pela renúncia 
formulada pelo Conselheiro João Pedro Duarte Bório; Chapa Pinheiros de Todos Nós: Igor 
Gallo Kalassa; Chapa Participação: Dante Boccuto Junior; Chapa Pra Frente Pinheiros: João 
Fernando Rossi; Chapa Transparência Nova Tradição: Mario Gonçalves Soares. Foi 
convocado, também, o Associado Wanderley Contarini, Suplente do Grupo B pela Chapa 
Viva Pinheiros, que justificou ausência por motivo de viagem a trabalho. 
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6) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes propostas: votos de 
louvor: 1) de iniciativa da Comissão de Esportes, aos seguintes destaques esportivos: 
Atletismo: ao Diretor Adjunto Roberto José Lobo Queiroz e aos atletas que se destacaram 
nas seguintes competições: Torneio - Nível Nacional (São Paulo/SP – 18/06/2016): Adriana 
Souza Toledo Piza, categoria Adulto - prova Milha – 2º Lugar; Andreia Aparecida Hessel, 
categoria Adulto - prova 3000m Rasos – 3º Lugar; Arnaldo Luiz Queiroz Pereira, categoria 
Veterano, prova Revezamento 4x1000 – 2º Lugar; Bruna Jessica Oliveira Farias, categoria 
Adulto, prova 100m Rasos – 1º Lugar; Henrique Camargo Martins, categoria Adulto, prova 
Salto Com Vara – 2º Lugar; Isabela Migliore Paolillo, categoria Adulto, prova 75m Rasos – 1º 
Lugar; Jenifer Nascimento Silva, categoria Adulto, prova 3000m Rasos – 1º Lugar;  Joana 
Ribeiro Costa, categoria Adulto, prova Salto Com Vara – 1º Lugar; Joana Zuppo Zaccarelli, 
categoria Pré-mirim, prova 75m Rasos – 2º Lugar e Salto Em Altura – 2º Lugar; Joelma Das 
Neves Sousa, categoria Adulto, prova 400m Rasos – 1º Lugar; Julia Cristina Silva Dos Santos, 
categoria Sub 23, prova Salto Em Altura – 3º Lugar;  Keely Christinne Pinho Rodrigues 
Medeiro, categoria Adulto, prova Arremesso de Peso – 1º Lugar; Liliane Dos Santos Mariano, 
categoria Juvenil, prova 800m Rasos – 3º Lugar; Mayara Dos Santos Leite, categoria Juvenil, 
prova 800m Rasos  - 2º Lugar; Nayara Sobrinho Dos Santos, categoria Juvenil, prova Salto 
Com Vara – 2º Lugar; Nualla De Morais Pereira e Silva, categoria Sub 23, prova Salto Com 
Vara – 3º Lugar; Pedro Antonio Torres Teixeira, categoria Pré-mirim, prova 75m Rasos – 1º 
Lugar e Salto Em Altura – 3º Lugar; Peterson Dos Santos, categoria Adulto, prova 400m 
Rasos – 1º Lugar; Rafael Santos De Novais, categoria Adulto, prova 3000m Rasos – 1º Lugar;  
Roberto Jose Lobo Queiroz, categoria Veterano, prova 4x1000 – 2º Lugar;  Valdilene Santos 
Silva, categoria Adulto, prova 3000m Rasos – 2º Lugar;  Walace Evangelista Caldas, categoria 
Adulto, prova 3000m Rasos – 2º Lugar;  Welington Silva Morais, categoria Juvenil, prova 
Arremesso De Peso – 2º Lugar; XXIX Troféu Brasil Caixa São Paulo (São Bernardo/SP – 
03/07/2016): Abel Curtinove, categoria Adulto, prova Salto com Vara – 3º Lugar; Allan Silva 
Wolski, categoria Juvenil, prova Lançamento de Martelo – 2º Lugar; Anderson Machado dos 
Santos, categoria Sub 23, prova 4x400 – 1º Lugar; Andressa Oliveira de Morais, categoria 
Sub 23, prova Lançamento de Disco – 2º Lugar; Anna Paula Magalhães Pereira, categoria 
Adulto, prova Lançamento de Martelo – 2º Lugar; Bruna Jessica Oliveira Farias, categoria 
Adulto, prova 4x100m – 1º Lugar e 100m – 2º Lugar; Debora dos Santos, categoria Adulto, 
prova 4x400 – 2º Lugar; Eliane Martins, categoria Adulto, prova Salto em Distância – 1º 
Lugar; Evelyn Carolina de Oliveira dos Santos, categoria Adulto, prova 4x100m – 1º Lugar; 
Fabiana dos Santos Moraes, categoria Adulto, prova 100m C/ Barreira; Felipe Vinicius dos 
Santos, categoria Juvenil, prova Decatlo – 2º Lugar; Geisa Rafaela Arcanjo, categoria Sub 23, 
prova Arremesso de Peso – 1º Lugar; Gladson Alberto Silva Barbosa, categoria Adulto, prova 
3000m – 3º Lugar; Hederson Alves Estefani, categoria Adulto, prova 4x400 – 1º Lugar; Jean 
Carlos Dolberth Machado, categoria Sub 23, prova 3000m – 2º Lugar e 1500m – 3º Lugar; 
Jenifer Nascimento Silva, categoria Adulto, prova 5000m – 1º Lugar e 3000m c/ Obstáculos – 
3º Lugar; Jessica Gonzaga dos Santos, categoria Sub 23, prova 4x400 – 2º Lugar e 800m – 3º 
Lugar; Joana Ribeiro Costa, categoria Adulto, prova Salto com Vara – 2º Lugar; Joelma das 
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Neves Sousa, categoria Adulto, prova 4x400 – 2º Lugar; Julia Cristina Silva dos Santos, 
categoria Sub 23m – Salto em Altura – 2º Lugar; Kauiza Moreira Venancio, categoria Adulto, 
prova 200m – 1º Lugar e 4x100 – 1º Lugar;  Keely Christinne Pinho Rodrigues Medeiro, 
categoria Adulto, prova Arremesso de Peso – 3º Lugar; Kleberson Davide, categoria Adulto, 
prova 4x400 – 1º Lugar e 800m – 3º Lugar; Laila Ferrer Domingos, categoria Adulto, prova 
Lançamento de Dardo – 1º Lugar; Liliane Cristina Barbosa Fernandes, categoria Adulto, 
prova 4x400 – 2º Lugar e 400m – 2º Lugar; Monique Varmeling, categoria Juvenil, prova 
Salto em Altura – 3º Lugar; Peterson dos Santos, categoria Adulto, prova 4x400 – 1º Lugar e 
400m – 3º Lugar; Rosangela Cristina Oliveira Santos, categoria Adulto, prova 200m – 2º 
Lugar, 4x100m – 1º Lugar e 100m – 1º Lugar; Tamara Alexandrino de Sousa, categoria 
Adulto, prova Heptatlo – 3º Lugar; e, Vanessa Chefer Spinola, categoria Adulto, prova 
Heptatlo – 1º Lugar; Circuito Bradesco  (Sorocaba/SP – 10/07/2016) - Jenifer Nascimento 
Silva, categoria Adulto, prova Corrida de Rua – 2º Lugar; e, Rafael Santos de Novais, 
categoria Adulto, prova Corrida de Rua – 3º Lugar; Badminton: ao Diretor Adjunto Renato 
Narkevitz e à atleta Sofia Gato Alonso, categoria Adulto "A", prova Simples Feminina – 3º 
Lugar no Campeonato Nacional – Nível Nacional (Curitiba/PR - 19/06/2016); 
Biathlon/Triathlon: ao Diretor Adjunto Fernando Fioravanti, ao atleta Miguel Lopes Hidalgo, 
categoria Junior, prova Junior – 3º Lugar no Campeonato Brasileiro Triathlon Olímpico – 
Nível Nacional – (Santos/SP - 12/06/2016);  e ao atleta Pedro Gordilho Apud , categoria Sub 
18, prova Triathlon – 1º Lugar no 15º Troféu Brasil de Triathlon – Nível Nacional (Santos/SP, 
27/06/2016); Esgrima: ao Diretor Adjunto Roberto Lazzarini, ao atleta Rafael Melaragno, 
categoria 17 anos, prova Florete – 3º Lugar no Campeonato Brasileiro Livre – Nível Nacional 
(Belo Horizonte/MG – 05/06/2016); e ao atleta Renzo Pasquale Zeglio Agresta, categoria 
Adulto, prova Sabre – 1º Lugar nos Jogos Pan-Americanos – Nível Internacional (Panamá 
City/Panamá – 26/06/2016); Ginástica Artística: ao Diretor Adjunto Luciano Deluqui Vasques 
e às atletas da categoria Pré-Infantil, prova Individual Geral  que disputaram a Copa São 
Paulo – Várias – Nível Estadual (Osasco/SP – 25/06/2016): Anna Beathriz Lopes Chianca dos 
Santol - 3º Lugar; Gabriela Fernanda Ferreira Alves - 3º Lugar; e Maria Monteiro Almeida 
Mendes - Vice-Campeã; e à atleta  Isabel Almeida Barbosa, categoria Juvenil, prova 
Individual – Campeã no Campeonato Mundial – Nível Internacional (Turquia – 11/07/2016); 
Judô: ao Diretor Adjunto Durval Amaral Santos Pace e aos atletas que se sobressaíram nas 
seguintes competições: Campeonato Paulista – Nível Estadual (São Paulo/SP - 05/06/2016): 
Gabriel Mencaroni Tietz Marinho – Médio – 3º Lugar; Guilherme Pedreira Freitas Catapano, 
Infanto-Juvenil, Médio – 3º Lugar; e Joao Paulo Chebat Molla, categoria Infanto-Juvenil,  
Meio Médio – 3º Lugar; Campeonato Brasileiro Sênior – Nível Nacional (Lauro de Freitas/BA 
- 05/06/2016): Henrique Abreu Francini, categoria Juvenil, prova Individual – Campeão; 
Kainan Santos Pires, categoria Junior, prova Individual – Campeão; Larissa Cincinato 
Pimenta, categoria Master, prova Individual – 3º Lugar; e, Lucas Antonio Martins Lima, 
categoria Master, prova Individual – 3º Lugar; Troféu Brasil – Nível Nacional – (Lauro de 
Freitas/BA - 19/06/2016): Beatriz Rodrigues De Souza, categoria Juvenil, prova Pesado – 3º 
Lugar; Guilherme Oliveira Guimaraes, categoria Junior - prova Meio Médio - Campeão, 
Henrique Abreu Francini, categoria Juvenil, prova Médio – Campeão, Kainan Santos Pires, 
categoria Junior, prova Ligeiro – 3º Lugar; Yanka Dalbem Pascoalino, categoria Juvenil, prova 
Meio Médio – Campeão; Campeonato Panamericano – Nível Internacional – (Argentina - 
04/07/2016): Henrique Abreu Francini, categoria Juvenil, prova -90Kg – 2º Lugar; Kainan 
Santos Pires, categoria Junior, prova -66Kg – 2º Lugar; Larissa Cincinato Pimenta, categoria 
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Master, prova Individual – 1º Lugar; Lucas Antonio Martins Lima, categoria Master, prova 
Individual – 1º Lugar; Yanka Dalbem Pascoalino, categoria Juvenil, prova -63Kg – 1º Lugar; 
Tênis: à Diretora Adjunta Marilena Simões Queiroz e aos atletas que participaram das 
seguintes competições: Campeonato Paulista Interclubes 2014 – Nível Estadual (São 
Paulo/SP - 01/06/2016): Gabriela Cavallari Siqueira, categoria 11/12 Anos Fem, prova 
Simples – Campeã; Rosa Inês Vargas Gonzalez, categoria Srs Fem 55-59 Anos-B, prova 
Simples - Vice-Campeã; e, Silvia Vivan Fioravanti, categoria Srs Fem 45-49 Anos-B, prova 
Simples - Vice-Campeã; Campeonato Paulista Interclubes 2014 – Nível Estadual – (São 
Paulo/SP, 05/06/2016): Marialice Barros Pereira Alonso, categoria Adultos Fem 19-34 Anos-
A, prova Simples – Campeã; e, Neusa Longarco, categoria Srs Fem 40-44 Anos A, prova 
Simples – Campeã; Campeonato Paulista Interclubes 2014 – Nível Estadual (São Paulo/SP - 
09/07/2016): Camilla Emilia Maffei Bossi, categoria 10 Anos Feminino, prova Simples – Semi 
Final; e, Gabriela Ishigami Marques, categoria 13/14 Anos Feminino, prova Simples – Semi 
Final; 2) de autoria do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos Associados Gilberto 
Polízio e José Carlos Bullara, que no dia 14/08 levaram as cores do Clube até Moscou, na 
Meia Maratona da cidade. Proposta aprovada; 3) de iniciativa do Conselheiro José Maurício 
Morelli, em agradecimento às equipes de Basquete, pelos resultados expressivos 
recentemente alcançados em competições nacionais e internacionais, extensivo aos 
Técnicos, Assistentes, Fisioterapeutas, Preparadores Físicos, Diretoria e demais profissionais 
envolvidos, a saber: Categoria: Sub12 campeão da Série Prata do torneio Sul Americano de 
Novo Hamburgo; Sub13 sexto colocado da Série Prata do torneio Sul Americano de Novo 
Hamburgo; Sub14 campeão da Série Prata do torneio Sul Americano de Novo Hamburgo; 
Sub15 campeão da Série Ouro do torneio Sul Americano de Novo Hamburgo; Sub17 
campeão da copa Minas Brasília; e a convite da CBB – Confederação Brasileira de Basquete, 
o Esporte Clube Pinheiros foi representar a Seleção Brasileira de basquete sub18  
conquistando a 3ª colocação na copa América de basquete, realizada no Chile , garantindo 
vaga para o mundial sub19 do próximo ano e eliminando rivais importantes como a 
Argentina.   
 
Vice-Presidente – A pedido do Sr. Presidente, apresentou ao Plenário proposta da Mesa do 
Conselho, subscrita pela Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Diretor de Área de 
Esportes Olímpicos e de Formação, consignando voto de louvor ao Associado Jorge João 
Zarif (Jorginho), que conquistou a 4ª colocação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na 
classe Finn. Proposta aprovada. 
 
Presidente – Submeteu ao Conselho as seguintes proposições, que foram aprovadas: votos 
de louvor de autoria da Conselheira Graziela Pedreschi Oria Carneiro, a todos os associados 
que participaram como voluntários do projeto do Comitê Olímpico Chinês, em especial à 
Associada Renata Campos, por toda sua dedicação e aos funcionários Bruno e Daniel; votod 
e pronto restabelecimento do Conselheiro Roberto Ribeiro, proposto pelo Conselheiro 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, em razão de cirurgia a que foi recentemente 
submetido; votos de pesar: 1) de iniciativa do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, 
pelo falecimento da Sra. Arlete Cury, avó do Associado Leandro Cury; 2) de autoria da Mesa, 
pelo falecimento da associada Tânia Pires da Silva Carneiro Novaes, esposa do Conselheiro 
José Roberto Carneiro Novaes Junior, Diretor Adjunto de Manutenção; pelo falecimento da 
associada Veterana Antônia Sálvia Mônaco, mãe do Conselheiro Hércules José Mônaco, 
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Diretor Adjunto Financeiro, e avó do Conselheiro Carlos Eduardo Porto Mônaco; pelo 
falecimento do associado Veterano Élcio Mônaco subscrito pelo Conselheiro Carlos Augusto 
Kodama Westphal; pelo falecimento do Associado Veterano Max Wilhelm Maerkl, esposo da 
Associada Maria Emma Jan Maerkl (Mitzy), Suplente de Conselheiro, subscrito pelo 
Conselheiro Carlos Augusto Kodama Westphal; voto de louvor apresentado pela Conselheira 
Laís Lima, subscrito pela Mesa e por todo o Plenário, ao Atleta Pinheirense Arthur Nory, 
medalha de bronze na Ginástica Artística nas Olimpíadas 2016, extensivo ao Técnico 
Cristiano.  
 
Primeiro Secretário – Reportou que na entrada da reunião foi distribuído convite da 
Diretoria, para a reunião do Orçamento Participativo, no dia 12/09/2016. Colocou à 
disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, o R.A.M. - Relatório de 
Acompanhamento Mensal de julho de 2016 e cartas enviadas pela Diretoria, informando 
alterações em sua composição. Comunicou que no dia 18/08/2016 o Associado Eduardo 
Sampaio d´Utra Vaz renunciou ao cargo de Suplente de Conselheiro, tendo sido convocado o 
Suplente da Chapa Pinheiros de Todos Nós imediatamente subsequente. Informou que 
encontra-se disponível no site do Clube o Relatório Anual das Atividades do Conselho 
Deliberativo do período de maio de 2015 a maio de 2016. Finalizando, transmitiu convite 
formulado pela Conselheira Dulce Arena Avancini, para que os Conselheiros visitem a 
exposição dos atletas olímpicos no Centro Pró-Memória Hans Nobiling. 
 

Presidente – Teceu as seguintes considerações: Como os senhores sabem, quando uma 
proposta de alteração estatutária é aprovada em segunda discussão, a Presidência do 
Conselho deve convocar uma Assembleia Geral dentro de quinze dias, para ratificação pela 
Assembleia Geral. Eu já disse isso numa ocasião, mas gostaria de reiterar, têm havido alguns 
questionamentos acerca do assunto, que por medida de economia e praticidade, os 
processos que impliquem em alteração estatutária serão trazidos ao Conselho, quando 
estiverem em termos para apreciação em primeira discussão e, se aprovados, serão 
colocados em segunda votação de uma só vez, permitindo que façamos uma única 
Assembleia Geral para referendo dessas alterações. Para satisfação das Sras. e Srs. 
Conselheiros, informo que se encontram em trâmite os seguintes processos que abrangem 
alterações estatutárias: CD-12/2016 – Que cuida de proposta subscrita pelo Conselheiro 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt e outros Conselheiros, de criação de um §6º, no 
Art. 16 do Estatuto Social e de um §6º no Art. 45, do Regulamento Geral. Esse processo já 
está pronto para inclusão em pauta, ele já foi votado em primeira; CD-23/2010 – Criação da 
Câmara de Processamento e Julgamento – Que estava tramitando, agora, no final do mês de 
junho, esta Presidência baixou a Resolução 01/2016, a partir de requerimento da Comissão 
Jurídica, reconduzindo a Comissão Especial criada para estudar a matéria, para conclusão 
dos trabalhos objetivando instituir a Câmara de Processamento e Julgamento. Em meu 
modo de ver isso será muito interessante, porque evitará que assuntos disciplinares sejam 
com frequencia trazido à apreciação do Conselho Deliberativo; CD-10/2016 – É uma 
proposta subscrita pelo Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt e outros 
Conselheiros, de criação de um §7º, no Art. 16 do Estatuto Social e de um §7º no Art. 45, do 
Regulamento Geral. Esse processo está em instrução, dependendo de informação da 
Diretoria; CD-11/2016 – Proposta subscrita pelo Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt e outros Conselheiros, de criação de um §6º, no Art. 16 do Estatuto Social e de 
criação de um §6º no Art. 45, do Regulamento Geral. Esse processo também está em 
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instrução, dependendo de informação da Diretoria; proposta já aprovada em primeira 
discussão, sujeita à aprovação do Conselho em segunda discussão e ao referendo da 
Assembleia Geral; CD-09/2016 – Proposta de iniciativa da anterior Mesa do Conselho 
Deliberativo, de alteração do Art. 38 do Estatuto Social, do Art. 69 do Regulamento Geral e 
do inciso II, do Art. 7º, do Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo. Esse já foi 
aprovado em primeira votação, dependemos agora da oportuna aprovação em segunda 
para ser submetido à Assembleia Geral; e está em pauta nesta reunião o processo CD-
29/2015, que cuida de proposta subscrita pela Conselheira Regina Helena Secaf e outros 
Conselheiros, de alteração do §4º, do Art. 35, do Estatuto Social. Senhores, foi-me solicitado 
por escrito, numa representação apresentada pela Conselheira Ana Cláudia Alves de Sá 
alguns esclarecimentos que pretendo fazê-los agora nesta oportunidade. A Conselheira Ana 
Cláudia Alves de Sá representou em face do Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin por conta 
de palavra injuriosa proferida em reunião que cuidou da questão do tombamento do Salão 
de Festas e outros próprios do Clube. Na mesma representação pede esclarecimentos desta 
Presidência para que informe o motivo pelo qual não advertiu o Conselheiro, autor da 
palavra injuriosa, e por que admitiu que o plenário fizesse “burburinho insistente, 
atrapalhando a exposição feita pela Conselheira”. Queria dizer à Conselheira que na 
oportunidade em que ela fazia sua oração da Tribuna a Presidência do Conselho Deliberativo 
interrompeu sua manifestação, para pedir silêncio do Plenário; no que foi atendido pelo 
Plenário. E a própria Conselheira na oportunidade agradeceu a intervenção da Presidência. 
Portanto, não justifica um pedido de esclarecimento, dessa maneira não há o que 
esclarecer, todos os participantes da reunião presenciaram esse fato. Quanto a não advertir 
ou não tomar alguma atitude em relação à palavra injuriosa que teria sido dita pelo 
Conselheiro Brazolin, eu quero dizer à Conselheira que logo em seguida em que houve a 
menção da palavra injuriosa o Conselheiro Brazolin saiu de Plenário e a Conselheira 
abandonou a Tribuna. Não havia o que ser feito, inclusive na oportunidade o Conselheiro 
Badra pediu que fosse riscado da pauta a expressão usada pelo Conselheiro Brazolin. Então, 
também não admitiu, como parece crer a Conselheira, que fosse eventualmente ofendida 
da Tribuna do Conselho. Esta Presidência, garante à Conselheira e aos demais Conselheiros 
que não admitirá esse tipo de tratamento entre Conselheiros. Sras. e Srs. Conselheiros, 
queria comunicar de maneira formal, embora grande parte dos senhores já tenha essa 
informação, que o CONDEPHAAT arquivou o processo de tombamento hoje de manhã na 
reunião designada para análise dessa matéria. Queria fazer algumas considerações a 
respeito desse assunto e da gravidade, das repercussões que ele potencialmente guarnecia. 
Sras. e Srs. Conselheiros, eu nasci sócio do Clube, tenho 58 anos e me causa espécie, aí é 
uma postura pessoal, Francisco Carlos Collet e Silva, que associados, associadas, 
Conselheiras tomem iniciativa em alguns assuntos que atingem a totalidade dos associados 
do Clube Pinheiros e atinge também o patrimônio do Esporte Clube Pinheiros sem buscar 
anteriormente caminho para discutir o assunto interna corporis. Isso tudo causa um 
constrangimento para o Clube Pinheiros, situações de uma exposição desnecessária, 
indevida. O Clube Pinheiros conta com o Conselho Deliberativo, onde esses assuntos devem 
ser tratados e discutidos. Não existe ninguém dono da verdade ou que se arvore em saber 
tudo, ninguém pode cuidar do Esporte Clube Pinheiros como se fosse coisa própria, o Clube 
é dos associados. Hoje me causou também uma espécie tremenda ao ouvir pela manhã na 
Rádio Bandeirantes, por uma denunciante anônima, que não deu nome, não se identificou, 
mas disse que o Conselho Deliberativo teria emitido uma resolução, aquela que todos os 
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senhores conhecem a partir de uma reunião secreta, pasmem os senhores! A reunião foi 
transmitida inclusive pela internet e contou com a presença de diversos associados. Esse 
tipo de informação é lamentável, não há compreensão ou qual a animação de alguém em 
fazer ou prestar esse tipo de informação mentirosa, isso é um absurdo, compromete a 
imagem do Esporte Clube Pinheiros, o Clube Pinheiros não é dado a reuniões secretas.  
 
Regina Helena Secaf – Presidente? 
 
Presidente – Queria, por fim, mencionar também como um ato lamentável, estou falando 
em meu nome, não como Presidente do Conselho do Esporte Clube Pinheiros, acho 
lamentável que uma Conselheira que participou dos debates quando se discutia a questão 
do tombamento de maneira aberta e clara neste Conselho Deliberativo, ter, hoje, após à 
votação do Conselho Deliberativo ter se posicionado por esmagadora maioria 
contrariamente ao tombamento, pois bem, esta Conselheira, que inclusive participou da 
votação, não se vexou, não teve pejo, não se constrangeu em comparecer hoje pela manhã 
no CONDEPHAAT para fazer a sustentação oral, no sentido que deveria haver o tombamento 
do Salão, é um absurdo.  Não pode haver insubordinação com decisões do Esporte Clube 
Pinheiros. 
 
Regina Helena Secaf – Presidente, o senhor vai citar o nome da Conselheira? 
 
Presidente – A senhora não pode apartear o Presidente. 
 
Regina Helena Secaf – Só vou perguntar... 
 
Presidente – A senhora vai fazer um esclarecimento, pois não. 
 
Regina Helena Secaf – Só queria saber se vai citar o nome da Conselheira. 
 
Presidente – A senhora quer que eu diga? 
 
Regina Helena Secaf – Quero. 
 
Presidente – Conselheira Regina Secaf. 
 
Regina Helena Secaf – Ótimo. Eu posso falar? 
 
Presidente – Não, em Várias a senhora fala. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Sugiro e se faz oportuno neste momento um 
esclarecimento do Presidente da Diretoria sobre tudo que ocorreu hoje pela manhã. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Bório, exatamente o que a Mesa iria fazer... 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Sr. Presidente? 
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Presidente – Conselheira Laís, vamos convidar agora... 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Eu recebi um tapa na cabeça dessa senhora. Ela deve ser 
cassada deste Conselho.  
 
Presidente – Pois bem, queria convidar, com base no parágrafo único do Art. 34 do Estatuto 
Social, o Presidente da Diretoria do Esporte Clube Pinheiros, Engenheiro Roberto 
Cappellano, que com muita dedicação, de maneira combativa e competente, juntamente 
com sua valorosa equipe, conseguiu hoje pela manhã que o processo que tratava do 
tombamento junto ao CONDEPHAAT fosse arquivado. Sr. Presidente, muito obrigado por 
anuir com o convite, o senhor tem a palavra. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Como esse assunto está muito quente aqui 
no Clube acho importante esclarecer, para evitar qualquer mau entendimento, então, 
gostaria de reportar o que aconteceu hoje. Vou começar do fim, porque até já foi falado 
pelo Dr. Collet, o processo está arquivado, porque não quero que vocês sofram o que a 
gente sofreu hoje de manhã, então, o final foi esse, foi arquivado. Mas como suscitam 
algumas dúvidas eu gostaria, primeiramente, antes de entrar na questão para contar 
gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Collet, que conversamos muito na sexta-feira na 
estratégia que a gente ia adotar hoje de manhã, queria agradecer ao Dr. Célio Cássio, que 
também explanou lá e defendeu muito bem e o Dr. Fernando Chidiquimo, que também fez 
uma explanação lá e defendeu os interesses do Clube, que na verdade a gente segurou o 
negócio hoje lá na unha mesmo, na raça e conseguiu. Estou muito feliz, acho que neste um 
ano de gestão esse é o ato mais importante que aconteceu ao Clube. Entendo que podíamos 
ter um problema, um prejuízo, foi até dito por uma das Conselheiras do CONDEPHAAT, nas 
dificuldades de aprovação, que difere do dinamismo que é o nosso Clube, que nosso Clube 
precisa e de como atua. Posso dar um exemplo da própria China, as pequenas reformas que 
foram feitas, pegar esse entorno, se a gente tivesse algum processo no CONDEPHAAT não 
conseguiria fazer por causa do tempo exíguo. Então, fiquei muito feliz, quero compartilhar 
isso, independentemente de qualquer posição política a todos os Conselheiros. O que 
aconteceu? Tivemos aquela reunião que explanei aqui, em 4 de julho senão me engano, que 
a gente foi lá e foi retirado de pauta para fazer audiência pública. Muito bem, há 15 dias, no 
dia 15 de agosto, não estando na pauta do CONDEPHAAT foi colocado novamente em 
votação o caso do Pinheiros e numa outra votação dentro do Conselho do CONDEPHAAT 
eles cancelaram a realização da audiência pública e o pedido de suspensão que pedimos à 
arquiteta, que é nossa associada, a Silvia Wolff, para ser analisado, está remetido ao jurídico 
e ainda não tinha voltado. Eles entenderam que o Conselho era superior a isso, que não 
precisava do parecer jurídico e que isso deveria ser votado mesmo sem o parecer da 
assessoria jurídica da Secretaria da Cultura. Muito bem, quando aconteceu isso a gente 
correu atrás de pegar a ata dessa reunião, que por sinal só foi divulgada hoje essa ata na 
própria reunião que estava tendo de manhã e alegamos uma série de preliminares. As 
preliminares que a gente alegou e sempre defendeu aqui, para que tivesse uma audiência 
pública. Uma das justificativas é que não tinha dinheiro, a gente colocou o Esporte Clube 
Pinheiros, quando falou com o Dr. Lefèvre, que é o Presidente do Conselho, a disposição de 
fazer, espaço, financeiramente, eles acharam isso por superado, que não precisava fazer 
uma audiência pública. O que teve mais debate lá a suspensão ou não, voltar o parecer da 
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assessoria, eles acharam que não precisava ter o parecer do jurídico. Levantamos uma 
questão que a gente também não tinha conhecimento, por ser um período eleitoral, uma 
das assinantes é candidata a vereadora, a gente achou que poderia ter alguma repercussão 
na eleição nesse período, que a lei eleitoral é muito rígida, que era uma questão para eles 
também avaliarem se tinha ou não algum impacto. Eles também superaram isso. E pedimos 
também, para poder se manifestar a gente precisava da ata, sem a ata a gente não poderia 
nem saber, tanto a pauta da reunião anterior que não colocava o assunto do Clube em 
votação quanto a ata da reunião passada, que aprovava para essa reunião. Enfim, perdemos 
todas nossas preliminares, não quiseram aceitar e foi muito bem defendida pelo Dr. 
Fernando. Deixa também esclarecer. Na chegada do CONDEPHAAT pedimos uma inversão 
de pauta, a gente era o último item. Foi aceita e pedimos ao Presidente, Dr. Lefèvre, para o 
Clube poder se manifestar, que até então o Clube nunca tinha se manifestado lá, fazer uma 
oitiva. Aí o Dr. Lefèvre falou: não, então vai falar uma parte favorável e uma parte não 
favorável. Falei: não, Dr. Lefèvre, sou Presidente do Clube, aqui têm diversos associados, 
como o Dr. Collet até citou, então, fazer diferente e ele acatou. Eu falo como Presidente do 
Clube, quem representou, que é um associado, também fala como representante da própria 
representação. Depois dois associados falam. Isso que foi acordado lá. Já começou com uma 
discussão também, ele falou: você fala primeiro. Falei: não, geralmente quem está abrindo o 
processo que fala primeiro, eu falo por último. Essa parte foi superada, chegamos a um 
combinado e cada parte podia falar cinco minutos. Nós nos manifestamos, isso tudo é 
público, está tudo na ata, não tem problema nenhum e é bom para o associado saber o que 
está acontecendo, como a gente está defendendo depois do que foi resolvido aqui no 
Conselho. Enfim, todo mundo se manifestou. Aí foram às questões preliminares. Todas as 
nossas preliminares perderam, aí foi à votação propriamente do mérito. O processo do 
mérito era simples: abre ou não o processo, não tinha outra alternativa: “Sim” ou “Não.” 
Tinham 15 Conselheiros do CONDEPHAAT presentes, de um total do quórum de 27 
Conselheiros. E para se aprovar um processo de tombamento precisa de 2/3 da votação 
favorável ao processo. Quando foi feita a votação tiveram 7 Conselheiros favoráveis à 
abertura do processo de tombamento e 8 não se manifestaram favoráveis ao processo de 
tombamento, 7 votaram e 8 não levantaram a mão. Aí o Presidente não ficou muito 
convencido e pediu para votar de novo. Deu 7 favoráveis e perguntou aos outros 8: como 
vocês são? Vamos nos abster, então, ficou: 6, 2 abstenções e 7 favoráveis. Precisava de 10. 
Ele fez uma terceira votação para tirar qualquer tipo de dúvida, continuou com esse mesmo 
placar e o processo, para nossa alegria e é a posição que a gente está defendendo para o 
Esporte Clube Pinheiros, foi arquivado. Agora, agradecer a todo mundo que pôde ajudar, 
que colaborou. Hoje de manhã também, porque na sexta-feira a Monica Bergamo mandou 
um e-mail à Presidência do Clube, perguntando como o Presidente se manifestava com 
relação ao tombamento. Respondi que não me manifestava como Presidente, mas como 
uma resolução do Conselho, que o Conselho tinha feito uma resolução e sou vinculante a 
essa resolução do Conselho, então defendia a posição do Pinheiros. E a posição do Pinheiros 
era contrária. E hoje de manhã veio uma nota dela na Folha de São Paulo, depois fiquei 
sabendo dessa do Dr. Collet, da Bandeirantes, ela pôs o seguinte: entrando no Clube. A 
matéria é essa mesma, eles estão entrando no Clube. Volto a dizer, vamos nós mesmos, 
estamos aqui, independentemente de lado partidário, quem gosta ou não de mim isso não 
tem nada a ver, entrando no Clube vamos defender o Clube, vamos resolver nossos 
problemas aqui dentro, que é o melhor caminho, a gente tem aqui, foi dito lá, uma 
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Instituição centenária com todos os seus Regimentos, todos os seus órgãos de controle, de 
fiscalização, de deliberação, aqui é o Esporte Clube Pinheiros e hoje eles sentiram, que 
fomos numa turma, a força do Esporte Clube Pinheiros, porque, além de ter ido 
eloquentemente defender, eles viram também que era preciso, tanto é que no mérito do 
“Sim” ou “Não” os técnicos, não tem mais essa conversa em meu entendimento e dos 
próprios técnicos que tivesse alguma relevância para tombar o Esporte Clube Pinheiros 
naquela área citada. Então, é isso que tenho a comunicar a todos vocês, foi o que aconteceu 
hoje de manhã, espero que não tenha me esquecido de nada, mas acho que relatei ipsis 
litteris o que aconteceu. É isso. Boa sorte ao Esporte Clube Pinheiros.  
 
Presidente – Agradeceu ao Presidente Cappellano pelos esclarecimentos e informações. 
 
Silvia Schuster – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à Diretoria, pela iniciativa de 
proporcionar uma bonificação aos associados que pratiquem dois ou três esportes; 2) à 
Seção de Bolão, pelo fato de dois atletas de 8 anos de idade, Rafael Zuccari e Christian Lima 
Junior, formados pela Escolinha do Clube, terem sido selecionados para completar a Seleção 
Paulista para disputar o Campeonato Brasileiro Interseleções, competindo com jovens de 18 
anos. Finalizando, convidou os Conselheiros para assistirem a Taça Brasil Masculina, de 1º a 
04/09 e a Feminina, de 07 a 11/09/2016, lembrando que o campeão irá para a Alemanha 
disputar o Campeonato Mundial. Votos aprovados. 
 
Edgard Ozon – Propôs e foi aprovado voto de pesar pelo recente falecimento do Associado 
João Brás (Joãozinho), esposo da Sra. Iolanda, pai das Sras. Magali e Margarete e o genro do 
Sr. Luís Carlos. Continuando, reportou dispunha de um relatório mostrando que dos mais de 
200 países que disputaram as Olimpíadas, somente 60 conquistaram medalhas. 
Participaram países como Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Japão e o Brasil ficou em 13º 
lugar no quadro de medalhas. Então, de um modo ou de outro sediar uma Olimpíada é 
muito interessante. Pediu à Diretoria que tome muito cuidado e procure bons técnicos, 
porque sem um bom técnico dificilmente um atleta será campeão. Como Conselheiro há 56 
anos, disse tem visto em Plenário coisas que nunca viu aqui, pedindo que os Srs. 
Conselheiras e Conselheiros se comportassem em respeito à tradição que temos neste 
Conselho. Enfatizou que o artigo 51 do Regimento Interno, que trata do comportamento do 
Conselheiro tem de ser respeitado. “Estou vendo coisas incríveis aqui, uma falta de respeito 
de uma porção de coisas. Não posso aceitar isso, Sr. Presidente, e ficar calado. Então, pediria 
que quando o senhor fizesse uma convocação mandasse nosso Regimento Interno, 
principalmente citando o artigo 51.”  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Manifestou-se para prestar uma homenagem 
especial àqueles que anonimamente prestaram relevantes serviços ao nosso Clube, 
assistindo e orientando a delegação chinesa quando de sua estada em nossas dependências. 
Solicitou que sejam cumprimentados os 150 voluntários pinheirenses. 
 
Presidente – Agradecendo a participação do orador, informou que já havia sido aprovada 
uma proposição nesse sentido. 
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Renato Müller da Silva Opice Blum – Reportou que teve oportunidade de estar como pai e 
patrono das seleções sub 10, sub 11, sub 12 e sub 13 do Esporte Clube Pinheiros na Disney 
Cup e USA Cup, em julho passado. E queria aqui não só fazer um voto de louvor pelos 
resultados obtidos, mas trazer aqui aos senhores um relato de vida. Enalteceu o trabalho 
feito com esses meninos pela Seção de Futebol, capitaneado por Carlos Alberto Pereira 
(Carlão). Registrou que não aconteceu absolutamente nada, nenhum desvio, foram mais de 
74 atletas entre 10 e 13 anos de idade e só se ouviu elogios. Contou que em um dos voos, 
no voo de Orlando para Minnesota, com duração de cerca de 3 horas e meia, teve a 
felicidade de escutar de alguns americanos e de uma canadense, não só elogios, mas 
espanto, pelo fato desses meninos ocuparem mais da metade do avião e estarem quietos; 
eles são educados, estão cansados, o que está acontecendo? Então, além da parte 
esportiva, trazia aqui essa boa notícia, o testemunho do trabalho educativo que é feito no 
Futebol, desde a Diretoria, gerência, de todos os professores sem exceção. Isso é fantástico, 
é uma esperança. Ao contrário do que estamos vendo hoje, de a turma ficar aqui no 
telefone, no dispositivo móvel como chamo em minha área, caçando Pokémon o tempo 
inteiro, lá não, eles foram jogar futebol, foram conhecer pessoas de outros países, foram 
interagir. Foram ovacionados na entrada, preciso registrar também, na entrada da USA Cup, 
imaginem um estádio com capacidade aproximada de umas 25 mil pessoas, lotado. Foram 
mais de 1.200 atletas de mais de 19 países, a delegação mais alegre e mais cercada foi a do 
Pinheiros. Propôs votos de louvor aos envolvidos, convidando os Conselheiros a visitarem o 
Futebol, destacando que normalmente o Futebol tem mais emoção, tem mais dinâmica, 
mas está o resultado, foi sensacional, nenhum problema, uma série de vitórias. Ganhamos 
quase tudo de forma limpa, fair play, educada, foi fantástico, sem exceção. Por oportuno, 
desejou sucesso a Carol Bolzan e Karate, sucesso nas atividades dos restaurantes. 
 

Alexandre Perrone Lomonaco – Propôs voto de louvor à Área Esportiva do Clube, pelos 
dados da Olimpíada recentemente acontecida no Rio. Seria quase impossível, muito difícil 
ou muito demorado nomear todos que merecem homenagens na área diretiva do Clube, 
fazendo-o em nome do atual Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação, 
Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira. “Me sinto obrigado a saudar, em nome dele, 
mas todos, porque este Clube tem 118 anos e o trabalho não começou no ano passado, não 
começou no ciclo passado, começou há muitos anos. Vou saudar os funcionários da área 
esportiva, em nome de Cláudio Castilho, atual Gerente da Área de Esporte Competitivo, que 
capitaneou e deve continuar capitaneando o futuro do Clube na área técnica. Os dados 
deste ano são grandes. O Pinheiros participou de 11 modalidades olímpicas. Tivemos 76 
participantes, 64 atletas, 12 integrantes de comissão técnica. O total de atletas participantes 
corresponde a 21% do total de atletas da categoria de atletas de alto rendimento, nós temos 
um alto rendimento de alto rendimento, são aproximadamente 300 atletas, 64 estiveram 
nas Olimpíadas do Rio. Entre os 64 atletas, 17 são associados, 26% da delegação do Clube, 
não do Brasil. As 11 modalidades foram: Atletismo, Esgrima, Ginástica Artística, Handebol, 
Judô, Levantamento de Peso e Natação, que já haviam participado na Olimpíada anterior de 
Londres. Polo Aquático, Remo, Saltos Ornamentais e Voleibol nós não havíamos participado 
com atletas. De 7 para 11 é um aumento de 57% de participação nas modalidades. Aumento 
de 204% no número total de atletas. Aumento de 22% no número de representantes na 
comissão técnica, então, Rio já acabou, mas faz pouco tempo, os assuntos são importantes, 
mas esse talvez seja o maior...” Subscreveu o voto de louvor aos atletas olímpicos, na pessoa 
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do atleta Arthur Nory, estendendo o voto para Rafael Silva – Baby – do Judô, medalha de 
bronze nas Olimpíadas. Entregou à Mesa a relação dos atletas que homenageava na 
oportunidade, a saber: Atletismo: Geisa Rafaela Arcanjo – Arremesso de Peso – 9º Lugar; 
Peterson dos Santos – Revezamento  4x400m – 8º Lugar; Esgrima: Fernando Augusto Dias 
Scavasin, Ghislain Gabriel Perrier e Henrique Tavian Pereira Marques – 8º Lugar; Nathalie 
Marie Moelhausen – Espada Individual – 6º Lugar; Ginástica Artística: Arthur Nory Oyakawa 
Mariano e Francisco Carlos Barreto Junior – Geral por equipe –6º Lugar; Arthur Nory 
Oyakawa Mariano –Solo – Medalha de Bronze; Francisco Carlos Barreto Junior – Barra Fixa – 
5º Lugar; Handebol: Mayara Fier de Moura – Coletivo – 5º Lugar; Judô: Rafael Carlos da Silva 
– Peso Pesado – Medalha de Bronze; Levantamento de Peso: Fernando Saraiva Reis – Acima 
de 105Kg – 5º Lugar; Rosane dos Reis Santos – 75Kg – 5º Lugar; Welisson Rosa da Silva – 
85Kg –8º Lugar; Natação: Bruno Giuseppe Fratus – 50m Livre – 6º Lugar; Gabriel Silva 
Santos, Marcelo Chieriguini e João de Lucca – Revezamento 4x100m Livre – 5º Lugar; 
Guilherme Augusto Guido, João Luís Gomes Junior e Marcelo Chieriguini –Revezamento 
4x100m Medley –6º Lugar; João Luís Gomes Junior – 100m Peito – 5º Lugar; Marcelo 
Chieriguini –100m Livre – 8º Lugar; Polo Aquático: Catherine Amanda B. Helene Oliveira, 
Diana Monteiro Abla, Gabriela Mantellato Dias, Izabella Maiza Chiappini, Lucianne Barrocas 
Maia, Luiza Avila Borges Carvalho, Marina Zablith, Tess Flore Badocco Helene Oliveira e 
Viviane Kretzmann Bahia – Coletivo – 8º Lugar; Felipe Santos Costa e Silva, Gustavo Freitas 
Guimarães, Ives Gonzales Alonso e Vinicius Biagi Antonelli – Coletivo – 8º Lugar; e, Saltos 
Ornamentais: Jackson André Rondinelli Oliveira – Plataforma Sincronizada 10m – 8º Lugar.  
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Subscreveu o voto proposto pelo Conselheiro 
Alexandre Perrone Lomonaco, adicionando personagens importantes que fizeram parte do 
desenvolvimento dos atletas pinheirenses que foram às Olimpíadas, os quais denominou “a 
turma do bastidor, o pessoal que não aparece para as câmeras”, citando suas áreas de 
atuação e requerendo fossem consignados votos de louvor a todos os funcionários que 
participam delas, a saber: área de Administração de Esportes, gerenciada por Cláudio 
Castilho, os supervisores das seções esportivas, a Zeladoria e a Rouparia, que cuidam das 
instalações no Clube, os materiais esportivas utilizados e de todos os uniformes que os 
atletas utilizam no Pinheiros, da equipe multidisciplinar do Centro Integrado de Apoio ao 
Atleta, Fisioterapia, Medicina Esportiva. E um voto de louvor pessoal que gostaria que fosse 
mandado ao armeiro da Esgrima, seu Inácio. Todo mundo que fez Esgrima pelo menos um 
mês lá o conhece, sabe como ele é importante para todos os esgrimistas que participaram 
das Olimpíadas e todos os que não participaram e estiveram presentes nos treinos ajudando 
para que os atletas do Pinheiros fossem bem. Proposta aprovada. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Silvia Schuster – Apresentou as seguintes reivindicações: 1) abertura de horário para 
Natação para crianças de 3, 4 e 5 anos aos sábados; 2) que seja mantido o aquecimento da 
piscina olímpica; e, 3) esclarecimento sobre quais medidas estão sendo tomadas para a 
economia de energia e de água. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Formulou as seguintes reivindicações à Diretoria: 1) 
informação sobre como serão aplicados os U$ 3 milhões e meio de dólares recebidos do 
aluguel das nossas dependências para a delegação chinesa durante a fase de preparação 
para os jogos olímpicos, quanto o Clube gastou, seja em reformas, em alimentação e qual é 
o saldo final. Sugeriu que a Diretoria publique essas informações na Revista do Clube para 
conhecimento dos associados. Continuando, disse o seguinte: Acho que a Diretoria deveria 
publicar isso na Revista do Clube, deveria ser bem claro e mostrar quanto entrou, quanto 
gastou e quanto sobrou, ok? O segundo assunto se refere, Sr. Presidente, ao Fitness. Sou 
frequentador assíduo do Fitness, vou lá de três a quatro vezes por semana e tenho recebido 
várias reclamações, principalmente de associadas, que elas reclamam da atuação da 
empresa Bodytech, não especificamente no que se refere ao trabalho dos monitores. Os 
monitores têm uma atuação muito passiva lá dentro, se o associado não pergunta ao 
monitor, o monitor deixa o associado fazer o que quiser, ele não vai e corrige, ele não chega, 
por exemplo, para a Conselheira Eneida: Conselheira, a senhora está fazendo exercício 
errado, ele não chega para a Conselheira Eneida, estou citando como exemplo, e diz: 
associada, o que você está fazendo aqui hoje? À noite tem de dez a quinze monitores ali. 
Então, o que queremos como frequentadores do local? Que a Bodytech tenha uma atuação 
mais ativa, chegando junto ao associado, cobrando do associado, principalmente se ele tem 
aquela ficha semestral de exercício, precisa ser trocada. Para mim, Sr. Presidente, é até 
gozado, o pessoal brinca ali dentro, se for moça bonita, jovem, sarada eles dão trela, vão 
atrás, conversam. Sendo um cara como eu, 55 anos, eles saem correndo, nem chegam 
perto. Então, Presidente, o que queremos é maior atuação. 
 
Presidente – Nos termos do parágrafo 3º... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Srs. Conselheiros, por favor. Nos termos do parágrafo 3º, do artigo 37-A, do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a Mesa apresentará para apreciação do 
Plenário as propostas formuladas pelo Conselheiro La Terza. Ele pede que seja informada e 
publicada na Revista a destinação da verba proveniente do contrato firmado com a 
delegação olímpica da China.  Pela manifestação do Plenário, aprovado. E a outra 
manifestação, para que a Diretoria informe acerca das reclamações apresentadas pelo 
Conselheiro La Terza, acerca do trabalho, atuação da Bodytech. Quem for favorável, 
manifeste-se como de costume, aplaudindo. Quem for contrário fique em silêncio.  Proposta 
aprovada. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sr. Presidente? 
 
- O André Franco Montoro Filho manifesta-se fora do microfone: seja honesto. 

 
Presidente – Eu sou honesto, Conselheiro, eu vejo o Plenário inteiro. 
 
- O André Franco Montoro Filho continua manifestando-se fora do microfone. 
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Presidente – Espera um pouquinho, Conselheiro, posso até pôr em votação, agora, não 
aceito que o senhor venha fazer uma colocação “seja honesto.” Eu sou uma pessoa que me 
pauto, desde que nasci, pela honestidade. 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Seja honesto, porque... 
 
Presidente – Não aceito que o senhor repita esse termo. O senhor se retrate, não aceito que 
o senhor repita esse termo, como isso “seja honesto”, o senhor está duvidando da minha 
honestidade? O senhor quer fazer algum requerimento o faça? Quer que seja uma... 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Mas o senhor fala assim, seja honesto o senhor. 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Eu falei que pelo que ouvi teve mais 
gente sem se manifestar do que quem se manifestou, é isso. 
 
Presidente – Então, muito bem, vamos fazer a votação simbólica. 
Peço àqueles que votam favoravelmente à expedição de ofício à Diretoria, para esclarecer 
acerca da atuação da Bodytech, por favor, fique como está. Quem for contrário queira 
levantar-se. Três Conselheiros votaram contrariamente à proposta. Aparentemente eu tinha 
razão, estava sendo honesto.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Agora não há apartes, Conselheiro Luís Sousa, estamos no item “A Voz do 
Conselheiro.” 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não seria aparte, seria na manifestação, por favor, peço 
sua orientação, em complemento ao que o Conselheiro La Terza falou, já existe sim o 
direcionamento dado pelo Presidente em reunião prévia... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Conselheiro, mas não tem problema, a Diretoria esclarece isso então. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ok. Obrigado. 
 
Eneida Perez Garcia de Carvalho –O que me traz aqui esta noite à Tribuna são 
reivindicações de alguns associados e tenho quatro reivindicações. A primeira é sobre uma 
reforma na sala do Carteado, principalmente naquela recepção da sala do Carteado e na 
cozinha. A cozinha está em péssimo estado. Outros associados pedem a retirada do carpete 
da sala de Snooker, pois está muito desgastado e cheira mal. É muito simples, é só retirada 
do carpete, isso não vai onerar em nada o Clube e deixar no taco. Os tacos que o Clube tem 
são muito bonitos e de fácil manutenção. Agora, ser feita uma rampa de acesso na Sede 
Social. São muitos associados que estão pedindo, pois os dias em que o elevador está 
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quebrado aquelas pessoas que se locomovem apenas com cadeira de rodas ou muletas não 
têm como atingir o piso superior, o que faz com que eles não possam usufruir do 
restaurante da Sede Social, bem como da sala de Carteado, Xadrez e outras salas que eles 
podem ocupar. E por último, são os frequentadores do Tênis, que vem reclamando a 
respeito do sanduíche denominado brusqueta. Esse sanduíche antes era fornecido com o 
tradicional pão italiano. E agora o que está ocorrendo é que estão colocando pão ciabatta. 
Ou é brusqueta ou não é brusqueta, certo? E também eles reclamam que foi suprimido o 
pão italiano e é ao custo anterior. Então, se é possível haver a volta do sanduíche 
tradicional.  
 
Presidente – Em votação as propostas da Conselheira Eneida, pedindo esclarecimentos da 
Diretoria: a reforma da sala do Carteado. Retirada do carpete da sala do Snooker. A rampa 
de acesso da Sede Social resolveria o problema quando o elevador está quebrado. E a 
brusqueta deve voltar a ser com pão italiano. Quem for favorável à expedição desses ofícios 
à Diretoria, permaneça como está. Aqueles que forem contrários queiram levantar-se. 
Aprovado. 
 
Cláudia Nemoto Matsui – ... Gostaria de complementar a solicitação do Ricardo La Terza, 
que uma das coisas também que os sócios estão cobrando em relação ao destino dos 
recursos vindos da delegação chinesa seria o detalhamento das benfeitorias feitas no Clube, 
que ficarão de legado aos associados. Então, não estão claras quais são. Também em relação 
ao superávit, então, além de divulgar o valor que sobrará ao Clube e qual o destino, então, 
se vai para o Fundo de Investimento, haverá contrapartida aos sócios. Então, todos estão 
cobrando essa informação, tenho sido abordada constantemente. Um ponto recorrente é 
reclamação geral de preços. No estacionamento estão pedindo para ser estudada uma 
redução do valor, seja cobrando uma mensalidade para os que frequentam o Clube 
diariamente ou ter um valor máximo de diária mais baixo. Acho que a Conselheira Maria 
Elisa Cappellano já abordou esse assunto antes, mas gostaria de reforçar. Os preços 
cobrados nas lanchonetes e restaurantes estão altos. Todos nós sabemos que há 
restaurantes fora do Clube, por quilo, que o preço está menor do que do Clube, o que não 
faz muito sentido, além de preços de Gatorade, etc. Ainda relacionado aos preços, este fim 
de semana teve a Festa Italiana. Muitos sócios também acharam os valores muito elevados, 
reclamaram e gostariam que fosse estudado, numa próxima oportunidade uma redução ou 
oferecer valores e alimentos um pouco mais acessíveis nesta Festa Italiana. Outro ponto. 
Muitos sócios que são usuários das aulas de Spinning, lá no Fitness, estão preocupados com 
a votação da marca de bicicletas que serão compradas para substituírem os equipamentos 
atuais. Então, desde a semana passada há disponível no Fitness três bicicletas de marcas 
distintas, onde o associado vota na marca de preferência. Então, os service users têm me 
questionado: será que os votantes conhecem os equipamentos, sabem, você tem de levar 
em consideração a expertise da marca nesse tipo de equipamento. Se esses equipamentos 
vão aguentar todo o volume de pessoas que usam o equipamento com a rotatividade, com o 
peso, com a carga e se eles vão considerar a vida útil desses equipamentos, já que a gente 
sabe que as aulas de Spinning são super disputadas e também há aparelhos que ficam fora 
da sala, que também são bem usados. Será que o Clube não está passando a 
responsabilidade de escolha aos associados ao invés de considerar as qualificações técnicas 
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das marcas? E uma informação que recebi hoje, eu não sei se é verdade, aprovamos a 
compra de 53 equipamentos... 
 
Presidente – Sra. Conselheira, por favor, conclua, que o tempo já está esgotado. 
 
Cláudia Nemoto Matsui – Fiquei sabendo que será comprado um número menor de 
bicicletas, gostaria de saber qual foi o critério, se a votação foi de 53 e tem um uso muito 
alto, inclusive fora da sala de Spinning. 
 
Presidente – A Conselheira Cláudia Matsui propõe que seja expedido ofício à Diretoria, 
pedindo detalhamento das benfeitorias realizadas para recebimento da equipe chinesa, que 
informe da destinação do superávit. Pleiteia informação sobre a possibilidade de redução 
dos preços dos restaurantes, estacionamento e Festa Italiana. Festa Italiana eu acho que já 
foi, mas, enfim, na próxima Festa Italiana. Manifesta preocupação com as aulas de Spinning 
e também tem preocupação com a marca da bicicleta a ser comprada, pedindo, por conta 
disso, informação da Diretoria. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Cláudia. 

 
Presidente – Cláudia Matsui, permaneçam como estão. Quem for contrário queira levantar-
se. Aprovado.  
 
Silvia Schuster – ... Venho aqui a pedido de sócios. O primeiro pedido é a respeito do 
vestiário infantil aqui da piscina. As mães que frequentam esse vestiário têm achado muito 
lotado, vive sempre com muitas crianças. E existe um vestiário no 3º andar que poderia ser 
adaptado, ele precisa ser remodelado e adaptado para atender à demanda. Muitas crianças 
frequentando o vestiário, que é novo e pequeno. O segundo pedido é a respeito da pista. 
Vários frequentadores da pista pedem que seja reforçada a Zeladoria, principalmente nos 
finais de semana, porque existem pessoas que estão andando na pista com carrinhos, 
skates, patinetes, a criançada corre lá nas caixas de areia, jogam areia, isso acaba 
prejudicando nossa pista, que é nova. Então, pede-se que haja um reforço da Zeladoria. 
Outra coisa que as pessoas têm me pedido. Até um tempo atrás qualquer sócio via que tinha 
algum problema, às vezes uma torneira escorrendo ou alguma coisa que não estivesse bem, 
então, tinha um telefone para você ligar. Agora não existe mais. Então, eles me pediram 
senão teria como criar um canal para que essas reclamações, qualquer sócio pudesse avisar 
o que está acontecendo e não ficar uma coisa assim. Estou sendo solicitada muitas vezes a 
pedir coisas, quando antigamente um sócio tinha mais oportunidade de fazer isso, ninguém 
precisava estar correndo atrás de Conselheiro ou atrás de Diretor para poder falar.  
 
Presidente – A Conselheira Silvia Schuster propõe que a Diretoria esclareça sobre a 
possibilidade de remodelar o vestiário do 3º andar e assim atender à demanda do vestiário 
infantil. Indaga da possibilidade de melhorar a Zeladoria da pista aos finais de semana, 
pedindo que a Diretoria informe. Propõe também a criação, pela Diretoria, de canal de 
reclamação para o sócio. 
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Item 2 - Apreciação da Atas das 662ª e 663ª Reuniões Extraordinárias, realizadas, 
respectivamente, nos dias 19 e 25 de julho de 2016. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou as atas aprovadas, conforme 
apresentadas. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-08/2016, referente à segunda discussão e votação 

da redação final proposta pela Comissão Especial de Redação para o projeto de 
alteração do artigo 45 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, 
aprovado em primeira discussão na 663ª Reunião Extraordinária, de 
25/07/2016. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da matéria e abriu a discussão. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Na realidade a única questão que queria colocar a 
respeito da redação é, primeiramente, parabéns à Comissão que melhorou o texto. O texto 
normalmente não é muito perfeito, mas gostaria que fosse reinserido o que já foi discutido 
em primeira instância, que é a frase: é a única que pode ser feita pela Mesa ou pela 
Presidência do Conselho Deliberativo diretamente no Plenário. Na realidade ela foi aprovada 
com essa restrição e entendo que o ideal seria mantê-la.  
 
José Roberto Coutinho de Arruda – ... Como Membro da Comissão gostaria de explicar a 
razão, aliás, constou expressamente na justificativa porque razão não foi colocada essa 
parte final, embora aprovada. Aqui foi aprovado que, é a única que pode ser feita pela Mesa 
ou pela Presidência do Conselho diretamente no Plenário a respeito de matérias de 
alteração estatutária, regulamentar ou regimental. A justificativa é muito clara no sentido de 
que desnecessário esse acréscimo, porque nas propostas em Plenário só caberão esse tipo 
de emenda. Aliás, a matéria objeto da discussão aprovada já deixa claro quais são as 
emendas possíveis. Então, evidente que só pode ser essas aqui colocadas, inclusive emendas 
da Presidência. De outro lado, se a gente mantiver esse: no Plenário só podem ser 
apresentadas essas emendas eu acho que pode gerar uma dúvida, em vez de esclarecer 
deixa uma coisa mais obscura. Ou seja, se não for nessas matérias: alteração estatutária, 
regulamentar ou regimental, se mantido esse dispositivo dá impressão que em outras 
matérias a Presidência tem poder de inventar outras emendas. Mas não, as emendas são 
essas que estão previstas no artigo 45. Então, achamos realmente que não há necessidade 
de colocar esse acréscimo. É o que tinha, Sr. Presidente.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco (fora do microfone) – Concordo, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a discussão e 
submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário resolveu aprovar, integralmente, o projeto de redação final proposto pela 
Comissão Especial de Redação; ficando assim redigidos os dispositivos regimentais objeto 
desta alteração: REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO – “Art. 45 - 
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Emenda é a proposição apresentada, visando a alterar parte de uma proposta. §1º - As 

emendas serão classificadas em: a) supressivas: as que têm por objeto eliminar parte da 

proposta originalmente formulada; b) aglutinativas: as que têm por objeto fundir duas ou 

mais emendas, em apenas uma; c) modificativas: as que têm por objeto alterar parte da 

proposta originalmente apresentada; d) aditivas: as que têm por objeto acrescentar algo à 

proposta originalmente apresentada; e e) da Presidência e/ou da Mesa do Conselho 

Deliberativo: as que, por elas feitas em plenário, têm por objeto aglutinar emendas e 

redações já existentes, ou fazer acréscimo que aperfeiçoe as ideias em discussão, sem trazer 

elementos novos. §2º - Ao apresentar uma emenda, o Conselheiro, obrigatoriamente, 

indicará o tipo da emenda, sob pena de não ser, desde logo, aceita.”. 

 
Presidente – Agradeceu aos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda, José Geraldo 
Louzã Prado e José Julio Bastos da Veiga Junior, pela colaboração prestada e pelo trabalho 
realizado na Comissão Especial de Redação. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-29/2015, referente à apreciação, em primeira 

discussão, de proposta formulada por cinquenta Conselheiros no exercício do 
mandato, de alteração do §4º, do artigo 35, do Estatuto Social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da matéria e abriu a discussão, 
lembrando que a proposta pretendia estabelecer que os Diretores afastados do Conselho, 
ao deixarem os cargos executivos só sejam reintegrados ao quadro de Conselheiros depois 
de trinta dias do desligamento formal. 
 
Sergio Lazzarini – ... Pedi a palavra para suscitar uma questão de ordem a respeito dessa 
proposta de alteração do nosso Estatuto. Tive a oportunidade de remeter por e-mail, mas 
em virtude de ter recebido na sexta-feira passada venho sustentar aqui a questão de ordem 
pelo seguinte: pessoalmente, me parece, com devido respeito e com referência às boas 
intenções da Conselheira Regina Secaf e do Conselheiro Alexandre Lomonaco, que querem 
disciplinar uma quarentena do Conselheiro, quando se afasta do seu mandato para assumir 
cargo de Diretoria ou outras funções relevantes. A Comissão Jurídica anterior deu parecer 
no projeto que está sendo submetido agora aos senhores, dizendo que apenas sob aspecto 
formal essa proposta de emenda estaria em condições de ser apreciada. Data vênia dos 
ilustres proponentes, Sr. Presidente, essa condição se formalmente está em condições de 
ser apreciada, materialmente ela não tem condições de prosseguir. O artigo 56, da 
Constituição Federal, no qual se inspira o Estatuto Social do Esporte Clube Pinheiros 
assegura a qualquer detentor de mandato o direito de se licenciar para ocupar cargos de 
Ministério, de Diretoria e voltar no dia seguinte quando se exoneram ou saem desses 
cargos, é em prestígio ao mandato de quem é eleito pelos seus representantes. Datíssima 
vênia, a Comissão Jurídica não apreciou o aspecto material dessa proposta, que a meu ver e 
já adianto meu voto, é absolutamente inconstitucional e ilegal. Quem se elege Conselheiro 
desta Casa, como quem se elege deputado ou senador tem mandato e ninguém pode 
estabelecer quarentena alguma no mandato, sob pena de estar suspendendo o mandato do 
Conselheiro. Então, quero pedir à Mesa, se não for o caso de votar, Sr. Presidente, que 
devolva o feito à Comissão Jurídica, para que aprecie materialmente se é constituição, legal, 
lícito ou não estabelecer uma quarentena para quem tem mandato. E adianto meu voto 
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mais uma vez, quem tem mandato não pode ser suspenso por quarentena alguma de quem 
quer que seja, sem nenhum demérito das propostas.  
 

Presidente – Colocou a questão de ordem em discussão. 
 
José Manssur – ... Sr. Presidente, eu havia até me preparado para esta reunião e o Dr. 
Sergio, como sempre, já apresentou praticamente as razões de fundo que me levariam e 
que vão me levar a este pronunciamento. Apenas a título de esclarecimento, Sr. Presidente, 
embora a legislatura seja outra, gostaria de dizer que esta matéria não é inédita nesta Casa, 
ela já fora apreciada com muitos dos integrantes que estão aqui e outros lamentavelmente 
não, com pronunciamentos de muitos dos que estão aqui, ela já fora apreciada no dia 19 de 
outubro de 1992, sob a Presidência do ilustre Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva. Fora 
apreciada em duas votações, em ambas rejeitadas. As atas, para quem quiser tomar 
conhecimento e das razões do porquê da rejeição, eu as trouxe para consulta. 
Posteriormente, Sr. Presidente, na Presidência do sempre citado, ilustre, digno Dr. Sergio 
Lazzarini, em legislaturas diferentes, porque S. Sa. presidira num determinado momento, 
posteriormente já com a eleição do novo terço do Conselho, portanto, nova legislatura, S.Sa. 
reconduzido ao cargo este mesmo tema foi apresentado e rejeitado. As atas se encontram 
aqui para consulta. Feito este esclarecimento de que a matéria não é inédita nesta Casa, 
portanto, por quatro vezes ela já foi objeto de discussão, gostaria de corroborando com 
muita honra ao que o Dr. Sergio dissera, não só com relação com relação ao artigo 56, quero 
dizer que esta proposta malfere, maltrata, vulnera três princípios e valores de índole, 
inclusive constitucional, todos interligados entre si, a desaguardo do 56, que o Dr. Sergio 
aqui nos trouxe. Ela viola a soberania e o valor do voto. O eleitor comparece, vota e elege os 
Conselheiros que aqui estão para exercício na plenitude do seu mandato. Esses associados 
que se candidataram cumpriram normas proclamadas em editais, atenderam todas as 
exigências e se submeteram a um ato jurídico, que é perfeito e que após a sua realização 
tornou-se acabado também. E fundamentalmente, Sr. Presidente, eles adquiriram um 
direito, um direito adquirido no exercício do mandato, ou por seis anos, ou por quatro ou 
dois, se tiverem de completar mandatos de outros Presidentes. Se, porventura, Sr. 
Presidente, e a lei vigente e eles acorreram a esta lei e sob o império desta lei eles foram 
eleitos, que diz que o Conselheiro que assume as funções de Diretor está automaticamente 
licenciado deixando, ou terminando esta licença imediatamente retoma ao exercício do 
mandato para o qual eles foram eleitos, é esta norma. Colocar-se agora um limbo, colocar-
se agora um intervalo, ele renunciando por um ato de livre arbítrio seu de sair da Diretoria e 
não retomando imediatamente seu mandato nós estaremos na seguinte situação, Sr. 
Presidente, nem Diretor ele é, porque deixou de ser por ato de livre arbítrio e nem 
Conselheiro para o qual ele foi eleito poderá ser, porque ele tem de aguardar 30 dias. Então, 
mandato de seis anos, se esta norma vier a viger passará a ser de 5 anos e 11 meses. Razão 
pela qual, Sr. Presidente, por malferimento, como disse o Dr. Sergio ao artigo muito bem 
colocado como sempre por S. Sa. e também, com todas as vênias e respeitando 
entendimentos em sentido contrário, vulnerar a soberania do voto proclamado no artigo 14, 
da Constituição e direitos imodificáveis da Constituição, que consagra o ato jurídico perfeito 
e direito adquirido tenho para mim, Sr. Presidente, que quer por questão de ordem, quer 
como matéria de fundo, a rejeição desta matéria se impõe, tal qual fizera este Conselho por 
quatro vezes e aqui estão as atas correspondentes, em 1992, Presidência do Dr. Roberto 
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Luiz Pinto e Silva e, posteriormente, na Presidência sempre lembrada, do ilustre Dr. Sergio 
Lazzarini. É assim que voto, Sr. Presidente, pela rejeição em primeira votação se, 
porventura, vier a ser superada a questão de ordem, à luz dos precedentes jurisprudenciais 
que se tornaram resoluções nesta Casa e fundamentalmente pela agressão à Constituição 
da República, que consagra os direitos aqui por mim proclamados. É como voto, Sr. 
Presidente.  
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Manssur. Sras. e Srs. Conselheiros, eu ia decidir a questão 
de ordem, até mesmo por entender que a matéria era técnica, para ouvirmos novamente a 
Comissão Jurídica acerca do tema. Mas a partir da exposição sobremaneira clara do Dr. 
Sergio Lazzarini, secundado pela manifestação também muito clara, muito elucidativa do 
nobre Conselheiro Manssur, acredito que o Conselho pôde apreender bem a matéria, 
estando esclarecido sobre o aspecto técnico que guarnece a matéria. A questão realmente 
parece, isso é um subsídio que a Mesa procurará dar sempre, não é mérito da proposta, 
apenas uma questão relacionada também com aspecto jurídico da proposta. Realmente o 
mandato é de titularidade absoluta do Conselheiro, não há possibilidade de este direito ser 
mitigado, suprimido, o titular desse mandato é o detentor do cargo de Conselheiro. Não há 
possibilidade, sob pena de infração de diversas normas do Estatuto Social e até mesmo de 
natureza constitucional. E chegaríamos então ao absurdo de imaginar que um Conselheiro 
por ocupar a Diretoria estaria submetido a uma sanção. Qual seja, a pena de ter que cumprir 
uma quarentena quando se desligasse da Diretoria para exercer o mandato para o qual foi 
eleito. Então, causaria perplexidade esse entendimento, não poderia haver uma pena nesse 
sentido. E há outra situação que queria considerar. O Conselheiro que ficasse na quarentena 
ficaria numa situação jurídica sui generis, ele não estaria licenciado por estar na Diretoria, 
tampouco estaria licenciado por solicitação dele à Presidência do Conselho Deliberativo. 
Mas ao mesmo tempo ele não poderia exercer as suas funções de Conselheiro, ou seja, 
haveria já uma séria dúvida, em meu modo de entender não poderia ser convocado o 
Suplente, isso terminaria por desfalcar o Plenário, o que seria deste modo absurdo. Esse é o 
entendimento, subsídio técnico a Mesa procura dar para que os Srs. Conselheiros possam 
exercer a votação.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (pela ordem) – ... Quando um Conselheiro vai para a Diretoria 
certamente anuiu com sua nomeação, então, essa imputação de que está sendo imposta 
uma pena para mim não prevalece pela definição das palavras envolvidas. É isso aí.  
 
Presidente – Muito obrigado, nobre Conselheiro Bandeira. Srs. Conselheiros, a partir dos 
pronunciamentos do Dr. Sergio Lazzarini, Dr. José Manssur, com a contribuição sempre 
interessante do Professor Bandeira, entendo que devemos colocar sobre o aspecto 
preliminar, sem discussão do mérito da proposta, sobre sua aptidão para formalizar uma 
proposta. Quer dizer, há possibilidade jurídica de essa proposta ver seu mérito discutido ou 
ela deve ser desde já rejeitada. Como não há mais inscritos, passarei à votação.  
 
Deliberação:  

Por ampla maioria de votos, o Plenário resolveu aprovar a preliminar arguida pelo 
Conselheiro Sergio Lazzarini, entendendo que a proposta é inepta por ferir normas do 
Estatuto Social e da Constituição Federal, restando a matéria, portanto, rejeitada. 
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Item 5 - Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associado, contra pena de 

suspensão por sessenta (60) dias, que lhe foi aplicada pela Diretoria em 
decorrência do processo administrativo disciplinar nº P.D. 06/16. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
Item 6 - Apreciação do processo CD-20/2015, referente a fatos narrados na 

Representação nº 129/15, de autoria de uma Conselheira e Diretora Adjunta, 
em face de uma Associada, e na Representação nº 132/15, formulada por esta 
Associada representada, contra a mesma Conselheira e Diretora Adjunta, ambas 
referentes a fatos ocorridos na Sala do Carteado no dia 15/08/2015. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
Item 7 - Várias. 

Antonio Moreno Neto – ... Gostaria de fazer uma colocação, Sr. Presidente, com relação às 
Olimpíadas, que tive oportunidade de acompanhar em parte. Realmente foi um sucesso 
tanto na organização quanto abertura, enfim, foi orgulho para nós brasileiros. Mas venho a 
esta Tribuna solicitar ao Presidente Cappellano, tenho certeza disso, que devemos dar 
continuidade a essência do Esporte Clube Pinheiros, que é o esporte. A palavra Pinheiros é 
diretamente relacionada a esporte. Em 2007 tivemos oportunidade de participar, em 
conjunto com o Ministério do Esporte, da elaboração da Lei de Incentivo ao Esporte, na 
época o Luis Eduardo Pinheiro Lima, o Reinaldo Lima, o Marcelo La Terza Santos, o Marcos 
Maynard, a Suzana Pasternak, enfim, uma equipe começou e depois teve continuidade nas 
gestões seguintes com aprovação da lei e nós apresentamos à época, depois teve 
continuidade até hoje. Lembro-me que os dois projetos iniciais era formação de 400 atletas 
em diversas modalidades, envolvendo associados principalmente associados e uma parte 
proporcional de militantes, que é regida pelo Estatuto do nosso Clube. Hoje em dia sabemos 
que existe uma dificuldade muito grande de ter essa continuidade, porque as empresas 
estão em crise e sabemos que os recursos originários da Lei de Incentivo ao Esporte vêm na 
declaração do imposto de renda das empresas que declaram por lucro real. Como os lucros 
das empresas, principalmente agora em dezembro serão escassos dificilmente teremos os 
recursos necessários para complementar ou continuar os projetos. Mas temos outras 
alternativas que podem completar essa necessidade. Essas alternativas são a Lei de 
Incentivo Estadual através do ICMS, a Lei de Incentivo ao Esporte Municipal, que está 
começando, mas no ano que vem talvez, dependendo do prefeito ou prefeita eleito deverá 
ser ampliada. E temos recurso também da CBC, da Confederação Brasileira de Clubes, que 
ajudamos a aprovar junto à Lei Pelé. O importante, Sr. Presidente Cappellano, se me 
permitir, como sugestão, que esses projetos de formação não sejam pontuais, anuais, e 
tenham pelo menos um ciclo de quatro anos, que a gente sabe muito bem que não 
consegue formar atleta, a não ser algumas modalidades específicas, em curto prazo. Então, 
minha colocação era só para termos continuidade, buscarmos esses recursos, mesmo na 
CBC, que agora parece que vão aprovar projetos completos, porque antes eram pontuais, só 
equipamentos, materiais, que a gente faça projetos com esse ciclo, porque para tornarmos 
o Brasil uma potência olímpica nós temos que formar atletas não só nos clubes, mas 
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também nas escolas, que é outro assunto. É essa ponderação que queria colocar, Sr. 
Presidente, como uma sugestão à Diretoria. Muito obrigado. 

 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Queria considerar que essa reunião, embora a pauta fosse grande todos nós 
conseguimos cumprir, inclusive com Várias. Houve alguns eventos que, por favor, não me 
queiram mal as pessoas envolvidas, é que não posso prescindir de algumas atitudes, como 
Presidente do Conselho, e tampouco posso permitir colocações, em meu modo de entender, 
absolutamente indevidas, que me forçam a uma resposta. Não havendo mais oradores inscritos 
para falar, deu por encerrada a reunião às 23:40 horas. 

 
* * * 

 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 665ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 26 de setembro de 2016. 
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