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ATA DA 665ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE 
SETEMBRO DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de setembro 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 cinco 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” Claudio Vita Neto 

 
 
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 o Conselheiro Claudio Vita Neto, 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 Pinheiros de Todos Nós: Eduardo Madeira Capello; Chapa Pinheirenses: Roberto 
Augusto Muzzi Alem; e, Chapa Viva Pinheiros: Wanderley Contarini. 
 
 

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 disputaram o Troféu 
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Bandeirantes FPA (Bauru/SP – 07/08/2016): Keely Christinne Pinho Rodrigues Medeiro – 1º 
Lugar - Arremesso de Peso, categoria Adulto; Luis Fernando Silva Pires – 1º Lugar - 800m Rasos, 
categoria Menor; Peterson dos Santos – 2º Lugar - 400m Rasos, categoria Adulto; Ginástica 
Artística: ao Diretor Adjunto: Luciano Deluqui Vasques e aos atletas que disputaram o Torneio 
Interclubes – categoria Pré-Infantil (São Caetano do Sul – 21/08/2016): Gabriel Portela de 
Oliveira – 3º Lugar - Solo; Guilherme Augusto de Amorim Silva – 3º Lugar - Salto e Vice-
Campeão - Barra Fixa; Ryan Botelho Mendes – Campeã - Solo e Vice-Campeão - Salto; e, Thiago 
Bosqueto Dichelli – Vice-Campeão - Solo; Jogos Olímpicos (Rio de Janeiro – 16/08/2016): Arthur 
Nory Oyakawa Mariano –– 3º Lugar - Individual, categoria Adulto; Judô: ao Diretor Adjunto 
Durval Amaral Santos Pace e ao atleta Rafael Carlos Silva – 3º Lugar – Pesado, categoria Sênior, 
nos Jogos Olímpicos (Rio de Janeiro – 16/08/2016); 2) de autoria do Conselheiro Carlos Augusto 
Kodama Westphal, à Conselheira Maria Luiza Porto Ferreira Braga, Diretora Cultural, bem como 
ao Teatro Amador do ECP, pela brilhante apresentação da peça Mary Poppins, exibida de 28 a 
31 de julho deste ano, a saber: Elenco: Camila Curti, Carlos Tristão, Carolina Rouchou, Conrado 
Valentini, Helena Basil Andersen, Juliana Cajado, Leo Cassettari Musa, Lia Matta, Marília Musa, 
Paulo Renato Galgaro, Rafael Castro, Stephanie Graziosi, Verônica Sarno; Adaptação Texto: Ana 
Paula Cassettari; Direção: Renato Musa; Figurinos: Anna Maria Hoop; Cenografia e Iluminação: 
Eduardo Musa; Programação Visual: Rafael Castro; Direção Musical: Carlos Tristão; e, Luz: 
Renato Musa e Eduardo Musa; 3) de iniciativa dos Conselheiros Ricardo Giosa Sasso e José 
Ricardo Pinheiro Lima, à Seção de Polo Aquático, pela conquista dos títulos de Campeão 
Brasileiro Sub 17 Masculino e de Campeão Brasileiro Sub 17 Feminino, parabenizando o Diretor 
Adjunto da Seção, João Francisco de Carvalho Pinto Santos, a Comissão Técnica e todos os 
atletas; 4) propostos pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos Pinheirenses que 
participaram ontem da Maratona Internacional de Berlim, na Alemanha, percorrendo 42,2 Km, 
a saber: Barbara Cunha, Patrícia Amaral Bei, Thais Aquino Alves da Cunha, Ana Luiza Brant 
Frimm, Mara Pezzoti, Pedro Amado, Flavio Aidar, Luiz Felipe Jorge Bernardini, Maria de Lourdes 
Mendes Faure, Thais Gasparian, Humberto de Haro Sanches e a Conselheira Cláudia Nemoto 
Matsui; 5) de autoria da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, à Orquestra e ao Coral do 
Esporte Clube Pinheiros, regidos pelo Maestro Murilo Alvarenga, pela espetacular apresentação 
do Show Pop, no dia 23/09/2016; Votos de pesar: 1) de autoria da Mesa, pelos seguintes 
falecimentos: do ex-Conselheiro Felippe Tayar, pai da Conselheira Ligia Tayar e pelo 
falecimento da Sra. Alice Elias Daher, mãe do Conselheiro e Diretor Adjunto de Medicina 
Esportiva Samir Salim Daher; 2) proposto pelo Conselheiro Antonio Carlos Foschini, pelo 
recente falecimento da Sra. Maria da Glória Guimarães Franco do Amaral, mãe do ex-
Conselheiro e ex-Presidente da Comissão de Saúde e Higiene Fernando Antonio Franco do 
Amaral; voto de pronto restabelecimento proposto pela Mesa, ao Conselheiro Walter Silva, 
Diretor de Serviços Gerais. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, o 
R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal de agosto de 2016 e cartas enviadas pela 
Diretoria, informando alterações em sua composição. Informou que pouco antes da reunião a 
Diretoria enviou carta comunicando o desligamento do Conselheiro André Perego Fiore do 
cargo de Diretor de Esportes Individuais, com sua consequente reintegração ao Conselho 
Deliberativo; lamentando que por essa razão foi desconvocado hoje, às 18:57 horas, o 
respectivo Suplente da Chapa Unidos pelo E.C.P. que havia sido convocado para esta sessão 
pelo sistema de rodízio, já que o Conselheiro André Perego Fiore foi eleito em maio de 2014. 
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Finalmente, comunicou que no último dia 23 de setembro a Diretoria enviou ao Conselho o 
resultado financeiro e os investimentos realizados por conta do contrato fechado pelo Clube 
com o Comitê Olímpico Chinês, também à disposição dos Conselheiros na Secretaria.  
 
Antonio Moreno Neto – Propôs voto de louvor A associada Glauce Roquini Brazolin, esposa do 
Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin, recentemente promovida a Major Dentista da 
Aeronáutica e que comandou toda a tropa feminina da Aeronáutica no Desfile de 7 de 
Setembro. Aprovado. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Pretendeu informar sobre a atitude tomada pela Diretoria com 
relação à notificação recebida pelo Clube do Psiu (Programa de Silêncio Urbano), devido ao 
barulho que vem ocorrendo no Bar do Futebol até a madrugada. 
 
Presidente – Interrompeu o orador, esclarecendo tratar-se de matéria a ser abordada no item 
Várias. Como o orador explicou que apenas faria uma comunicação, permitiu que o fizesse 
sucintamente. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Informou que a Diretoria se reuniu com seis, que compareceram, 
dos cerca de vinte patronos dos times, para explicar a situação e chegar a um consenso. Em 
razão de o Clube não ter sido multado, a Diretoria tomou uma atitude rápida para diminuir o 
tempo desse pessoal dentro do bar e também informar às pessoas o que estava acontecendo. 
 
Presidente – Interveio novamente, refirmando tratar-se de matéria de Várias, ao que o orador, 
muito embora discordando, cessou sua manifestação. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à Diretoria de 
Esportes, a todos os atletas, técnicos e comissão técnica que participaram do Troféu José 
Finkel, no qual o Clube sagrou-se Campeão pela 13ª vez; 2) às Diretorias de Patrimônio e de 
Tecnologia, pela instalação de 65 novas câmeras no estacionamento da Tucumã, onde agora 
temos 100% de cobertura do estacionamento pelas câmeras. Votos aprovados. 
 
Presidente – Informou que para a próxima reunião plenária fará chegar às mãos dos 
Conselheiros o inteiro teor do artigo 36 do Regimento do Conselho Deliberativo, para que todos 
possam aquilatar a pertinência ou não da manifestação no Expediente e no item “A Voz do 
Conselheiro”. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Antonio Moreno Neto – Transmitiu duas reclamações. Primeiro, quanto à mudança do horário 
de fechamento do Bar do Futebol, para 22:00 horas, ponderando que aumentou a frequência 
desde a última reforma, em abril de 2011, muitos jogos terminam depois desse horário e os 
usuários querem tomar um lanche ou assistir a um jogo na tv e que se trata de um ambiente de 
confraternização. Se houve falha no projeto quanto à acústica, que seja corrigida, mas a 
solução não pode ser antecipar o horário de fechamento. Em segundo lugar, pediu que a 
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Diretoria analise a possibilidade de extinguir a Balada Pinheiros, porque além do barulho até as 
6:00 horas, está acontecendo comércio de bebidas e até de drogas na Faria Lima, o que depõe 
contra o Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Fernando Cimino Loureiro – Referiu que em junho de 2015 foi contratada uma consultoria 
para diagnosticar os problemas em Bares e Restaurantes, mas até agora os resultados desse 
trabalho não aparecem, embora seja de conhecimento que está sendo feita uma mudança de 
rumo na execução do plano para tentar sanar o déficit do acumulado do setor, que era o 
orçado, entretanto, apesar de todo esforço da Diretoria e com certeza de toda boa vontade do 
associado, não têm sido atingidos os objetivos nessa área. Houve aumento de preço, piora na 
qualidade, visando unicamente equalizar essa conta. Constata-se uma imensa insatisfação do 
associado nas alamedas e nas redes sociais. Pediu que a Diretoria apresente ao Conselho o que 
planeja fazer a respeito nos próximos 12 meses, de tal forma que se discuta não só o que ela na 
maior da boa vontade acha que é válido para equalização do problema, mas que seja levada em 
conta também a percepção do associado com relação aos serviços de bares e restaurantes, tão 
simples quanto. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Maria Elisa Cappellano – Reivindicou o seguinte à Diretoria: 1) estudo da viabilidade de 
implantação do nado sincronizado, muito apreciada pelas associadas que assistiram ao treino 
da equipe chinesa dessa modalidade olímpica; 2) tendo em vista a instalação do terceiro 
elevador no Conjunto Desportivo - que deve  ser concluída em outubro, os frequentadores do 
Fitness pleiteiam que a exemplo de prédios modernos, um dos elevadores seja exclusivamente 
para acesso direto ao 5º andar, devido ao grande fluxo de usuários. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Pediu providências da Diretoria no sentido de impedir 
propaganda política no recinto do Clube, estatutariamente proibida, que vem sendo praticada 
por uma Diretora Adjunta que é candidata a vereadora em São Paulo e um Conselheiro, com a 
distribuição de santinhos. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 664ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de agosto 

de 2016. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-12/2016, referente à primeira discussão e votação de 

proposta formulada por cinquenta e três Conselheiros no exercício do mandato, de 
alteração do Artigo 69 do Estatuto Social e do Artigo 128 do Regulamento Geral. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da matéria e abriu a discussão. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Reportou-se à emenda que apresentou acompanhado de 
outros Conselheiros, propondo exclusão da parte da proposta concernente à alteração do 
Estatuto Social, criando esse departamento, dizendo entender tratar-se de uma matéria de 
gestão. Com relação ao Regulamento Geral, também sua proposta sugeria exclusão da fixação 
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do percentual de 6%, pois entendíamos que esses 6% engessaria o Orçamento. Apresentou 
essa emenda justamente porque dentro e fora do Clube particularmente é contra a vinculação 
de receitas. Existe um debate no Congresso Nacional há muitos anos com relação a DRU, que é 
a Desvinculação das Receitas da União. Em breve síntese, essa desvinculação das receitas da 
União é um mecanismo que permite que o Governo Federal use livremente 20% dos recursos 
da União sem vincular. Quer dizer, as rubricas de saúde, educação, etc. Por quê? Justamente 
para evitar que se engesse o orçamento, engesse na verdade a gestão e que não permita que 
também seja criado um problema fiscal. Hoje vivemos no País uma grande crise econômica, 
baseada justamente por um problema fiscal. Quando foi feito o Plano Real, muitos hão de se 
lembrar que foi criado o chamado tripé da economia, que foi criado o regime de metas da 
inflação, o Governo criou a meta inflacionária, quer dizer, criar essa meta para que seja 
respeitada. O superávit primário, quer dizer, havia ali o compromisso também de o Governo 
não gastar mais do que arrecadasse. Infelizmente, vimos que durante o Governo da ex-
Presidente Dilma o Governo gastou muito mais do que arrecadou. E também o câmbio 
flutuante, enfim, o mercado mesmo determinaria a questão do câmbio. ... falo isso, porque há 
uma tendência fora do Clube, justamente dentro do Congresso Nacional de uma discussão de 
desvinculação de receitas. E vincular receitas é muito complicado. Compactuo da ideia do 
Conselheiro Jorge Ehrhardt no sentido de que haja um investimento muito grande no setor de 
tecnologia. E de fato ele tem total razão quando fundamenta com estudos a ideia de que na 
iniciativa privada o investimento no setor de tecnologia traz um resultado muito positivo às 
empresas, isso é verdade. Quem trabalha em empresa, o mundo corporativo sabe muito bem 
disso. Todavia, podemos realmente sugerir à Diretoria, por ocasião da análise da proposta 
orçamentária, por meio de uma emenda ao Orçamento, que sejam investidos 6, 7, 10, 15%, 
aquilo que o Conselho Deliberativo entender necessário para o exercício financeiro seguinte na 
rubrica de tecnologia, porque essa é uma função do Conselho, que é deliberativo. E quando a 
proposta orçamentária vem a esta Casa cumpre ao Conselho Deliberativo justamente apreciar a 
peça e propor eventuais emendas. O Conselho tem esse poder e podemos, por ocasião da 
análise da peça orçamentária fazer uma emenda propondo que sejam investidos esses 6% no 
ano seguinte, eventualmente falando: não, investimos 6% no ano anterior, achamos que este 
ano 1%, ou mesmo nada. Enfim, acho que isso não engessaria a gestão. E não essa gestão, 
porque quando pensamos numa gestão, todos passam, mas o Clube vai continuar, quem está 
no cargo hoje pode não estar amanhã, um grupo político está hoje, amanhã pode não estar. E 
temos que pensar no Clube de uma maneira institucional. Então, defendo que haja esse 
investimento de TI, acho positivo que muitos Conselheiros tragam essa discussão. Aliás, a 
Diretoria desde o ano passado criou o que chama de Orçamento Participativo, possibilidade 
que acho muito positiva, de franquear aos Conselheiros e associados participarem de uma 
discussão para elaboração da peça orçamentária. Meu entendimento é mais um Orçamento 
opinativo, porque o orçamento participativo, que começou lá nas prefeituras, curiosamente do 
PT, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na sua essência significa que a população direciona, 
delibera sobre aquele determinado percentual do orçamento. Por exemplo, lá no Rio Grande 
do Sul, em Porto Alegre, na verdade quando começou essa história de orçamento participativo 
eram feitas reuniões, as chamadas administrações regionais. Hoje, aqui em São Paulo, a 
chamamos de subprefeituras. Ali a população se reunia junto com alguns vereadores, com as 
secretarias municipais e apresentava uma proposta e o orçamento era elaborado exatamente 
levando em consideração aquelas propostas que eram consolidadas como propostas da 
municipalidade, do executivo municipal para a confecção do orçamento. Ali sim era um 
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orçamento participativo. Aqui participei no ano passado, neste ano infelizmente estava fora 
numa viagem profissional, e acho que foi positivo. Mas aqui, como disse e repito, é uma 
possibilidade de um orçamento opinativo. E é positivo que ouçamos o Conselho e os associados 
quando elaborarmos a peça orçamentária, porque a peça orçamentária é justamente a diretriz 
que a Diretoria e também o Conselho Deliberativo visam para o exercício financeiro seguinte. 
Então, quando a gente discute o Orçamento é extremamente importante, porque é a diretriz 
que a Diretoria dá e o Conselho também, porque, nós, Conselheiros, podemos propor emendas 
ao Orçamento. Então, quando se pretende gasto em esportes, gasto social, na Diretoria Social, 
etc., passa não apenas pela peça orçamentária enviada ao Conselho, mas também pelos 
Conselheiros, que podem propor emendas ao Orçamento. Aliás, exatamente por isso é que 
apresentei minha proposta e defendo que não vinculemos receitas, porque hoje o Conselho 
pode muito bem se reunir, um grupo de Conselheiros e apresentar uma emenda ao Orçamento, 
para no caso da rubrica de TI investir o percentual que nós achemos conveniente. Essa é minha 
posição a respeito desse importante projeto, porque acho significativo que possamos debater 
nesta Casa investimentos nesse setor. Acho que de tudo que pode de positivo dessa proposta 
do Conselheiro Jorge Ehrhardt e outros que secundaram a proposta é justamente a 
possibilidade de discutirmos aqui um investimento maior nesse setor. Então, pessoalmente sou 
contra a vinculação de receitas, mas pontualmente favorável a uma eventual emenda por 
ocasião da deliberação sobre a peça orçamentária, desde que fundamentado obviamente, de 
um percentual para esse setor de tecnologia, que é comprovadamente muito importante para 
as empresas fora do Clube e aqui também. É fundamental que, como Clube Pinheiros, 
possamos continuar investindo nesse setor de tecnologia, que é muito importante. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Manifestou-se como Conselheiro e não como Presidente 
da Comissão Financeira, agradecendo na qualidade de associado ao Sr. Jorge Ehrhardt pela 
proposta. Acho muito bacana quando um Conselheiro traz a sua experiência de vida para um 
projeto dentro do Conselho e permite que a discutamos em Plenário, isso é um sinal de amor e 
dedicação ao Clube, que deve ser reconhecido na proposta que o Sr. Jorge fez, cuidando de seu 
tempo para fazer algo que compartilha o conhecimento que tem. Todos os senhores receberam 
dentro desse processo um conjunto de informações, dentre eles o parecer da Comissão de 
Finanças, que foi assinado pelo nosso colega Antonio Carlos Fiore, que hoje não está presente. 
Ele me pediu se poderia inclusive portar algumas palavras e na sequência comentarei o que 
concordo com ele em relação às ideias. E dentro desse material também há um questionário 
que foi feito, questionário bastante amplo em relação às despesas do setor de TI que temos 
aqui. Então, gostaria de começar meu pronunciamento, Sr. Presidente, dizendo que acato o 
voto da Comissão Permanente Financeira, elaborado pela Comissão presidida pelo Sr. Antonio 
Carlos Fiore. Por que acato isso? Temos uma posição de Conselho que é extremamente 
importante no aspecto estratégico. Compartilhando um pouco da experiência que tenho de 
Conselhos de administração em empresa de capital aberto, empresas de capital fechado, 
quando recomendamos de uma maneira muito voltada à prescrição assumimos a 
responsabilidade do ato. O que quero dizer com isso? O que o Conselho mais quer, que sinto 
nas discussões que temos é aumento de produtividade. Agora, a partir do momento que a 
gente diz como queremos essa produtividade nos tornamos corresponsáveis. Particularmente, 
não gostaria de ter essa corresponsabilidade, gostaria, como Conselheiro, falo individualmente, 
trago essa proposta aos senhores, que nos posicionemos muito mais como cobradores de uma 
direção e deleguemos a execução, a fase prescricional à Diretoria Executiva. E nesse sentido 
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acredito que fazer uma vinculação de verba nos traz essa responsabilidade de uma prescrição. 
Por isso acredito que deve ser livre o ato de a Diretoria fazer, mesmo porque, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Conselheiros, olhando na página 37, está no parecer, das despesas que foram 
solicitadas. Hoje já temos dentro do Custeio R$3 milhões e 200 mil de gastos suportados pelo 
Custeio. Nos últimos cinco anos temos outros R$9 milhões gastos em tecnologia. Sobre os 
gastos de tecnologia tenho uma observação que gostaria de compartilhar com os senhores e 
senhoras em relação a uma tendência tecnológica, que hoje cada vez mais ao invés de as 
empresas comprarem software, que é o programa do computador e comprarem hardware, que 
são os equipamentos físicos, o computador em si, as empresas alugam. O aluguel permite que a 
empresa se mantenha atualizada e ela gasta menos dinheiro, porque ela contrata o software 
como serviço. Ao invés de ela contratar um pacote, comprar uma licença de SAP, ela contrata o 
uso que ela tem do serviço. Esse é o famoso, recebe um nome que muitos dos senhores e 
senhoras já devem ter lido nos artigos, que é o SaaS, do inglês Software as a service, ou seja, o 
software não como mais uma propriedade, mas sim como um serviço. Nesse sentido, gostaria 
sim que o Clube seguisse muito mais uma tendência tecnológica e desse à Diretoria o 
direcionamento em busca de produtividade. Dessa forma, eu também entendo que o voto da 
Comissão de Finanças está correto, o voto feito pelo Sr. Fiore e toda Comissão, assinado por 
ele. E acredito que a recomendação que ele fez de que nas peças orçamentárias sim se preste 
atenção nesse item, porque é um item que consumimos nos últimos, de 2011 a 2015, nos 
últimos cinco anos consumimos R$9 milhões. Então, uma atenção na hora do Orçamento a isso 
é sim importante que se tenha, porém, sem uma vinculação necessária, porque isso pode no 
fundo fazer com que a gente tire nosso foco da busca de produtividade e a gente tire também o 
nosso foco de sermos os direcionadores estratégicos, que é o papel maior de um Conselho de 
administração. Novamente, repito, estou falando como Conselheiro Luís Alberto, desculpe-me, 
Sr. Presidente, corrigi-lo, em sua menção o senhor falou Presidente da Comissão Financeira. 
Tenho acumulada também essa função, mas este pronunciamento é feito em nome somente 
de Conselheiro Luís Alberto e, novamente, apoiando o voto da Comissão Financeira, no sentido 
de que não se aprove essa proposta. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Manifestou-se dizendo: ...essa nossa proposta foi 
apresentada por mim, mas com participação de muitos Conselheiros. Foi discutido, debatido, 
teve assessoria de vários Conselheiros e foi embasada numa pesquisa, que é feita pela 
Fundação Getúlio Vargas. Essa já é a 26ª pesquisa anual do uso de TI, então, ela está muito 
embasada nas melhores escolas. Foi feita pelo professor titular de TI e fundador da GVCia. 26ª 
edição, como comentei, 2.340 empresas validadas, 68% das 500 melhores empresas do País. 
Muito bem, a TI nas instituições. A TI tem como principal objetivo atender as necessidades das 
demais áreas da instituição, é uma área meio, voltada para fornecer ferramentas às demais, 
com destaques para infraestrutura, aplicativos operacionais e aplicativos de gestão. Então, o 
dinheiro que se coloca em TI não tem nenhuma utilização em TI, o dinheiro é utilizado por 
todas as Diretorias do Clube. Então, quando a gente fala: vou colocar 6%, 2%, 5% em TI estou 
direcionando para a gestão do Clube esse percentual. Então, não vamos vincular essa aplicação 
em tecnologia, à área de tecnologia. A área de tecnologia é meio, voltada para atender as 
necessidades da instituição. Aqui têm médicos, advogados, então, só para dar uma pequena 
ideia do que seria a área de TI. A gente a dividiu em três grandes grupos: a infraestrutura, que é 
o hardware, software básico, comunicação, tem envolvido aí Wi-Fi, fibras óticas, telefonia, 
câmeras de segurança, servidores, backup, segurança dos processos. Aplicativos operacionais: 
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são controles de acesso, folha de pagamento, contabilidade, cadastro de sócio, sistema 
corporativo, distribuição de quadras de Tênis, comando eletrônica, então, é aquilo que suporta 
a operação do Clube. Temos também automação de funções: controles de racionalização dos 
processos, rapidez e qualidade da informação para tomada de decisões estratégicas. E temos a 
terceira fase, que destaquei bastante, que é o aplicativo de gestão. Inclui nessa etapa de 
aplicativo de gestão um sistema integrado de gestão, que muita gente conhece como SAP, um 
sistema de custos, um sistema de contabilidade gerencial, com informações online e real time. 
E sistema de gerenciamento de projetos, além de um sistema integrado para gestão de 
restaurantes e lanchonetes. Então, são coisas diferenciadas: sistemas operacionais, 
infraestrutura e sistemas de gestão. Vou comentar um pouco com os senhores a TI que foi 
encontrada em 2007, quando assumi a Assessoria de Planejamento e Tecnologia no Clube. Era 
totalmente sucateada, sem medo de exagerar e sem querer responsabilizar ninguém. Estava 
sucateado no hardware, no software básico, a equipe técnica totalmente desatualizada, meia 
dúzia de pessoas, que não chegava nem a tanto, sem treinamento, sem envolvimento. Um 
sistema corporativo que precisou ser refeito, que estava totalmente defasada a linguagem de 
programação e método de arquivamento. Esse sistema levou quase sete anos para ser refeito. 
Controle de acessos era feito sem nenhuma automatização da função, era uma catraca por 
portaria, com um segurança fazendo recebimento da carteira, ou digitando a matrícula do 
funcionário. Se a gente estendesse para hoje teria que ter quatro seguranças, cada um com 
computador em cada portaria do Clube. Cadastro de sócios. O cadastro de sócios tinha 15 anos 
que ninguém fazia uma depuração nesse cadastro. Processos não documentados. O Clube não 
tinha nenhuma documentação de processos. Depois contratamos um software para mapear 
todos os processos do Clube. Demais aplicativos não integrados. Segurança em backups 
inadequado. Sistema de gestão. O sistema de gestão financeiro que tinha no Clube há 11 anos 
não tinha contrato de manutenção e a empresa já não dava mais suporte ao sistema. Então, 
isso é o que foi encontrado, essa é uma situação que gostaria de fugir, porque o investimento 
do Clube para voltar a criar uma infraestrutura mínima para processamento, para uso de 
tecnologia é muito demorado e muito caro também. Fizemos uma apresentação da versão de 
2007 até essa pesquisa ao Presidente do momento, que era o Dr. Antonio Moreno e 
conseguimos dele uma aprovação de investimento da ordem de 4% do Orçamento, que era 
para recriar a infraestrutura e refazer alguns sistemas. A TI hoje, em minha avaliação. A 
infraestrutura está adequada, os aplicativos operacionais estão adequados, mas os aplicativos 
de gestão são quase inexistentes. De novo, por favor, é minha avaliação, aqui não estou com 
nenhuma conotação política, é uma conotação totalmente técnica. Principais necessidades do 
Clube de aplicativos de gestão, em minha interpretação é um sistema de custos, com a criação 
responsável para definir critérios de custo, para o Clube inteiro seguir os mesmos critérios. Hoje 
cada gerente calcula o custo da sua maneira, então, cada um tem o seu critério e alguns não 
tem a menor ideia do que seja custo. Um sistema de contabilidade gerencial. O sistema de 
contabilidade gerencial vai ajudar o acompanhamento de resultados do Clube. Hoje temos o 
fechamento do mês 15 dias fora o mês. Isso, quando há um desvio, quando há alguma fuga do 
planejado é muito difícil você fazer um plano de ação e corrigir isso, porque você já perdeu 
mais de 10% do seu recurso por um desvio qualquer. Sistema de gerenciamento de projetos. O 
Clube trabalha com muitos projetos. Trabalhou com o projeto do estacionamento, vários 
projetos e não há um gerenciamento. E hoje temos software, temos aplicativos que permite 
esse gerenciamento, ganhando em tempo e ganhando em custos. Sistema de gestão e 
operacionalização de restaurantes e lanchonetes. Um Conselheiro que me antecedeu 
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comentou sobre essa situação de restaurantes, aumento de preços. Outra coisa que precisa ser 
investido na parte de gestão é o aumento do nível de automação, para redução do uso de mão 
de obra. A mão de obra no Clube hoje é 60% quase da despesa. Só como exemplo, na hora que 
automatizamos o sistema de controle de acesso por meio de uma digital não precisamos de 
mais um segurança ali em cada catraca. Quando colocamos 350 câmeras de segurança, que 
quando assumimos só tinham 30 analógicas. Tinha uma telefonia, com 300 ramais de telefone 
analógicos. Então, quando colocamos a biometria automatizamos a função, então, reduzimos 
mão de obra. Outra coisa são as câmeras de segurança. Não adianta colocar câmera de 
segurança se eu não criar áreas de monitoramento, então, vou ter especialistas analisando as 
câmeras e por meio de comunicação avisando os seguranças, que pode ser muito reduzido 
onde tenha uma situação anormal, onde tenha alguma situação suspeita, então, isso chama-se 
automatizar funções. Trabalhar na redução de despesas e controles de custos. Participei da 
reunião que o Dr. Cardia comentou aí do Orçamento. Conversamos um pouco inclusive com o 
Dr. Cappellano. E a reunião não é orçamento participativo, é um orçamento ainda 
comunicativo. Elogiei, dou os parabéns pela ideia, acho que houve um maior envolvimento do 
Conselheiro, mas ele precisa virar participativo realmente. A informação que veio para a gente 
já foi pronta, não dava mais chance de você mexer em nada. Voltando aqui, a trabalhar com 
redução de despesas, de controle e controles de custo. Hoje, nitidamente a gente trabalha 
voltado para a receita. 
 
Presidente – Como o tempo do orador havia expirado e o mesmo pediu mais uns minutos para 
concluir seu pronunciamento, submeteu ao Plenário, que lhe concedeu mais cinco minutos 
para finalizar. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Continuou: Então, trabalhar na redução de despesas 
de controle de custo. Criar metas e indicadores para o aumento da produtividade nas 
Diretorias. Então, hoje, o Clube trabalha nitidamente, são duas contas no Orçamento: receita e 
despesa. O Clube trabalha com uma cesta de moedas, que, por sinal não posso criticar, porque 
participei da criação dela e trabalhei muito tempo com ela, só que o Clube não trabalha com a 
conta de despesas. Veja, este ano a PO vai propor 13, alguma coisa por cento de correção das 
receitas numa inflação em torno de 8%. Então, a gente precisa começar a trabalhar na ponta 
despesa e na ponta receita, eu tenho que ganhar produtividade, eu tenho que ter metas, 
indicadores de despesas, para que o Clube vá reduzindo essas suas despesas. Aplicar o 
Orçamento base zero (0). O Orçamento hoje do Clube é incremental. Normalmente pego esta 
Diretoria: no ano passado quanto gastou e dou o incremento de 10, 12, 13%. Não corrijo falhas 
do passado, então, acho que a gente tem que trabalhar mais também nessa base zero (0) de 
Orçamento. Conhecer os custos para estabelecer preços justos. O ECP não conhece seus custos, 
então, ele não consegue ter preços justos. O Presidente Cappellano falou uma coisa que achei 
muito importante, ele vai trabalhar focado mais nas atividades, no custo da atividade, no preço 
da atividade para desonerar um pouco a contribuição social. Mas só consigo trabalhar 
justamente na ponta de atividades quando conheço meus custos, senão vou cometer injustiças 
ou falhas sem ter o menor conhecimento do que estou fazendo. O investimento proposto para 
o uso de aplicativos de TI na gestão do Clube praticamente leva à profissionalização da 
Diretoria, desejo que uma boa parte dos associados, porque na hora que o gerente tiver que 
usar as ferramentas, na hora que o gerente tiver que conhecer custo, tiver que conhecer 
orçamento vai precisar, porque vai ter que gerir com as ferramentas que vão ser dadas para 
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ele. Eu já estou dando um passo muito largo para a profissionalização da Diretoria. Proposta 
fundamentada, como falei, na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Custos e investimentos em 
TI, instituição de serviços, que o tipo de instituição do Clube é em torno de 10,8% do 
faturamento líquido da empresa, ou da instituição. Então, quando propus 6% minha intenção 
não foi engessar, é 10,8. A fixação do percentual apenas no Regulamento Geral se justifica, 
porque afinal esse diploma pode ser alterado sem necessidade de Assembleia Geral, por 
proposta simples da Diretoria, da Mesa do Conselho ou de 50 Conselheiros, instruída por 
projeto e exposição de motivos. Entendo que o Clube está passando um momento que precisa 
desse investimento e a proposta nossa que seja vindo de Custeio, porque quem vai ser 
beneficiado vão ser as Diretorias, não é investimento de 6% em tecnologia, é investimento na 
gestão do Clube, fornecendo ferramentas, fornecendo condições de o Clube ter uma gestão 
profissional. O planejamento de TI deve ser baseado no PDI. Há uma afirmação feita pelo 
Conselheiro Fiore, que concordo 100%, precisa ser baseado em PDI, só que entendemos que 
para fazer o PDI, primeiro, tenho que fazer o PDD, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento. 
Depois tenho que fazer o Plano Diretor de Esportes, o Plano Diretor Social, Plano Diretor 
Cultural, Plano Diretor de Serviços, isso vai levar cinco, seis anos, não é fácil fazer esses planos 
diretores. Quando a gente tiver um Plano Diretor de Informática, o Dr. Fiore está coberto de 
razão, temos que fazer os investimentos e aplicações na tecnologia baseados no Plano Diretor. 
O que estou propondo é recuperar 10 anos que a gente perdeu com o sucateamento da 
tecnologia da informação e passar a trabalhar dessa maneira. Só ratificando o que falou o Fiore, 
eu diria o seguinte: é melhor agora do que exatamente nunca. Então, se não posso trabalhar 
com Plano Diretor vamos fazer um investimento em software de gestão. ... É importante 
conhecer os custos, já comentei isso. E a cesta de moeda de 13,5% é a maior evidência que 
estamos trabalhando mais no aumento de preços do que na redução dos custos. Como falou o 
Dr. Cardia, que o Governo Federal tem um déficit, porque o nosso Governo prefere aumentar 
imposto a reduzir despesa, a cortar folha de pagamento, então, o País está entrando numa 
roda viva, onde a gente vai sempre aumentando imposto. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – ... É mais um pedido de esclarecimento, porque não 
entendi uma proposta que engessa o Orçamento de maneira nenhuma, não acho que tenha 
nenhum sentido isso. E também não entendi porque botaram uma atividade meio no meio de 
atividade fim, porque atividade de informática é tipicamente meio. Aliás, ele falou isso, então, 
queria que esclarecesse direito se é meio ou fim, porque no artigo 69 tem quatro atividades 
fins e no meio delas vai ser encaixada uma atividade tipicamente meio. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Dr. Bandeira, se entendi sua pergunta, a Tecnologia 
da Informação é atividade meio, ela existe para atender às necessidades das outras áreas. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Exatamente. E por que fica no meio de quatro atividades fins? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Ela não está no meio. Para ser planejada uma 
atividade meio tem que se basear nos planos aprovados para as atividades fins. As atividades 
fins do Clube são: esporte, social, cultural, serviços, restaurantes. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – As outras quatro do artigo 69, por que vai entrar... 
 



11/40 

Presidente – Conselheiro, o senhor já fez o aparte, ele já esclareceu, é que não é possível... 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Ele tentou explicar e não explicou. 
 
Presidente – Conselheiro Bandeira, não é regulamentar debate na oportunidade de aparte. Se 
o senhor quiser ocupar a Tribuna teremos maior prazer em inscrevê-lo. 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Quanto a tecnologia economiza em gastos? E se 6% não 
engessaria a Diretoria? Você que sempre fez a PO acho que pode responder melhor. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Usando a pesquisa da GV, aqui tem um comentário, 
que diz o seguinte, é um exemplo que ele está dando: na indústria de capital aberto durante a 
última década para cada 1% a mais de gastos de investimentos em TI, depois de dois anos o 
lucro aumentou 7%. Essa é uma posição da pesquisa. Por favor, se alguém quiser fazer algum 
comentário, estou aberto às perguntas, vou responder às perguntas do Conselheiro. Diria o 
seguinte: quanto à parte de gestão o senhor perguntou exatamente...? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Se colocar no Regulamento não vai ferir a gestão. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Entendo o seguinte: que uma das funções mais 
nobres do Conselho Deliberativo é a regulamentação. Quando o Conselho regulamenta eu 
submeto o assunto à apreciação de 216 Conselheiros. Há um debate amplo, geral e irrestrito. 
Quando não há regulamentação, a Diretoria faz a regulamentação e ela usa a regulamentação 
que fez para gerir o Clube. Então, isso traz até um pouco de conflitos de interesses. Então, sou 
favorável a não um excesso de regulamentação, mas coisas importantes precisam ser 
regulamentadas pelo Conselho, para permitir que a Diretoria haja como gestão em cima de 
algo regulamentada pelo Conselheiro, é uma participação maior e não muda a cada Diretoria, 
porque quando ela cria o seu procedimento, quando muda o Presidente, ele pode mudar 
aquilo. E quando o Conselho aprova fica necessitando de uma alteração do Conselho 
novamente. ... Muito obrigado. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... Ao analisar a proposta em questão eu gostaria de 
agradecer os pareceres da Comissão Permanente Jurídica e a Comissão Permanente Financeira, 
que conseguiram resumir muito bem dois pontos chave. Primeiro, trata-se de proposta relativa 
à gestão do Clube. Segundo, essa definição engessa o percentual de investimento. Isso foi 
ressaltado pelas duas Comissões Permanentes. Dessa forma, precisamos pensar se não 
estamos indo além das nossas competências como Conselho. Vejamos, carimbar um percentual 
fixo de gasto para a tecnologia, qualquer que seja o percentual significa que o Clube terá que 
gastar tal quantia mesmo quando não for necessário. Vejam que não existe nenhum 
departamento no Clube, nem a Escolinha da Tia Lucy, nem os esportes com verba carimbada, 
com percentual fixo determinado. Sabemos também que Departamento de Tecnologia tem se 
desenvolvido muito bem ao longo do tempo, com excelente internet sem fio pelo Clube, pontos 
para carregar celular, sistema de crédito e débito na carteirinha social, acesso por leitura 
digital, aplicativo para celulares, smartphones, portal de serviços, programa de benefícios para 
quem utiliza diversos esportes no Clube, que jamais teriam sido conquistados senão tivéssemos 
um excelente Departamento de Tecnologia. Aliás, não devemos criar um Departamento de 
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Tecnologia, pois o mesmo já existe. Destaco também as câmeras de segurança do 
estacionamento, que foram citadas pelo Conselheiro Sérgio Gasparini. Além disso, nas 
demonstrações de despesa e investimentos apresentados junto com esses documentos o 
Departamento de Tecnologia nos mostrou que os valores gastos nos últimos cinco anos estão 
em linha, indicam que áreas com mais necessidade estão recebendo seus recursos, como foi o 
caso da priorização da infraestrutura no último ano, não por uma obrigação carimbada, mas 
por decisão de onde aplicar os recursos. O estudo citado nas justificativas da Faculdade Getúlio 
Vargas não discrimina os tipos de gasto. Quando a fala em TI, como foi muito bem 
exemplificado pelo Conselheiro Jorge, temos gastos de hardware, gastos de software, gastos de 
infraestrutura, gastos em consultoria. Não acredito que tenhamos como conjunto essa 
competência para estar definindo quais gastos vão ser feitos e muito menos seus percentuais. 
Além disso, não parece clara essa necessidade de engessar o Clube, quando tantos avanços 
estão sendo vistos e as necessidades devem ser discutidas caso a caso pela gestão, como já tem 
sido feito. Por fim, a inclusão de um departamento de TI no artigo 69 pode abrir precedentes 
para que outros departamentos sejam definidos como regra, ou seja, vamos incluir outro 
departamento do Clube, que, por gestão, poderão ser extintos e mudados conforme a evolução 
natural das coisas. Num mesmo patamar com um departamento infanto-juvenil, ou 
departamento médico e os outros dois que lá estão. Muito obrigado.  
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – ...Venho aqui em nome do Conselheiro Antonio Carlos 
Fiore, que não pôde comparecer hoje, para explicar um pouquinho o processo que o levou a 
fazer essa emenda. Pudemos discutir esse assunto de uma forma bem aprofundada na Chapa 
da Unidos na época da proposta do Conselheiro Jorge e é um tema apaixonante. Sem prejuízo 
dos que vieram aqui antes, concordamos, depois de um prolongado debate na Unidos de que 
6%, apesar de a gente ter tido acesso à GV e concordar que isso realmente, se você olha as 
indústrias e os negócios, 8% do orçamento dessas empresas gastos em Tecnologia da 
Informação, a gente entende que para um Orçamento de R$200 milhões, como do Pinheiros, 
6%, seriam R$12 milhões todo ano, seria algo que poderia às vezes faltar, às vezes ser demais. 
Há um dado aí que gastamos R$9 milhões nos últimos cinco anos. O que acho importantíssimo 
é que, não há dúvida nenhuma que o assunto que o Conselheiro Jorge traz é extremamente 
relevante para nós, a Tecnologia da Informação não pode mais ser tratada só se é uma questão 
de fim, ou uma questão de meio, ela é vital e estratégica ao Clube. Com ela estamos tratando 
de segurança: segurança de dados e segurança nossa aqui no perímetro e em volta do Clube. E 
estamos tratando de custo, de eficiência e isso é uma coisa que, muitos de nós da Unidos 
chegamos a participar na Diretoria na gestão passada, e vimos que o que falta no Clube é que 
os sistemas não falam entre si. O uso e abuso de planilha de Excell para se obter informação é 
um absurdo. O número de pessoas que você tem aqui para produzir dados é inacreditável, a 
ineficiência é o padrão infelizmente dentro do Pinheiros. Estamos muito bem em Tecnologia da 
Informação, temos Wi-Fi, é verdade, temos muitas coisas, mas não somos eficientes, então, o 
mais importante dessa proposta do Conselheiro Jorge, e aí me permito opinar diferente do meu 
colega que me antecedeu, realmente temos um Departamento de Tecnologia, mas pude 
conviver com ele quando era gestor do Diretor Adjunto do Futebol Menor, porque no Futebol 
tínhamos que contratar um sistema. Quem escolhei e contratou o sistema fomos nós; o 
Departamento de Tecnologia não se envolve nisso, ele é simplesmente um prestador de 
serviço, é o mantenedor, quando dá problema em algum lugar você chama o funcionário para 
te ajudar a consertar, ele não é um departamento de inteligência, não é um departamento 
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estratégico. E o que as melhores práticas indicam, se olharmos a própria pesquisa, os estudos 
de porque as empresas gastam tanto é que você tem uma área de tecnologia que fica ao lado 
do gestor e serve ao gestor, Presidente do Clube e às Diretorias, para recomendar uma 
padronização. Por quê? Porque se você não tem isso acaba jogando dinheiro fora; gasta num 
sistema que se torna obsoleto logo depois. Você põe um sistema aqui, logo depois entra com 
um controle do outro lado, o sistema não fala um com o outro, vai ter que gastar de novo para 
gerar mais uma informação. Muito mais importante é sabermos as tendências do que vai 
ocorrer no Clube: tendência de comportamento, tendências de uso, não é só o custo que temos 
que saber. Eu estou no PDD lá com o Lomonaco, a dificuldade que temos para obter 
informações que possam ajudar a planejar dentro do Clube é tremenda. Então, não há dúvida 
que precisamos ter outro tipo de Departamento de Tecnologia da Informação no Clube e esse 
outro tipo é mais ou menos o que o Conselheiro Jorge está tentando trazer nessa proposta. Nós 
na Unidos não concordamos com os 6%, não é porque simplesmente por não concordar, 
achamos que pode ser 6, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2. E aí o que aconteceu? Surgiu a 
ideia da emenda do Conselheiro Fiore, de criar um Plano Diretor de Informática. E aí me perdoe 
discordar um pouco do Jorge, entendo o que ele está falando, mas ao contrário do Plano 
Diretor de Obras, que deveria ser feito a cada cinco anos, um Plano Diretor de Informática, pela 
velocidade que as coisas acontecem, ele tem que ser feito todo ano. Esse Plano Diretor de 
Informática gerido pelo Departamento de Tecnologia da Informação deveria ser uma 
ferramenta para a formação do Orçamento da gestão, que será proposto ao Conselho. Então, 
essa foi a única intenção do Conselheiro Fiore quando fez essa emenda, reforçar a ideia de que 
precisava ter um Departamento de Tecnologia da Informação e que é importante que no Clube 
passemos a tratar de Tecnologia da Informação com os olhos que o Conselheiro Jorge nos 
forçou a tentar com a proposta dele, mas que não ficássemos aqui neste momento definindo se 
seriam 6% todo ano, ou se isso ia ser simplesmente uma política, uma sistematização que 
íamos criar no Conselho como ferramenta para a gestão, para que a gestão todo ano nos 
trouxesse e dissesse assim: olha, precisamos de X, precisamos de Y. E mais importante do que 
isso, para que isso não seja somente um ato de gestão, porque, hoje, do jeito que está se a 
gestão entende como importante Tecnologia da Informação, ela vai investir em Tecnologia da 
Informação. Se ela acha que não é importante não vai investir. E isso não é mais uma coisa que 
a gente possa deixar desse jeito, precisamos sistematizar o processo e garantir que esse 
assunto está sendo tratado de uma forma séria e com prioridade por qualquer um que esteja 
na gestão todos os anos. Então, é isso que queria vir falar, apenas para esclarecer a proposta do 
Antonio Carlos Fiore, que de certa forma encampa a proposta do Conselheiro Jorge, só discorda 
em relação à vinculação dos 6% anual para gastos de informática. Obrigado.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Fui Diretor deste Clube durante algum tempo de diversas áreas 
e a coisa que eu mais tinha dificuldade, com vontade – Que o Clube é apaixonante, todo mundo 
concorda que o Clube é apaixonante, você anda pelo Clube e se apaixona por isso – é 
informação. Como o Chico falou, quando fomos fazer o software do Futebol demoramos muito 
tempo por falta de informação, isso trazendo todo pacote pronto. Aí queria saber alguma coisa, 
custos anteriores para acampamento do CAD. Eu tinha que buscar essa informação no papel de 
tempos atrás. E coisas que com um clique qualquer um aqui, qualquer um desta Diretoria 
deveria poder fazer, não precisamos, porque, afinal de contas não somos profissionais, somos 
voluntários. E para ser voluntário você, do teu escritório poderia acessar informações que você 
poderia agilizar seu trabalho aqui no Clube. Então, quando o Jorge fala dessas coisas, que 
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deveríamos ter mais investimento em tecnologia eu discordo: o Wi-Fi do Clube não pega no 
Futebol. Aí a hora que você vai ver é falta de verba. O Wi-Fi do Clube pega num certo 
perímetro, porque nosso dinheiro não chega a conseguir implementar muito mais do que 
temos. Agora, se vai engessar o Presidente, claro que não pode engessar o Presidente e não 
pode colocar o dinheiro, deixar de ter coisas do Clube para ter. Mas, pelo amor de Deus, o 
Jorge acabou de falar que para cada R$ 1,00 podemos ter em dois anos R$ 7,00 de retorno. 
Então, se a GV estiver certa e se tudo estiver correto, como acredito que esteja, é um grande 
negócio, estamos falando que vamos ajudar tudo. E não é para uma seção, são para todas, é 
para a Escolinha da Tia Lucy, para saber tudo que está acontecendo no Clube. Então, sou 
totalmente favorável a essa emenda exatamente por isso. Ninguém aqui acho que é contrário, 
talvez seja contrário a percentuais, mas, pessoal, temos que sair de algum momento, temos 
que ter um número muito bom para continuar fazendo. O esporte precisa, bar e restaurantes 
precisa, a área social do Clube precisa e todas as áreas precisam dessa coisa. Muito obrigado.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... A gestão do Ehrhardt mostrou que não há necessidade 
nenhuma dessa mudança. Ele fez uma gestão que conseguiu fazer uma montanha de coisas 
sem necessidade de engessar o Orçamento, sem necessidade de enfiar uma atividade meio no 
meio de atividade fim. Então, acho que o próprio Ehrhardt é a prova de que não precisa dessa 
mudança. É isso aí.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Vou considerar, na realidade já vários se manifestaram no 
sentido de dizer que na realidade informática é um meio e não deve se carimbar uma verba 
para fazer informática se não há carimbo para esporte, Escolinha da tia Lucy, cultural, social, 
então, não vou voltar nesse ponto. Mas me cabe dizer, meio baseado no que o Bandeira acaba 
de falar, na realidade não me parece que colocar entre os regulamentos, talvez eu seja um dos 
maiores emendadores nos últimos anos dos nossos regulamentos, mas não me parece que 
cabe colocar Departamento de TI. Primeiro, porque já disse aqui, estranho, o departamento 
existe e vai existir enquanto for necessário. Vejam, ninguém sabe quanto tempo ele será 
necessário, pelo menos com esse nome e poderemos colocar outro monte de departamento aí. 
Tenho uma estranheza, o Bandeira achou uma, que a gente tem lá, desde 2004 foi feita alguma 
coisa como um Plano Diretor de Informática e os números da GV indicam que isso gera uma 
diminuição de custo na ordem de 1 para 2, não importa o número, mas o Clube mesmo tendo 
feito essa gestão baseada em maior investimento não teve redução de mensalidade abaixo de 
inflação. Na realidade nem junto com a inflação, continuou crescendo, foi tudo pela cesta de 
índice. Então, acho que pôr o nome lá, dizer que a informática vai mudar, concordo com tudo, 
mas não se provou aqui durante as últimas gestões. Não vou me referir sempre a essa, sempre 
houve alguma espécie de investimento, mas não houve essas reduções, não se provaram na 
prática. Na verdade, a informática vai mudando, o mundo vai mudando, as tecnologias vão 
mudando, então, não concordo que se coloque um item a mais e tenha um Departamento de 
TI. Precisávamos ter então em nosso regramento todos os departamentos que têm este Clube 
nos seus mais variados tipos. Acho que não faz nenhum sentido esse tipo de regulamentação. 
Então, sou contrário tanto ao carimbo quanto a colocação de um departamento aí. Esse é meu 
posicionamento, Sr. Presidente. Obrigado.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Me parece que esse assunto de se colocar uma verba 
aprovada no Conselho não me soa muito interessante. Me parece que quando você fala de 
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valores aplicados à técnica de informática e à informática em si, enquanto a Organização não 
entender que as verbas para esse segmento é investimento não podemos entender nada a 
respeito de custo. No momento em que a proposta se criar um departamento e este 
departamento está sobre verba de Custeio estamos violentando a ideia de custo em 
informação. Custo em informação hoje em dia é investimento. Portanto, se tivéssemos que 
atender a este significado me parece que seria muito mais produtivo, e aqui quero parabenizar 
o Pernambuco, porque aqui ele apresentou um plano de ação. Se este plano de ação fosse 
destinado à verba de investimento, a nós caberia aprovar ou não esta verba do investimento 
para o bem do Clube. Na verdade, os índices que estão falando aqui a respeito de custo de 
informação hoje geram em torno de 7 a 8% do lucro. E do custo, posso falar da engenharia, que 
essa entendo, hoje a utilização de informática na engenharia está uma economia em torno de 7 
a 8% do custo final de uma obra ou de um empreendimento, isto é comprovado. Portanto, se 
investirmos neste plano apresentado, isso que foi apresentado é um plano, em investimento 
teríamos no Conselho de analisar se queremos ou não esta verba do investimento. Este é o 
ponto que defenderia nesta situação. Portanto, acho que devemos sim aprovar a ideia de 
investir uma verba proposta em investimento no Orçamento a ser apresentado neste Conselho. 
E sou contrário a colocar uma verba carimbada a nível estatutário obrigado para um 
departamento de Custeio. Isto me parece completamente fora do que entendo o que seja 
Custeio e Investimento. Portanto, aconselharia, ou eu votar pela ideia brilhante de se 
incrementar a informação no Clube. Sou favorável sim a se fazer um plano, não digo Diretor, 
mas digo um plano de ação de investimento e aprovarmos na verba de investimento este valor 
a cada vez que tiver um Orçamento para aprovarmos. É esta minha maneira de pensar e assim 
que vou votar. Muito obrigado.  
 
Presidente – Não há mais inscritos. Passaremos à votação. Procurando fazer uma síntese para 
facilitar a votação, existem duas partes para as propostas apresentadas. A primeira parte diz 
respeito a uma alteração estatutária. A alteração do artigo 69, para inserção de um novo inciso 
para constar no próprio Estatuto a existência de um Departamento de Tecnologia da 
Informação. Essa proposta é a base da proposta inicial, foi secundada pelo Conselheiro Antonio 
Fiore na emenda que apresentou. E nesse particular, o Conselheiro Cardia disse que não 
haveria necessidade e na verdade não faria muito sentido alteração do Estatuto para isso. Não 
pretendo entrar no mérito, mas aqui não me parece necessário para os fins pretendidos na 
proposta inicial haver uma alteração estatutária à medida que o próprio artigo 69 do Estatuto 
menciona a possibilidade de criação de outros departamentos, como que conferindo, por 
exemplo, ao Regulamento Geral a possibilidade de tratar livremente do assunto. Ou seja, 
aquele rol que consta do Estatuto Social não é taxativo, há possibilidade estatutária, portanto, 
integrando o sistema normativo do Pinheiros a criação de um departamento apenas por 
alteração regulamentar. Faço essa observação, porque isso também há uma segunda parte da 
proposta. Existem aqui duas vertentes naquilo que estou chamando de segunda parte, a 
proposta inicial, que diz que se pretende destinar obrigatoriamente, independentemente de 
Orçamento, ou seja, tiraria da Diretoria a possibilidade de escolher quanto destinar a essa 
Diretoria de Tecnologia da Informação, obrigatoriamente ela teria que destinar 6%. E o curioso 
é que não poderia destinar nem mais, nem menos, mas sim 6%, essa é a proposta conforme 
apresentada. O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes aproxima-se da proposta apresentada à 
proposta inicial, subscrita por 53 Conselheiros, mas propõe que o percentual seja de 2%. Por 
outro lado, os subscritores de emendas, os Conselheiros Cardia e Fiore, ambos concordam com 
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a criação do Departamento de Tecnologia da Informação. E o Conselheiro Fiore propõe que a 
Diretoria juntamente com a PO, Proposta Orçamentária, apresente algo que ele denomina 
Plano Diretor de Informática, ele chama de Plano Diretor, mas a ideia me parece que se fosse 
um capítulo, um item destacado da PO, não propriamente um Plano Diretor com a dimensão 
que normalmente o tema, o nome é analisado aqui no Conselho. Então, dentro desse quadro, 
para que possamos fazer uma votação esclarecida, com todos os Conselheiros entendendo bem 
a votação, o assunto é um pouco complexo, eu peço paciência e compreensão, mas a Mesa 
procurará apresentar isso de uma forma sistemática, de uma forma organizada, para que 
enfrentemos a questão. Como os senhores sabem, tenho que apresentar primeiro a emenda à 
proposta inicial. Vou fazê-lo, mas vou fazê-lo por parte. Primeiro, decidiremos se é o caso de 
fazer uma alteração estatutária ou não. A alteração para criação de Diretoria de Informação 
não demanda necessariamente alteração estatutária; pode se dar por alteração regimental. Por 
que estou fazendo isso? Porque todos sabemos também que uma alteração estatutária 
demanda convocação de uma Assembleia Geral, então, é um assunto, é um tema que não é 
apenas acadêmico, se é estatutário o assunto ou não. Mas há esse ônus ao Clube Pinheiros. 
Não sei se fui claro, minha ideia agora era apresentar à votação àquilo que denominei de 
primeira parte. Podemos fazê-lo? Quem for favorável à emenda do Dr. Cardia, no sentido que 
não seja alterado o Estatuto Social, para inserção de novo inciso no artigo 69, prevendo de 
maneira estatutária a existência de um Departamento de Tecnologia da Informação. Quem for 
favorável para que não haja alteração estatutária... 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Uma observação. Me parece que essa emenda do 
Conselheiro Cardia equivaleria ao voto negativo da proposta de criação simplesmente. 
 
Presidente – Não, Conselheiro. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Em relação à criação de um novo departamento. 
 
Presidente – Só no aspecto estatutário. Conselheiro, veja bem, a outra proposta já prevê a 
criação... 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Com relação à vinculação sim. Agora, com relação à criação 
do departamento ou é “Sim” ou é “Não.” A dele é “Não.” 
 
Presidente – Conselheiro, veja bem, a proposta inicial também prevê a inserção no artigo 128 
do Regulamento Geral um inciso V, para que conste Departamento de Tecnologia da 
Informação. Ou seja, se posteriormente, uma hipótese, for excluída apenas a destinação de 6% 
continuaríamos criando o Departamento de Tecnologia da Informação, não com caráter 
estatutário, mas com caráter regulamentar. De qualquer modo, agradeço sua colaboração, mas 
voltemos à votação. Quem for favorável que não haja alteração do Estatuto, permaneça como 
está. Quem for favorável que a Diretoria de Tecnologia passe a ter o status de assunto 
estatutário queira levantar-se. A proposta foi rejeitada, quer dizer, não será matéria 
constitucional, mas vamos ter de votar outras coisas. Dr. Manssur, o senhor queria fazer uma 
observação? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: ao microfone. 
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José Manssur – Presidente, realmente a questão é complexa, embora já tenha ocorrido a 
votação. O artigo 69 – o Clube manterá, entre outros, e elenca quatro departamentos. E o 129 
do Regulamento, como o senhor bem acentuou, também repete os mesmos números de 
departamentos. O parágrafo único do Estatuto estabelece, por sua vez, a organização, 
atividades e funcionamento dos departamentos previstos nesse artigo e de outros que vierem a 
ser criados no Estatuto, que vierem a ser criados serão disciplinados pelo Regulamento Geral.  
 
Presidente – Dr. Manssur, vejamos o que diz a leitura do Estatuto. Aqui está escrito: o Clube 
manterá, entre outros. Ou seja, esse rol não é taxativo. 
 
José Manssur – Que vierem a ser criados, realmente não é taxativo. 
 
Presidente – Então não há previsão de criação de departamento necessariamente pelo 
Estatuto. 
 
José Manssur – Minha dúvida é que se, porventura, votarmos agora pela criação no 
Regulamento, como o senhor bem colocou, teremos um a mais no Regulamento que não está 
previsto aqui no Estatuto. 
 
Presidente – Mas não haveria conflito nenhum, Dr. Manssur, à medida que o caput do artigo 
69, textualmente diz: o Clube manterá, entre outros, ou seja, esse rol não é taxativo, não 
preciso alterar o Estatuto, uma questão singela de hermenêutica. 
 
José Manssur – Não precisaria? 
 
Presidente – Não. 
 
José Manssur – Porque se o senhor olhar o último artigo do Estatuto. 
 
Presidente – 89 – Aprovado este Estatuto Social far-se-ão as adequações necessárias no 
Regulamento Geral e nos demais diplomas normativos do Clube. Já fizemos isso há alguns anos. 
 
José Manssur – Minha preocupação, claro, é que no futuro queira-se trazer ao Estatuto aquilo 
que eventualmente se possa criar hoje, e seria o caminho inverso: cria-se um Estatuto para se 
regulamentar no Regulamento e não se cria na lei infra hierárquica, para depois se alterar o 
Estatuto. 
 
Presidente – Pois é, mas não se pretende isso, Dr. Manssur. 
 
José Manssur – Mas o entre outros supera. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade, o argumento foi posto, foi decidido contrário, 
mas concordo com o Dr. Manssur, o Regulamento Geral é exatamente igual o Estatuto, nós não 
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podemos mexer só no Regulamento Geral. Se lá tem três itens, aqui não pode ter quatro, 
mesmo que do português permita, eu acho que não me parece esse um bom regramento. 
Aceito já a posição, mas queria deixar consignada minha visão nisso. 
 
Presidente – Está consignado, mas gostaria que o senhor ouvisse a resposta. Saindo dessa 
premissa que tudo que está repetido no Regulamento Geral pode ser alterado só o Estatuto, 
estaríamos dificultando as alterações regulamentares. De sorte que para qualquer coisa que 
alterássemos teríamos que alterar também o Estatuto, então, não vale esse raciocínio. 
Inclusive, Dr. Lomonaco, o senhor acompanhou com interesse na oportunidade em que fizemos 
a alteração estatutária para a criação do Regulamento Geral. E naquela oportunidade o que se 
fez foi justamente enxugar o Estatuto e pôr as disposições anteriores do Estatuto no 
Regulamento Geral, para evitar que tivéssemos que a todo momento alterar o Estatuto Social e 
também para atender às disposições do então recente Código Civil. Então, em homenagem 
àquele entendimento que foi básico, elementar, inclusive aquela solução adotada pelo 
Pinheiros recebeu na oportunidade cumprimentos, Dr. Manssur, Dr. Sergio Lazzarini devem-se 
lembrar, da Associação dos Advogados de São Paulo, porque foi uma forma de regulamentar a 
questão principalmente por conta das questões trazidas pelo novo Código Civil, que se 
demonstrou eficaz e ótima. Fomos cumprimentados, o Conselho Deliberativo por um ofício 
específico da Associação dos Advogados. Obrigado, Conselheiro, por ter me ouvido. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Fiquei aqui em respeito ao seu posicionamento, apesar de 
achar as diferenças que já tinham sido citadas. Obrigado. 
 
Presidente – O senhor é muito gentil. Muito obrigado. Afinal, de qualquer modo já votamos. 
 
José Luiz Ridolpho – Dr. Collet, só um aparte. ... Acho que não tem condição de votar essa 
emenda aqui. 
 
Presidente – Mas já votamos agora. 
 
José Luiz Ridolpho – Acho que não tem condições de votar. 
 
Presidente – Conselheiro José Luiz, por que não teríamos condições de votar? Estou 
permitindo, porque esse assunto é complexo e pedi a colaboração, mas, na verdade já votamos 
isso, já foi esclarecido pela Presidência a motivação de ser feita a votação desse modo. Recebi 
um importante pedido de esclarecimento do Dr. Manssur. Agora, o Dr. Alexandre Lomonaco e 
mais o seu, doutor. Mas depois vamos prosseguir. 
 
José Luiz Ridolpho – Acho que o Conselheiro Jorge trouxe aqui um pedido, que ele encontrou o 
Clube numa condição que a parte de informática estava totalmente defasada. Ele investiu 
tempo e agora está pedindo dinheiro para poder manter. E acho que estamos votando uma 
coisa... 
 
Presidente – Conselheiro, agradeço demais sua intervenção, o senhor sabe do respeito, 
consideração e amizade que tenho pelo senhor, mas isso era matéria de mérito. Já encerramos 
os debates. Agora estamos na fase de votação. Muito obrigado, Conselheiro. Agora vamos 
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votar em relação ao Regulamento Geral, está bem? O Regulamento Geral todos concordam, 
exceto posicionamento da Tribuna do Conselheiro Alexandre Lomonaco e do Professor 
Bandeira, todas as emendas que foram apresentadas falam no Departamento de Tecnologia da 
Informação, agora sob a égide do Regulamento Geral e diverge em alguns aspectos. A proposta 
inicial fala em 6% do Custeio, a proposta do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes fala em 2%, a 
proposta do Conselheiro Fiore não fala em percentual nenhum, assim como a proposta do 
Conselheiro Cardia. Mas a proposta do Conselheiro Fiore fala na criação desse Departamento 
de Tecnologia da Informação e diz que a Diretoria deverá, sem fixar percentual, apresentar na 
proposta orçamentária um item próprio, que seria denominado PDI – Plano Diretor de 
Informática. Aí justificando as despesas, prevendo despesas relacionadas, de sorte a facilitar o 
conhecimento e apreciação pelos Conselheiros do quanto será investido especificamente nesta 
área. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Quando e o quê? 
 
Presidente – Vai haver um detalhamento, presumo, por isso que se chama plano, deve ter 
alguma complexidade. 
 
- Manifestação de Conselheiro fora do microfone: Investimento ou Custeio? 

 
Presidente – Custeio. Aí tem aquela discussão se hardware vai para Custeio, o software vai para 
Custeio. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Presidente – O Engenheiro Badra e o Conselheiro Lomonaco são favoráveis que não haja nada, 
nem o Departamento de Tecnologia da Informação deveria existir. 
 
- Manifestação do Conselheiro Francisco Antonio Vassellucci Filho fora do microfone. 

 
Presidente – É verdade, o Conselheiro Fiore divide, ele não menciona quanto, mas uma parte 
do Custeio e outra parte do Investimento. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Minha intervenção foi que o Departamento de 
Informática já existe, a verba destinada a este departamento deveria ser do Investimento e não 
do Custeio. 
 
Presidente – Mas, na verdade, Conselheiro, vou esclarecer, quer dizer, o senhor diz que na 
prática já existe, mas não há uma denominação regulamentar para esse departamento. E a 
ideia é criar no Regulamento o Departamento de Tecnologia da Informação. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Pode ser. 
 
Sergio Lazzarini – Sr. Presidente, apenas para colaborar com a Mesa e para tentar ajudar nessa 
votação, para que não haja confusão. Acho que existem propostas na Mesa, abstraindo o que já 
foi votado e retirado do Estatuto, de incluir o Regulamento Geral. A questão que está pendente 
é o percentual, se vai ser obrigatório ou não. É possível, no Plenário, uma proposta de Plenário 
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visando acomodar as coisas. Então, a proposta que queria sugerir e encaminhar à Mesa é a 
seguinte: primeiro, votamos se essa excelente proposta do Conselheiro Jorge deva ser incluída 
no Orçamento, “Sim” ou “Não.” Retiramos a parte do percentual e colocamos a parte do 
percentual que deverá ser incluída no próximo Orçamento para o ano que vem. E caberá à 
Diretoria dizer se é verba de Custeio, ou Investimento, ele vai fazer isso no Orçamento, não 
agora. Votamos a inclusão da proposta do Conselheiro Jorge, que é excelente, no Regulamento. 
Tiramos o percentual desse Orçamento e colocamos no Orçamento do ano que vem. E cada 
ano a Diretoria fará o devido percentual no Orçamento. 
 
Presidente – Conselheiro Sergio, agradeço a colaboração, mas, na verdade, a Mesa, na esteira 
de uma sugestão, pretendia fazer o seguinte: como aprovamos na última reunião, a Mesa pode 
eventualmente apresentar uma proposta de natureza conciliatória, para que isso facilite uma 
deliberação do Plenário. Por isso estava procurando fazer uma síntese do que disse, por isso 
que no momento que estava fazendo essa síntese não me pareceu tão relevante mencionar 
que na proposta do Conselheiro Fiore haveria uma parte que oneraria a conta de Custeio e 
outra parte que oneraria a conta de Investimento, porque estava dividindo em duas grandes 
diretrizes. A primeira, a favor da criação da Diretoria de Tecnologia da Informação no 
Regulamento Geral e há outras que são contra. Então, ia fazer primeiro essa votação, para 
posteriormente aí procurar uniformizar. Quase todos são favoráveis à criação da Diretoria e 
todos os oradores, sem discrepância nenhuma acham o assunto da tecnologia da informação 
sobremodo, sobremaneira relevante. Quer dizer, então, por conta disso que estávamos 
procurando fazer a proposta conciliatória. Os senhores entenderam o que falei. Vou apresentá-
la ao Plenário. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Apenas um esclarecimento. Minha intenção quando 
fiz a proposta foi que o software de gestão a ser adquirido e implantado agora viria com verba 
de Custeio, só o software de gestão. A parte de hardware, a parte de software básico, que já 
existe hoje é de Investimento. Não estou pedindo para mudar isso no projeto, estou pedindo 
que a verba que seria usada na implantação de softwares de gestão, essas ferramentas que 
iriam ser usadas para gestão do Clube viesse do Custeio, porque ela vai desonerar o Custeio 
depois. Então, essa verba viria de Custeio, porque vai desonerar Custeio. E o investimento que 
é feito hoje em equipamentos, em linhas de comunicação, em fibras óticas, assim por diante 
continuaria na área de Investimento. É só um esclarecimento do que era a intenção da 
proposta. Muito obrigado. 
 
Presidente – Na verdade, Conselheiro Jorge, o senhor não faz essa discriminação em sua 
proposta, o senhor menciona apenas que o Departamento de Tecnologia da Informação, a que 
destinaria 6% do Orçamento de Custeio, então, o senhor não faz essa distinção. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – É verdade, a proposta ficou falha nesse ponto, acho 
que faltou ser deixado claro que o investimento em equipamentos continuaria de Investimento 
e que o software de aplicativo de gestão viria de Custeio. 
 
Presidente – É um problema, que, se for aprovado, vai ser assim. 
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Eduardo Ribas Oliveira Machado (pela ordem) – Só para tentar facilitar. Acho que o grande 
problema aqui é se os colegas querem carimbar o Orçamento ou não. Se vai ter um nome, se 
vai chamar X, Y, aonde vai é detalhe. A grande questão é essa. Acho que a gente deveria votar 
esse ponto principalmente, para andar.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Estou aceitando com interesse e agradecendo a 
todos que o fizeram. Mas como encaminhamentos pela ordem no sentido de facilitar e 
esclarecer a votação. Senhores, então, vamos voltar à questão, agora, alteração do 
Regulamento Geral. Quem for a favor da criação no Regulamento Geral do Departamento de 
Tecnologia da Informação, fique como está; quem for contrário à criação queira levantar-se. 
Está aprovada a criação do departamento. Agora, vamos chegar ao terceiro ponto da nossa 
votação. Tem a proposta inicial subscrita pelo Conselheiro Jorge Ehrhardt, que prevê a 
destinação obrigatória, nem mais, nem menos de 6% do Orçamento de Custeio, não pode ser 
outro percentual, a proposta foi apresentada dessa maneira, de 6%. O Conselheiro Luiz 
Eduardo Fernandes vai na mesma linha, porém, ao invés de 6%, sugere 2%. Os Conselheiros 
Cardia e Fiore concordam com a criação do Departamento de Informação, aí sugerem a criação 
do PDI, para que seja inserta na proposta orçamentária. Conselheiro Cardia, poderíamos 
apresentar sua proposta na esteira da do Conselheiro Fiore, que é o mesmo resultado prático, 
apenas que haveria apresentação do PDI. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sim, Sr. Presidente, de fato não havia pensado na proposta 
que foi apresentada pelo Conselheiro Fiore, que acho boa, então, acato a sugestão de V. Sa., de 
juntar essas duas proposições, porque a minha vai ao encontro da dele. Todavia, ele deu uma 
sugestão melhor, no sentido de criar esse PDI.  
 
Presidente – Muito obrigado, a compreensão e inteligência do Dr. Cardia evitará, portanto, que 
a Mesa necessite fazer uma proposta conciliatória. Agradeço, Dr. Cardia. Quem for favorável à 
proposta do Conselheiro Fiore, secundada agora pelo Conselheiro Cardia, de que embora seja 
criado o Departamento de Tecnologia da Informação, isso já foi decidido, não haverá uma 
destinação obrigatória de um percentual do Orçamento de Custeio, ou qualquer outro 
Orçamento para a tecnologia da informação, ok? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: PDI. 

 
Presidente – Não estou votando o percentual. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: A inserção, não tem o percentual, mas tem o 

programa. 

 
Presidente – Vamos prestar atenção, a questão é anterior. Se aprovado isso vamos votar em 
seguida a questão de existir ou não PDI. É que não dá para votar tudo junto senão fica difícil o 
entendimento. Vou repetir. Quem for favorável a que não haja uma destinação certa, 
determinada, que não possa aumentar, nem diminuir, sempre terá que ter uma determinação 
exata para Departamento de Tecnologia da Informação... 
 
- O Conselheiro André Franco Montoro Filho manifesta-se fora do microfone. 
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Presidente – O senhor quer falar de novo, pode falar, por favor? Adoraria que o senhor fosse 
ao microfone, o senhor está colaborando, como sempre. 
 
André Franco Montoro Filho – O que vejo, o Sr. Presidente encaminhe como entender, o que 
vejo na proposta, que é a proposta essencial, é existência de um Plano Diretor de Informática, 
sem definir, o recurso será em função das necessidades e não determinado antes. Acho que a 
proposta básica é essa.  
 
Presidente – Muito obrigado. Então, vamos prosseguir como eu havia colocado. Quem for 
favorável a que se crie um percentual de destinação obrigatória ao TI, fique como está; quem 
for contrário queira levantar-se. Por maioria, foi recusada a fixação de um percentual de TI. 
Resumindo: recusamos a criação de um Departamento de TI em Estatuto. Aprovamos a criação 
de um Departamento de TI no Regulamento. Recusamos a fixação de percentual fixo. Agora, 
precisamos votar se queremos ou não o PDI como um destaque na PO. Quem for favorável que 
haja um destaque na PO, na Proposta Orçamentária, que se denomina na emenda Plano 
Diretor de Informática, quem for favorável à criação disso, permaneça como está; quem for 
contrário queira levantar-se. Aprovado o PDI. Concluímos, senhores. Muito obrigado pela 
cooperação e ajuda. 
 
- Conversas paralelas entre várias pessoas enquanto se retiram do plenário. 

 
Presidente – Senhores, vamos continuar. Então, proclamando o resultado: foi rejeitada a 
proposta de alteração estatutária para criação do Departamento de Tecnologia da Informação. 
Foi aprovada a proposta de criação no Regulamento Geral do Departamento de Tecnologia da 
Informação. Foram rejeitadas as propostas de fixação, como dotação orçamentária necessária 
de 6%, de 2%, que seriam destinados ao Departamento de Tecnologia da Informação. Foi 
aprovada a criação do Plano Diretor de Informática, que será um destaque obrigatório na 
Proposta Orçamentária. Obrigado. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sr. Presidente, um esclarecimento? O que aprovamos foi a 
emenda apresentada pelo Fiore? 
 
Presidente – Sim. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – É porque o senhor colocou de forma diferente, ipsis litteris... 
 
Presidente – Conselheiro Dutra, na verdade coloquei da forma que votamos, mas o senhor tem 
razão, por exemplo, a proposta do Conselheiro Jorge foi parcialmente aprovada também. A 
proposta do Conselheiro Cardia, foram quase todas parcialmente aprovadas. A que foi 
integralmente aprovada foi a do Conselheiro Fiore. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Agradeceu. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-15/2016, referente à primeira discussão e votação de 

proposta subscrita por sessenta e sete Conselheiros, de alteração do Artigo 16 do 
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Regulamento Geral. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e adentrou a discussão. Como o 
Conselheiro Luiz Guilherme Laraya Kawall iniciou seu pronunciamento sobre matéria diversa, 
alertou-o a respeito e passou a palavra ao orador subsequente. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... A proposta é muito boa, acho que as alterações devem ser 
feitas. Agora, passou a ser cada vez mais normal, filhos, até famílias inteiras, por questão de 
trabalho, ou de estudos, filhos, alguma coisa, pessoas saírem do País por algum tempo. Isso se 
tornou normal. Então, a proposta veio em muito boa hora, acho que atende um pedido 
realmente justo dos sócios. Mas têm algumas imperfeições, tanto o atual quanto a proposta 
pelo Conselheiro Luís. O que queria propor é o seguinte: para a gente não ficar com essas 
imperfeições, já que a gente não pode, houve falha minha, que normalmente vou atrás disso, 
ou então assumo a minha, existem algumas imperfeições, como, hoje você pode pedir uma 
única vez. Na proposta atual não tem prazo, então, entre esses dois caminhos tem algo. Então, 
queria propor que a gente fizesse uma Comissão que trabalhasse rápido para conseguir fazer 
uma melhoria nisso e trazer de volta ao Conselho, se possível, ainda este ano, porque acho que 
não podemos perder a oportunidade, mas não devemos deixar algumas janelas abertas aí, para 
não se arrepender depois.  
 
Presidente – Senhores, queria até dizer que a Mesa não vota, mas é sobremaneira simpática a 
esse encaminhamento, porque, hoje, conversando com o Dr. Célio aqui chegamos a ter uma 
preocupação. Como agora há possibilidade, pelas propostas, de o associado licenciado em 
frequentar, uma delas fala em 1/12 avos durante a licença, o Clube Pinheiros pagando 50% da 
mensalidade, isso abriria a possibilidade para que alguns associados que frequentassem o 
Clube, por exemplo, às terças e quintas o Fitness, pedissem licença e pedissem para voltar a 
visitar o Clube apenas terças e quintas. A mesma coisa poderia acontecer com aqueles 
associados que frequentam o Clube apenas no final de semana. Então, parece que à ideia todo 
Conselho é simpático, porém, demanda aperfeiçoamento. Acho interessante a proposta de 
retirada de pauta do Conselheiro Lomonaco, para apreciação do Conselho Deliberativo. Se 
concordarem faremos a nomeação então de uma Comissão Especial, para desenvolver e 
estudar especificamente esse assunto. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Eu só queria emendar, Presidente Collet, na Unidos a 
gente debateu esse assunto e concordamos totalmente com vocês, a gente só acha que 
existem outras particularidades que precisam ser estudadas pela Comissão também. Por 
exemplo, hoje você tem seus filhos que vão estudar na universidade nos Estados Unidos, ou 
fazer uma MBA, são dois anos, quatro anos, então, a gente entende que a Comissão pode 
corrigir essas imperfeições e tornar todo esse processo melhor, porque como testemunho, essa 
regulamentação do Pinheiros é muito antiga. Usei disso quando fui estudar nos Estados Unidos, 
em 89. Depois, porque usei, não pude usar quando fui transferido por dois anos a trabalho, em 
99. Então, isso está há muitos anos, o mundo mudou. Acho que a gente precisa ajustar, olhar as 
necessidades dos pinheirenses e ver de uma forma que não atrapalhe o nosso dia a dia.  
 
José Manssur (fora do microfone) – Inclusive para ir ao encontro do senhor, a parte final do 
inciso V, do artigo 107, determina:... 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: microfone, por favor. Não dá para ouvir. 

 

- O Conselheiro José Manssur continua manifestando-se fora do microfone. 

 
Presidente – Dr. Manssur, na verdade nesse aspecto talvez não, porque tanto a proposta 
inicial, assim como a emenda, não modificaria o percentual de desconto de 50% da 
mensalidade para aquele licenciado. O que ela permitiria, o que não é uma questão financeira, 
era uma frequência, a frequência do associado licenciado por poucos dias. Então, não haveria o 
impacto financeiro, mas, agradeço de todo modo a sua sempre conveniente colaboração. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Desculpe-me, mas Dr. Manssur tem razão. A questão 
do prazo, imagina quatro anos, 200 associados fora fazendo faculdade esse efeito impacta 
financeiramente.  
 
Presidente – Com essa sugestão, vou acolhê-la, vou ouvir também a Comissão Financeira 
acerca do assunto e também constituir uma Comissão Especial, que já me ocorreram alguns 
nomes. E saibam que isso veio por acaso, não estava pensando em algo semelhante, mas, 
enfim, como foram as pessoas que subscreveram e se interessaram pelo assunto, já tenho 
alguns nomes aqui para sugerir, peço que todos observem. Então, vamos votar para simplificar. 
Quem for favorável com a retirada de pauta desse processo, para que seja ouvida a Comissão 
Financeira, constituída uma Comissão Especial para estudar e analisar o assunto, para que 
oportunamente volte à pauta melhor instruído. Quem for favorável a isso, permaneça como 
está; quem for contrário queira levantar-se. Aprovado. Peço aos Conselheiros Luiz Eduardo do 
Amaral Cardia, Alexandre Lomonaco e Antonio Carlos Fiore integrem essa Comissão Especial.  
Aprovado, pela manifestação do Plenário.  
 
José Alípio de Barros – Só para complementar, nos últimos três meses, tenho já pesquisa feita 
com pelo menos uns 10 clubes sobre esses tópicos. Depois apresentarei os resultados, que 
abriu algumas outras frentes, por exemplo, pessoas que por X razões optaram por vender o 
título, aí quando vai retornar não tem seus direitos, aqueles descontos de quem tem mais de X 
anos, talvez para analisar. Vi alguns clubes que é separado sim essa situação de famílias que 
estão fora e caso de filhos estudantes, então, seria dois pilares aí. É isso, posso apresentar. 
 
Presidente – Para isso haveria necessidade de o senhor fazer uma proposta de alteração. 
 
José Alípio de Barros – Tudo começou, porque, por exemplo, tem uma família que está há 10 
anos em Nova Iorque, eles pagam integralmente. 
 
Presidente – Mas o Clube só pode conceder benesse se houver previsão normativa, senão ele 
não pode fazê-lo, ainda que ache injusta. Obrigado, Conselheiro, muito gentil. 
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Item 5 - Apreciação do processo CD-20/2015, referente ao Recurso de Revisão interposto 

por Associada, contra a decisão do Conselho Deliberativo objeto de sua Resolução 
nº 26/2016, de 29/08/2016, que aplicou à recorrente pena de advertência por 
escrito, em decorrência de fatos ocorridos na Sala do Carteado no dia 15/08/2015. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
Item 6  - Várias. 

Peter Alfredo Burmester – ... Embora em Várias, proponho votos de louvor ao Diretor de 
Esportes, Sr. Arnaldo Queiroz e Diretora de Tênis, Marilena Simões de Queiroz pelos três 
torneios que ocorreram entre agosto e setembro. O Torneio de Tênis de cadeirantes, um 
evento que nos permitiu apreciar 60 jogadores de Tênis de várias categorias, inclusive os 
classificados para as Paralimpíadas de 2016. Tivemos também o Torneio Nacional Infanto 
Juvenil, com a presença de 358 jogadores, da faixa etária de 8 a 18 anos, com representantes 
de vários estados do Brasil e muitos dos jogadores do competitivo do Clube Pinheiros. Não 
podemos também nos esquecer do sucesso do Torneio de 117 anos do aniversário do Clube, 
com as duplas relâmpagos entre pais e filhos, com 160 inscritos e que disputaram jogos com 
muito entusiasmo. Na realidade, finalmente o Tênis voltou à vida. Foi a última parte.  
 
Marcos Patrick Byington – Presidente, Conselheiros presentes, obrigado pela solidariedade. De 
forma muito breve quero colocar o que já foi mencionado pelo Sr. Toni Moreno. ... Ratificando, 
que de fato existem mais de 200 membros associados solicitando para que o Bar do Futebol 
permaneça um horário posterior às 10h, em virtude de as partidas acabarem após esse período 
e os associados não terem direito de usufruírem do local. De maneira rápida, gostaria de 
solicitar para que seja feita uma reforma, mesmo que paliativa, antes das finais, para que o 
campeonato não seja prejudicado. Então, apenas queria colocar isso de uma maneira breve, 
para que conste em ata e que a gente consiga evoluir rapidamente. Já percebi que existe 
projeto tanto na área de Patrimônio quanto na área do Futebol sendo desenvolvido e gostaria 
de pedir essa brevidade a todos. Muito obrigado.  
 
Renato Müller da Silva Opice Blum – Sr. Presidente, duas questões. A primeira delas com 
relação à segurança da quadra de futebol society. Presenciei já alguns atletas se machucando 
no alambrado. O alambrado fica muito próximo à linha lateral e vejo que não só podendo 
presenciar esses acidentes infelizes, mas também há uma reclamação quase que generalizada 
pelos atletas, inclusive o Patrick pode confirmar isso, pedindo algum tipo de solução. Uma 
sugestão conversada entre alguns atletas foi fazer do limão uma limonada, ou seja, fazer duas 
quadras de futebol sintético na outra posição. Ao invés da posição como está, paralela à 
alameda, fazer na posição perpendicular à alameda duas quadras, uma ao lado da outra. Se 
eliminaria aquela quadra pequena de cimento e se fariam duas novas quadras grandes de 
grama sintética. Fica essa sugestão. O segundo ponto é um pedido para que a Diretoria, Sr. 
Presidente, reavalie a transferência do maitre Felício, um maitre italiano muito dedicado, 
inclusive muito conhecedor da culinária, que estava aqui no CCR, ele foi realocado, até onde me 
chegou ao conhecimento, para a Sede central e me parece que ele vem encontrando 
dificuldades em função do novo horário, tendo que acordar às 4h da manhã, ou perto disso. 
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Então, fica meu pedido, para reavaliação, até naquele intuito de melhoria do atendimento dos 
restaurantes, para que ele volte aqui ao CCR. Muito obrigado. 
 
Presidente – Como já se aproximava das 24:00 horas, submeteu ao Plenário, que autorizou a 
continuidade da reunião. 
 
Cândido Padin Neto – ... queria falar um pouquinho sobre o Bar do Futebol. Fomos obrigados a 
fechar o Bar do Futebol, porque quando da sua consecução não foi feito de uma forma que 
objetivasse a diminuição dos ruídos feitos durante a noite. Evidentemente, talvez por ter sido 
outra época e com jogos que são feitos à noite agora a vizinhança toda começou a impor ao 
Clube medidas, até judiciais, para que fechássemos aquele espaço. E o Clube, então, 
conversando, conseguiu, para que não fosse multado, fazer com que o bar fechasse às 10h. 
Então, não foi porque o Clube ou a Diretoria fechou o bar, apenas porque achava que o custo 
era caro, ou não, foi uma imposição. Então, a Diretoria teve que tomar essa posição. E agora 
estão sendo feitos estudos para que se diminuísse, ou que obras nós vamos fazer para que 
diminuísse esses ruídos, que seria aí entrar na lei do Psiu, tudo isso. Mas evidentemente outras 
medidas foram tomadas, porque agora o Boliche ficará à disposição. Então, os jogadores, isso 
devemos dizer a todos, eles poderão, a hora que terminar o horário, ou antes, se dirigir ao 
Boliche, porque lá eles poderiam ficar até horas adiantadas e não haveria problema. Com 
relação ao society, o Bruno, eu também já tive alguns probleminhas lá, alguns colegas nossos, já 
sofremos algumas lesões pelos alambrados serem muito próximos. Jogadores, assim como eu, 
o Patrick, que somos muito hábeis sempre somos jogados no alambrado. Então, acho que ali 
seria uma forma de se adequar e fazermos de outra forma as quadras, como bem evidenciou o 
Renato aqui. Mas lá, acredito que agora com todas as obras que fizemos, aquele brit ficou uma 
coisa muito bonita, ganhamos muito naquele espaço. Vamos até fazer, estava vendo e 
conversando com o Miller, todos, até a Cabana do Pai Tomás também, aquilo vai ser remexido, 
tudo, então, num projeto master eu acho que poderíamos incluir essas quadras do society, 
porque aquele ambiente vai ficar muito bonito para o Clube, muito frequentado. Então, 
poderia se ver essa situação daquela quadrinha que fica ao lado do society, que é pouco usada, 
acho que mais para o CAD eventualmente, é pequena, para se remodelar aquela área e aquilo 
então seria muito interessante. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) - Gostaria de lembrar que, você inclusive acabou de falar, que o 
CAD ainda existe no Clube. Com as quadras de areia tiraram quadras do CAD. Então, acho que 
precisa ver bem o espaço das nossas crianças, quer dizer, não podemos ficar pensando só no 
Futebol, só no Beach Tenis, Beach Vôlei, o caramba e as crianças ficarem sem quadra. Então, 
acho que isso tem que ser muito bem analisado, que o CAD já perdeu quadra, já perdeu espaço.  
 
Cândido Padin Neto – Quando falamos adequar é justamente para isso, acho que a Diretoria 
tem que ficar ávida nesse sentido de fazer os projetos que estão sendo feitos, ou elaborados, 
para todos os sócios. Acho que nossas crianças devem ser as primeiras, porque nós nos 
viramos, mas as crianças têm que ser vistas de outra forma, porque não tem quem as ouça 
senão a Diretoria e, nós, Conselheiros. Agradeço a atenção e gostaria de desejar ao Collet, toda 
Mesa e meus colegas uma profícua gestão neste ano. 
 
Presidente – Obrigado, meu amigo. ... Há alguma proposição em seu pronunciamento? 
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Cândido Padin Neto – A proposição seria de a Diretoria ver realmente essa situação toda 
daquela área, que hoje foi modificada em relação ao Beach, tudo, e incluir o que a Regina está 
falando, que é muito importante, as crianças têm que ser vistas, se realmente o CAD está 
perdendo.  
 
Regina Helena Secaf – ... só mais um detalhe. Tivemos um problema com uma quadra de areia, 
que foi pedido para que as crianças do Handebol usassem e foi negado. 
 
Presidente – Conselheira, perdão, se a senhora quiser ocupar a Tribuna nós a inscreveremos. 
 
Regina Helena Secaf – É só uma perguntinha. 
 
Presidente – É que ele não falou propriamente do Handebol. 
 
Cândido Padin Neto – Estou falando de estudo de adequação. 
 
Regina Helena Secaf – É das crianças, Presidente Collet. As crianças não puderam usar a quadra 
de areia, então, mais uma vez insisto que, olha, vamos fazer umas quadras aos adultos, para o 
Futsal, isso, aquilo, mas que as crianças tenham também a prerrogativa de uso. 
 
Cândido Padin Neto – Claro, dentro dos horários, tudo, acredito que a Diretoria irá verificar. 
 
Cassio de Camargo Mello – ... Vou ser breve, só estou querendo terminar o raciocínio que o 
Conselheiro Marcelo Beyruth começou no início desta sessão, que diz respeito ao Bar do 
Futebol e como a Diretoria está agindo em cima dos fatos. Claro que a Diretoria não quis 
fechar, como falou o Conselheiro anterior, por uma questão própria, ou de custo, ou qualquer 
outro tipo que não o barulho que a turma tem feito. Temos levantamento que a Diretoria está 
se baseando, é que tem mais de 30 datas aqui, que não vou ler pela brevidade, de vezes em 
que associados ficaram até meia-noite e meia e até 5h da manhã naquele local. Então, o que 
acontece? A Diretoria recebeu uma notificação do Psiu, falando de uma multa acima de R$40 
mil que poderia vir a qualquer momento caso o Clube não fizesse nada a respeito da situação. 
O Clube chamou os patronos dos times, convocou reunião, tem mais de 20 patronos. Vieram 
seis. O Clube pediu para que esses patronos intercedessem junto aos atletas, para que não 
passassem da meia-noite naquele local. O que aconteceu? Absolutamente nada. Pelo contrário, 
aumentaram-se os barulhos, batucadas, ruídos e isso chegou a um ponto de iminência da 
multa. O que a Diretoria entendeu e fez? Bom, precisamos fazer um estudo e baixar o nível de 
ruído. Foi feito um estudo com decibéis e tudo mais. Temos aí uns 60 dias para pôr isso em 
prática. Então, o que foi decidido? Para evitar que a multa acontecesse, antes desse prazo foi 
tomada essa decisão de fechar às 10h. Dado que não houve auxílio por parte dos associados. 
Sou um atuante do Futebol e sei que o meu time e os adversários ficam até tarde fazendo 
barulho. Não houve auxílio deles, então o Clube teve que decidir por fechar às 10h, para evitar 
a multa. E já está em fase final de definição de projeto, que vai mexer no piso de cimento da 
área do bar, no teto, toldos. Ou seja, senão me engano são três setores que serão alterados, 
para que em até 60 dias fique apto a 45 decibéis na rua, que é o que o Clube precisa para não 
tomar a tal multa. Então, é isso, mais um pouquinho de paciência, no mês de novembro, para 
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final de novembro a situação deve estar resolvida em termos de decibéis e os jogadores 
poderão ficar naquele recinto sem atrapalhar, sem trazer ao Clube um risco de multa, conforme 
hoje em dia tem. Acho que é isso. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho (aparte) – O Clube não tem um horário de fechamento? 
 
Cassio de Camargo Mello – Senão me engano o Clube funciona até meia-noite para entrada. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Pode ficar madrugada toda se quiser? 
 
Cassio de Camargo Mello – Acho que não existe, corrijam-me se estiver errado, nenhuma hora 
que o associado é obrigado a sair do Clube, é isso? 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Só uma pergunta. Há um tempo, até o Conselheiro 
Alexandre Fiore, que não está mais Conselheiro porque está morando no exterior, ele ficava no 
Bilhar e os seguranças o abordavam e as pessoas do Bilhar e botavam para fora, que ele fez 
essa queixa. Acho muito estranho que o Clube não tenha horário de fechamento, pode ficar 
aqui até 5h da manhã. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – E faremos uma reforma. Quanto custará essa reforma 
para adequar o piso, obviamente para não reverberar o som, etc.? Porque poucas pessoas 
ficam no bar até tarde, isso não vai onerar o associado que pouco se interesse pelo Futebol e 
por ficar até 2h da manhã? Não entendi.  
 
Cassio de Camargo Mello – A lista de associados que ficam até tarde lá não é pequena. Temos 
essa lista. Agora, detalhes com relação a custos... 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Quantas pessoas? 
 
Cassio de Camargo Mello – Não tenho esses detalhes. 
 
Presidente – Por favor, ela já fez o questionamento, o orador já respondeu. Não há 
possibilidade de debates. Apenas para esclarecer, o Clube de quinta a sábado funciona até 2h 
da manhã. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Não estou debatendo, Presidente, estou indagando 
novamente. Quantas pessoas frequentam o local após meia-noite? É uma indagação. 
 
Presidente – A senhora não pode fazê-lo. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Preciso da informação. 
 
Cassio de Camargo Mello – De maneira breve, cerca de 200 associados. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – É bom termos um número na cabeça. Obrigada. 
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Cassio de Camargo Mello – Obrigado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Um dos patrimônios melhores que a gente tem no Clube são 
os funcionários que estão há anos aqui no Clube, este é um patrimônio. O maior patrimônio 
que a gente tem são os funcionários que estão há muito tempo neste Clube. E quero aproveitar 
essa oportunidade para homenagear um funcionário que nesta quinta-feira fez 35 anos de Casa 
ininterruptos. É a mesma CEPA do Pedrinho. Poucos dos senhores novos conheceram quem era 
o Pedrinho. Poucos dos senhores conhecem o Cecílio. O Cecílio é aquele moço que fica na 
lanchonete da piscina diuturnamente cuidando daquele pedaço com muita maestria e muita 
competência. É muito comum no dia em que há pega a quantidade de gente que vai lá não 
programada, você vê esse moço trabalhando na cozinha, na distribuição, na organização. E não 
precisa assessor nenhum, não precisa plano nenhum, precisa vivência e o Cecílio tem vivência. 
Portanto, quero prestar uma homenagem a esse funcionário. Não sei se posso pedir voto de 
louvor, porque em Várias, se é que me lembro alguma coisa de Estatuto, Várias não pode 
deliberar, porque se tivesse que deliberar tínhamos que ter mais que 50 aqui. Então, não sei o 
que pode ser feito. Peço à Mesa me auxiliar se são parabéns, se é voto de louvor, mas que 
chegue ao Cecílio. 
 
Presidente – Tradicionalmente, no item Várias há possibilidade de formulação de votos de 
louvor, de pesar, até porque se decide isso, como muitas vezes não é possível usar outro 
momento da Ordem do Dia faz-se em Várias. Se o senhor quiser fazer, por favor, o faça. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Por favor, fica aqui para deliberação dos muitos Conselheiros 
presentes fisicamente e na intenção, para que os senhores aprovem um voto de louvor ao 
Cecílio. É o que tinha a dizer. Muito obrigado.  
 
Wilma de Almeida Gonçalves – ... Estou aqui, como sou uma Conselheira aquática tudo que 
acontece nas piscinas, nos saltos, inclusive no Judô, eles vêm: você não é Conselheira, tem que 
responder. Digo: não respondo, mas pergunto e vou procurar ajuda de quem possa nos 
informar. A piscina olímpica externa está com o nível da água abaixo do nível normal e 
prejudica muito o treinamento dos saltadores, porque quem salta 10 metros está saltando 10, 
mais 30, 5 mais 30 e prejudica na finalização do treinamento. E os sócios que utilizam para 
treinar o Biathlon, ou só para fazer a atividade física também estão reclamando que faz muito 
tempo o nível está abaixo. Isso também é desagradável. Então, é para ver se é um vazamento 
de água, que infelizmente seria terrível se fosse esse problema, ou então algum outro 
problema, que possa resolver o nível. O nível da piscina não pode ficar dois palmos abaixo da 
borda. Então, gostaria que fosse providenciado esse pedido dos sócios aquáticos. Desculpe-me, 
falei tão rápido que não sei se deu para entender. É só para acertar o nível da água da piscina 
externa, que faz tempo que está dando problema. Muito obrigada. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Não ia falar nada, mas em virtude desse ofício que 
recebemos, aliás, o Presidente Cappellano recebeu em nome do Esporte Clube Pinheiros, do 
Ministério do Esporte, que está solicitando a prestação de contas do convênio em relação à 
aquisição de equipamentos esportivos para modernização das áreas da piscina olímpica e 
ginásio poliesportivo. Como eles estão solicitando a prestação de contas em face de uma série 
de divergência de números aqui, de irregularidades. E como todos nós sabemos também do 
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processo existente do Ministério Público em face da CBDA – Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos, que está processando o Presidente Coaracy e mais cinco empresas e seus 
responsáveis por essas cinco empresas. Dentre essas empresas existem empresas que 
forneceram ao Esporte Clube Pinheiros nesses últimos anos. Então, gostaria de sugerir 
nomeação de uma Comissão Especial Multipartidária para que averiguasse as compras 
efetuadas pelo Esporte Clube Pinheiros perante essas empresas que estão como réus no 
processo da CBDA. Acho importante a gente saber como foi feito esse procedimento de 
compras por essas empresas. Essa é minha sugestão. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Corroboro, ratifico, endosso tudo que ele está falando. 
Diante da gravidade do assunto, gostaria até de parabenizar a transparência e atitude do 
Presidente Cappellano de trazer esse assunto à esfera do Conselho Deliberativo, porque isso é 
assunto para a gente deliberar aqui dentro e discutir. Então, tem o meu apoio, Fernando, e no 
que for possível, dentro das regras, dentro das situações acho que essa situação tem que ser 
realmente investigada, examinada, porque o assunto é muito grave. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado.  
 
Presidente – A Presidência da Diretoria encaminhou esse ofício que o Conselheiro Fernando 
Xavier acabou de se referir e tomamos também iniciativa também de entregar a todos os 
Conselheiros, na linha daquilo que disse no início do meu mandato, que traria a conhecimento 
do Conselho todos os fatos relevantes e importantes a meu sentir, que distribuiria aos 
Conselheiros. Esse pedido do Conselheiro Fernando Xavier vai ser analisado pela Mesa no prazo 
regimental. Acredito que em breve resolveremos esse assunto, está bem?  
 
Maria Elisa Cappellano – Boa noite aos remanescentes. Muito obrigada por vocês estarem aqui 
até o fim ouvindo os Conselheiros que realmente têm coisas importantes para falar para este 
Conselho. 
 
José Manssur (fora do microfone) – É uma obrigação. 
 
Maria Elisa Cappellano – É uma obrigação. Vou tentar ser o mais breve possível. Sou 
publicitária, então, o que não conseguir falar em 60 segundos não vale a pena ser dito em 
minha profissão. O que quero dizer é que tem alguma coisa que não vai correto. Primeiro, as 
pessoas usam da semântica para conseguir falar de assuntos importantes, fazerem colocações 
aqui bem cedo, quando o Plenário está cheio eles conseguem falar o que querem e a gente não 
tem direito de fazer as defesas e colocar as coisas como acontecem, porque a gente fica com o 
Plenário de 20 pessoas. Isso não está correto, aí meu pedido como Conselheira, que isso seja 
revisto, porque esse assunto do Futebol é importantíssimo. O Clube poderia ser fechado, as 
pessoas não entendem a gravidade, porque se fala da multa, mas não se fala do fechamento do 
Clube por causa de 200 associados. A gente fala 200, parece um número grande. Nós somos 
quase 39 mil sócios, então, 200 em 39 mil não tem representatividade. Acho que nem no Ibope 
tem representatividade 200 pessoas sobre 39 mil. Então, por favor, esse assunto é 
importantíssimo, que eles entendam porque está acontecendo isso no Bar do Futebol e não 
porque 200 estão reclamando, que querem ficar até 4h da manhã bebendo e fazendo 
batucada. Como é que essa defesa e essa colocação, tem 20 pessoas aqui para escutar, é tão 
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triste. Desculpe-me, não deve ser 20, mas um pouco mais, estou generalizando, mas alguma 
coisa este Conselho tem que fazer para que essas colocações que são importantíssimas, que 
essas pessoas que estão se defendendo, esses 200 que estão se defendendo porque querem 
ficar até 4h da manhã fazendo batucada no Clube, a gente precisa colocar isso. É isso que 
queria colocar. Boa noite e muito obrigada por estarem aqui ainda, guerreiros do Conselho.  
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – Elisa, pelo que saiba são 200 pessoas que 
assinaram esse documento, que ficam até 4h da manhã não são 200, são 20, não é? 
 
Maria Elisa Cappellano – Ótimo, aí estou dando chance de colocar quantas pessoas são. 
 
Marcos Patrick Byington (aparte) – Não quero estender, até porque não vale a pena tal 
discussão. O ponto em questão é, nenhum momento a gente está solicitando que o Clube fique 
à disposição de qualquer ruído até qualquer horário. Muito pelo contrário, a única questão que 
as 200 pessoas que costumam ficar ao longo da semana após 10h, mas de uma maneira cabível 
até meia-noite, como os demais bares ficam abertos, é esse o único ponto que está sendo 
solicitado, que fosse feito da mesma forma de uma maneira rápida. Ninguém quer ficar até 4h 
da manhã, nem ninguém ficar fazendo batucadas prejudicando ninguém. Muito menos são só 
200, são 200 que ao longo da semana permanecem utilizando esse espaço dentro de uma 
seção que tem mais de 2 mil associados.  
 
Maria Elisa Cappellano – Qual é meu aparte? 
 
Marcos Patrick Byington – Não estou pondo nada em questão, nem discutindo. 
 
Presidente – Está esclarecido, Conselheiro Patrick. Obrigado, Conselheira Maria Elisa. 
 
Maria Elisa Cappellano – Mas eles ficam até 4h. 
 
Marcos Patrick Byington (fora do microfone) – Alguns. 
 
Dulce Arena Avancini – ... O que quero pedir à Diretoria é formação de uma Comissão 
Disciplinar para julgar esses casos menores que ocorrem aqui no Clube, para evitar trazer ao 
Conselho e a gente perder uma hora com discussões. Eu acho que deveria ser uma comissão à 
parte, o que resolvesse é ali e já estaria resolvido. Levasse à Diretoria e acabou-se, porque isso 
demora e fica essa discussão, como hoje houve aqui. Pelo amor de Deus, gente, tem tanta coisa 
importante para falar e vejam, atrasou tudo. Tendo essa comissão é melhor. 
 
Presidente – Muito bem, Conselheira Dulce Avancini, a Mesa, só para informar a senhora, é 
sobremodo simpática a essa ideia. A Mesa sabe que junto à Diretoria está sendo constituída 
uma comissão para criar uma Câmara de Mediação para resolver os assuntos antes que eles 
fiquem litigiosos. A Conselheira Maria Elisa participa dessa iniciativa. E há uma comissão que 
criaria aqui em sede do Conselho Deliberativo algo como uma Câmara julgadora, eu não sei se é 
esse o nome, que essa comissão está trabalhando nesse sentido e é presidida pelo Conselheiro 
Dr. Manssur. 
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Dulce Arena Avancini – Porque é impossível a gente perder tanto tempo com uma discussão 
como hoje. 
 
Presidente – A sua preocupação se justifica e esclareço a senhora que estão sendo tomadas as 
providências. 
 
Dulce Arena Avancini – Agradeceu. 
 

 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos para falar, deu por encerrada a reunião aos 
dezoito minutos do dia 27/09/2016. 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 666ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 31 de outubro de 2016, com as alterações já dela constantes. 
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